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'BESCHRYVINGE
Der waare Fundamenten en Oorfaken vrf de Oorlogen en

Revoluticn in Europa, voornamentlijk in e^tóitrent de Neder-

landen zedert den jaare 1664. gecaufcert door de gepre-

tendeerde Univerfde Monarchie der Franfcheo.

Verdeelt in dry Veeleuy

Waar van het

/. Verhandelt het Intereft van Staat, fo in V algemeen, als in *t bjfonder van
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in Ettropa voorgevallen ; tJMitfgaders de Burgerlijke ^Beroerten in de

Jiollandfche en Zeeufche Steeden, &c,

Befchreven door
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TOT DEN

E Wonierl'jklïe Hijlmtenfchtjmn de gr^ot-

' [Ie Fahukn , in ca^ fv niet tnet haar ware
rebenen en oorfaken ^tjng^^fitueert y 7)e omt

gehoorde Veranderingen in Europa , en de

i Vreemde ^Volutten in ons Vereenigde Ne-r

derlaiid VoorgeVaüen in defe dagen , die ^y aireede hebben

beleeft , nocJ? beleeVen , en God 'weet wanneer eens be-

leeft fuUen hbben
, fouden op die wyfe by de To/leriteyé

niet meer credit Vinden , als de Ferdichtfelen "Van de oude

Tfi'éten^ en de hedendaa<^fche Romans, Wie foude konnen

geloven , dat mee/i aUe Potentaten Van Europa , in haar

uyterjle gevaar , door moord-trompetten nauweltjx hadden

konnen opgewekt werden uyt haare fluymer -Jiekte en forg-

loosheyt^ daar infy als Verfmoort lagen ^ Ia dat fojnmige

haar ejigen ondergang hadden konnen Verhaaflen -, dat een

Fransmangeheel EnropsL hadde konnenVerwerren ^ endoor

fijn geld ^ lift endegeweld aUe oprechtigheyt en fineeriteyt by

na uyt aUe Ho')>en bannen ; dat een Natie , die den tyd

omtrent Van 2. duyfentjaaren^ door haare kloeke en onVer-

gelijkelijke dapperheyt ten hemel toe VerheVen , en Voor de

gantfche Wereld redoutabel geworden was ^ binnen 50. da-

gen meer hadde konnen Verliefen y alsfy met de hoogUe lof in

80. jaaren door V fwaard hadde gewonnen , dat de Militie

meer als Verwijft koude ^n , daar voor heen de Militaire

Difei-



Aan ben Leser.
J)lfcïpl'me en Schoole Van Mars fonJer weerg-ga floreerde i

dat een Edicl , V welk men door meer als een tmnttg-jaa-

rige pracl'tjk en arhejt hadde gemeent te aternifeeren ^ had^

de konnen yerVatlen in min als 20. ujren^ dat een ^r'tns

yan fijne geboorte' af'onderdrukt pijnde ^ in korten tyd had'

de konnen gered y en tot aÜe Eminentien "VerheeVen^ daar

en tegens jijne fnachtige Partyen in minder tyd geVelt ifer^

den
'y

la me foude konnen geloven ^ dat VeeIe Wereldfche

Machten door het noot -loot Van de Veranderinge hadden

konnen omgekeert werden , eer jj fnlx merkten f en dat

de Fortuyne fo fuhyt groote Heerjchappyen hadde konnen

Verheflen en weder neder[lorten , als wy alle met onfe oogen

gefien hebben f Kiemant ^ dewelke het ongeluk heeft hier

oVer alleen de enkele Hiftorfche ^laafen te leefen , die in

de Franfche en Dujtfche Taal tot noch toe het Licht aan-

fchout hebben : En ingeValle defelve byfommige eenig cre-

dit moeiten vinden
, fokan daar ujt niet anders redundeeren^

als eengroote ignomiuic Voor defe en Veel andere Natiën , die

inw^ynig dagen ^ejtibverteert . often minflen inbaar waare

Int^rell van Staat misleyt ^tjn.

Om alle 't welke ^ na Vermogen^ Voor te komen ^ hebbe

my naar den ^egul (Dat een Burger en Onderdaan tot

defenfie van fijnen Prins en Vaderland een Soldaat

moet werden met de Penne en 'c Rapier te gelijk , of

ten minften met een van beyden ) verplicht gevonden

y

als een MiJesTogatus de Eer Van onfe en andere Natiën,

(voorfo Veel de tijd Van mijne dageltjkfche affaires konde toe

latoi')



Aan den Leser.
laten ) fnet de Terne tegens defuperhe Franfche en andere

!Benijders te defendeeren,

In 'tformeeren Van dit mijn Werk groeyde 't felve met

de Hiftorie Van' t jaar 1672. tegens Vermoeden^ tot die

dikte ^ als gj^ Waarde Lefer, hier fiet ^ de rvelke tkge-

dejlineerthadde , otn den Staat Van Europa, en de fiota'

heljle Fóoryallen Van dejaaren » ó 7 5 . en 1674. mede te

omvatten i Maar Jtende y dat defe beydejaaren een dierge*

lijken Volumen Vereyjlen , ben door 't aanhouden Van

Veele aanjtenl'ijke Liefhebbers geinduceert , om dit Eerfte

Werk Voor afin't licht tefenden ^ terwjlen het tweede on-

der de Tars raakt , om het Eerfte haafl te Volgen , daar toe

my dagelijx Veele curieufe 'Befcheyden en Informatien werden

gejubminiftreert ^ die niet min de vjonderltjkheyt^ als de naakte

waarheyt Van dejaaren 1673. en 1674. (^en Van de Vor-

dere tyd , die Van dit begonnen jaar Voor V eyndigen des

Tweeden Werks daar toe mochte komen te vloeyen ) klaarltjk

demonftreeren. Immiddels leVe diehoope , dat Gy^ Waar-

de Le/er, niet als een Momus , die atles [onder onder-

fcheyt berifpt , noch als de fcheele Wereld , die ook de befle

dingengemeenlijk oVer dwars aanfiet ^ dit Werk fuit taxee-

ren , maar my dat recht doen , om 'tfelve [onder Voor- oordeel

te toetfchen aan de onfeylbare <ivaarheyt ^ 't welk niet ge-

fchiedende
, fal het waarachtigfle en befle felfs de fcheuten

Van de quade tongen niet konnen ontgaan , Voornamentlijk

dewijl de geheele Chnjlenheyt nu door ruïnenfe Faclien isge-

fcbeurt^ en dewijl alhier ondekt ^ijn Veele Arcana Domi-
* * natio-



Aan den Leser.
nationiso/^Cabinet-Secreeten, dewelkefojwaarlijk^ en met

fuiken gevaar dikwijls doorfocht iverden^ als fy wel Voor-

fichtiglijk werden geinVolveert en bedekt ; Want hier heht

gy^ Waarde Lcfer 5 in^t Eerjle 'Deel Verhandelt het In-

terefl: van Staat fo in V algemeen ^ als int hyfonder Van ei-

ken Potentaat Van Europa , In t Tweede^ der Franfchen

ambitieufe Dejfeynen ^ Si?ii/ler'!Politijke Maximen^ Vreem-

de Intrigues en I^yperyen aan aUe HoVen Van de Chrijlen-

avereldj haaren Staat ^ Foordeelen^ ^jkdom^ Troceduyren

tegens de Spaanfche en Féreenigde ISlederlanden , en de

Oorlogs-preparatien Van haar en haare Geallieerde , als mede

de Conjlitutie , AÜiantien en l^reparatien ten Oorlog Van de

hoog'gemelde Féreenigde Nederlanden ; En in het Derde

Deel een curieufe en pertinente Hiflorie Van aUe OorlogS'

aciien tujjchen de Franfche , Engelfche , Nederlanders en

haare rejpeclive GeaUieerdens ^ en de burgerlijke 'Beroertens

Van de Hollandfche en Zeeufche Steeden , mitsgaders de

Oorlogen tujjchen de Tolen en Turken , en tujjchen de Sa*

Voyarts en Genouefen , ^c.

Waar mede vaart wel, en oordeelt niet onbedacht.

n



OP DE

TITELPRINT
Van het

VERWARDE EUROPE,
SefchreVen door den Heer en M\

PETRUS VALKENIER,

Va L K E N I E R wat vlieght gy hooghj

Met uwe pen, uit ieders oogh.

Een fnö Harpy bekladt uwblaren^

Het vloekverbont van vier paer jaren»

De tekengeeft, 200 wijs als kloek,

Stelt hier het beek van Staet te boek

:

^tGebouw ruft net op vijf kolommen,

Die ook met zoo veel titels brommen :

Als Godtsdienft , en Gerechtigheyt^

De Staetkundej Oorloghftaetj tbeleit

^* 2 Om



Cm goudefchij ven te beramen,

'sLants zenuwen en harcaer c'zamen.

Zy zwaeit een fcepter, rijk en groot,

Mt teene hant om 's werelts kloot.

De ma)citeytis in haer wezen,

Haermaght in 't volkrijk kleedtte vreezen.

De hont , vol oogen , waekt getrouw.

Met haen en uil , voor t Staetgebouw

:

Terwijl dry adders van terzijden,

Vol moortfenijn, haer troon beftrijden.

Men ziet ter rechterhant de Vree,

Macr by verzuim den Oorlogh ree.

Wie kan 't verwarde Euroop ontwarren.

En, alsAlcides, naer de darren

Opdraven, met zijn leeusbanier?

^t Is Neêrlants helt, vol moedt en vier,

Uit eenen heldcnftam geboren,

En tot dit werk van Godt gekoren.

Want onder blinkt d'aenminnigheit

Vanfchoone Euroop, die root befchreit,

Om noothulp uitziet naer Orange 5

Die neffens Adelaer, en Spanje,

EnBrandenburgh, met zijne hant

Haer redt van 's werelts ftokebrant j

Die



Die in zijn net, vol loze ftrikken,

Haer keel en hartaer wil verftikken;

Haer kleedt , vol eilanden en zeen^

Rivieren ^ ftromen , trotfe fteên.

Vol weelde, rijkdom , en vermogen,

Bekoren ieders hart en oogen j

Maer meefl: Bourbon , den Lelivorft
5

Die hier op 't hooft een rijxkroon torft.

En helm , met trotfe pauweveeren,

Enmuizeval , om haer t onteeren 5

Gevolght by 't hooft van 't Engelich rijk,

Die metzijnfcheepskroon hier te prijk,

De maght vertoont der Britfche vloten,

En dreightdezeemetbocy en floten.

Daer achter munt Keurkeulen uit,

EnMunfter, heet op roof en buit:

Twee hoofden van veel krijgsgedrochten;

DiefeldenVryen Staet bevochten.

Het horen , vol van overvloet,

Leit hier beneden op den voet.

Gelijk des Koopgodts flangeroede.

Het vaderlant en elk ten goede.

Europes troon van trots arduin,

Gelijkt nu flechts een hoop van puin

:

^*
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Men 7iet hier d'oorloghs vlammen rijzen,

Waervaneen fteenen hart moet yzen.

Dus toont de kunft met vollen zwier

Dit grote werk op kleen papier,

r

O^itThemis nu met haer laurieren

Verciere d'eerder Valkenieren^
Uit haren troon vol majefteit

,

Die't eften van 't oneffen icheit)

En onsdenoorloghshelt naer 't leven,

Met al zijn daden , heeft befchreven

:

Europes hoop en dierfte pant,

Verloflervan ons Vaderlant,-^' ^'^-'^

Dat door de Franfche dwinglandye,

En fcherpen roofklaeuvv der Harpye

Te wreet gefchondcn, adem haelt, ^... .,a

En, als van outs, weer zegepradtj-'-'-oil odv^T

Na zoo veel zege en oorloghstoghteiij ^ ^
'

'

•• '"

Te water en te lant bevochten. « ^ • -. jjl\

O Va L K E N I E K , dat uwc \^eiP-i^^h':.id ihJ
Noit licht, noch naekte waerheit dèrf^ '

''irtjij

Al kan de nazaet niet geloven.

Dat Vrankrijk zoo veel fteèn kon roven^

Vertrappen
, plondren, wijten zijt,

En

il



En fchenden , in twee maenden tijdt

Europe dank dan haer befcheriner,

En recht geen praelbeelc op van marmer.

Noch koper, maer van louter gout,

Voor hem, die ieders ftaet herbout.

Zooblijfdees tekening in waerde.

Zoo langd'Oranjeboomop aerde

Verheerlijkt groeie in telge en fpruit,

Bemint , ontzien eeuw in , eeuw uit.

B. VOLLENHOVE.
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o P H E T

VERWARTiE EUROTE
Van den HEER

TET%VS FALE^E:h(^IET^y

Advof^et. ''^'^-'

Accipe nunc Danaüm infidias.

(Ü R o p E was lang blint. Och zagb het uit zijne oogen

En nu noch toe by tjjdts ! de Franfche Staetharpy^

'Die 'j werelts befie deel vafi aangrimt van ter zy.

Of inzwelght met haer keel, volvalfcheit en vollogen^

Ifaer al dien roofhaejl quijt , en met eenJlank vervlogen-

^it melt ons Va l k e n i e r , met alde kuïpery

Enfnoode treken der gedroomde Monarchy.

Leeft , Vorften ; Staten , leefl : zoo vintge u niet bedrogen.

Verftaet uw heildus 3 kent den Franfchmany meer doorgeit

En lifi te vrezen dan door eerlijk krijghsgewelt.

Engy , Vereende Staet 3 zie hier uw ramp , niet zonder

Verlofjing va'n Godts hant door eenen oorlogbshelt 3

*Die*t Lant^ als Fabius en Scipio^ herjielt,

l^er wondren van onze eeuw vermaert(le engrootfte wonder.

]. VOLLENHOVE.



'tVERWERDE
EUROPA,

Of

Politike en Hiftorifche Aanwyfinge der ware

fundamenten en oorlaken van de Oor-

logen en Revolutien in Europa,

Voornamentlijk in en omtrent de TSlederlanden^ ^edert den

jaare 1664. doch fpecialyk binnen den jaare 1672.

yoorgeyallen en gecaufeert door de gepreten-

deerde univerfele Monarchie der Franjen,

EERSTE DEEL.

E T rechte en waare Oogwit ofte Interefl van el- Het intereft

ken Politijken Staat is ; dat die werde Ceconjer* ^'"' ^'*" -

veert en Vermeen»

't Welk word te wegen gebracht door een goe-

de Obfervantie en Gebruyk van de gemeenc en

waare St^ats-^JHaxiwen en Gronden , als : jde j " ^^^°"'

f n n deert op de
Religie , fuftitte , ''Politie , ^JMilitie en Ftnan- «.eiigie, ju-

tie
, dewelke zijn de Qth'w^Q vijf Columnen of Pilaaren , op de- iï'lf;f°iL"*^'

weiKe eiken Politijken Staat moet gefondeert en opgcbouwt zijn j Finamic,

En by verval van een van defelve kan geen Politijken Staat langer
beftaan

, maar moet nootfakelijk met defelve vervallen en geheel te

gronde gaan.

De Confervatie van een Staat fo wel tegens Uyt- als In-heenis en befl^at in

Ongelijk en Geweld heeft totfyn fiindament het Recht van de Na-
vJtk'"'^'''

tuyr, en is in alle manieren geoorlooft, om daar toe tegebruyken,

A fa



a 'tVERWERDE EUROPA,
fo wel gewei Jclijke als minnelijke middelen , die men kan te wege»

brengen , ja fclfsmet verlies van fijn eygcn goet en bioet, Land en

Volk

:

Fellere vim viJHtafmmt , & luhere vtdnm..

Dat is

:

Geweld te fluyten wet geweld verdient geenfirafy

En htllijk.keertnten d'eene v^ondmet d'ander af

^

't Welk Qcere feyt, dat de verftandige menfchen lecren door de

reeden , de onverllandige door de nootfakelijkheyt , de Volkeren

door de Gewoonte , en de wilde beeften door de drift ea trek van haa-

re natuyr,

enAugtjacn- De j^ugmentatievaneen Staat is mede toegelaten voor fo verre

men daar toe gebruykt geoorloofde middelen , en een ander het fijne

met onrecht niet ontneemt ; Want wat men op ecir andere wys fou-

de mogen verkreegen hebben, is men volgens alle deugdelijke en

reedclijke wetten gehouden wederom te geven, om datter geen re-

den is , waarom de o nfchuldige het fijne foucte moeten miflen , als

hy fclfs daar toe met conicnteert , noch door fijii quaat doen het ver-

beurt , noch eenige vergoedinge plaats heeft : Om welke reeden

het Roomfche f^olk^ wederom heeft vry gekoft de Inwoonders van

de Stad Camerino in halten -, en defdve met hun Land en goet her-

ftelt , die door T, Qaudtiis haarcn Veld- Overften met groote

moeyten , doch Tonder w'ettige reeden , waren overweldigt , cnde

alree byopenbaare opveyünge verkoft, niet tcgenllaande die ovcr-

winningeden Remewen feer verrijkt, ende haare Land-palen merke-

lijk uytgcfct fou Je hebben.

De geoorloofde en feckere middelen, om fijnen Staat (behalven

te conferveeren ) ook te augmentecren , bcflaan in het rechte ge.

bruykvan devoorcn genoemde Staats^ A'faximen en gronden, on-

der dewelke \vv de 'R^eligie {\.q\\qv\ deeerfte, als immediatelijk fpe-

deerende het Goddelijke.

De Religie Dc Religie word by de Politijken geconfidereert twcedcrhande :

iaXin'ne'r- ^^ JnrjerUjk. of Vyterltjk: De Jnnerlijke raakt het Gemoet en Siel',

lijk en vy- De V)terltjk.e word gcplcegt door Ceremoniën en Geheelden. Dc
^'^''^'

Imerltjkf beftaat in den Dienft van God •, De Vyterlijkj in de Ma-

nier van Gods-dienft. De Innerlijke is ofvan Natuyren ingeprent,

ofdoor de H: Schriftuur geopenbaart. Die van de eerfte foort, van

welke



EERSTEDEEL. 3

welke vvy hier alleen fprceken , is by allen Volkeren eenderhande, vol-

gens het Recht der Natuyre ; Maar de Vjterlijke y het zy die uyt de

Schriftuyr gelcert word > ofdoor gewoonte ingebrooken is , by allen

Volkeren onderfcheyden»

De Imierliike Reltote iskortelijk begreepen in de Voorreden en ,..,^*?""'*

n 1 • "^ I lil- --irTr Iijke, bclaafc

hetEerite vandeTienGcbooden, enbeltaatm 2. principale Hoott- in de Ken-

poinden : Het eerjie is de kjmtjfe van den Eeuwigen en Alinach- "^^^

tigenGod, vanwien, als van de Opperlle Ocrfaak , alle Menfche-

Jijke faaken dependeeren en worden geregeert , want het niet genoeg

is , om een Staat te conferveeren en te aiigmenteeren , dat men ge-

looft , datter een God is , maar ook , dat die alle Menfchelijke faakea

beforgt , en door fijne Voorfienigheyt regeert ; Gelijk Tacttus ( al-

hoewel een Eleyden ) feer wel feyt , dat de Meenigte moet gelooven,

datter een Heerfcher is over alle Goden,

Het tweede Hooft-poiriEi is , datmen den felven God dient en en Dfcnft

vreejiy 'tw^elck even fo nodig is, als God te kennen, datdeDuy-
^''^

vels ook doen ; Want aan den Dienji en Vreefe des Heeren \^ alles

gelegen , en dependeeren mede de goede fucceflen in een Staat , ge-

lijk Ari^oteUi feyt , dat God het meefte toegedaan is den ge-

nen , die hem het meejfl dienen. So getuygt Livius van de ^q~

weynen , dat , fo lang fy God dienden , haare faaken wel geluk-

ten , maar qualijk wanneer fy de Godsdienft verachten en nalie-

ten : So triumphcerden de Ifraëliten over de u^malekjten door de

gebeden van Mofes ; En fo lang als Vfi4 den Heere fochte , liet

hem God alle dingen wel gelukken. Wanneer een Staat genootfaakt

is fich te verweeren tegens fuiken machtigen Vyand , dat hy aan fijn

eygene krachten defpereert , dan foekt men hulp alleen door de /»-

tjerlijkj %eltgie by God , als fijn laatfte Toevlucht , dan fchrijft

men uyt Ordinaire en Extraordinaire Vail- en Bede-dagen , op de-

welke gelaft werden alle Onderdaanen , fonder eenig onderfcheyt

van haare Vyterlijkj Reïigie , God vieriglijkte bidden, en omby-
ftand aan te roepen , vaftelyk vertrouwende, dat in de gemeyne
noot het eene Gebed fo wel als het andere fal verhoort werden. Deic
Innerlijke %eUgte word eygentlijk Pietas of (jodsvrtichtigheyt ge- En is Ca-

noemt , dewelke is fo Catholijk of Alaemeen , datter j^een Poli- '^°^'''* °^

-1 c •
1 1 r 1 1

'='
1 r • ^11 Algemeen,

tyKen btaat is , alwaar delelve geen plaats heert , en is allen men-
fchen

, fonder onderfcheyt , van begin af, fodanig in 't gemoct ge-

graveeit, datteer geen Jartar foo wreed, geen J'^-fowild, geen

tJMoor 'o barbarifch
,

ja geen Topoyer fo onmenfchelyk is , of hy

A z erkent



4 't V£RWERDEEUROPA
erkent yets voor 't Hoogfte Goed en fijnen God , wien hy fijnen dienfl

opoiïert en vrccft.

DeUytcr- Den Vjterlijks'^ (jodsdienfl word verdeelt in vierderhande Hooft-

dïfchcydcn
Religiën , als de Heydenfche ; Joodfcbe j (^hnjlelijke en Mahume-

in de taanje , onder welke den Imerltjken Godsdien[i is gemeen, maar by den

Heydenen het minlte bekent en volmaakt.

Heydenfche De Heydenfche Relt ffie word in Europa nergens meer gevonden,

als op de Uyterfle Grenfen van Finmark^ en Lapland , hoewel nu daar

al mede eenige Chriltelyke kennifie door de Siveden en Deenen geko-

men is , maar heerll 't meeft in Indien , Groot Tartarien , Sinay Japon,

America , en een groot gedeelte van Africa,

De Indianen hebben haare Religie befi:hreven in een Boek ge-

naamt Vedan , dat fy {o hoog eflimeeren , als de Chrilten den Bihel,

en de Mahumetanen den Alcoran.
joodfche ]~)g Religie der foden

is met haar vcrftroyt door de gehcele We-
reld , en kan , door het byfonder Oordeel Gods , den Scepter van

ffida , nergens weder oprechten , maar word overal door de Hey-

denen , Chnflcnen en Mahumetanen onderdrukt. Defe Religie

word geleert uyt de 'Boeken van Mofes en de Propheten in de He-
breeufe Taal , als ook in den Thalmud en de Commentarien der

T^ahhineti,
Chrifteiyke j^g (^hriftelijkj Religie word onderhouden voornamentlyk in Eu-

ropa , en geleert in het Oude en Nieuwe-Tejiament,

en Mahume- Dc tyi^ahtimetaanfche Religie heeft haare fit-plaats in een gedeelte
tïanfe.

^^^ ^^^^ ^ Europa en Afrtca ; het Boek , daar in die gefondeert is,

word genoemt Alcoran,
In dewelke Elk van defc vier Hooft-Religiën fweert fijne Eeden van Verbond

tofdï/"ge. ^" Trouby fijn Hooft-Boel^; De Heydenen by haaren Fedan\ De
^woorcn by Joden by haare Wet ; Veele (^hrijlenen by het Evangeham ; En de

Boekcn?°
^ ^JM^ahumctanen by haaren Alcoran.

Dechrifle- Onder dcCe vier Hooft-Religien komt in onfe Politie meeft in

Jyke Religie confidcratie dc Chrtjlelijkj j dewelke is tweederhande ; Ofde Griek^

ofdeGiick- /*i of de Lattjnfe, De griekje, die hedensdaags feer is verandert
^* van haare voorgaande Leere , word alleen onderhouden in ^yiïofci-

ofdc Latyn-
"^^^^ > Swart-Rtifland , T»rk,yen en Venetien. De Latijnfe word onder-

ie, dc welke houden in 't Weflen , waar van het algcmeene Hooft , zedert den
'^ " ^'"

jaare (5o6. en regeeringe van Bonifactus de III. wicrde gehouden

de Roomfe Taus, Maar in 't jaar 1529. op den "Rijxdag van Spier

dc Rooms- is defelvc in het Duytfche Rijk verdeelt in dc Roomi-CathoHjkj
^ en
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en Tïotellantfey welke laatfte naderhand onderfcheydelyker bekent is
g.fj.'^jj'jj''-'^

geworden onder den naam van Gereformeerde , en die van de uiugs- ftaniie , dat

burg[c Confejfie , iiyt welke beyde zijn ontfprooten de Doops-gefmdey
JJj^/^f°jj;

JRemonJlranten 3 Socmianen enoneyndelykcmeer. van de

Den Inmrlijken qodidienfl y ofte de Godsvrmhtigheyt \&htt^\in- ^""^^"^^'^^^^

daraent niet alleen van alle Deugden , maar ook van alle Heerfchap- De Nootfa-

pyen en Staaten ; want Cicero leert ons , dat fonder defelve nootfa- ^aVde S-

kelijk moet vervallen de Getrouwioheyt omtrent een Verbond; D e nedijke rc«
O ^ /lint 11Sic

onderlinge Gemeenfchap van het Menfchelyke Gellagt, (beitaande

in de Natuyrlyke Eerlijkheyt ) en de heerlijkfte Deugt , namentlijk

de Gerechtigheyt , 't welk zijn hier bepaalingen , van elk een fijn

Jnterefi , die men in geenen deele vermag te buyten te gaan. *Pö-

l)lftus fcyt , dat uyt de Religie vlceyt de Getrouwigheyc der On-
derdanen tegens haare Princen ; de Onderdanighcyt tegens de Ove-

righeyt ; de Gehoorfaamheyt tegens de Ouders ; de Liefde tegens

fynen Evennaaften ; en de Gerechtigheyt tegens alle, Soeratei by

IHato , ftclt mede : Hominem ab homine [me "Vuce Deo male gtt"

bernari. Dat is : Dat d'eene menfch van d'ayjder efualijk. geregeert

\vord-,fonderdat fy God tot een Leytsman hebben. Tot defen Gods-

dienft is elk een , fonder onderfcheyt , verplicht , en die gene foude

ongoddelijkzijn , die een Prins daar van fodanig foude willen bevry-

den, dat hy daar tegen foude konnen difponeeren , alshy maar eenig

voordeel fiet , gelijk Trajanus 'Boccaltni leert , dat het Jnterefl van

Staat is een Recht , dienende alleen tot nut van een Prins , en ftry-

dende tegens alle Goddelyke en Menfchelyke Wetten. Hoe foude

men fuiken Intereft konnen noemen een Reeden van Staat ( Ra^

tio Status ) daar het ftrijd tegens alle Reeden , en den Staat altyd

dreygt te ruineeren ? Warom Taus Pius de V. het met recht noem-

de de Reeden van den Duyvel , of Ratto DiaboU j ontllaande uyt Ty-
rannye en Atheifterye.

Hoe hooger dan het Interefivm Staat alle ^Cenfchelijkje Wet-
flll°ln.,^^

ten te boven gaat, fo veel meer is het de Goddelijke Wetten onder- staat prcdo-

worpen. En hoe veel meer het Ti^cht van een Tarticulier moet te
"*'"««"•

rug ftaan voor het Recht van het Gemeen , fo veel meer moet wykcn
het Intereft van Staat voor het goddelijke ; Gelijkfulx die van Ro-

men, als die noch Heydenen wavtn j altijd forgvuldig hebben waar-

genomen
;
ja oordeelden de Godsdienft te zijn het heerlyklle Cieraad

van de Maiefteyt, buyten het welke defelve foude zijn verdooft en

fonder luyftcr.

A 5 Dat
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ne-Naotri. Hat de Vjterlijkj Religie mede vnn fuiken nootfaakclykheyt is>

Iel ikhcvt dat fonder dcfclve een Rcgcerijige niet foudc konijcn bcllaan \ E"

t«ii')ki Re- dat clkcn Polityken ftaat gcnootfaakt is te onderhouden ecnc en fee-

ligif'. |<cic Forme van Religie, en defelve boven andere, fonder nierkely-

kc nicuwie heden te maintineeren , als de Principale ofHooft-Religie,

moet niet alleen Pohbitts bekennen , die felfs fonder onderfcheyt

van Religie leefde , maar ook alle andere Politijkcn , behalvcn alleen

denfaiiieufcn Alachiaz-el, die alle Religiën veracht , maar evenwel

wil, dat fy alle werden toegelaten. Beter is 't fch te houden aan de

flimfle , als aan geene Religie , want die God verlaat , verlaat alle

deugden , en vervalt tot alle fchelm-fiukken, Om welke reden ^m~
aufiinus gelooft, dat God de Hcerfchappye van 't Roomfe Volk heeft

verheeven tot fijne groote onfaggelijkheyt , alleen om dat het beher-

t'gde iijne manier van Godsdienft, hoewel die Heydenfch was. En
Cicero feyt ronduyt , dat de Romejnen niet door getal de Sp^wjaay-

den , niet door fterkte de Franfe , niet door lill de u^fricar.en , maar

door haaren Godsdienft al de Volkeren en Natiën hebben overwon-

nen. Dat fonder de Gereformeerde Religie , die in de Vercenigdc

Nederlanden voor de Hooft-Religic word onderhouden , om verre

foude vallen hot fondament van d^iAvc Rcpublijk , wift niet alleen den

Engelfchen Ambaffadeur Winixood in den jaare iCjii. te feggen

met dcfe woorden : De Religie is het P A L L A D I U M van defe

Reptibltjke , ^ Is die behouden werd in haar geheel , blieft de Rcpublijk^

mede behouden ; Maar ook de Staaten van Zeeland , die in hasre

Confideratien , diefe op den 21. fanuary 1(^49. ter Gencraliteyt

in gefchrift ingaven
,
pofeerden , dat de gereformeerde Religie is de

ziele van defen Staat , het Fundament , daar op defe Florifante Re-
publyke is 'gegront , en den cenigen band , daar mede de Refpeflive

Provintien tot een Staats wijfe Regecringe met den anderen blijven

geunieert,

^nVc5g?è^ Maar wat voor een Forme van l^eligie de Hooge Overigheyt
mcnmocc moct maintineeren , daar ovcr zijn de Theologauten vnctdo. Pohüjken
maiminec-

^^^j^ -^ difpuyt ; de cerltc flrijden elx voor de haarc ; de laatfle nemen
fiilx indirfêrcnt. Welke oneenigheyt ook fomwijlen misverftand en

byfondcre infichten oorfaak zijn van fo vttle diverfe, ja contrarie

Religiën , waar uyt ontftaan is die ontclbaare meenichte van Goden
en Ceremoniën.

En of men Aangefien; dattcr fo veele verfcheydene Religiën z'jn , is de Vraag:

Twgunncn^^ 0/ een Polltijkjn Slaat de Fr) hen van deje alle, ofv^n eem^e , ofvan

een
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een alleen mag en invet toeflaan en ma^minecren ? (jeen onder alle aan i.v.s of

Politijkcn heeft oyt vaft geftelt , datter onder een Regeeringe noot. of"ai"S«
faakelijkzijn, meer als eene Religie, want het flryd tcgens de Re- «"e rcü-

denen ) wanneer men een gcmeene overecnÜemminge kan hebben,
^'^"

met behoudenis van fync welvaart , dat men dan de Onderdaanen in

verfcheyde fecften foude laten verdeelen.-> Doch Cromwel heeft: ge- ^^j^" ^^^«"1-

bruykt voor een geheyme- AlAXime van fijn Intere(i in 't Confer- oomwei

veeren en Augmenteeren van iyne nieuwe Republijk in Engeland,

dat hy veelderhande Religiën niet alleen tolereerden , maar ook de-

fendeerden, alleen verbiedende en vervolgende de H^aufelijke en

*BiJfchoppelijke , om dat hy die oordeelden fijn oogmerk nadeelig

te zijn.

De Tirannen , gelijk Juliarau ^pojljta dede , Toeken haareOn- vanTyra::-

derdaancn in Religiën te verdeelcn, op dat fy haar elk in 'tby-

fonder beter konnen beteugelen, die anders methaare onderlinge

ovcrecnftcmmingc en harmonie , haare Ovcrigheyt fouden formida-

bel zijn.

De Tfirkjn geven vryheyt van Religie aan alle Seden , behalven vaude Tur-

aan die Hcydenen , dewelke nevens God de Duyvelen ook aenbidden,

In Pelen plegen (y alle geprotegeert te werden , uytgenomen de So- van Polen

ciniaarifche , die met verfcheyden Placaaten feer ftrengclijk verboden

is, gelijk mede in de Fereemgcie Nederlanden, alwaar daar en bo- van de ver-

ven de Taufeltjke Reline meer word geconniveert , als wel geper- cenigdcNe-

mitteert. In rrankjijk^ by het Edici van T^antes is geaccordeert ».ai'i vrank-

de publyke OefFeninge van de R-.omfe en Hugenotfe Eelirie. In ^''"^

Duytjland by de Frede van Mnnfier zijn toegelaten dcfe diy : De vanDuy-s-

'^oonjfe , Gereformeerde en Lujterfe. ^*"'*-

Alle dcfe Natiën laten niet alleen de Mccrdcrheyt van Religiën Het profiit

toe, maar oordeelenfe ook nuttelijk , wanttcr niet is, dat een Sta^it
^'^''^lybeyt

meer kan verryken met het getal der menfchen , en door deielve , niet iigicn

overvloet van fchatten , als wanneer elk word verpunt Vryheyt van

Confcicntie en Religie, Gelijk HollarJ , fo ras het is geworden in Hoiiand

een Herberg van aldcrhande Vluchtelingen , en elk by oogIuyk>ngc
heett toegelhan Vryheyt van Confcientie, is het fo machtig , popu-
Icus en ontfaggelijk geworden , als oyt eenig Land ói':s Werjhis , na
Tyne proportie gerekcnt. En indien Holinid alleen foude toegelaten

hebben de Qereformeerde , als fyne Hooft- Reli.ne , met uytfluy-

tinge van alle andere , fo foude het niet ht-t derde part van fvncn flo-

rifanten Staat hebben konnen bereyken , en , na jnenfchelijkeappa-

rcntie,
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rentic , al lang gefubigeert zijn van fulke groote Machten , waar van

het nu al eenige reyfen feer fchrikkelijk is bevochten,
in Turkycn -^y^j. {^^^gfj- j^^^ onvergelykclyke 'Hijk. der Tarkjn meer tot een

fchrik en dwingJandye van het heelc Chriftenrijk gemaakt , als 't ver-

leenenvan Vryheyt voor alderhande Religiën, waar door iy hebben

by haar gelokt alle die door de Chriftenen vervolgt wierden. De Jo-

^"^^d'*^ v°n
^^" ' "^^^ onder Koning Dagobert uyt Frankjijk^j onder Ferdwand en

dechiiften IJ.weiU uyt Spanjen-) en onder EmanHtlde I. uyt Portagal wier-

den verdreeven , zijn meer in getal , als hondert dny[ent uyt die Ryken

gevlucht , en hebben de Spaanfche , Tortugtefche , en Dujtfche lo-

den het Griek^fe Ke)[errt)k^ van (^onjiamtnopoUn feer bevolkt , dat

door de oorlogen heel ontvolkt w-as. Waarom de Turkfe Keyfers

naderhand feyden, dat zy haar verwonderden over de groote fot-

hcyt der Chrillen Koningen , dat zy door fuiken meenigte van Volk

te verdryven (als fy die niet hadden willen ombrengen, ten mmlten

tot haaren dienft hadden moeten behouden voor Haven ) haar felfs

merkelijk vcrfwakken , en de Turken haare algemcene Vyanden feer

verfterken , dewelke door die vcrdreevene hebben verkreegen de ken-

niffe van veele kunften , en handelinge van de Wapenen , die haar te

vooren manqueerden.

Exempel Maar de Spanjaarti en Italianen laaten maar alleen de Paufelij-

^üiiST ^^ ' '^^ Tfeenen en Sweeden alleen de Lnyterfche Religie toe. De
ccrfle vervolgende On-roomfchen met fwaarc ftrafFèn, waar toe fy

ingevoert hebben de Spaanfe Inquilltie. Maar hoe feer dat die ftrijd re-

gens den Polityken Regul ; Dat men de Confciemien niet moet dmngen,

Denemar- hebbende rereenigde Nederlanden den Spaanfen tot haare irrepara-

ken en Swe- blc fchaade geleert , en in defen gemodereert. De laatfte laten aan

Dchuyt vm ^^^ ^^" "o^^ ^0^ fyncn privaten Godsdienlt.
de qiieiiic. Tot befluyt hier van , fo was te wenfchen , dat men eene Religie

alleen konde hebben ; En voor fo veel het door geoorloofde mid-

delen kan gefchieden , moet men de verfcheydentheyt Tan Religiën

beletten , wantter niet is , waar door der Burgeren gemoederen

met een nauwer band worden t'famen geknoopt, als door cender-

Dcmidde- Icy gevoelen ontrent God, en cene manier va» Godsdienft: De
verfchcyde tSMiddelen daar toe moeten niet zijn hchamentlijke flrafïcn; als

Religiën te gevankenis , fwaare geld-boctens , veel minder llraffc des doods,

moetenniet en voordamcntlijk het levendig verbranden; want Trws Willem
*^'" \'P^*' de I. H. L. tS[€. heeft met geen krachtiger reden de ISIe-
mentlijkc

, , j r i
^ *-^

r \

aiaffe, der!anders tot den atval van Spanjen weten te periuadecren

,

als
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als dat de Spanjaars de inenfchcn om de Religie levendig ver-

branden.

Voorts, op dat de Hooge Overigheyt haar vvaare Intcrefl wel dcowI;;.

vvaarneme , dient (y voor al daar op te letten , dat fy haar door Super- nl^yjcn" d'c -

Jlttte van Religie niet late verleyden , om dat daar door fuiken pericid supciftitic

by na is te verwachten , als of fy de Religie heel en al naliet en ver-

wierp» Want die gene , die haar daar toe perfuaderen , hebben de rech- omlietpcii-

te kennis niet , hoe (y de Religie met het waare Intereji van Staat *^"^
> <^y '^^'^^•

fullen contormeeren ; Maar zijn fo onrekkelijk, en blijven follipen teert.

pal ftaan op het poinól van haare ingebeelde , ja dikwijls gefabriceerde

Godsdienfl; , dat fy niet een hayr brect fouden willen Vvyken - en daar-

om dag en nacht in veele Hoven arbeydcn , om het felve na haaren

wenfchtedoen efïe(ft forteeren , niet tcgenü aande het felve met fich

foude komen tefleepende uytcrile ruïne des Staats, en koften het

bloet van ontallyke goede en trouw-lievendc Ingefetenen. T' is ten

hoogften te beklaagen , dat fodaanigc War-Gceftelyke in veele Hoven
noch fo veel gehoor en credit vinden , nademaal die behoorden geleert

te zijn door fo vcele droevige cxempjcn , die ja (di's^ ten decle noch
tentydevan onfe geheugenis zijn vcorgevalicn. Zijn niet door de
machinatien der Geeftelyken, op pretext van Religie, Kroon-draagen-
de Hoofden , Gebooren Princen, en fo veel ontallyke Hooge V/ettiwe ^.V'^^c 't ^ei-

Regenten door een wreede dood t'onder gebracht? Dikwijls feer fwaa- v Jn oóliog
re en bloedige Oorlogen ontftaan ? Landen , Steden , Volkeren en
Staaten vernielt ?

Waar uytontftont den tachcntigjaarigen en onverfoenlyken Oor- in de Neder,

log tuflchen de Spanjaarden en de ï^enemgde Nederlanders ? Wat ^^"'*^"'

ooifaak hadde den jammerlyken Boheemfchen en Duytfcben Oorlog van in Duyts-

10. jaaren ? Wat canfeerde in f^razkjij!^ den Inlandfen en bitteren !^"'^'
.

Oorlog van de Heyligen (qaafi vcro) LigMe tegcns de Hu'^enoten en de
"

•
•

Trincen van den B'oede^Wdar: van hadde fynen ooifpionk den laatften

rurk^fchen en Barharifchen Oorlog ecrft in Sevenbergen , en voort in Hunga-
daar op in Hungarien ? Wat anders moveerde de Enaelfe tot haare

'^^"'

Land-bederflijke Troubicn, en onthalfen van haaren wettigen Konin"- land. °

C'^rcl de I ? En duyfent diergclykccxempien meer , zijn die niet be-
gonnen alleen op 't mom-aanfigt van Supcrfcitie en Religie ?

Wat iflcr iifde Wereld fo nfgryireiijk en ongehoort , dat niet OHc?erpre.
openbaarlijk is en word gcpleegc onder Acn felvcn dekmantel ? 'T was C^l^

'•''" ^^•

religiei;sbydeoiide Cafpifche^Tartare;: , haare ouders op te Iluytcn, pn.iee°r'S'
en door honger te laten vergaan, als fy 70. jaaren out waren; uyt j];!!;!'^'''*^'

B die
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Exempleii ^ic felve ooiTaak wierpen de 'BaSirianen haarc oude en kranke Ouders

daar van. ^Q^i honden voor , die {^y daar toe exprcflelijk opvoeden , en noemden

Beorajfenis honden. Die van Terra Firma brachten de ftervende op

't Veld , om van de wilde dieren en gevoogelte verfcheurt te werden.

De wilde Canadenfen meenen , dat fy den fieken grooten dienft bcwy-

fen , en een heylig werk doen , als fy die in 't kort ter dood helpen. De
oude Tren en Schotten als ook de Majfageten , ^Derbiten , Parthen,

Canibnlen en BrafiUanen aaten al haare afgcflurvene op , ja felfs haare

Ouders , Vrouwen en Kinderen , meencnde defelve nergens beter te

konnen facrificeeren , als in haare ingewanden. 'T was mede religieus,

dat men in den Tempel van Venus jonge naakte Maagden opentlijk

ten toon ll:elde , tot wil van elk. De IfrAÏUten Gods uytverkooren

Volk , en de Ammoniten offerden den Moloch haare eygene kinde-

ren. De Carthaginenfen en Afaxicanen facrificeerden aan haare Af-

gooden veele levendige en doode menfchen. De Sinefen , MaUbaren
en vcrfcheydc andere Natiën bidden, naaft: God, de Duyvels aan. Daar

en boven ifler noyt geweeft cenig Ttran , die tot uytvoerinee van fij-

ne boofe deffeynen niet mede heeft gebruykt het pretext van Religie,

Waar uyt genoeg blijkt , datter geen middel is , waar door een menfch

kan vervoeit werden tot vreemder en verfoeylyker voornemen , als

door de Bygelovigheyt, dewelke de hooge Overigheyt daarom als het

flimfle Quaat moet mijden.

Dus verre van de 'Tieligie-, als zijnde de eerfte Pilaar van eiken

Politijken Staat , en de eerite bepaalinge van eiken , fo wel Publijken

als Privaten Jnterefl.

De Bond- De tweede Bepaalinge van het Intercji van Staat is de Getromvi^'

dc"wecde** htjt omtrent het onderhouden van een opgerecht en be'èedigt l^erbond,

Dcpaaiinge 't welk eyugeutlijk is een onvcrbrcckclykcn band tufTchen de gene, die

ld" va"
" *^'

het oprecht mcencn , maar voor den Bond-brcckers een Net , omby
Staat. celecrcntheyt een ander daar mede lillclijk te vcrraflèn,

van BoTd-'" By vccle hccdendaagfequadc Polityken hebben noch Geloof, noch
breuk ge- Woord , noch Eede plaats , want fy met die van Milanen feggen : Wy
die van Mi- hehben wel gefwooren i maar niet belooft den Eed te willen nakomen,

^t"n"Konin''
'J'^'^^^pp^^ Koning van Macedonien fcydc, dat men den Eed behoor-

Thiiippus " de te gcbiiiyken , gelijk het geld , fo als het voor de Koningen en Rij-

rienf^"*^°" ^^n hct profijtclykiteis ; En dat men mofte Vricndfchap onderhou-

vanLyfan- dcn , om fijn profijt , mntir niet om getrouwighcyt. n^lutarchns ver-

vcrvloektc haalt van Lyfander , dat hy fpeelde met Eed en Trou,gelijk de jongens
Les van Me- met kootcn. Schrikkelijk is het £;enefevt Wenceslaui Merochovva :

locnovva. ' /

De
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De heek wereld fimnleert , met de Voffen moet men Ujlig zijn 5 de fon- »>

qens moet men met nooten , en de Mannen mtt Eeden bedriegen ; Want »>

het is niet fchandelijk, een Eed te breeken ^ Onfe 1'rincen hebben het wel »

gedaan^ die fullenonste meer bemtnnen y om datwf voor haar niet al-

a

leen Itjden en oorlogen^ maar ool^ felfsvalfcheli]k. [weeren, eiseen j>

Kraamer poppegoet verkoopt , hy veynji , hy liegt , hy[weert val[cbeltjk^ j»

om eenen dnyt i En wy[ouden dat niet mogen doen om Rijken en Ka[iee- jï

len ? fa wy fnllen het doen , en dat algeern, »
Verfoeyelijk is het in elk een , maar voornamentlijk in een Prins , te

liegen , Eed en Verbond te breeken,

iVö« decet in labiis ver[ari Ittbrica Regis :

Non decet ore[acro mendacia endere Regem,

San£la dr plenafm fant regia pondere tJtrba •

Dt^lafemel nulliim patmntttrjure recftrftim»

Dat is

:

Bedrog noch Valsheytpa[i op 's Konings lippen

:

ijeen Heylige mond moet leugentaal ontjltppen.

Een Konmg spreekt geen woord als van gewicht ;

Dat eens ge[prooken is , en keert niet licht.

Waarom de Romeynen feer loftelijk deden , dat fy aan die van Campa- i-of der

nia in Italien afflocgen haare hulpe , die fy van haar verfochten tegcns i^°™houd°n
de Samniten, met de v;7elke de Romeynen in langduyrige vriendfchap "^'^ ^"^

en nauwe Alhantic hadden gelecft: ; Niet tegenftaande den RaaJvan
Romen wel wifte , dat de Stad Samninm feer groot en rijk , het land

daarom heen feer vruchtbaar , en wel gelegen aan Zee , en daarom als

een Koren-folder voor Romen t haar feer dienftigfbude zijn; So heeft

echter den Raad , meer fiende op haar out Verbond met de Sammteny
als op haar eygen profytjdoor een Burger-Meefter aan die van Campa-
nia geantwoordt , dat fy om haarent vigilie het oude Verbond met de
Samniten niet Vv'ilden breeken , want[y door haare waapens eerder de
Goden , als de Menfchen[oHden beleedigen.

En hoe den Reciir vaardigen God , van wegens fyne Gcrechtighey t Hoe God
fyne ftraftende hand laat vallen op die gene , die trouloofelijk haare b-eekers'
Eeden en Verbonden breeken , en hoe felden meyn-eedige Princen i^»aft.

komen te triumpheeren in haare onrechtvaardige Oorlogen, foude

men met ontallyke exemplcn konncn demonilreeren ; maarom de Exeir.pci

kortheyt fuilen wy ons vernoegen met dit eenige : Als Vladi[laus van uiaois-

2 A omng
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Koving v.'i.i Hf4ngaris-z door aanradingen van Vaas Eufrenif^s de IV.
cv[ óxn (^urdituial hilmr.tfs Inddc verbroo!;en het Verbond en Vroe-

de , die !iy met den Turlcfen Sultan Amurath rolemneelijk en onder

Ecdc h:idde aangegaan , fo riep den Sitltafi , wanneer haare bcyde Le-
gers in 't Veld in il ig-ordre tcgcns malkander gcrangcert ftonden : Je-

ju indien gy de waare Soou Gods z.ijt , fo toont het nn , en neemt wrank^

over defe meneedigheyt en bond-breuk^. Hier op valt hy de Chriftenen

aan , en (laat die in route , fo dat Vladijlans gedood > liet hooft afge-

hakt, en op een fpies ten toon gedragen vvierd, en dat hiUaniss in

't vluchten in een Moeras moilc fniooren.

Maar hoe weynig dit word betracht en naar gekomen , felfs by de

gene j dewelke glorieeren met haarc Tituls van yllder-Chrijielijk^e,

liefchermers des Geloofs en Hoeders der (gemeente , fiillen wy by or-

dre in het derde Deel aanwyren»

liFv^t^fs'^'cic
De derde bepaalinge van het Interefl is de Eerlijk heyt , dewelke

derde be- van fulken waarde is , dat men defelve geenfins moet nalaaten > om

heï'ïmereft
^Cnig profijt ; en niets profitelijk reekenen , als dat eerlijk is , want by

van sraat. verVal van de Eerlykheyt , moet nootfaakelijk mede vervallen de on-

derlinge gemcenfchap van het Menfchelyke Geflagt , en alle goet ver-

trouwen, fonder dewelke dat fjecn communicatie en negotie kan

beflaan.

De Heydenen hebben fulx wel gewccten , en ook getoont met

haare exeniplen
;
gelijk de zyithenienfers , dewelke Teer loffelijk de-

Excmpel
vïude At!ie-

nienfers. . w
Acn , dat {y op het afraden van Anjitdes niet verbranden de fcheepcn

van de overige Grieken , waar toe haar haarcn Admiraal Them'tflocles

aanrade, dat fy daar door konden bekomende Heerfchappye van de

Zee •, want Anftides feyde , dat (.{en raad van Themtftocles voor haar

uytermaten nuttelijk, m lar de daad niet eerlijk en deftig foude zijn.

Z'",L"^" 't Is fchandeliik en ten hoo?ften te beklaagen , dat de Eerlijkheyt hee-

wiordigcn densdaags de Chriften-Princen fo weynig bepaalt, dat fy door het

^ '

ruïneeren van haare nabiiyren j op wat manier fymiar konnen , foe-

ken haar Heerfchappye uyt te breyden niet alleen te Land, miar ook

overdegeheele Zee, tot welken cyniaiy de Scheepen en Vlooten

van haare nabuyren niet foeken te verfchoonen , gelijk de Achenien-

fers deden, mur defelve door bekofteperfooncn foeken te verbran-

den en te vernielen in de eygene Hivens vxn hiare Nabjyren , daar fy

als op geheyligde plaitfen haare toevlucht nem:n tegens alle injurien

tan de Lucht, en ongevioleert van mznfch^n behoorden te blijven

leggen , waar van wy mede by vervolg ycts fulkii verhaadelen.

De
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De tweede ^Tilaar van eiken Polityken Staat , ofde vierde en laat' T"ft'''e '^s

Jle bfpaalinge van het Iinereft v.w Staat \s de ffffritie, dcwcJke is
j^^aa^^an*^

t\vecdcrhande;of .Z/'-jiX/^r/è;^/, ol Particulier. De Vr.iverfele is ccn eiken sraar,

kort begrijp van alle Deugden j en difponeert alle dingen tot voordeel v"r(ee°
"'"

van den gcheelen Staat , en wordby den Keyfer J^ijimiayius {in 2^6-

veüaó^.in pr.) frenoemt de volmaakte Deugd onder alle, die alle

andere Deugden helpt , en ten goeden eynde brengt. Om welke re-

denen alle menfchelyke wetten op defe Qerechtigheyt moeten fien , en

alle Souverainen haar defe Deugd onderwerpen. De Particuliere fh-
of Particu-

flitie difponeert maar voor een gedeelte , ten aanfien van de Vniver- j,gVs

^^^'

fele-, en is tweederley ; Commutativa y die by den Civilen Rechter of commu-

word geadminiRreert , op dat Recht en Billykhcyt tuflchen Burger en

Burger plaats hebbe, en Dijlrii?»tiva , dietufl'chen de Overigheyt cf Diftiibn-

en Onderdanen difponeert over de Premien voor de goede , en Strafte "^ '

voor de quade.

De lujlitie in 't generaal geconfidereert is fuiken hechten en vaften Nootwen.

Pilaar van een Polityken Staat , dat (gelijk Salomo feyt) een Koning dé^juftuier

daar door fijn Land fliaande hout , en fynen Troon beveiligt w^ord,

'Wanneer defe Infiitie vervalt , moet nootfakelijk mede vervallen den

Staat ; Gelijk wanneer de Son ondergaat , den gchcelen Horifont ver-

duyftert werd, fo heeft een Staat de vreeslijxfte tcmpecften te verwach-

ten , wanneer de Cjerechtighejt , zynde het grootfte licht van alle Re-
geeringen , vergaat ; Waarom dat u^rijloteles feyt , datter geen Staat

kan zijn en blyven beftaan , alwaar de Gerechtighejt en Wetten niet

regeeren ; want wat God is (feyt hy) in de wereld , een Stuyrman op
eenfchip, een Voerman opeen wagen , ccn Ovcrflc in ccn Hcyr-

Leger , dat is de laflitie en de Wet in een Stad, fondcr de welke noch

Huys , noch Stad , noch Staat , noch Wereld foude konnen beftaan,

maar foude zijn , na het fcggenvan AngujlinHs-i niet anders als een

fchuylhock en herberg van alderhandc bedenkelyke fonden ; Want
die de Gerechtighéjt verwerpt , die verwerpt ook God , want God is

fel fs de Gerec/jtiirhejt , fondcr dewelke hy ook niet kan regeeren. Is

den Stam van Benjamin wel om een ander Oorfaak uytgeroeyt, en
des felfs Steeden verbrand, als dat fynict wilden uytgevcn dicGi-
beoniten , om geftraft te werden , dewelke de Vrouw van den Levi-

tifchen Man hadden gefchent , dat iy geftorvcn was ? Wat is meer de
Oorfaak geweeft van den Ondergang derRepublyke van Laced^mo-
Kien , als dat de Magiftraat niet wilde flraffen de Schenders \m de

Dochters van Scedafm ? Wat heeft de fchoonc Stad van Corimhta
'"

B ^ m^Qx
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meer verwoeft , als dat men de burgers niet ftrafce , die tegens de Ro-

mcynrche Ambafl'adeurs het Recht der Volkeren hadden gevioleert ?

Het Recht en de Billikheyt moet de Voerman zijn in de Executie van

de Itiftitie-, en niet de afteden vanhaat, nijd, ambitie, gierigheyt,

vriendfchap, &c.

De verdurventheyt van onfe en voorgaande tyden heeft het fo verre

gebracht , dat feer veele geftadig in den mond hebben het feggen van

SuphemHs by Thncidides : Voor een Opper-Macht is niet onrecht-

vaardig , dat maar profytelijk is , dat vceJe haar inbeelden , met Le-

pidfis (by Sdujliftm) dat alles toegelaten is , waar door men Kroon

en Scepter kan verwerven ; en met IhUus Cdjar Teggen

:

Si violandum efl jHs , regtiandi gratia violandHm eft ;

^liis rebHspietatem colas.

Dat is ;

(jodsvYHchtigheyt bemint , vliet allefchelmerjt

*t En waar 't een Kroone raakj ; want dan /laat alles vry.

wa^t^datcau- DJt js deoorfaak , waarom dat Mars byna alleen Arbiter en ^S^e-

diatenr is van alle queftien en difterenten tuffchen Koningen en Vol-

keren , gelijk Horatitis van ^chilles feyt : fura negatfibi Kata, ni-

hil non arrogat armis , en dat de Macht hedensdaags meer is als iiet

Recht en Reden , die in haar felfs niets waardig zijn , 't en zy fy fpree-

ken door de mond van het (^anon , welkers ftcmme mede brengt vrees

en refpecfl. So Teggen en durven fchryven eenige Franfe Polityken,

dat een Prins alle fyne aófcien moet reguleeren na fijn Imerefi , fonder

reguarde van eenige wetten ofobligatien , waar van hoe meeftcrlijk

de Franfe haar by alle occafien bedienen , en navolgen het feggen van

Lucanus :

SceptroYHtnvis totaperit jjipendere jufia

Incipit feil : T^rinceps,

Sullen wy hier na doceeren in de Negende Regul , van de France Poli-

tyke Reguls , en op veele plaatfen in de Hiflorie van het Teerde Deel»

Politic is De Religie en Juflitie fouden beyde illufoir zijn, 't en ware fy

laar" a een wierden gemaintineert en geadminiftreert door de Politie of Politijke

Staat Re^eerin^e , die den gtheelen Staat beftieit , gelijk een Stuyr-man het

Schip, en die de tMi^crocofmas of Croote Wereld regeert, gelijk

het
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het Hooft , ofPaleys van de Siel regeert den Microcofmus of KUyne
Wereld , met alle fyne Iceden , als fyne onderdaanen. Dit fs mede fo

Univerfeel , dat alle Natiën , hoe Baibarifch die ook zijn , At^o. Regee-

ringe erkennen en venereeren , en haar ware Vryheyt genieten jn het

gehoorfamen van haare Overheeden , wanneer die haare Digniteyt

vvaardiglijk bekleeden , als Stadhouders Gods , ja als Goden felve.

De politie word tweefins geconfidereerc , of van wegens haare en beCaat

Forme, ofvan wegens haare ^dmimfiratie , gelijk Plutarchusvio.
po^^j^g^^n

teert in Itbro de tribus Reipubl: genertbm j dat het woord Tolitie be- Adminiftra-

teekent de maniere , om een Staat of Republijk te formeeren en te
"^'

admimjlreeren.

Wat aangaat de Forme van een Republiik. , die is of Ordinair of^^^°""^.'*
^ ö TN 1- I- • '•

I 11 r rr^; of Ordinair

Extraoraiinmr. De Extraordinaire is tweederhande , or Jheocratia, ofExtraor-

dat is , Gods-regeermge , die alleen plaats heeft gehad over de Jfrae-
«i">«''-

liten , van den uyttocht uyt Egypten , tot de Babylemfche Gevankenis DeExtraor-

toe , wanneer God fyne beveelen openbaarde door fyne Propheten en
xhgócra^ia"

Revdaticn; of Stratocratia , dat is, Militaire Regeeringe ^ wan- ofstiato-

neerby de Militairen het Oppcr-Gcbiet is, gelijk gefchiet is byde
"*"^*

Romepen van de tijden van Nero af, tot de Regeeringe van Con-

Jtar,ti>,m A4<ignm , en by de Engelfche onder Cromvpel , die in plaats

van de Parlament^n hadde een Vergaderinge van Militaire Officie-

ren , en gelijk ten defen dage noch gefchiet by de Turken , die geen

Politijke Regenten hebben , maar welker groote Heerfchappye word
geregeert by de voornaamfte Militairen, als f^jfirs, 'Bajjas , u^gas , Szc.

Defe beydeFormen van Regeeringe zijn de durabelfie boven an-

dere , alfo de eerlte woru ondci houden door de fterke hand Gods , en

de andere door Rigeur van Juilitie.

De Ordinaire Forme is Vicrderhande : Monarchia , Artflocra- ^^Yon\\t\\

iiA i Democratie en Mixta ^ dat is : Een hoofdige , ^JM^eer-hoofdi- Monarchia,

ge ^ Veel -hoofdi<i^e en Getemperde -, nemende haaren oorfpronk van êenioaaïïj*

dryderhande foorten van Mcnfchen,onder de welke eenige vannatny- «n Mixta

ren flaafachtig zijn , eenige beminnen de goude Vryheyt , en eenige uy^dryder-

houden fich tuflchen beyde. Die van natuyren flaaven zijn , worden ^^^^ ^°°'^-

bequaamft geregeert door Een Hooft ^
gelijk daar zijn de Volke- wenfchen,

ren van ^fia , en de Mooren van Africa , de welke by manquement ais iiaafadi-

van dapperheyt , heel verwyll en flap zynde , met de Son by na weg-

fmelten. Maar alfo de Volkeren van Enropa haare Vryheyt te wel daar van Eu-

kennen en beminnen, en daarom te glorieus zijn , om haare fchóuderen beviijt nT
te onderwerpen het jok v?.n Een Hooft , dat alles na fyne phantafie di-

rigeert.
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behaiven in rij^ecrt , fo hccft ondcr haar (behalvcn in Vrankrjk, alwaar de On-
vtjnkiijk.

derdaancn j als efelen, delaü van Ee-ri al^^ebiedenU Hooft
-,

gewillig

dragen , en glorleercn , dat fy in 'r gehoorfamen van haare Koningen,

blind zijn , en hem als cenen God venerccren gchjk M'^^üiAiéery

fclfs van fijne Landsluydcn getuygt) de Abfoliiyte Monarchale Rcgee-

ringeby na geen plaats.

Maar de y^njlocratïfche en Democratlfchc Eegeeringe , dat is

,

daar cenige Heeren t'iamen als Staaten , en daar het Volk lelfs regee-

Vryheyt b;- ren , koiTit met de humeuren veel eygenderover een van die Natiën,
miH/icnde,

^j^ j^^^^.^ Vryhevt als Gout beminnen.

. Dcfe ccrfic dry Formcn van Regeeringe hebben elk wel haarc by-

fondere cxcellentien , maar ook haare byfondere groove fautcn en iu-

convenienticn,

«ie"Ecnhoof-
"^^ lïcn-Iioofdigc Rcgceringc , alwaar een Potentaat abfoUiyt ge-

digc Regcc- biet , en de volkomene Nlajefteyt alleen befit , is fo onvolmaakt , en
r"ig«'

ftrydig tcgcns de Regulen van deNatuyr , dat uyt het Gebiedt over

fovccl AiAnnerii niet worden uytgcflooten P'roiiwen, Kinderen, ja

Tclfs die noch onf^ebooren zijn , gelijk (^osroen , die de Perfen tot

h.iaren Koning kroonden , fcttende de Kroon op de buyk van iync

Moeder •, Sottcn , gelijk Carel de Slechte Kor.ing vah ^^rankrijl^\ %a-

fende ,
gelijk Carel de V I. Korang van yrankjijl^i 'Brutaale en Ti-

ra-'Weu , als Wence(lans Kof:in^ v.in 'Bohemen , en veclc andere meer,

die te liclit l^''"" i"dicn dcCc Regeeringe al geraakt onder het bcwint van een
vervalt tot Genereufen Sonvcrain , leert doch de ervaarentheyt , dat die gemeen-
uaiin)

.
jij|^p,^.]{. na Tirannye , en fecr Telden gelukkig , maar altijd vol ram-

pen is voor de Onderdanen , die feer elendig worden geflingert na de

buyifTe hertstochten van den Souverain, dewelke alleen tot voldoe-

ninge van fyne Ambitie fyne Onderdanen dikwijls overgeeft aan de

Armoede , haare goederen ten Buyt , haarc kinderen aan 't fwaard,

haare Steeden aan de Plonderinge , en alles aan de Vyanden. En op

het beft genomen , dat den Sotiverain vreede-lievcnt is , fo wor-

den doch de gcmeene Onderdaanen door de Officianten en Favori-

ten fo feer verdrukt , en van middelen uytgeput , dat het voor haar on-

mogelijk is, om meteen liberale hand te konnen negoticcrcn , het

welk de cenigfte oorfaak is (en fal ook geen feker exempel konnen

gegeven werden , ) dat ooyt of ooyt de Negotie en Scheepsvaart vcl-

komentlijk heeft gt floreert onder een abfoluyten Souver.iin, maar

ter contrarie is gebleeken , dat den Koophandel altijd heeft gerefi-

deert , niet daar de Onderdanen als Slaven > maar als vrye lnyden zijn

getra-
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getradeert , alsindeRepublijken, daarvan feerveele enonvveder-

fpreekelijke Exemplen zijn , dat fy door negotie in rijkdom aangroey-

den , foo lang fy haare Vryheyt behielden , maar dat fy verarmden,

en haren Koophandel geheel verlooren , (o ras fy door een Souverain

wierden overheert. Siet eens aan al die oude en florifante Republijken

in Griekenlaad , en om de MiddeUndfe Zee gelegen , en de heden-

daagfe, die noch in fleur zijn , als Venetien ^ Cenoua, êiQ. Vereenigde

JNederLinden i Hamburg t Sec, en al de 'Rijx-Steden in Dnytsland ,

ofdie niet andere overtreffen in fleur , en rijkdom.

De Ariflocratia is mede niet volmaakt , want fy feer licht kan ArXartfeï
ontaarden of in een Oligarchiay dat is, daarxveynige de Souveraini- ^^^^"^chtv^i-

tejit aan haar hengen , ^elïjktot %omen twee Triumviraatfchappen qy^I^^^^^
zijn geweeft , waar doordeVreede van het Cjemeene'Beji geduyrig ais de twee

ontroert wierde ; de eerfte was van (^afar 3 Pompejus en Crajfus , en xaatfchap'pen

de andere van Aumftus , ^monins en Lepidus , door den welken, ^°^. Rpmen,
,•.,„, r ^ i ^^ r I T, ri-i' 1 1

ofin de Mo-
gelijk Flortis leyt , de T^oomjche Kepubltjl^ als van een gerukt en ver- narchie als

Icheurt wierde ; Of inde tJMonarchia , gelijk Cafar verkreeg uyt
\^^cotm\is

het Trifimviraatfchap , en Cofmns de f^SHedicts uyt de uirifiocra- de MedicisJ

tifche \B^egeerlnge van Tofcanen,

De T>emocratia heeft mede haare gebreeken en periculen van ver- ^^"f^ ^*ö

anderinge te verwachten , door haare Magiftraten , hoewel die het cmic^™
'

Volk zijn onderhoorig , en van dewelke men aan het gefamentlijke

Volk kan appelleeren , dat in de Ariftocratia geen plaats vind. Want
behalven de nootfaakelijke confufie van het gefamentlijke Volk (om
welke oorfaak noyt een volmaakten Democraüfchen Staat is geweeft) die licht

fo kan fy te licht vervallen oftot de tyirifiocratia -, die uyt de T^^/^ö. d^Arlfto-'*

cratia het meeft haaren oorfpronk heeft genomen ; oftot de Ochlo' "^^'^^ "f>'c

cratiay dat is , tot die confufie , waar in elk gemeen man de Regee- ° ^^
-

ringe wil aanvaarden , wanneer het gemeene Gepeupel , de onftuy-
mige Zee niet ongelijk zijnde , gemeenlijk uytbarft tot een generaale

Beroerte, en tot Plonderinge van de rijkfte; gelijk tot Napels by
verfcheyde Tumulten en Beroerten , en in defe onfe dagen in de
Vereenigde Nederlanden by de generale Revolutie , daar van hier na
breeder.

Om dat nu geen van defe dry Formen van Regeeringe volmaakt,
maar met groote gebreeken en periculen vermengt zijn , als ook , om
die periculen te ontgaan , en een feekerder en vafter Forme van Re- dc Mixts,

geeringe op te rechten , heeft men uyt gevonden de luierde Forme, °[^^^"^-

.

namentlijkde Mixta, ofdiefogetempeit isuytdedryvoorfchrec me * °''.

C ven
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ven Forinen , dat die alle dry daar in wel gereprcfenteert werden, maar

ï>"ï »n geene daar in predomineert , en dewelke beftaat in de befte confo-

drfe" vooifz. nantic en harmonie , zynde geRindeert op een pure middelmatigheyt,
predomi-

^j^ gecurccrt van alle fauten en periculen , die elke foorte van Regee-

isde befte, ri"ge onderworpen is. Defe Forme is onder allen de fecuyrfte , want
CD fecuyrfte. ^yaar defelveis onderhouden geworden , daar is den Staat gebleeven in

Voor 't Ge- ^^J" ^^^^ ^^"'^ 5 ^" ^° ^^^ ^^^ '^ verandert
,
heeft den Staat beginnen

tncene Beft. te declineeren. By defe Regeeringe , om dat niemand alles , en yder

wat te feg^en heeft j word den gemeenen welftand het beft behertigt,

en de vier andere Staats-Pilaren ongekreukt ftaande gehouden. Defe

la«demo**-* Polityke Regeeringe is gebruykelijk geweeft by de Lacedemoniersy

oicrs, want na dat {y ecrft door de Tirannye van hare Koningen feer onder-

drukt waren geworden, uyt welke oorfaakfy hertelijk afpireerden na

haar oude Vryheyt , fo hebben fy die eyndehjkook door de Authori-

teyt van Lycurgus op Aq(g^ manier verkregen , dat fy verkooren twee

Koningen , die gelijk regeerden en de Monarchie reprefenteerden; en

op dat defe niet , na ouder gewoonte , foude tirannifeeren , wierden de

fenuwen van haare Macht afgefneden dooreenen Raad van 28. aan-

fienlyke Mannen , die de ^nftocratie reprefenteerden , en eerft de

Refolutie van de Koningen moften approbeeren , eer die defelve ver-

mochten ter executie te leggen ; en op dat defe mede niet mochten be-

fnoeyen de Vryheyt van de Gemeente , wierde verkooren de Ephorü

die de Democratie reprefenteerden , en het Recht van de Gemeente

waarnamen. So langde Lacedewomers ^^k Forme van Regeeringe

obferveerden , waren fy als Triumphateurs over heel Grie\enland,

maar met deflelft veranderinge wierden fy een proy van haare Nabiiy-

BydcRo- ren. De Romeynen hcbbendefeFormevanRegeeringe van de Lace-
Mcyacn.

demoniers ontleent , want fy verkofen mede twee 'Bmger-Meeflers

(daar Livius van fcyt , dat fy Koninklyke macht hadden) eenen groe-

ten Raad genaamt de Sennws , en dan noch de 7rtbtims Tlehis , of

Cjcmeens-lieden , die het recht van de Gemeente obferveerden als de

Vroetlchappcn. Defe Regeeringe , fo lang die by den Romeynen on-

gefchonden is onderhouden , is haaren Staat geweeft op de hoogfte

trap van ontfaggelyckheyt en vermogen (welke tijd de Polityken

reekenen geweeft te zijn omtrent den tweede Punifchcn Oorlog) waar

van die wederom heeft beginnen te vervallen , fo ras de goede Har-

ly de ve- monie en Eendracht in die Regeeringe begon te vervallen. By de Tf-
eeiiaflCD,

„gfia„eny die nu al over 1200. jaaren by defe Regeeringe haare Re-

publijkinvoorfpoet, boven andere Staaten, hebben geconferveert.
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f7ord de ^J^onarchie noch geprefenteeit door haaren Uertogy

de Ariftocratie door den Ordinairen Raad , en de 'Democratie door

h^aven Extra- ordinairen of Crootea Raad, In Engeland gefchiet BydeEa*

fulx door den Koning^ het Hoger- Hnys ende het Lager'Httys.^^^^^^'^^*

En in Holland en Zeeland heeft defe Forme van Regeeringe gecon- cu by de

tinueert over de 800. jaaren in continiieelen voorfpoet , 't welk de "oi'anders

Staaten van Holland > by feker 'Tlacaat in dato den 16. OH^ober wen.

1587. alleen toefchryven de goede Eendracht, Liefde en ^^r-

7?<i»^ , dieder zijn geweeft tufl'chen de Princen ofGraven en de Staaten

van den felven Lande, &c. Van't jaar 1587, tot den jaare 1(^51. heeft

defelve lofielyke Forme van Regeeringe, onder de Princen van Orangg
als Stadthouders der Vereentgde Nederlanden , gccontinueert, met
fuiken voorfpoet , dat de heele wereld die admireerde , en ïiddQ tot een

exempel van een volmaakten Staat ; Maar hoe zedert de dood van

Prins Willem de 1 1. H, L, eJ^. defelve Forme van haar ouden luy-

fter is ontaart , en het groote Schip van defe Nederlanden gebracht in

fuiken dangereufen conftitutie, dat hetalleogenblykken meende te

ftranden op de blinde klippen , die zedert onbemerkt waren aange-

groeyt , fullen vjy , tot leetwefen en hertfeer van den geheelen Staat>

hier na verhandelen.

De yidmintjiratie van de Politie heeft voor haar principaalfte oog- .^* AdmB»

merk de Welvaart van 't Volk^, gelijk ons Cicero leert : Salus Popnli dé Polhic*'*

fupretna lex eflo , tot welke welvaart , indien van de gefaamentlijke ^«^og' ^<'

Regenten en Onderdanen alle haar adien worden gedirigeert , en alles e «ft,

daar toe geconfereert , wat mogelijk is , fo dat fy meer het Gemeene
als Particulier beft foeken , mag men wel met Plmarchus feggen

,

dat fuiken Staat is de befte en gelukkigfte onder allen, Siet aan het on-
derfcheyt tuifchen de twee Republyken van Venetien en Genua, De
laatfte pleeg voor defen beter te floreeren als de eerfte, maar zedert de-
felve door de Venetianen eens heeft geleden een groote neerlaag in een
Zee-gevecht,heeft fy haar geleyt puyr op deNegotien en Eygen Voor-
deel , waar door fy tot veele Fadiien onder haar felfs en tot verdrukkin-

gevanhaare Nabuyren viel, daar ter contrarie de Venetianen meer
het Gemeene als Eygen-Voordeel behertigende , den Cenuefen zijn

boven het Hooft gereefen , tot haare tegenw^oordige Hoogte.
So lang de Forme en Adminiftraticvan Regeeringe, waar by een yeranderili

Staat welvaart , in goede ordre wort onderhouden , blijft den Staat in 8« *" "»)

Eendracht en In-hndfe Vreede •, maar fo ras die beyde ofeen alleen mbiftraüi
~

word verandert , loopt den geheelen Staat pericul van Mtirmureeringe «nfw««i
.

C 2. onder
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onder het Volk , Tweedracht , Fadien , en Inheemfe Oorlogen , die

een Staat, als de kanker een lichaam , van binnen fo infeóleeren en ver-

teeren , dat hy geheel onder de voet valt en befwijkt.

De Noot- De PoUtijkf Regeeringe foude niet Tuffi^ant zijn , om de Relhie

*ndc°Si- te maintineeren , en de fuffine te adminiftreeren , ten zy die gebruyk-
tie en Fi- j.^ ^^t^qq nootfaakelijkc en onvermydelijke middelen , als de tJ^^^itie

en Finanüe ,
gelijk Jtihus Cdfar altijd pleeg te feggen : Duoejfe^

i^uA Principdttis comparent,fervent & atigeant ; Milites & Pecumam,

dat is , 'Vatter twee dingen z^ijn , xvaar door een Staat word bevejiigty

onderhoHden ei vermeert 3 namentlijk, '> Soldaten en (^eld ^ dat is Mili-

tie en Fii}u>,tie.

Om dat de Juflitie van alle tijden af is onderdrukt gewceft , en de

Ambitie en Begeerlijkhcyt het mcnfchelijk gemoet fo heeft geoccu-

peert en befceten , datter niets inde wereld voor defTel fs bedreygin-
' Tegcnsden gen en infultcn bevryt is , waar iiyt ontftaan zijn de Uyt-en In-landfe

hndfcnOor- Oorlogen, foo moet menfich tegens defelve beveyligen door twee
log dient jniddelen , gelijk ons Pohbius leert, waar door alle Staaten worden

geconferveert , welke zijn , Fortitudo in hojles , & 1)omi Concordia,

dat is •, Dapperheyt tegensfijne ï^yanden , en Eendracht in den Staat,

-Eendracht j^gf^ Eendracht wordt gecultiveert door een goede Tolitie , tot wee-
in den Staat . 1 1 i r i r\ i i

•

en rmge van alle mlantlc beroerten en Oorlogen , waar van wy hier

Dapperheyt vooren hebben gefprooken. De dapperheyt tegens een Uytheemfe

vpnd.
^^" Vyand bcftaat in een goede en gereguleerde tJHUitie, quA Legum efl

execMtrix.

_
De Militie j)e tJHilitie \s t^'eederhmde , of te Land of te Water, Tot de

handc.oftc ^.^ilitie te Water behooren Folk,, Schepen , en Magaz^ijnen , tot

Wa"t«°/'*^ de Militie te Lande Foll^y Fortrepn en Magazijnen.

Het' Volk Het Volk beftaat in Officieren en Soldaten. Lange experientie,

lijn of offi- prompt beleyt en dapperheyt maakt goede OfficierCfi , en goede Difci-

oTsoldatcn. P'"^^ maakt goede Soldaten , gelijk gebleekcn is in de Fereenigde
'

Nederlanden ten tijde van haaren tachentig jaarigen Oorlog tegens

Lof der Spanjen , onder het wijs en voorfichtig beleyt van de Trv7cen van

Orange.
^^" Orange noyt volpreefer Memorie , dewelke de vervallene Land-Oor-

logs Wetten en manieren vanhetRoomfe Volk, dat bynadeheele

wereld dwons; , vernieuwende en verbeeterende aldaar oprechten de
In 't oprcch- Schoole van Mars , die 2cfrequenteert wierde van veclc uy t de Groot-
ten van de „ .^^ .. '^ ,, • i i • • i n-
Schoole van ite van Europa , welker Krijg-kunde niet wierde gccitimeert , ten

Sirfeii^.*^
zy (^y de fundamenten daar van hadden geleyt in defelve Nederlanden,

^w, So feyt men , dat den grooten Krijgs-Held Cujiavfts uidolphtts , als

" ^ '

ook
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ook de cJ^". Turenne , Rabenhanpt , &c. onder defelve Trincen voor

gemeenc Soldaten hebben gedient.

De '^Dijcipline onder het Zee'Folk^is inde Vereenigde l^ederlati' .\'^^^-''°'^<

den (o lang heerlijk gecukiveert , als die Provintien op de Negotie land wd gc-

hebben beitaan , maar voornamentlijk onder het hoogwys beftier van d'fcipii-

de hoog-geraelde Trincen , wanneer het Zee-Volk door helden-daden

tegens Spanjen en Tortugal y fo in als buyten Europa de wereld

getrokken heeft tot de hoogde adiniratie.

Dat het rd^ fonder Fortrefl'en alleen niet genoeg is tot befcher- Forfreflen

raingc van een Land voor de invafien der Vyanden , blijkt genoeg by w^cndigr"

de cxemplen van alle eeuwen,en by de heeden-daagfe Grootfte Mach-
ten van Suropa , die hoewel fy Volk in overvloet hebben , evenwel
haar Land rondom met Sterkten en Fortifïcatien hebben beforgt op de

voornaamfte advenues en favorabelfte plaatfen, gelijk Turk^yen, Mof-
covien en FrarJirijk^. En om dat den meenigvuldigen Adel van het

fchaa^s'he'

grootc en machtige Koninkrijk^Toien glorieert op haaren naam van «n PooJeu

PoiakJ^en , zynde fo veel gefeyt als Land-lnyden , die haare Vryheyt
daar in ilcUcn , dat haar Land fonder Fortreffen en by na fonder Stee-

den is, op dat haare Koningen daar door te minder occafie hebben, om
hunne Vryheyt te infuiteeren ; fo zijn fy geduyrig als een proy niet al- hoe fchaads -

leen voor haare Nabuyren , maar ook voor haare onderhoorige [ofak:
^''^*

ken en Rijx-tArmeen»
En dat het Zee-volk, fonder Scheepen deZee, haar oneygenele- ,

Scheepen

ment niet kan bouwen , leert de Natuyr , hoewel de Portugiefche Je-
^°

'^'

fuiten de Oofl-Tartaren in Stna wilden wijsmaaken , dat de Hol-
landers Zee-katten waren , die dry dagen en nachten onder water kon-
den leven.

Het P^olk^ en Torirejfen fouden t'famen inutil en vruchtloos zijn, Magazifnc»

indien fy niet behoorlijk wierden voorfien met ^^agazijnen , fo van oiezhv, \o

Ammunitie tot tegcnweer en aggre/Iie van haare Vyanden , als vivres ^?" Amma-

tot onderhout en vcrfterkinge van de Militaire Krachtenjfondcr devvel- vivrcs!

^

ke men niet alleen niet foude konnen overwinnen , noch leven , maar
overwonnen werden fonder iiaal , en vervallen van alle Militaire Dif-
cipline, gelijk het feggen was van fcker Keyfer ; dat een Soldaat niet

gehoorfaamt , als wanneer hy welgekleet , gewapent, gefchoentcn
verfaadigt is , en yets in fijnen knap-fack over heeft.

De Speciale queftien van de wervinge van Volk, uyt wat Natiën,
en van wat ouderdom ; van FortrefTen, haare formeen fituatie; van
de Scheepen , haaren bon en beftier , en van de nootfaakelijkheeden in

C 3 een
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ccn Matrazijn , fullen wy voorby gaan , als zijnde buyten ons oogmerk

en profeffie , en die overlaten voor de Krygs-en Scheeps -kundige , en

Ingenieurs.

Maar alfo fonder de Tinantie enbetaalinge van gcid-middclen de

Militie foiide vergaan, het l'^olk^ verloopen; de Fortrsjfen vervallen,

de tyi€a{r(tz,ijnen ontbloot blijven van alle nootfaakelijkheden, en een

T^epfiblijl^ nootÜ3kc\i)k t€ gronde ^aan-, engelijk Taciths fcyt: dat

jzeen Volk in ruft en Vreede kan leven , fonder de wapenen , geen

wapenen hebben fonder foldye , geen foldye fonder Finatitie fo moet

mede zijn de principaalfte forge van die genen , welken het ftuyr van

Staat is aanvertrouwt , dat fy de Finantie beforgen ; en de fchat-kiften

van het Land altijd met eenigen voorraad provideeren , ora dat het

Geld is een ornament by Vreede , en een fubfidie by Oorlog, waar uyt

men Vrienden en Vyanden door beneficien kan verplichten , den be-

nodigdcn te hulp komen , en alles te wegen brengen , wat maar in het

vermogen van menfchen bettaat , en daar door dijkwij Is fekerder en

met minder pericul een Vyand overwinnen , als door liet fwaart , het

welk Petronitts Arbiter wel uytdrukt met dit Vers

:

^isquis habet nummos fecura naviget aula,

Fonttnamque ftio temperet arbitrio.

f^^ulta loquar : ^nidvis nummis pY&jentibus opta.

Et venteti clafifum pojftdei arca fovem.

Dat is:

De Vorfl , die 't geld beheert , heeft 't veyligjlegcbiett

De Zeegjiaat aanfijn wil , het Gl(ék.dat ml ofniet,

'K (eg meer : Bietgeld en tyfi al watgy ook^ begeert,

'T/al z,ijn j want Japiter word door ftfcbat beheert,

So onmogelijk een menfch kan gaan fonder fenuwen , even fo min kan

een Staat beftaan fonder de Finantie van geld , 't welk is de Senuw van

den Oorlog, die by den Ouden ^rins Willem de I. genoemt wierde

laced*mo« de voornaamfte Gefpe van het Harnas, Alleen de Lacedemouiers heb-

din"«a' ben haareRepublijkftaande gehouden 500. jaaren fonder de Fman-
rinantif. ^y^ ^ ^p jefg ^^yj . ^\^ ^aare Republijk in eygendom befat een feer

groot en vruchtbaar gebiet,'t welk onder de onderdaanen eerft feer on-

gelijk in akkers verdeelt zynde , naderhand door de Regenten (o egaal

wierde gediftribucert , dat elk burger , tot onderhout van fijne familie,

fo veel lands hadde , als hem nodig was , 't welk hy , wegens de Wee
yan
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van LycHYgus niet vermocht te verkoopen , noch gout offïiver te han-

teeren , maar moft leven van 't gene de Velden voorbrachten , gelijk

in de eerfte eenvoudige eeuwen gefchiede; door 't cultiveeren van wel-

ke Landen fy haare lichamen verharden tot militaire krachten , de

overdaat verlieten en haar gewenden tot fpaarfaamheyt en alle deug-

den. Op die manier {oude men in een welgeftelde Republijk V7el mede
konnen leven , by aldien men geen vrees hadde voor machtiger Vyan-
den. Het Volker-Recht heeft ingevoert het rechtmatig gebruyk van

Gout en Silver, en foder Republyken door den rijkdom zijn verloorcn

gegaan , fo is fulx toegekomen door het misbruyk , dat met heylfame

wetten kan verbeurt werden. En hoewel LycHYgus by den Spartanen^

en MoYHs is fijn boek genaamt Vtopia de Fmantie verwerpen, en A'ïa-

chtavel lochent , dat Geld de Senuw van den Oorlog is, fo is nochtans

het fecuyrfte , dat eiken Staat eenigen fchat in voorraad heeft^Pecfinia

fine pecHliofragilis eji,fcyt (^elfm in L.7^, $. i.ff.de Leg.^. en dat elk

betrachte 't feggen van *Z>emoJienes : Sinejumptibus fjulU RespHblica

conftflit , opusque ei opibtts efl , &ftne iis nihilfiet , quod opus. De erva- Gebrek raa

renthey t heeft dijkwijls geleert,hoe by gebrek van betaalinge de Duyt- fchadeiijk.

fche Soldatefque (die onbetaalt niet wel v^il vechten) door den Vyand
is gedi/Jipeert. Als Keyfer (parelde V. in denjaare i<,^6. op 't ge-
bergte by Ingolflad fag de vereenigde Machten van verfcheyde Duyt-
fche Vorften en Rijx-Steeden tegens hem optrekken, prees hy gewel-

dig haare ordre en dapperheyt , maar feyde daar by , dat
fy haaft, door

manquement van geld en goeden raad fouden overwonnen werden,

gelijk hem ook kort daar na gelukten. Als facob TyivhIühs een feer

ervaren O verfte gevraagt wierde, hoe veel faaken men nodig haddc

tot den Oorlog , antwoorde dry : (jeldt Geld , Geld.

Tot defe Finantte is mede niet genoeg , dat een Prins heeft rijke voorraad

Onderdanen, en een ledige kas , want wat men voor fubfidie van de dceiig.

Burgeren te verwachten heeft in tijd van noot, getuvgt genoegden
Ondergang van (^onflantinopolen : Als de Keyfer van de Burgeren

voor fijn fervies en koftclijke meubilen geld eyften , fv^'oer elk , dat hy
niet in voorraad hadde , dat naderhand contrarie bleek » als Mahomet
de 1 1. de Stad veroverende , voor hem alleen aan geld tot buyt

maakten 17. milioenen,

In het bevorderen vaji de FiKumie moet men de eerlijkhcyt en Fioantie

waardigheyt plaats geven , en nalaten de vuyle winften van de Keyfers mozx bevcf-

VefpafiafiHs en (^aligula , ó^ic fo happig waren op de fchattcn, dat «icrtv.eidca.

^en eerfte iiyt pis, en uyt de bedelaai-Sj enden andere uyt vuyle hoe-

ren-
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ren-loon en krakeclen tribut trokken , en haare onderdaanen haaft de

huyt af vilden. Kejfer Tiherius een groot Politijk, als hem aangeraden

vvicrde , dat hy fijne onderdanen met fchattingen foiide belailen , fey-

de : BoniTnjloris efl totidere pecsis , & non deglubere. Dat is : Een

qoede Herderfcheert ^jne Schapen , maar en viltje met,

De Gouver- De Gouvernante van de geld-middelen moet niet zijnde Gierig-
mnre van

j^ vvant als Terfetis Konina van Macedonien meer beminde lijnen
t gClCl moeCy yr\^r** f 1 i'i 1*

niet zijn de opgcftaapcldcn fchat , als lijn eygen leven en Soldaten , die hy met die
gieng eyt,

^^j^^^. pj^jjg konnen bevrijden , verloor hy al fijnen rijkdom , Staat en

Vryheyt ; Noch de Ferquiftinge j om dat die penningen zijn verfa-

noch ver- iTielt Liyt het fweet der gemeente , iiyt de welke men het bloet mede
quiftingc, foiide aftappen , indien men de Finantie niet behoorlijk menagcerde ;

iiiaardeLi- Maar alleen de Liberaliteyt zijnde gereguleert na de rechtmatigheyt

en vvijsheyt , die het geld befteet, daar het nodig ende nuttelijk is, het

welk eygentlijk menageeren is , hoewel men by eenige voorvallen

fomtijds wat liberaalder moet fpendeeren, gelijk TerenÜHS feyt : Pe~

Cfiniam in loco negligere maximum interdam efl lucrum.

Dus verre van de vyf Staats-Maximen en Gronden j waar op eiken

Staat is geveft tn getimmert , en by welkers obfervantie word gehand-

haaft het rechte en ware Imerefl van eiken Staat , 't welk de heeden-

Staat hoe by daagfc Politijken Ratio Status , de oude fns Dominationü (^ ^rcana
de Franfe Jmperüi de Italianen Ragione di Statu en de Franfe Raifon d'Efiat noe-

genomen.' men ; Defe laatfte behertigen 't felve fo wel , dat den Secreeten Raad,

waar mede den Koning by na alle morgen befoigneert over de gewich-

tigfte Aftdires , beftaat uyt vier Perfoonen , die de Principaalfle zijn in

't waarnemen van de boven genoemde Staats-Pilaren , als M"". Tellier

wegens de Jnjiitie , Tompone wegens de 'Politie , Turenne wegens de

tjÜtlitie en folhert wegens de Finantie , latende de Religie be-

voolen zijn aan de Vigilantie van de Geeflelijke, die in den voornoem-

den Raad geen acces of fcflie hebben. Van dit Interefl pleeg fecker

feer wijs en ervaren Veld-Ovcrftén te feggen ; dat het regeert over de

Princen , gelijk die over haare Onderdanen ; En hoe veel hooger een

Prins boven haar is , fo veel grooter kennis van Staat word in hem ver-

cyll; » als van al fijne andere faaken.

\t%t\Ktkin Kan een Prins altemet bedrogen, en fijne Raads-Iuydcn verleyt

werden , het waare Interefl kan noyt miflen of bedriegen ; want voor

fo veel het Intere[i wel ofqualijk word waargenomen , voor fo veel

neemt den Staat daar door afof aan. Waar uyt dan volgt , dat byna alle

quade uytvallen en tegenfpoet van Staat ontftaan alleen daar door , dat

het

niet bedile

gen
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het ware Intereft niet wel worde gemanieert by den genen , aan de

welke de Macht en Regeeringe des Staats is toebetrouwt , 't zy , dat [y

het waare Intereft niet wel verftaan ; of dat fy door voor-oordeel, be~

geerlijkheyt ofteanderfints verblint zijnde het felve niet willen ver-

Itaan , ofte verwaarloofen.

En nademaal alle Heerfchappyen van Rijkenen Landen daar door Verander-

de gcllaadigeongeftaadigheytfofeer zijn onderworpen, datfy fowel alle 'sfaatcn,

als een Menfch gebooren werden , toenemen , groot werden , afne-

men , verouderen , ja felfs geheel verfterven en verdwijnen ; So is het

de nootfaakelijke plicht en ampt van alle Regeerende Princcn en Hee-

ren , die het Roer van het gemeene Schip , waar in wy altemaal vaaren,

in haare hand hebben , dat elk van haar , en alle gefamentlijk , door de

voorfz. Staats ^taxtmen en Gronden , zijnde haar Compas 5 daar

op fy alleen moeten fien , tegens weer , wind , ftroom , tempeeften

en alderhande tegenfpoet , 't felve fodaanig heen en weer doen lavee-

ren , dat het ten laatflen behouden mag binnen komen in den gewen-

ften Haaven , die haar Oo^merk^ en Intereft is •, Niet volgende de

Les van de ftrafte en onverfettelijke Stoici , die het Schip liever fou-

den ftellen in het grootftepericul van heel en al te vergaan , als dat Cy

een duym-breet uyt den regel-rechten weg , leydende na defen Haaven,

foüden willen wijken.

Het Intereft van Staat is fo verre boven alle CiviU , Tublijke en 't Intreft van

Fftndamenteele wetten , dat het op alle manieren daar tegen kan difpo- Jeikc w«"
neeren, als de welvaart van den Staat fulx maar vereyft.Want den Staat «n het is.

fich geenfins na die wetten , maar die wetten haar moeten voegen na

den Staat , fo menigmaal fulx word vereyft door de Noot , dewelke is

van fuiken kracht , dat fy een faake toelaat , die na de Civile en Fun-

damenteele Wetten ongeoorlooft is , naar het gemeene fpreekwoord

:

^oot breekt Wet.

En om dat de Welvaart vanden Staat is het voornaamfte poincfl,

waarna alle menfchelijke wetten dienen gereguleert te zijn , fomag
tnen ook felfs wel buytcn noot , tegens de Civile en Fundamenteele

Wetten beoogen het Intereft van Staat , want , indien de Wetten, ge-

maakt tot voordeel van den Staat , den felven prejudiceeren , fo komen
die Wetten felfs te vervallen, en blij ven geen Wetten meer. Aan de ob-

Dewijl nu dan de Welvaart van een Land dependeert voornament- vandesmats

lijk aan een goede obfervantie van de Staats Maximen , fo is voor
5'/'^','^'^"rt

allen dingen hoognodig , dat een Prins niet in 't werk ftelle , dan met de Weivaait

goet beleyt van gefonde en wijflelijke reeden , op dat hy daar door , als 5^3,^^"

D in
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in een Spiegel , de groove misflagen van anderen fiende , fich byallc

dit weynig voorvallen weete te wachten. Maar om dat fulx van alle eeuwen tot

werd, onfe tijd toe, feer weynig is betracht en naargekomen , en de wereld

altijd met weynig wijsheyt is gegouverneert , volgens den bekenden

fpreuk

:

*Dei pYovidentia & howintim flultitia gubermr,t mundum.

Dat is

:

Gods wijs bejïier , en 's menfchen Mal
Regeeren t'famen 's werelds AL

So zijn daar door alle Heerfcjirappyen en Re^eeringen, foomeemVer
warom ook , • .

i r J •
i S

alle Staaren o^k IS , niet eens , m^s;ii-iïieermaalen lodanig van naaren voorgaandcn
devcrande- Staat verwiflclt , en haar felfs fo ongelijk geworden , dat indien fy in-

worpcnzijn, Tagen den Spiegel van de oude Hiftorien , fy haar felfs in geenen dcele

meer fouden kennen, 'T welk feker Heydenfch Philofooph feyt te ge-

fchieden door de Gooden, welker voornaamfte werk fonde zijn , het

Excmpien ^^"^ ^^ verheffen , en het ander te onderdrukken. Waar zijn nu te vin-

daat van, Jen Bubylon en T^tyitve elk van 3. dag-rcyfcn groot? Waar is de

Heerfchappye van den rijkften en machtigllen Koning Salomo, wiens

gelijken noyt voor ofna hem is geweell ? Waar is den wonderbaarlij-

ken Scepter vau f
fida ? Waar is den grooten Rijkdom van Tims en

Sidon ? Waar is het hoogmoedige Cartha^o met fijne vijf-hondert

Oorlog-fchecpen ? Waar is de wonder-groote Macht van de vter

^.^onarchien en voornamentlijk van Romen , welkers inwoonders

dorften glorieeren, als ofhaare Stad onveranderlijk en eeuwig was ?

Waar is een Staat gebleeven , als hy was voorheen? Defe geduyrige

veranderingen blijken genoeg by de verfen van Ovidius xy, iy\/teta-

worph. als hy feyt

:

Sic omvia verti

(^eYuimtis , atqtte altas ajfumere roboragentesy

(^oncidere has : Sic wagna futt cenfté^ueviris^ue)

A Percjue decem potuit tantum darefanguinis annos,

I^rtnc humilis vcteres tantnm modo Troja rainas.

Et pro divitiis tumulos oftendit avornm.

Clara fuit SpartA , magndt vigptere Mycens.,

^ec non & Cecropisj nee non Amphionis arcesl

Vtlefolam Sparta eji .- ^ItA acidm M^Qfnd*
Ocdipt-i
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Oedipodionidt qHtdfunt nijt nomina Tbeba ?

^in Fandfonia refiant mfi nomen Athena ?

Dat is

:

Dm keert en draayt het al , daarftet men Volkren kjimmen,

Hier daalen : Trojen hooggerefen uyt fijn kj^men.

En geld-en held rijk, heeft tienjaaren fo veel bloets

(jcftort j ^yHaarpPi) en afch is nti fijn z^eegen-koets»

^er yadren fiechte tombe is nn voor alfijn fchatten,

Vermaart was Sparten > datgeen eeuw k^an omvatten i

tJ^ycene , Thebe en Athene door haar macht

:

Waar is nn Sparte ? Waar Mjcenens trots en pracht ?

Wat liet voor Theben en Athenen na den Roever ?

Van beyden bleeven niet als bloote namen over.

Alle die Rijkenen Staaten hebben betoont, dat (wegens de voorge-

melde menfchelijke fotheyt) noch Macht , noch Sterkte beletten de

Veranderingen , met dewelke alle vvereldfe dingen fvvanger gaan ; dat

alle Rijken en Landen hebben gelijk als een gefetten tijd en fleur j dat

veele in haar begin ofte kindfe jaaren fmooren , feer weynige in geduy-

rige voorfpoet de hondert jaaren bereyken , dewelke van veelen geftelt
sta«en"'be-

wcrden , als het volkomen ouderdom van Rijken en Landen , 't welk icyken hon*

geen van allen foude voorfpoedig overleven ; Hoewel men het tegen- voor}p"et?

deel , behalven andere , fiet in het wonder groote en machtige Key- Comury

fer-Ri^k^der Tur\en , 't welk niet door fataliteyt , gelijk fommige wil- Tuil™en,*"

Jen , maar door fijne ftrenge Politijke en Militaire Maximen en Gron-
den , fo in Religie als 'Politie fijn Climaterifch jaar niet alleen ruym
twee maaien in continueelen voorfpoet heeft gepaffeert en overleeft,

maar noch fchijnt in die fleur te fullen continueeren , en fonder ophou-

den meer en meer toe nemen , tot fchrik van alle fyne nabuyren.

Even op die wyfe hebben de Staaten van Holland by feker Placaat in ^" Hoiian«l

dato den i(J. O^iob, 1587. verklaart, dat binnen de tijd van S€>o. jaaren,

»>; dewelke de (jraaven met de Staaten defe Landen hebben geregeert, »>

den Staat der Landen van Hollanden Zeeland is geweeft onverander- '»

lijk^, en fo gedurig , als eenigen Staat ter Wereldfotide mogen wefen , en ',

in die tijd noytmet den fwaarde is gecohquefleert ^ ofte t*ondergebracht ',

geweeft , noch by Uytheemfc , noch by Inlandfc Oorlogen, 't welk \\j 5,

niet en weten , ofvan eenige andere Ryken (ten ware van de 'Rtpn- '>
„ y

hlijke van Venetten) ^tegenwoordig foude mogen worden gefeyt , fon- ?> tien.

D z der
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5> der dat men hier van eenige andere reeden [oude kannen geven » dan dat

j> altüd goede Eendracht j Liefde en f^erftant is geweefi wfjchenden Prin-

o een en Staaten van den [elven Lande, 't Welk is het eerite en voor-

5j naamfte poind van haare Intereft,

^
Vrankriik Maar om nu eens te fien een voorbeeld van die geftaadige verande-

v!fo"rbe°ei
"" r'nge van Rijken en Landen, Tullen wy in 't kort ophaalen de geduyrige

van geftadi- ycrwiflelingen , op- en ondergang yan het groote en machtige Konink-

ffng7""'*^* rijk f^rank^rijk^y die het van fijn begin tot in onfe Eeuwe onophoude-

lijk is onderworpen geweeft, hoewel deFranfegeen Veranderinge in

haar Rijk willen erkennen , maar glorieeren 't felve van begin aan tot

nu toe , Tonder exempel , onveranderlijk geweeft te zijn.

Het begin Het begin en oorTpronk van de eerfte Inwoonders van Vrankrijk is

en oor- door de Vei-eeuwde tijdTo min bekent, en To Teer verduyftert , dat

de eerfte ïn- men niet Tekers daar van kan poTeeren ; En watter door verTcheyde Au-
ppoonders treuren van word verhaalt , Tchijnt meer een Tabul als de waarheyt. Dit

lijk. alleen word van de meefte gelooft , dat ^skenaz. een Soon van ^o-

mer-t wiens Vader faphet , en Groot-Vader Noach was , na de

Babylonifche verwerrmge , in de verftroyinge der Volkeren , met de

Tijneis gekomen in Europa , zijnde Tijn Groot-Vader faphets erf-

deel , en heeft aldaar bevolkt Thracien , Macedor.iea , Qriekf»land,

en vervolgens door de vermcerderinge van het menfchelijke geflacht

JDtijtsland, Gallien , Spanjen en Engeland-, alwaar die Volkeren over

aleeneen defelvefpraak gcbruykten , en naderhand van de Grieken

meteen gcmeenen naam Kelten , en van de Hebreen , de Kinderen

van Ask^enaz^ genaamt wierden. Maar met wat naam het Volk, dat

het Land bewoonde , 't welk tuflchen de Tireneén en den Rtjn gele-

gen is , en nu frankrijk, wort genoemt , van andere Volkeren wicrde

onderfcheyden , is door de vereeuwdc tijd verburgen : Alleen dit is uyt

de oude Hiftorien bekent , dat onder de Regeeringe van Tarquir.tHi

Prifcm Roomfche Koning , ontrent 600. jaaren voor de MenTchwcr-

dingc (^hrijiiy het woord üullia is voortgekomen van de Inwoonders,

die toen den naam voerden van Gaulen ofte Gal/en , dewelke nader*

hand van de Franken zijn gefubjugeert.

En van defe M^ar ^vaar de hedendaagTe Franfe en haaren Naam van daan komen

di|e"a"ïs°ook zijn Tritermm , Hur.tbaldHécn andere, die haar navolgen, van mecnin-

van haatcii „p , als of Ty af komftig waren van eenen Francus oïFrancio» een Toon
^""^'

van Hefiory die een Soon van T'j'mw:^ was, Prtamtu wederom een

Soon van L4o/wfö/o«, wiens Vader //«i en Groot-Vader Tros was,

eerfte ftichtcr en fiindatcur van dat vermaarde Trojen ; Waarom men
cenigc
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eenige van de tegenwoordige Franfe in haare Afkomft-boeken fiet

uyt de Lendenen^van Friamw en He^oy met een langen keeten ne-

derdaalen ; Doch om wat fekerder te gaan , fullen wy ons begin

maken van die tijd , waar van ons de Hiftorien met meerder waarheyt

verfeekeren.

Na dat de '^omeynen door haaren Veld-Overflen JuHus Cafar ge-

heel Cjallien in de tijd van negen jaaren hadden verovert , en door

veele andere groote overwinningen feer voorfpoedig waren gefteygert

tot in haaren hoogden top , en daar door verkreegen de kierde en

JidachtigFie Aionarchie •, So is die naderhand door veranderinge in de

Regeeringe en verfuym van haar waare Jntereft fo feer wederom ver-

vallen en gedeclineert , ( volgens den fpi^euk der Politijken ; Dat de

hoogfte volmaaktheyt van een Staat is een onfeylbaar teeken van fijne

aanftaande ruïne en ondergang , Sfimmiftj^e mgatum fiare dm ) dat

ontrent het jaar 400, na de geboorte Chrifti , ten tijde van de Regee-

ringe van Keyfer Honorius , een gedeelte van de Gotten , uyt Span-

jen en Italien , v/elke Landen fy alree verovert hadden , in Gallien

hebben ingenomen de Provinciën van ISlarbonne en Languedok^ (qua-

fi Langue de Goth ) En de "Bourgondions , of om beter te feggen

Burg-veootiders , ook eenige andere Provinciën van Gallien , alwaar

fy een Koninkrijk oprechten, dat fy na haaren naam 'Bourgondien

noemden. Envv'atvan Gallien noch overig bleef, is naderhand ge-

öccupeert door eenige Duytfche Volkeren , tuffchen den Rijn en Elf
wonende , als fy de Romeynen door haare onderlinge confpiratie en
t'famen fweeringe geflagen ; en door die vidorie haar van *t jok der

Roomfche Monarchie ontlaft, en haare voorige vryheyt wederom
bevochten hadden , waar door fy den naam van Frankj^n, dat is, vrje

Lnyden hebben aangenomen.

Defe fy^M^^f» hebben haar in den jaare 418. verkooreneenenKo- i^cF^nkea

ning, genaamt Marcomirus , den welken binnen het jaar overlijden- liaar ccrKo.
de volgden ^haramond dat is Waar-mond , of Fraay-wond , on- "'"§ ^arco-

der den welken fy met alle macht den Rijn meer en meer naderden, daar'na

Ten tijde van defen Pharawond word eefcyt, hoewel geheel onfee- VIa^"},?^^

Ker, Q:xt het Saltfche Land-'Reot, oi de Lex Salica foude befchree- *^e Le« 5'd/«.

ven zijn , 't welk fijnen naam foude voeren van de Salijs^ fecker voor- mlZ^^zifT,
naam Volk der Franken, 't welk woonde by een Rivier genaamt ^ie haren

Sala of Jfala , nu TJful , daar men nu noch vind Trans-Jfalana of hebb^n^vau

Over-TJftil en Salland, deSaiu,

Na dat oefen Pharamond was overleden , is hem gefuccedeert fijn
^Sli^m?

P 5 Soon
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Soon ClodiHS Comattis , dat is , Langhayr ( om dat in die tijd alle de

Franks^ lang hayr en lange baarden droegen , tot een teeken van

haaren Edeldom en Vryheyt , om welke reeden fy ook alle Volkeren,

die fy overwonnen , dwongen haar hayr en baarden afte fcheeren )

itfidestde dewelke fijne Koninklijke refidentie hield tot Dtiysberg aan den 'BJijn

lot-DHisbirg
ij^ j^et LandvanCleefi tuflchen de ^«f^r en de !Korr gelegen , hoe-

wel fommige verleyt zijnde door de gelijkheyt van den naam , t on^

recht gevoelen , dat het Doesborg aan de>i Tfful in de ^raaffchap

ZHtphen foude geweeft zijn. Van Dnysberg voer hy over den Rijny

itrvaieert en invadecrdc de Nederlanden , die men nu de Spaanfe noemt , in
Neciland,

Jen Welken hy den Romeynen ontweldigde Camerijki -utrecht ofte

ty€rra! , "Brabaud , Lii)\erland en watter overig was tot den Soom

toe. Maar iiy wierde daar door Aettns en Adajoranus Roomfche

etjwordte Kiijgs-Oveiiten fo dapper onthaalt , dat hy gedwongen wierd hem
lug gedree.

^^7^jgf over den Rijn , na fijn voorige woonplaats te begeven, alwaar
ven door de

, , .
' ' ,.P. ^. .

« ^

Romeynen. hy in t jaar 450. quam te overlijden, nalatende tot lijnen Nalaat

Meiovcus ^^teroveaSf van den welken het eerfte Koninglijke Cejlacht der Mt-
' rovinoen fijnen oorfprong rekende, dat 300, jaar de Franks» in

Callien heeft geregeert.

fcheept over Defen Merovefis is met fijne Franken gefcheept over den "^jn l

den Ri/n
gj-j heeft aldaar verovert KchUk^ 'Doornijki Camerijk} Reims-^ Soijfonsy

OrleaaSi en noch een groot gedeelte van Cjatlia , waar in hy hem
nederfette by de Revier yixona-i alwaar fy fpreekcnde Duyts , en de

en cceft oc- Inwoonders van Qatlien gcbruykende een gecorrumpeerde Romeyn-
cafie fo' het

f^ ^f Latijnfche Taal , door haare t'famen-menginge en by een woo-

van de Fran- niPge hebbcn gcfmect de Franfche Taal.

^*ciodovèus
Naderhand hebben defe Franken onder de Regeeringe van Clodo-

conqne- veus niet allcen geheel Gallien den Romeynen , Gotten en 'Bourgon*

lÜndiclup" ^^"^^ ontweldigt, maar daar en boven noch overwonnen de y^lle-

pcn mannen by Sulpich , (al: Jobiacum ) en verovert al watter leyt van

Duyifcbe de Alpes en Pireneèn^ tot aan den Rijn en Zee. Onder defen [lo-

TraHkcnko- ^oveHS hebbcn haar feer veelc van defe Du)tfche Franken uyt CaU

Fïtncken- l^tn ovcr dcn Rt^n en Main begeven in het verlaten en ontvolkte

land. Land der Allemannen tuffen de Majn-, Regnits , Tegmts , Altmttel,

de Tanber en Donauw , en dat van haaren naam Frankjnland ge-

noemt , alwaar noch een van de Tien Circuls des Rijx, onder den

naam van den Frankifchen Kreits , word gereprcfenteert,

ciodoveus Defen Ciodoveus heeft het eerfte onder de Koningen het Chriften-

ftelfKoiliDg,
gelood aangenomen , waar van defe jegenwoordige Koningen van

• ' Vrank-
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Vrankrijk haar den TiïHlvnnt>4lder-Chrifilijk,He en Serfl-gehoorett

Soonen van de Kerk, nu noch toec) genen ; hy heeft mede het oude verardert

Franfe Waapen ,zynde drj [wnrtepadden tn een gom veld ^ ^^^^"^^^^
Fianfe Wa^

in dry noude Leliën , in een blamv veld, pen.

Als hy in den jaare 514. quam te overlijden, wierdè dat groote Het Rijk

Rijk verdeelt onder fyne vier foonen , Childebert , Clothanus, Glodo- de^^ij ia^]^

fiurtn 'Diederich , van dewelke de Ecrfle regeerde tot Paris met if"

den naam van Konink^ van yrankrijk^ ; De Tweede verkreeg het Rijk

*Behitim, waar van derefidentie-plaats wastot SoiJJons; EXe Derde

regeerde tot Orlsans ; De Vierde befat het Rijk ty^uftrajia fortee-

rende onder haare Hooft. plaats Mets. Maar alfo dry van die foonen,

fonder manlijk oyr na te laten , quamen te overlyden , fo heeft Clotha-

rius Koning tot So^/owj het heele Rijk der Franken in den jaare ^58. ciothan'us

naveeleverwoeftingen, onder fyne gehoorfaamheyt wederom ver- ^i^|"

eenigt.

Na dat defen Clotharifts in den jaare 564. overlydende naliet vier "* wicn h«

foonen, fo is het felve Rijk voor de tweede maal wederom verdeelt, in vieren

totdat Clotharius de II. na de dood van fyne dry broeders, in den ^°'^'^ ^"'

jaare 568. het geheele verdeelde Gebiet der Franken onder hem alleen

bracht , na welken tijd dit Rijk noch verfcheyden maal is verdeelt en

gefchairt in Francia , yluftrajia &c. tot dat eyndelijk A°. ^14. wier-

den ingcvoert de Croote Hof-Meefters , dewelke metter tijd aan haar Machtdet

kreegen de geheele Koninklyke macht , behalven den Titul en de Mccikrs

Kroon;Want in haare macht was Oorlog en Vreede te maken,en wien

van de volgende Koningen van die tijd afregeerde tot Pipin toe, had-

de meer den naam , als de macht van Koning. De Koningen vertoon-

den haar toen eens in *t jaar op Paasdag aan he:t Volk , met een langen

baart en geel gekrult hayr , fittende opeen boeren-wagen , die van

vier offen wierdc voortgetrokken , dewelke omhangen en opgepronkt

waren met blom-kranffen ; Dit is oorfake gcwecft van den ondergang

van het eerfte Koninklyke Geflagt van t_PKeroveuSi want de Konin--

gen,om dat fy alle gewichtige affaires lieten verhandelen door de voor-

noemde Hof-Meeilers , als eerfte Minifters van Staat , en felfs de Re-
geeringe heel verwaarloosden , raakten fy by het Volk in kleynachtin-

ge, tot dat Pipin Soon van Carolus Mr.rtelltfs , die ook mede Groot

Hef-Meejler was, Koning Childebert in een Kloofter fluytende , de

Koninklyke macht aan hem bracht.

Defen (paralus Martellus was de ftrydbaarfte Held , die oyt ^f^H^i^l'

Vrankrijklwddesefien, want hy de Saxen en Wpfi-Gotten trium- cenftrydba'
' ^

' ^ phante^^^'^»'^'^
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phantelijk heeft overwonnen , en van de Saracenen 3 die Vrarjkrj k.

invadeerden, in een Veld-flag terneder gemaakt over de 300. duy-

ient , en de refteerende over de ^Hrene'en weder doen retireeren in

Spayjjen.

Hy was ook fo genereus , dat hy refafeerden te accepteeren den

Titul van Koning , die hem wierde geoftereert , feggende , dat hy lie-

ver Heer over den Koning , als Koning felver wilde zijn.

^ipinus bygenaamt de Korte-, foon van den voornoemden Carolus

Martellm i is fijn Vader in 't Hof- Meefter-Ampt , en in 'tgefag

over de Koningen gevolgt , en heeft eyndelijk , door hulp en toedoen

van Paus Zachariits y het Rijk alleen gekreegen , en 't felve overge-

bracht tot het tweede Geilacht der Koningen van Vrankrijk , 't welke

genoemt word FamtUa (^aroltnga , of het ^ejlncht van Care/ , foon

van 7ipin , bygenaamt de Groote , om dat hy boven andere Koningen

heeft getriumpheert over alle fjne Vyanden •, Want hy heeft cerft den

Lombarden ( ofte Lang-baarden ) hun Koningrijk ontweldigt , de

Saxen 35. jaarenbeoorlogt, en eyndelijk overheertj 't welk noyt ee-

nig Koning voor hem heeft konnen doen ; want de Saxen , dewelke nu

die van den Neder-faxifchen en Weji-phaalfchen Circul werden ge-

noemt ) waren feer hard-nekkig , om het Chriften-Geloof aan te ne-

men , tot dat eyndelijk haaren Koning Wttekjnd Chriftum belijden-

de jen door CaroUs Magnus overwonnen zijnde, van hem is ge-

continueert in de Regeeringe van Saxen en Weft-phaalen,

Naderhand heeft defcn (^arolus Magnus de entten j Deenen en

Noormannen in I^rankrijk^ overwonnen , Dnyt^andt Italien en een

groot gedeelte van Spanjen fich onderdaanig gemaakt , waarom hy

niet alleen wierde gevreeft en ontfien van alle Koningen van Europa^

maar ook felfs door Ambalfadeurs van de Perjianen en fyihijfinen be-

groet , en met Koftelijke gefchenken vereert. Om welke reeden ook

die van het Oofïen , ey^Jta en ^yifnca alle die na het Wejlen uonen,

Fray.kjn noemden , dat tot defen huydigen dag by haar noch in ge-

woonte is.

Na dat hy fuiken grooten heerfchappye hem hadde verworven , als

noyt eenig Franfche Koning voor ofnaar hem heeft gehad , fo heeft hy

wederom opgerecht het Roomfche Keyfer-rijk. ^« '' Wejien , 't welk

van het jaar 475. tot het jaar Soo.fonder Keyfer was geregecrt ge-

weeft.

Want in het jaar 800. op Kersdag is hy binnen Romen , door Paus

Leo de lil. gckroont en genoemt Kejfer^ met toejeug'nge van

't Room-
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't Roomfche Volk : Carolo Augu^o a Deo Coronair Mufeiki, 'vita^

falus & viiioria,

Defen Grooten Carel hadde fyne Ordinaire Refidentie binnen

tAaken, alwaar hyinden jaare 814. overleed, nadat hy het Ko- ^n ficrfr,

ninkrijk der Fra>ikjn hadde gebracht tot de hccglle macht en ont-

faggelykheyt. Maar kort na hem vvierd 't fcive Rijk by fucccflien on-

der verfcheyde Hoofden verdeelt , 't welk oorfaak was , dat door on-

derlinge twiften het felve Rijk by na geheel te gronde ging. Want fijn

Soon Lodewijk.de I. toegenaamt deGodtvruchtige wicrd van fijn ey- j^f^'*,^'^

gen foon Lotharius den Scepter ontwcldigt , en als een Munnik ge- van den

fchooren zynde , in een Kloofter gefteeken , waar uy t hy een jaar daar
J^ °^"oo"

na , door hulp en toedoen van eenige Voornaamlte en Grootfte in itct.

Dftjtjland en rrankjijk^, wierde herftelt in fyne voorige Majefteyt.

Maar om dat hy , by lijn leven , fijn Rijk feer ongelijk hadde verdeelt

onder fyne 3. foonen , en den Oatften , genaamt Lotharias toegeleyt vrankrijk

het grootfle en befte gedeelte , beftaande in Italien en ^uftraj^xen-, in dryen

met den naam en digniteyt van Keyfer , Lodewijk Diiytfland , en Crf- vctdedt

rel het rcfteerende , zynde het grootfte gedeelte van frankrijk j fo

hebben defe twee laafte , aangeprikkclr zynde door de Staat-fucht van

Lothartus daar tegens haare krachten tTamcn gefpannen , en hem door

een. vreefelyken Oorlog gedwongen , haar Vadeis nagelaaten Rijk op
't nieinvs , en met gelyk^r port:en te verdeden.

Van die tijd af is der Franken Heerfchappye fo lang j^efmaldeelt ge-

bleeven , tot dat eyndelijk Koning (^arel de II I. genaamt de Dikks
i n"b>gc!

alle defe verdeelde Ryken en Landen wederom heeft vereenigt , die n^mt de

deeerftena Qirel de Groote wederom Roomfche Keyfer wierd , en '

^'

hem Duytfland , Ital'en en Vrankrijk onderdanig maakte. Hy raak-

ten echter eyndelijk in fuiken haat, dat de Stenden en voornaamfte van

't Rijk hem niet alleen van 't Keyferrijk privccrden , maar ook na dry

daagcn vaftens fouden van honger hebben laaten vergaan j indien <^tn

'Btjifchop van Mems hem niet met eenig onderhout van fyne taafel

hadde verforpt.

Maar fo ras was hy niet overleden , of het Franfche Rijk wierde we- vrjnkiük

dcrom gefcheurt en verdeelt in fes deelen , en daar door in macht fo wor^ weder

vermindert en afgeflooft , dat het fchcen fijn tijd uytgelceft te hebben, deelt

Diiytftand , en het Keyferrijk wierd in 't jaar 91 z. van het Franfche
Rijk wederom gefepareert, en , na dat de linie van Qirel de Groote met
de dood van Lodewijk. defejie in T^ptytjland was iiytgcftiirven, daar

over tot Keyfer geftelt Conradfts de I. Hertog u)t FrmkenlAnd,
E Om
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Om defe tijd vvierd van de Rijksftenden mede gerefolvcert , dat in-

het toekomende niemand foude jnogen Keyfer werden , als die in

JDuytJland gebooren en opgevoct was ^ Hier mede flooten de Duyt-
fchen de Italianen , iiyt 'Daytfche in Gaaien veibafterde Fratifche,

en andere Natiën uyt het Beftier des Keyferrijkj , en hebben het kUc
ook fo achtervolgtjdatter federt die tijd tot nu toejgeen vreemde meer
tot de KeyferHjke D'gniteyt zijn geavanceert , als dry , namenthjk

u^lphofjftis de X, Koning \3.n Caftilien , Richard Hertog van Coma»
W^ft t broeder van Hendrik^ de III, Koning van Engeland-, en

Eduaride III. Koningvan Engeland, dewelke echter in tij ds en

na bchooren niet compareerendc daar van bleeven gefruftreert.

Maar hoede Franfche Koningen haar hier tegen hebben geoppo-
feer t , Tullen wy ficn in het vervolg.

Hier uyt is aft e neemen , hoe dat na de dood van (^arel de Groote,

(o lang fijn Gefligt heeft geregeert , yrankrijk^ is geweelt in de elen-

digfte en erbarmhjkfie flaat van de werelt , want de 5. foonen van Lo-

dewijk^de I. hebben om de verdcelinge en regeeringe van het Rijk,

onder malkanderen fulke bloedige ende affchrikkelyke oorlogen ge-

voert , datter in eene Vcld-flag in de tijd van vijfuuren fneuvelden al-

leen van de Franfche en Duytfche Eedelen over de hondert duyfent, fo

dat frankrijk, daar door onmachtig wierde fijn onderhebbende Lan-

den te befchermen , veel min , om die noch te vermeeren , waar door

aangelokt wierden divcrfe Natiën, voornamentlijk de Noormannen,

en Slavoniers , dat fy byna alle jaaren het heele Land afliepen , en

jammerlijk plaagden met ma(racrceren,rooven en branden; en de bin-

nenlandfe onecnigheeden en oorlogen ( die ten meeften tijd f^rankj-

rijk^ hebben kleyn en onder de voeten gehouden) bedurven voort wat-

ter noch overig was. So dat Frankrijk^ noyt weder heeft weeten te

bekomen fijn voorgaande luyfter , die het hadde ten tijde van Carel de

CjYoote,

De laatfle van *t Geflacht van Carel de Groote zijn geweeft Carel

de Eenvondiqe Hertog van Lotharingen , en fijn foon Otto , dewelke^

om dat fy Lotharingen hadden ontfangcn van den Keyfer , by den

Franfchcn weynig bemint , ja eenigfins fufped: waren , by welke occa-

fie H»go de C^root (van dewelke Thuanus en Strada feggcn , de Hu-

aenothen eerft genoemt zijn , met welken naam de Franfche noch ee-

nige eeuwen daar na haare kinderen fchrikten,en een ander yets quaats

toe^venften , even al eens , gelijk fommige noch gcbruykenhet woord

LrufHSt zijnde een naam van een KoomfcheVeld^Overfift dewelke

de
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de Duytfche ontrent den Tjful en iV^<:/^r-2^/;« tyrannifeerende oor-

faak was van den noch bekenden vloek : Datjou de Droes haal) en fijn

Sooii Httgo C'^pet , die (gelijk vooren verhaalt is) oorfpronkelijk wa-

ren uyt het Gedacht van Wittektnd Hertog van Saxen , en beiaten het

graaffchap van Parijs , waar door fy hadden bykans het ^dvQ ontfag

en macht , dat oyt de Cjroote Princeltjke hnyfen by de regeeringe van

't eerfte Koninglijk geflagt van Merovmg hebben gehadt, haar hebben

in twee rampfaalige Veld-flaagenoverwonnen,en gcweldelijk verftoo-

ten uy t de pofle/Iie van 't Rijk , daar in fich Hugo Qipet fette in 't jaar

987. metgemeenetoefteinniingevanalledeGrootenin Frankjijk,»

En daarom pretendeeren de Hertoqen van Lothariïjaen , dat fy he- „
^^ Herto-

I, !•• • r rc
i> ' J gen van Lo-

densdaags noch zijn wettige fuccefleurs van Carel de Croote , en de tharjngen

rechte erfgenaamen van de Franfche Kroone. Daar en tegen hebben (y fcn deïnn-
federt de Franfche Koningen , om dat die uyt het derde geflacht wa- ^chc Kroon,

ren , namentlijk van Capet , voor onwettige befitters en Ufurpateurs

gehouden , waar uyt defen noch regeerende Komng Louis de XIV.
mede een is.

Over defc queftie zijn onder Hendrik, de III. geduyrende de Hey-
lige Ligue , en de grootc macht en aanfien van den Hertog van Guife

verfcheyde boeken in 't licht gegeven , en na menfchelijk oordeel , is

niets meer oorfaak geweeft vandefelve Ligue ter eenre, en faBie

der Hugenothen ter anderen zijde , als alleen , dat de volgende Konin-

gen de oude pretcnfien van Carels Cejlachte wilden dempen.
Dit derde en laatfte Geflagt van Capet heeft by fiiccellie in de neer-

gaande linie gecontinueert van 't jaar 987. tot het jaar 1528. als wan-
neer Carel de IV. gcnaamt de 5c^öö«e, komende te overlyden,fon-

der wettig manlijk Oyr na te laaten , hem in de Regeeringe , tegens

wil van vcele , gevolgt is Thilips vm Valoys^ (foon van (^areL Graaf vaioyTwoid
van Valojs ,) zijnde van 's Vaders fijde rechte Neefvan Qarel de 1 V. Koaing.

En dat volgens de eerfte fundamenteele Wet Salica genoemt, de-
welke

, fo de Franfche feggen , alle uytlandige , en ook die uyt vrouwe-
lyke linie komen en by gevolge ook Eduardde III. Koning in Enge-
/<««<i,mctallefynenakomelingen,ecns voor al,van de fuccc/Iïe van het
Franfche ^ï;')^ uyt floot,om dat hy was een foon van de fufter van Carel
de I V. cnde daar door naafte erfgenaam van de Franfche Kroon,

Defe Liy,ie van Faloys heeft opgehouden met de Moort , die door
een Dominicaner Munnik in 't jaar 1 5 89. wicrde bedrceven aan Hen-
drik^ de 1 1 1. Koning van Poolen en Frankrijk^, van wien , naar vee-
Ie oneenigheeden de Franfche Ki'oon is gekomen op Hendriide 1 V.

E 2 zijnde
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zijnde een uyt het geflacht BoarhoUt wiens foons Toon Louis de XIV.
heden noch regeert.

Capet , die liftig en ervaaren was in 't fluk van Regeeringe , heeft

in 't begin van fijne heerfchappye alle van kant geholpen , die hem ee-

nigfins fufped: fcheenen ', En om dat hy voorfag , dat het Rijk naar fijn

dood , door groote oneenigheyt heel in de werr foude raaken , ten zy

een feker fi.iccefleur van 't Rijk en Kroon , by fijn leven wierde vaft ge-

Robbert ftelt; So heeft hy fijn foon Robbert A°. 988. door Gilbert ^/4artz.~

kioo^^' Bt^chop van Rejws , tot Orleans laten kroonen tot Koning van

Vrankrïjk.'-> dewelke in 't jaar p^y. fijn Vader fuccedeerende , 54.

jaaren gelukkig heeft geregeert,

Lodewiik Na dc gelukkige Regeeringe van dcfcn Robbert, heeft geenKo-

dc I X. oor- ning ongelukkiger geoorloogt , ais Lodewi'jk^ de IX. dewelke uyt

iukktg,^^* aanporringe van den 'Paus-, metfyne broeders en veele Eedelen na

wordgevjn- 't Heylige Land gevaren zynde, om'tfelve te recupereeren , door
^"*

den Sultan van Egypten is gevangen , en niet eerder losgelaten , voor

dat hy , wedergeevende al wat hy airede genomen hadde , doch betaa-

de een groote fomme gelds tot fijn ran^oen. Hier door wierd hy niet

atgefckiikt , maar meerder aangemoedigt , om voor de tweedemaal

na ylfrica over te fteeken , en Tnms te beleegeren , daar voor hy

cnftcift. in 't jaar 1270. overleet. In defebelegeringe wierd fijn foon Phtlips

de III. na fijn Vaders dood , gckroont tot Koning. Hy van voor

de Stad opgcbrookcn zynde, met fijn Leger, verloor op Zee door

ftorm 18. fcheepcnmet 4000. mannen.

Naderhand hebben dein^andfe Oorlogen , als voorheenen ,
gecon-

tinuecrt , en Frankrijk^ fecr belet in fyne vcrgrootinge en aanwas,

doch T^hiltps van Valoyi bracht noch aan 't Rijk het Prinsdom Dau-

phiy.é. Want Hi^mbert Prins van Dattphiné hadde eenen foon ge-

naamt T)apiphin , dien hy fcer beminde ; Maar alfo die fubijt quam te

ovcrlyden , wierd de Vader daar door bewoogen het Prinsdom Dau-
phiric' a.:n PhiUps van Valoys over te geven onder conditie,dat d'eerft-

gcboorcn Sooncn van de Franfe Koningen,fouden voeren den titul van

'DuMphin , om daar door de gehcugcnis van fijn foon te asternifeeren.

Hier van heeft dit Prinsdon) ontfangen den naam van Dauphiné.

Ooiiog Onder defen Philips van Valoys zijn feer hcevige Oorlogen ont-

FÏfnfeen*^*
ihan tuffchen dc Franjche en Engelfche, dewelke te vooren al lan-

EHgcifdie. gen tijd waren geprepareert , maar toen eerll recht uytgeborften

;

want als de Noormannen onder Willem den (^onquefteur in het

jaar io(>p. Engeland door haare wapenen hadden overwonnen ? heb-

ben
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ben de Franfche Koningen de macht van de ^oormamen begin-

nen te vreefen , te meer, om dat fy in rr^«4.rï//^ dat groote Her-

togdom van Normandien befaten , 't welk van haar noch den naam
voert.

En nademaal het een gemeen menfchelijk gebrek is , dat de eene de

ander misgunt fijn Fortuyn en welvaart ; So is Philips de I. Koning

van Vrankjijk. daar door bewoogen , om tegens haar te maaken een

beginvaneen Oorlog, dietiifTchen Lodewijk^de Dik}j , en Hendrik^

de I. Koning van Engeland, door het fchaak-fpeel uyt een vonkjen

is ontftceken tot een groote oorloogs-vlam j dewelke meer en meer .•'^"'l^'r

wierde opgeftookt door deonverfoenlyke antipathie, ennatuyrlyke defdve,

tegenftrijd , die tuflchen de Franfche en Engelfche fodanig was , dat

de Engelfche , devvelke haar feer oefFenden , om den boog jWel te han-

teeren, voor een doelwit , waar na fy haare pylen fchooten , pleegen te

fchil deren een man , op fijn Franfch gekleet , waar na fy haare kinde-

ren leerden mikken , haar vermaanende met êit(e. woorden : Leert den

Fransman treffen. Defe haat is van de Ouders op h^kire Kinderen ge-

duyrig totopdefetijd, alsby erffenifle voortgeplant , en heeft altijd

belet een oprechte en fincere vriendfchap tiifi'chen haarbeyde , want al-

hoewel beyderzijdfe Koningen wel opgerecht hebben onderlinge en

nauwe Alliantien, maar noyt foo nauw en wel-gemeynt,als nu tuflchen

Louis de XIV. en (^arel Stnart de\J. fo behout evenwel de we-
derzij dfe Natie daar door haar oudenatuyr, gelijk wy dagelijks noch

befpeuren.

Sedert hebben de Franfche en Engelfche wel 500. achter een

volgendejarengeleeftof inopenbaaren Oorlog, ofgeveynlde Vree-

de, tot ongeloofelijken nadeel van rrankrijl^j om dat de Engel-

fche, die T^ormavdien en Cjafcogne. in hadden, frankrijk, licht

konden invadeeren , en van alle kanten qucllen , daar de Franfche niet

licht een voet in Engeland konden krijgen , ten zy door hulp van de

Schotten.^

Defen onderlingen haat heeft noch racer toegenomen onder Lode-

wijk^de VII. als fijn vrouw Elejnora erfgenaam van Gafcogne , om
haar bedreeven overfpeel van hem wierde gerepudieert , en van Hen-
dril^ de 1 1. Koning van Engeland weder ter Vrouwe aangenomen

;

Door welk huwelijk , behalvcn Norma^idien en het Hertogdom ^n-
jou, Engeland weder verkreeg Gafcogne.

Gelijk als de wereld geen twee fonncn , en de Gri]k^fe Monarchie

geen twee tAlexanders , alfo konde Frankrijk, geen twee Koningen

E 3
lijdenj
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lijHen ; waarom de eene de ander Tocht te traverfeeren , en geheel te

ruïnecren.

Om defc en andere Oorloogs-vuyrcn in 't Chriflenrijk te blufTen,

focht de Fans de Chrillcn Potentaten op te wekken , om met ge-

meendcr hand den Saracenen het "Beloofde Land wederom te ont-

vveldigen; Maar daar door zijn de gemoederen van wederfijden meer

en meer tegens malkanderen opgehitft ; Want als Philips de I I.

'Franfche , en IRichard de I. Engelfche Koningen te gelijk in TaU-
Jlina waren , zijn fy om fonderlinge jaloiifie en haat van daar wederge-

keert na Efiropa , om aldaar tegens eikanderen te oorlogen. Richard

wierd in fijne te rug reyfe , door Leopoldns Hertog van Oojlenrijk,

gevangengenomen, by welke occafie Thilips fonder moeyten we-
derom verkreeg Normandien^ en de andere Provinciën , die de En-

gelfche in P^rankrijk. befaten , en verw^efte Engeland feerelendig,

voornamentlijk na dat gehard was overleden.

Want als fohannes fijn broeders Richards Toon AnhuYUi wet-

tige erfgenaam van Normandien , godloofelijk hadde laten ómbren-

£:;en, en het vermoorde lichaam in zee werpen, heeft den voornoemden

*Thtlip! de Ih hem als fijn Vafal , na T^r^'i ontboden , om aldaar

fijne boofe daad te verantwoorden ; Maar om dat hy in Perfoon niet

wilde compareeren , is hy by vonniffe van alle Provinciën verfteeken

en effeólivelijk daar van gepriveert.

Hier toe hadde Philips de fchoonfle gelegentheyt , om dat geheel

Engeland , om die tijd , tegens fohannes rebelleerde , ja fo , dat de

Engclfche Edelen de Kroon en Scepter aan Lodeivijk <^^ VIII,
prefentcerden

.

Maar dit zijn noch al voorfpeelen gcwecfl: van een grooter oorlog

tuflchen die beyde Natiën, die ontlTaan is in 't jaar i$$6. tuflchen

Philips van Valoys en Ednard de III, uyt oorfaake van de Lex Sa-

lica , waar van hier vooren gementioneert is ; Uyt krachte van dewelke

de Frayfche feggen , dat alle uyt-landers inhabil zijn tot haare Kroon.

De Ennelfche negeerden niet alleen , datter fuiken LexSalica was,

maar feyden daar en boven , indien datter van bleek , die haar in allen

gevalle niet konde prejudicccren ; en dat fy daarom rechtvaardige oor-

Jaake hadden , om die cjueflie te decideeren door het fwaart , dat een

Moogendcr Rechter is , als alle Wetten.

Welken Oorlog met verfcheyden fucceffen geduyrt heeft omtrent

fch^^JoVdén 200. jaaren , binnen welke Frankrijk heeft gehad fogrooteneerla-

eera .oor £cn , als ovt. Edtiard nam daar op den titul en wapen van frankrijk,
Sluysgclla- b >

/ ^ ^

gen, '
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aan, om daar door te lichter de Vlamingen aan fijn zijde te trekken, hy

won een flag te water voor Slupift Inlanderen , de grootfte(roo den

Engelfchen fchrijver Sprced feyt) die fijne Lands-luyden oyt ter Zee
bevochten hebben; Want de Franfche waren wel 400, fcheepen

fterck,ende Engelfche wel 300, De helft van de Franfche fcheepen

wierden genomen offonken , ende daar wierden wei 3 0000 man van

dcfelve fo verflagen als gevangen. Daar op volgden noch een groo- •

ter Neerlaag van de Franfche in Picardien , waar fy na verlies van

30000. Man mede quyt raakten een gedeelte van Vrankrijk^ ende
Stad Cales) die de Engeljche omtrent 250, jaaren daar na noch

hebben befeeten.

Dit was noch al te verfetten geweefl , indien de Franfche niet een Daarna iu

grooter en fchandelijker neerlaag hadden bekomen in PoiBou ; want ^^^^°^>

ais haaren Koniyigfan met 60000. man wilde Sduard Prins van
Walles , op 't lijfvallen , die maar 8000. man by een hadde , fo heb-

ben de Engelfche gebeeden , dat de Franfche haar ongemoleftcert

wilden laten vertrekken , fy foiiden haar daar tegen weder inruymen al

wat {y van haar befaaten j Maar om dat de Franfche dat wcygerden,

en het Engelfche Leger voort wilden deftrueeren , hebben de Engel-

fche door defperaatheyt uyt de noot een deugt makende , den geheelen

nacht haar leger-plaats fo gefortificeert , dat fy niet alleen den ge-

woonlijken fiirieufen aanval van de Franfche rcfifteerden, maar op haar

ook fo Liytvielen , dat fy in der haall: de Franfche op de vlucht floegen,

en haren Koning Jan met veele van den Adel gevangen kreegen.

Op defe tijd raakten Vrankrijk bijfter buyten fpoor op het hollen

door de inlandfe Beroerten , en Fadien van de Grooten, als ofter geen

Koning meer voor haar overig was;Maar na langduyrige en verdrietige

gevankcnis is Koning Jan eyndelijk van de Engelfche uyt de detentie

ontflagen , mits dat hy eerfl: aan Eduard in volkomen en eeuwigduy-

renden eygendom overgaf, fonder eenige referve , ToiHoa , SainBon»

ge , Perigort , Limoftn , Pontojfe , (^ales met het Graaffchap Guienne,

^ormandie , ^ngiers , Tours en Cafcogne , uytmakende meer als de
helft van 't Franfche Rijk.

De Franfche toen bemerkende, dat fy in openbaren oorlog op de Koning

Engelfche niets vermochten , fo heeft Carel AqY, foon van Koning isüftig '

fan , niet met vechten , maar alleen met brieven , vreede-maaken en
raat. pleegen meer weder gekreegen , als oyt eenig Franfch Koning
met het rapier,

Defen Carel verdiende met recht den naam van den Wijfift en

Ce*
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en fiin Soon Cjeltilikjgen , maar fijn foon (^arel e/eV I. hem volgende verloor alles

Cifcl de vu v\'ederom door fyne fotheyt en ongeluk , wat fijn Vader door fyne wys-
'

heyt gewonnen Iiadde; Want de Groote van Vrankrijk leverden hem
raakt in han aevangen over aan her,drik^de \ . Kon ir/l^ van Syjgeland , dewelke

*geilciic.
" misbruykende fyne gevankenis en /btheyt , van hem verkreeg , dat hy

fyn eygen foon ontervende , vooreen kind ofonderdaan van Engeland

wierde geadoptecrt.
Hendrik de Qp ^jg manier is het heele Franfche Koninkrijk aan de Engelfche

rys Koning gebtacht , en henortkde VI. foon van Hendnk^de V. out omtrent
gckioont. ^^ jiaren , tot Pariji in de voornaamfte Kerk tot Konink ^ekroonf

.

Van die tijd af begon der Er.gelfchen macht in deover Zecuwfche

Geweften weder te vervallen » en der Franfchen Staat aan te groeyen

en te floreeren.

Carel de Carelde Vil. (dien de Engelfche verfmaadelijk noemden een Ko-
VII. ning van Berrie omdat hynict meer als de Stad ^^rr; en Orleans

Een Miagt noch ovcr hadde) hecft dooreen Maagd Johanna boeren dochter uyt

Jchanna Loiharhtue» , Orleans van de belegeringe ontfet , en overal de Engel-

kin"
^'

iche verflagen , om dat die onder haar verdeelt waren , door inwendi-

gen haat tuffchen die van LankaPer en fork..

galtnVa" Defe Maagd gafvoor , dat (y van God was gefonden , om Vrank-

brant. rijk van de Enc^elfche te verloffen , 't v^-elk fy ook byna heeft geef-

feflueert , doch wierde in 't laatfte noch van de Engelfche gevangen,

en als een Tovereife verbrand.

Omdatdefen Carel in 't jaar 1450. uyt geheel Vrankrijk bchal-

vcn (^ales de Engelfchen weder hadde doen verhuyfen , wierd hy ge-

noemt den Overwtnnaar t yerlojfer van '
t yaderland-, Herfteiler en

Vermeerderaar van 't 'Kijk.»

Van die tijd af hebben de Engelfche meenigereys Vrankrijk foe-

kcn te conquefteeren , maar te vergeefs , ook fo , dat de Franfche in

Engelfche
't jaar 1558. ondcr Frah^ois Hertog van Gtiife in korten tijd (^ales

Calcs.'" hebben gerecupcreert van Maria Koningin van Engeland , die korts

daar na door rou en leedwefen overleed , waar mede dien bitteren oor-

log eyndigde . die 200. jaaren geduyrt hadde.

'Om de veelvoudige veranderingen van Staat , en vreemde voorval-

len hebben wy ons omtrent dcfen oorlog wat wijt g<:cxrendceit, en

daar door buyten ons oogmerk getardcert , dat den goet willigen Le-

fcr crelieve te cxcufeeren. Om dan by ordre voort te gaan , fo ftaat te

LoHewijk rcmarqnecrcn, dat Lodewijb de XI. foon van den voornoemden C^-

reldt VII. is geweeft de fchianderfle en gaauwfte van alle Franfche

Konin-
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Koningen , die den Kejfer Ttbcr'ws in de kunft van (Imukcrcn en dis- is ^e ^^^.^^

fimuleeren niet toegaf, waardoor hy :s geworden de cerllefundatenr ^"'^'j-;;'^"
.

viin den hedcndaagfen Staat van Vrar^kji]!^; Want hy heeft omtrent riigcn^sr,),-.?'

het jaar 14(^0, de Franfche Koningen geftelt , hcrs depage , dat Is, hy
J-^jJ

'^<v\k'

heeft haar abfolnyten fouvcrain gemaakt, want hoe wel haare macht

noch eenigfins fchijnt gebrcydclt te zijn door de Religie, ParL^men-

len en Eijk^s-CapiutLitieny fo weten fy evenwel aJ'cs nahaarcn wcnfch

te gouverneeren , en haar wil te (lellen voor de hoogflc Wet , fu!ks ii j

haare placaaten iiytdrukkende met defe wocrdcji : Cejl nojtre bdn

plajfir.

Defe heeft geduyrig geoorloogt met Carel de Stoms , Hertog va}7 ^
"*'•;" Bout.

Bouroondten i dewelke in een flacj tekens de Siy;>/>rJ Uwendc, heeft "^ "
""*

Lodewijk^de XJ. het Hertogdom van BomgouiUcn ingencmen, en

aan de Tranfche Kroon gehecht.

Na hem regeerde Carei de VIII, dewelke om fijn oude preten-

'jen op Napels met fijnen optocht in Italien heeft bedreevcn hetre-

marquabelfte , dat in langen tijd was voorgevallen , 't vvclk ineriteert,

dat het u'at nader worde gepaiticularifeert.

Als Conradinus foon van Kejfer (^or.radintts de IV. van fijn Vader sicUien eu

hadde geèrft het Koninkrijk Sictlien , en het Hertogdom Swaben , ee?aaan°^

heeft hem dcTaus , uyt fijne Paufeliike Authoriteyt, Sicilien ont- vra»i<"ik

nomen , en het lelve met het Kor.tnkrijk^ Napels gegeven aan Carel

Hertog van ^njoH , broeder van Lodewijk de IX. Koning van

Vrankrijk ; Conradinus om fijn Vaders Erffcnis weder te reciiperee- Conradf-

ren , heeft met een Heyr- leger Italien geinvadeert, alwaar hy ineen
JogF.'cdïik

Veld-flag werd overwonnen , endooreenViffcher verraden, tegelijk worden ge-

met Frederik. Hertog van Ooftenrijk aan Carel van ^njoH haren ^*"S^'*

Vyand gevankelijk zijn overgeleevert, dewelke Taus Clemens de IV»
vraagde, wat men met de gevangens foude ondernemen , die daarop
dit ongenadige vonnis velde : Het leven van Conradinus is de dood van
Carel ; en de dood van (^onradintts is het leven van ^arel ; Daar op zijn

fybcydeopden 29. O^tob. A\ii6S. op deMarcktvan T^apels pu- cnomhalft.

hlicq onthalll.

Conradinus , die delaatfte beurt hadde , Co ras hy op 't fchavot komt,
cmbraflèert en foent met traanende oogen het doodc en bebloede hooft

van Fredenk^, uytrocpende met feer lamentable ftemme ; Om dat my
mijn recht in defe wereld word treweygert , appelleere j!^ voor den Rech-
ter- Stoel fefft Chrifti. Met eencn geeft hy fijn eene handfchoen over
aan een Duytsman , die daar omtrent Aondc , en roept luvts keels uyt,

F
'

dat
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dat hy tot erfgenaam van fijn Koningrijken Napels en Sicilien ftelde

Petrtis v.in Arragou^ en biet daar op onverzaagt lijnen hals den Scherp

-

rechter aan.

DeSciierp. Kort daar na heeft Graaf Robbert van Vlaanderen nevens eenigc

word ge- andere omgebracht atn Rechter , die het Vonn:s van Conradint4s
*^^'^^- hadde uytgefprooken , en denScherp-rechter die hem hadde onthalft,

op dat niemand meer foude konnen glorieeren , dst hy fuiken eedelen

bloet hadde vergooten.

De sici- PctYfis vAYi Arragon , tot weer-wraak van het onnofcl vergooten
iiaaiife vef- bloet van Conradinui , confpireert fo met de Sicilianen , dat fy t'fa-

men op den 30. Maan, 1282. zijnde Paasdag 's namiddags ten

5. uyren , op het geliiyt van de Vefper-klok , in de tijd van 2, uyrcn

hebben gemaiTacreert alle de Franfchen , die op 't Eyland Sicilien v^o.-

ren, meer in getal als 8000. man , en dat met fuiken furie en hevigheyt,

dat de vaders niet verfchoonden haare dochters , die fy vviftcn , dat van

de Franfchen befvi^angert waren , op dat geen Franfch bloet in Sici-

lien foude overblyven. Dit zijn die beruchte Siciliaanfche ^/^vonden^

die tot een fpreekwoord geworden zijn,

Pctnis van Hier door heeft Petrus van Arragon geheel Sicilten in fijn gc-

tll'Tlid-
^''^^'-

' ^" ^^" ^*^" ^'^" Carel Hertog van ^Anjou , mede genaamt

lien in , en Qwel , daar na gevangen bekomen , dewelke gecondemneert wierde,

K^rL^Aa- om tot wraak van (^onradims op den naaft aankomenden Paasdag

50U gcvan- medc tc moeten fterven. Carel verwachte met groote patientie de
^^"*

dood , feggendc, dat hy met blij der herten foude fterven op dien

dag , dewelke geheyligt was om den bitteren dood '^e[u Chrifli , tot

vcrfoenincie van het mcnfchclijke geflagt. Hier door wierden fijne

vyaiidcn fü bewoogcn , dat fy hem ook het leven om Chrijii wille

ichonkcn.

(^arel hier door bevrijd begaf hem naar Napels , alwaar hy begon

te regcercn in qualiteyt als Koning > waardoor dat Gebiet eerll is ge-

worden een Koninkrijk.

Hier door zijn tuffchen de Franfchc en die van Arragon ontftaan

groote c:i lanj^duyrige Oorlogen , waar in ten laatften noch hebben

getriumphecrt die van Arra<ipn ; dewelke alle Franfche verdreeven,

en liet P>.^\^ Napels in geruftheyt en vreede geregeert hebben , tot

het jaar 1494.
jijpeis Als wanneer Carel de VIII, Koning van Vrankrijk met een

^oidinge- „roote macht het Komnkr^jk popels als een blixem overweldigde,
nomen ccrlt D rï''»«^ri
Joorcard CH bv Hs frchcd /w/#>/? verwocuc,. Akar 10 het was gewonnen, li;
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het weer ontrennen, want in der haaft kregen 't die van ay^naf^on Dsama
weder in, doch Lodevpijk. ^e Xlh Franfche, en Ferdinandfis Ca- «Joordiev^!.

thoUcfés Spaanfche Koning hebben met gemeendcr hand het felve Fre- c/nSk
*^"

derik, laatfte Koning snnpyirragon weder ontwei digt , en onder haar
Jjj^JjJg

in der minne verdeelt. Maar defe vriendfchap dtiyrde niet lang , ofde Spaanfchc

Spaanfchehebbenin'tjaar 1504. den Franfchen het geheele Rijk van
''^""^^''•

Napels , ontnomen , en vnct het Koninkrijk Sialien tot dzk tijd toe

befeeten.

En om dat omtrent die tijd Ferdinandm Teer confiderabel en mach- 0->rfaak

tig wicrde door de overwinninge van Granada , en ontdekkingc van ,i,o-i.cdci\

het fchat-rijke cyimerica door Columbtts van Genua. , fo hebben de y"^^*^'/^"!.

Spaanfche van die tijd getracht na de Vijfde Monarchie \ DcFraf:- cuspaujcn.

fche , die geen machtiger nevens haar konnen lijden , hebben haar al-

rifd cegens defe defTeynen van Spanjen geoppofeert , maar voorna-

nientlijk, als de Spaanfche door het huwelijk tuffchen fohanna en

FhiUps van Ooftennjk^ , Koning van Spanjen , 'Bourgondten kreegen

met geheel Nederland.

Dit was de voornaamfte oorfaak van de Oorlogen tulTchen $;?<««-

jenenFra-.ikjijk^t die omtrent 150. jaaren hebben geduyrt , maar op
het lieevigft zijn gedreeven van Carel de V, tegens Franfots de 1.

en Hendrik^ dell\ Van Hendrik^ de T V. tegens FhiUps de II:

Entenlaatftcn van Lodemjk.de XIII, en XIV, tegens Thilips

de IV, en fijn minderjaarigen foon (farel , waar vdïi de tijd de uyt-

komft noch fal leeren.

Als Lodewi]k. iS\€ortis Hertog van Milaan , in 't jaar 1419. door
befiacn^Mï-

de Franfchen verdrceven, en weynig tijds daar na gevangen wierd, Uan en Ge-

hebben fy hem gefet in een gevangenis , waar in hy quam te overlijden.
"°"*'

Sijn foon MaxmiUaan kreeg eenigen tijd daarna Milaan weder in,

maar die is mede , als fijn Vader, onder den felven Lodewijk^ de XII-
gevangen en overleden ; Van welken tijd de Franfche A'filaan en Ge»

nna hebben befeeten tot A°. 1525. als wanneer Carel de V. Ko-
ningvan Spanjen Franfois Sfortia in 't Hertogdom ^Si/tiUan heeft

herftelt, na welkers dood in 't jaar 1555. het is vervallen in handen

van de Spaanfche y die het noch op huyden regeercn.

Na Lodemjl^ de XII, volgden Franfois de I.'foon van (}irel Francois

Hertog van tyingoulefme , die hem tegens de aangroejende macht van na'tKey

Spanjen fo feer heeft gekant , als ymand. Want na het affterven van fcn i)k.

cSHaxiwiliaan de I. Roomiche Keyfer , heeft: defen Franfois hem
met alle gewelt geilclt tegens het Hup van Ooftenrijk. > en het- Key-

F 2 fsrrijk.
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' Jenij!^ focken te brengen op de Franfche, waar toe hy al ccnige Ket^r

vorjlen op fjjne zijde had, en het fonder twijffel daar toe gebracht:

foudc hebben, ten vvaai'e het Hnys v.tn Ooflearijk ^ecr haaftig tot

een groote hoogte opgeklommen ware 5 door het verkrygen van on-

tallijke Provinciën , die door Carel de V. vereenigt wierden , waar

docü- hy eyndelijk , door veele flribbelingen , het is te boven geko-

men, (o dat hy tot Keyfer wierde gekroont.

Dit verwekten fuiken haat tuflTchen Keyfer Carel en Koning

Franfois , dat men eerder vier en water , als haar beydefoude hebben

vereenigt ; Want fy fetten byna geheel Europa in een bloetbad

,

fonder dat evenwel de een van de ander een voet lands konde

winnen.

En verbint Waarom dat Franfois de I. met den Turkfchen Keyfer Soliman hem
Cchmetden yerbint in een nauwe Alliantie tegens het Hnys van Oojlenrijk.i tot

Kcyfct Soli- ongeloofelyken nadeel van de Religie en het gebiet der Chriftenen.
"""• Want Hariadems Ahenobarbtis Turk^fen Tz/jfr > die uyt laft van So-

iiman den Franfchen foiide a/ïïlleeren , verwoeften onmenfchelijk

de kuften van het gebiet van Genua en Florence», en eenige. Ey-
landen daar omtrent , van waar hy feer veel menfchen in de uyterftc

t-lendc en onvcrdraagelyke flavcrnie voerde , en daarenboven noch

het grootllc c:cdeclte van Hangarien incorporeerde , daar nochtans

verfcheyden Voorfaten van Frangois in J^lia en Africa met alle

j^owelt de Sarjtce-'ten hadden beoorloogt , tot voorftant van het Chri-

l'tcnrijk. Om welke oorfaak C^'^fir Fregofe en Antony IRin^on, die

voor Amballadcurs na Tarkjen waren gefonden, wierden van 't Key-

fers Volk omgcbïaciit.

H^iidtii; Mt^t het overlyden van Franfois de I. is defe Oorlogs-vlam niet

':ii. uytgcbluft, mur al voort geftookt door Hendrik, ^^ II. die niet

c-crder daar van wilde dcfifteeren , tot dat hyineen Steek-fpel met.

een lancc foi.inig in fijn oog wierde gecjuetfl: , dat hy daar van ovcr-

Pran.os leed, nalaatende tot SuccelTjur fijnen outlten Soon Francais de XL
•'^ ^^- dewelke, na dat hy maar 17. maanden geregeert hadde , met een

hwftigcdood tot Ofleans wierde verraft , waar door (^arel de IX.

hem qnam te fuccedeeren.

G3dLiyrende de Regeeringe van defcn Franfois de 1 1. en (^arel

de ix/is Frayikrijk > uyt oorfaak van haar beyder minderjaarig-

heyt , door inlandfchen O jrlog feer elendlg geplaagt , om dotter ver-

fiheyden afpireerd.ni na de adminiftratie van 't Rijk.

ca-iiarir.a Koningin Crïth^nna de MeMcis haar beyder moeder wierde daar

de Mcditis. OVer
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over oneens met de Princcii van den Bloede, waar van de voornaamite wort otieei.s

warende Hertonen de Gftife en AIontmoraKcy , dewelke ondcï Hen- '"ef^^<= ''''"'

r T -i 1 • iM I 1 1
een van ilcu

drik^ de 1 1. 1Tarnen ni't Rtjk eenirachtiglijk hadden gegouverneert. Eloede.

Fran^ois Hertog v^n CmiJc begafhem aan de zyde van de Konin-

gin, y^Kfias Hertorr van Afotümorancy , en Comefiable van l'^rar.k^-

rijl^ , koos daarentegen de Partye van de Princen. ])eie protegeerden

de Hugenoten , gene de Rooms -Cat hol ij ken. Om de verfchillen we-

gens de Religie wat by te leggen, wierder in *tjaar 156^1. een tTa- Egp co„.

inenkomft gehouden tot Poiffy j alwaar den Cardmad van Lotha- ^^'.^"\'^ ^"

ringen en Theodortis^ez^a tegens eikanderen difputeerden , over de deRei'i^e!'^

mcrkteekenen der Witare Kerl^e, en van 't H. Avonimaal , in prefen- '°' FyiHy.

tie van den Koning en fyne Moeder met het geheele Hof- 'Bez.ci dc-

fendecrde fyne faake ^ gelijk laulns voor Feflus en Agrippa , met
fulke bondige reeden en wellpreekentheyt , dat hy fyne partyen niet

alleen alle verdomde , maar den Cardhaal (e\ïs met ronde woor-
den dede wenfchen , dat Bez^a in die Byeenkomfte en Conferentie

flom , of alie de toehoorders doof waren geweeft. Dit ftijfden den

Hugenoten geweldig , maar kort da^r na hebben Francais Hertog
van Guife , Lodeïvijk^ van Bourbon ^Trins van Pondé , en den Conne-

Jiable Aiontmorancy door haare ftrydende wapens Frankrijk^ weer

verwocfl:, fonder dat deeenemerklijk op de ander vi<5lorieerde , tot

datcyndelijk Carel de IX. met fyne moeder (^atharina ter eenre,

en Ifabelhi Koningin va\' ^panjen, Vrouw van Philips de II» met Confcren-

Ferdmand van Jolcdo hertog vjin Alba ter anderen zyde, op den jonne to^
1-5. February 15(59. tot *Bajonne de France comp^arccrden , t'fa- "ytroeymge

men delibereerende , hoe men befl met gecombineerde macht en raad ten.
""

de Hugenoten in Vrankriik.-> ^^ (jetffen in Nederland, en de Fro-

ttjinnten in Daytsland foude fupprimeeren.

Dit veroorfaakte wederom veel wederfijds bloet vergieten , tot dat

de Guifianen met lift en bedrog verkreegen 't gene haar het Ooi logs- t,^,?'^"
^°'

j-j . ö.oD Dia VS,

Iwaard weygerde. Sy maken dan m 't jaar 1572,. met haare partyen

een eeuwige Vreede, en bekuyptenecn huwelijk tuilchen Hendrik, unn
Bourbon en Atarganta Safier van Carel de IX. Op dit prcte\t

lokt men Cafpar (^oli^nj Admiraal van Frankrijk,, en mecfl de
andere voornaamftc Gereformeerde na *Parys, om het huwclijx-

feeft by te woonen , miar in plaats van dien , zijn fy verlhikt in

de netten van haare wreede trouwloosheyt , en gefamentlijk op
S'.Bartholomeus d3g,zyndeden 24. Augufli, fecr tyrannelijk ver-

moort , wa.ir van Stmon (jonlarttus verhaalt : By de 60. duyferit
,^

F ^ UKin^
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mannen met Pidolen , Pieken , Cortelafi'en , Pongiarden , MefTen, en

andre diergelyke bloedige inftrumentcn liepen en draafden, vervloe-

kende en lafterende d'Alderheyligfte Majefteyr Gods langs de ftraa-

tcn,en binnen de hiiyfenjahvaar fy vvreedelijk doorftaaken alle degene

die hen ontmoetenjfondcr achtinge te nemen op ftaat, conditie, gcflagt

ofouderdom. De ftraatcn waren geplaveyt met doorltecken en ver-

fcheurde lichamen , de poorten en ingangen der huyfen , Paleyfen

en openbare plaatfen met bloet befprengt. Daar was een fchrikkelyke

beroerte en gekrijfch der moorders , vermengt onder de geduyrige

fcheuten van piftoolen en roers : Een erbarmlijk weenen en kermen

der gener , die men fo flagtede en ombracht. De lichamen uyt de ven-

fteren geworpen op de karren , wierden voortgetrokken door Ofl'en,

met een vreeflijk brullen en loeycn. De poorten » deuren en venlte-

ren wierden opgebrooken door bylen , breck-yfers , en andere gewel-

dige inftrumenten ; de huyfen geplondert en vernielt. De karren voer-

den dan den roof, en dan weder deontkleede en verwonde lichamen,

die men wierp in de Revicre Sejne ; dewelke geheel root was van

bloet, 't welk ook liep door geheel de Stad, byfonder in 't Hof van

LoMvre , its Konings Paleys, en daar omtrent. Ende fo hebbenfe ook
op andere plaatfen de dooden met wagens vol in de Revieren gewor-

pen ; alfo dat ook den verafgelegenen ingefetcnen , het gebruyk dts

waters tot drank en andre nootiakelyke dingen , ende het eeten der

vifl'chen met menfchen-vleys gevoet , met een groote verfoeyinge der

ongehoorde wreetheyt en moordadigheyt cenigen tijd is affchouwlijk

en onnut geweeft. Het getal der omgebrachten beloopt , na 's Ko-
nings eygen feggen , by de feventig duyfent , ot" gelijk andere verhalen,

over de hondert duyfent gereformeerde Chriilenen. Hier in heeft de-

fen Koning niet willen toegeven, dat >Wö«/?tfr van een Keyfcr y^mo-
r.itis Caracalla , die ook den Tarthers , onder dexel van een bruyloit,

een onvoorfiende nederlaag heeft toegebracht , als hy fyncn gedaanen

eed vergetende , haar ongewapent en forgloos , als die een nieuwen
Bruydigom fouden ontfangen , met een bercyt hcyr-leger overviel.

De afgrijfclijkheyt van defe daad dede ChriflophoTHS Thunnus Prcfi-

dent van 'tParlamenttot 'Parijs defe Verfen van Statius Papwitis

hier appliceeren:

Exciditt illa dies avo , necpoflera credant

SecuLi : nos certe tnceamus , & obrma mt^lta

No^e tegi propriet pati^^mnr crimina gemis,

Deie
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Defe fchmdelyke bondbrcekinge , en fchrikkeJyke ma/Iacre heeft Vivrd ge-

den Hngenoten fo verre in defperaatheyt gebracht, en tot vveervraak "q^."?"//.

aangeport, dat fyte vieren te fvvaart f'^Yankrtjk^ fo feer hebben ver- genoten,

woelt, datter meer ruïnen vanKallcelen , Kloollers en Kerken waren,

alfl'er Menfchen waren omgebracht in defelve Moord.

Kort na delen tijdt hebben de Paus , Komng van Spanjen , en dtn dc HeyU-

Hertog van Cjuife haar t'famen verbonden by een Ligue die iy de ^* ^'^'"*^'

HeyUge noemden, om dat fy voorgaven , dat fy tTamen fouden foe-

ken te ftiiytcn de Progrellen der Hagenoten , haar geheel uytrocjen,

en de Roomfe Religie daarentej^en propageeren, en voortfetten; Maar

haarfecreet delTeynwas, dat fy daar mede het Geflagt van Faloys^n

'Bourbon meenden te priveeren van de Franfche Kroon , en dcklvz

te brengen op den Koninir van Spanjen, of op het Geflagt van de

Hertogen van Lotharingen , dewelke nu noch pretendeeren te zijn wet-

tige Succefi'eurs van die Kroon, en naafte vrienden uyt het Geflagt van

["arel de Cjfoote. Hier door zijn de oude Oorlogen gerenoveert , en

wederzijds dikwijls hardnekkig geftreeden ; Want hoewel Koning

Hendnk^ deWl. die fijn broeder (^arel by fucceflie volgde , door

fyne fonderlinge bequaamheyt, en uytfteekende deugden beloofde

groote apparentie tot Ruft en Vreede in 't Rijk , fo gaf hy evenwel

groote oorfaak en aanleydinge tot nieuwe onluften , om dat hy hem de

lorgloosheyt en welluften fo feer overgaf, dat hy hem naulijx meer be-

moe)'de met de Regeeringe.

Hendrik^ Hertog van Caife y foon van denbovengemelden Fran- ^^^c ds

fois , zijnde een Prins van groote begaafthey t , en feer afpireerende na volgt <ie Ha-

hooger Staat , als hy fag , dat het Koninkjijke Huys was gedeftituecrt genoten,

van een wettigen Nafaat , en dat de Princen van den Bloede meerde

Trotejiamfche als de Roomfche Religie waren toegedaan , heeft hy den

Koning den Scepter foeken te ontfutselen , om hem daar mede de

Kroon van 't hooft te fteeken , gebruykende daartoe den Titul van

Befchermer der CathoUjken en P'ervolger der Hugenoten ^ welke laat-

ite hy ook met veel Oorlogens heeft ontruft.

En om den Koning by den cemeenen man in haat te brengen , liet en foekt Jen»
\ c ^ P ° , r ^ ,^ i > Koning by

iiy in veele Steeden (pargeeren , als of den Konnig melaats was , en dat 't voik in

die verfcheyde perfoonen hadde uytgefonden , om door het geheele J"ttcbKn-

Rijk op te foeken , de mooyfte en gefondfte jongens , in welkers bloet
°

\\y hem wilde baaden , om van die vuyligheyt gefuyvert te werden.

Daarentegen heeft Hendrtk^van Bourbon^ Koning van T^varre, . "/!l''''^

n cerfte Prins van den Bloede , zijnde mede ecn Heer , die in eedel-

moedigc
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moedige dapperheyt uytblcijk, als Hooft van de HugeKoten in vcr-

fchc yde ocrlcogcn fyr.e paityen trriimp hantclijkovcrwonren.
^

l'J

^'*"* -^
'^ <-'^'^'-' ^'i^ ^^? "''^" ^" Vrnr.krijk^ 3 .

Ihndnkj'J
,
tot Hcofden v^n

'cn Hooiden 3» h)fondereF(ü:ieyi-, elk van haar hebbende fijn byfcndcr Ihtercjl\

»?n dry £)g 'kof.iuff , dat hv fyne wettige Authoriteyt oncekreukt n\oehtc

behouden ; DeGfttfe, dat hy den KcüinkiykenTrcon mccnte oe-

kliminen j En de Kordna van l^avarre y dat hy de ruïne van dcil

Koning belette , van wien fijn wel en <]ualijk vaaren dependeerde.

Maar om dat de Koning Hendrik^ Me Til. tegen s In n cygen [htereft

die van JSInvarre beoorloogde , To heeft de Guije fijn Ir.tereft io

verre geavanceert , dat hy het Koninklijke ParlameKt de Koning van

de Kroon en de Princen van den Bloede van de Siicceiïie opcntlijk fou-

den vcrfleeken zijn geworden , indien de Ctnfs het felfde jiar i 588.

hadde overleeft ; want in plaatfe , dat het It.terefi van den Koning

was, om alle Facftien te dempen , het Rijk te aflbpieeren, en alle te

dwingen , die fijne Authoriteyt fochten te prejndiceeren , fo dede hy

geheel het contrarie,

piiiüppus Daarentegen Philips de 1 1. Kom^g van Spanjen , om dat hy na
de 11. ont- ^Q vijfde VtnverfcLc Mojiarchte Itond > en wel fafj , dat hem daer toe
lof rt Viüiik- . '' •' ..o
rijk. niet meer obftcerde , als Frankrijk^, nam fijn Intereft fo wel waar,

dat hy het felve Rijk door G;eduyrige onruften en Oorlogen feer trou-

bleerdc , en oiidcr pretext, van de Roomfche Religie te maintcneeren,

cvi de Hugenoten te perfecuteercn , de Franfche Kroon aan hem , of

op de Hertogen van Lotharwgcn focht te brengen , waarom hy Duc
de Gnife by den Paus feer recommandeerde , en hem befchiktc tot

onderhout van die twi/ien niet alleen geld , maar ook alle andere

nootfaakclijkhcden ; Dit continueerde hy cok noch , na de dood van

den voornoemden Duc , aan defl'elfs broeder (^arel Hertog van

tyHayne,
Dy P^ic en Maar om dat de Guife , die hem feer hadde gdnfinueerr in de gunfi:

Guife laa- van den Adel en het Volk , den Koning uyt T^tr^j vcrfliooten , defel-

^^"l^aTs'*^
ve koninklykc Stad ingenoomen , en het lo verre gebracht hadde , dat

by > in plaats van den Koning , den Troon foude beklimmen , fich ver-

troude in de macht van den fel ven Koning fyne Partije en Vyandj heeft

de Koning, als uyt een diepen flaap verreefen , en bemerkende , dat het

o>m fijn Kroon en Leven te doen was , in plaats van een Lecuvv'en- een

Voflcn-vcl aangedaan , en daar ondet den Dhc de (juife op de Rijx-

Vergaaringe tot Tilois laaten doorftecken , en fo als hy dood lag

,

-fclfs met een voet in 't geficht getrapt , gelijk als de ^fufe hadde ge-

daan
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daan aan den vermoorden Admiraal Coligny in 't jaar i57i« 's Daags

daar aan wicrd den Cardinaal de Guife , broeder van den Duc , door

lait van den Koning geftranguleert , en haar beyder lichamen in veelc

ftukken gekapt , en tot afch verbrant , die geftroj't vvicrde in de Eivi:r

de Loire.

Hiervan het gerucht gekomen zijnde tot Parijs , zijnde Ligijlen Dtl'gu

daardoor fo ongeloofelijk verbittert, dat fy haar in de Kerke tTamcn
Je^fCQ***^^'

met eede verbonden , om de dood van de ^uifes te vvrccken , en haa-

ren Koning voor geen Koning meer te erkennen. Ook wierde daar op
de Koning van den Paus geexcommuniceert , en van "de meefle

Franfchen verlaaten , die den Ligiflen by vielen. Hier mede vvierd de

Koning eerft gewaar, dat de behoudenis van hem en fijn Rijk alleen

hieng aan de getrouwigheyt en dapperheyt der Hugenoten j die hy te

vooren met een onverfoenelyken haat hadde vervolgt. Hy verfoekt

dan haare gunft en hulp tegens de rebellen , die {^^ hem ook gewillig

toefeggen , hy verklaart Koning Hendrik, van Navarre , niet tegcn-

ftaande die mede geexcommuniceert was , tot fijn univerfeelen erf!;^e-

naam , door hulp van welkers Heyr-Iegerhy Pari] f, daar in de Li-

giften by een waaren, belegert, en tot hongersnoot toe benauwt , als

wanneer Jacob Clemens een Munnik vandcr Preek- Hecren Orden, Konir-

onder pretext, dat hy fecreete brieven aan den Koning hadde te be- iii/ïlroftf

handigen , hem op den i,uiuiTujti 1589. in fyne kamer met een ver- «cimoon,

giftigt mes doot fteekt.

Hier mede is de Caflugt-li'ne van yalojs geeyndiat , en de Kroon en <!e Krooa

gebracht op 't Huys van Bourhon,
^

vdoyrop
Maar ftrax na defeKonings-moord heeft het Franfche Leger Hen- Bourbon-

drik^van Navarre (deeerfte Franfche Koning uyt het huys van Bour- de i^v/'

bo») tot haaren Koning eeploclameert , 't welk fo ftreede tegens de word ko-

intentie van de Ltguiften, en Philips de II, Koning van Spanjen, ciamcerr

dat fy hemel en aarde tegens hem fochten te ontroeren. Want om dat v*'> '' ^'^S"»

defen Hendrtl^, zyndedelV. Franfche Koning van die naam , den
Hugenoten was toegedaan , fcyde Philips de 1 1, dat hy inhabil was,
om Vrankrijk te rc^eeren , dat hy mede door den Paus was geex-

communiceert , £n daarom fyne onderdanen ontflagen waren van den
eed harer getrouwigheyt. Hier mede focht Thiltps Vrankrijk fo te

ontftellen , dat hy daar door occafie mochtc bekomen , om 't felve Rijk
felfs te fubjugeeren.

Koning Hendrik^ ficnJc , hoe men hem niet geweld en liA fccht focTa hulp

te ontkrooneii , heeft aan Elifabeth Koningin van Engeland , de Fer-

G fcnigde
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tenigde Staaten van T^edertand , de 'Proteftamfche ^rincéH Van

Dupjlmd-, de Switferst den (jrooten Hertog van Tofcanen y en de

Republijk^van Venetien , ( welke laatfte de eerile van alle Catholyke

Staaten , Hendrikjvan l^varre voor Franfche Koning heeft gecon-

gratuleert) bekent gemaakt der Spaanfche defl'eynen , en het groot pe-

ricul , dat haar alle dreygde , waar door hy van haar verkreeg noodige

rccupereen afHftentie , waar mede hy door ongeloofelyke couragie en verfchey-

het^hèeic'
^^ heerlyke victorien , fyner vyanden macht fo feer heeft verbrooken,

Rijk, dat hy de Stad P^n;; en geheel Vrankrijk recupereerde.

Maar om dat hy ter oorfaake van fyne Religie , de //. Ligut niet

geheel konde uytroejen , en met Vreede geern wilde regeeren > heeft

hy de Roomfche Religie geaanvaart , fcggende : De Kroon is noch wel

een Misje waardig , waarom hy vOin ^am Ciemens de V lil. in den

fchoot der Kerke weder wierde aangenoomen.

Philips de II. die voor die tijd van fijn voorneemen wierde ge-

fmftreert, feyde evenwel , dat Hendrtkj^e IV. was een Hypocrit\

En om dat hy van Religie was gechangeert , dat hy niet wettig konde

regeeren; Daar op llijfden hy weder de noch overige Ligijten y en

indigeerde fynen fchoon-foon Emanuël Hertog van Savojen tegens

hem op , om in ^rovence hem te beoorlogen.

Koning Hendrik, aangeprikkelt door die obftinaatheyt van ThiHpSt

trekt het mom-aanficht af, en declareert hem openbaarlijk den Oor-

log, waar in hy Philips dwingt te reftitueercn al wat hy noch in

Frankrijk^ befat , en voort een favorable Vreede met hem te fluyten.

Geduyrende defe Oorloogen en Perfccutien der Hugenoten) hebben

Hendrik, de 1 1. door een wonde , verkreegen in het ryden met een

lance , Franfois de 1 1. door een gefweer des hoofts , Carel de 1 X.

door de bloetloop , Francois d'yllenfon door knaginge des gemoets

en rafcrnye , en Hendrik, de 111. door een fteek van een moord- mes

feer ongelukkig haar leven gecyndigt.

Hendri^de IV. om dat hy fag, datVrankrijk lange jaaren door

dcinlandfcoorlogen tegens de Hugenoten, was onderdrukt , en ver-

armt , en datter tot de algcmecne ruft en welvaart van fijn Rijk geen

beter middel was , als de Vryheyt van Religie , fo wel voor de Hnge-
noteny als de Rooms-Catholijkjny heeft hy den Hugenoten gecon-.

firmeert , en ook effedivelijk laten genieten alle de Privilegiën van

haare vrye exercitie van Religie, die haar de voorgaande Koningen wel

hadden vergunt,maar om dat fy haar(door oproeyinge vande Roomfche
Geeftlykheyt) defelve noyt geriiftelijk hadden laten genieten , waren

altijd'

en word
Rooomfch
Catholijk.

Om tl at

«chtci Phi-
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altijd daar door weder vernieuwt devoorige onluften i eiiLand-be-

derflyke Troublen, Daarenboven liet Koning Hendri!^ hun tot haar-

der verfeekeringe eenige Steeden in pofTeflie , waar van de voornaam- en flclc luat

fte was Rochel. Hier door heeft hy als een tweede Hercfilns het
J^^flJ^p'^^^

Rijk weder herftelt in volkomene vreede en voorfpoet. Maar de Fran- feffie van

fche Geeftelyken , infonderheyt de Jefuiten (
gelijk verfcheyde Au- ^"^^

^^"'

theuren verhaalen ) daar over nydig zynde, hebben den Koning hey-

melijk gehaat,en hem door verfcheyde lillen en laagen foeken van kant

te helpen , gelijk de Koning fulx aan fynen Ambafladeur , die hy naaf waar door

Romen fond, infyne Inftrudie mede gaf, namentlijk, dat haarde woTdengci

J^efmten felfs by hem hadden verhaat gemaak^t , door haare onverfade- ^^y^

lijke begeerlijkhf)t , en t'famen-fvoeermge tegens ftjn Komnkjijkj 'Per--

foon. Waar op volgde , dat eyndelijk binnen Parijs op den 14. Mey
1610. door een booswigt , genaamt Fran^ois Ravaillac het gefalfde en door Ra.

lichaam des Konings , rydende in fyne karos , door 2. doodelyke ftee- moon/""
ken wierde vermoort.

Door defe vervloekte daad is Vrankrijk berooft van haare flikke- vrankriik

rende Ster , haar aller getrouwe Vader , en gewenfte Voorforger , en f"H' wedec

wederom ontfteeken door jammerlyke Ooriogs-vlammen. Want als landfeoor-

fijn foon Lodewijk. ^e XII I. door aanraaden van den Cardinaal '°S^"»

Richeliett den Gereformeerden tegens de Privilegiën , haar wederom
ontnam de voorfz, verfeekerde fteeden , zijn daar door weder herboo-

ren de Land-bederflyke inheemfe oorloogen , die in 't jaar i6i^. eerft

zijn geeyndigt met de gedenkwaardige en fameufe veroveringe van

Rochel , tot welkers belegeringe wierden gebruykt alderhande pracfly- «n Rochc!

ken, dieoyt dappere Oorloogs-Helden hadden bedacht of gebruykt. '^^^'^ ''ele.

De Burgers van Rochel fteunden niet fo feer op haare macht , als wel

opdefccreete afïïftentie en faveur van de nabuyrige Koningen. De dat de En-

Engelfche, die altijd tegens de Franfchezijn gepa/Jioneert , meen- fen^^ont-'
den Rochel van de belegeringe te ontfettcn , niet fo feer tot voorlland ^««en»

van de Religie, als wel , dat fy Vrankrijk door inwendige fadien en
beroerten geern verftelt fagen , want het voor de omleggende Staaten
niet dienftig was , dat dat groote Koninkrijk in fich felven vereenigt
was. De Koning van Spanjen , hoewel hy altijd de Gereformeerde
perfccuteerde , fo was hy evenwel die van Rochel heymeIijktoegedaan>
maar durfde haar om verfcheyde reeden niet opentlijk ontfetten , hoo-
pende altijd , dat de Engelfche fulx fouden uytvoeren , dewelke twee-
maal met machtige Zee-vlooten fulx hebben onderdaan , maarte ver-

geefs , tot dat de Koning de Stad meer door mancjucment van Vivres,

G 2 en
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en de uytcrib clendc , als door der belegeraars dappcrheyt heeft ovcr-

vveld'gt , en haar wallen en nuiyrcn tot de grond toe gedcmolicert, om
dat fy niet weder tcgens hem foudekonnen bandeeren.

V/a' kriik Pljcr oiede is j^ehcel f^rar.krtik i" een lichaam weder vereeniot,

vciceuigf, cn om dat den Hugenoten Vryheyt van Conlcientic en Religie was ge-

laten , is het wederom in voorfpoet en rijkdom fo fcer aangegroeit,dat

het met gemeene macht , felle iiytlandfe Oorlogen tegens Spanje» en

het Huys van Oofienrijk^ heeft durven ondernemen, waar in de

fteuntopde Franfchc haar feer bedienden van de hulp en wapens der Hugenoten,

d"t°ii»^''llo-
welker getrouwheyt cn ftandvaftigheyt de Koning altijd onkreukbaar

ter,, "" hadde bevonden, waarom dat hy hem veel feekerder op haar vertroude,

als op de Rooms- Catholijke.

^^J^/'/^*
Van die tijd af hebbende Fr.w/ir/^ff beginnen te ftaan na de Vni-

Monarchie vcrfeek Monarchie , niet twijfelende , of fy fouden die feekerlijk ver-

imdtukf'^'
krygen. Want voor ccrft , dat God alleen bekent, en in fijne macht

nïei fcer ar- allecn ftond, fchaamdcn fy haar niet openbaarlijk te feggen,als dat haar

prooïden Koninkrijk niet alleen altijd foude duyren,maar ook noch verkrygen de

Hecrfchappye over alle de Rijken en Landen van de geheele Wereld.

Gelijk fulx nevens verfcheyde andere boeken en tradaten is te fien

by Hugo de L'Ejire advocaat (jeneraal van *f *Tarlament^ Tom: y.

des memoires de la. Langue pag, i8. alwaar hy feyt : Elk. ^^« ff^oet

wetCfh dat Frankjij'i^ niet ten uyterflen is gebracht om te vergaan , maar
(ijne kjachten eerfi begint te verniemven) en te vermeerderen , omftch te

conferveeren tot de kpm(le Chrijii ten oordeel , alwaar het eenig en alleen

falverfchijnen in groote macht en heerhjkheyt y en [al alle Rijkjnen

Landen , die oyt z.ijn geweefl , onder ftjn geweld gebracht zwijnde ; mede

voeren • Dewijldcrts gepropheteert : uils ds Soone Gods komt , falder

maareene Monarchie bevonden werden-, gelijk^ als om de eerfie komfis

Chriffi in den f^leefchs maar eene Monarchie wasy namemUjk. die van

de Rameyncn,
DcFfin- l'en tweeden; So maken de Franfche prctenfie niet alleen op

pme'^Grop 't gchccle Roomfchc Rijk , cn de Staaten van dien , neemaer op 't ge-
'tgehfcic lïeele Chriik^ndom , als of haar het felve rechtmaatig toequam.waar

lijk. * van by haar veele byfondcre boeken gefchreeven zijn,en in 't jaar 1666.

en 1^67. als Louis de XIV. de Spaan/e T^derlanden focht te

conquclieeren , de fabuleufc boekjes van S^ ^ttbery , Advocaat

van't Tarlament, en eenige andere van dieMajefteyt fel fs gedivul-

geert wierden , nemende haar fundament principalijk op de L E X
S AL I C A , pijnde een Ckimira en puyr verdichcfel, dat fy in haare

ainbi-
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ambitieufe herfenen hebben gefineec , uyt krachte van de welke \y feg- „y^ i<raf}„e

gen , dat geene poficffien van haar Rijk oyt mogen vcralieneert vver- van de saH'

den ; en alfchoon fy veralieneert wierden , op wat manier Iict ook zy,
^"° ^'^'

dat fy altijd konncngcrevoceert werden, (onder dat het Recht van

Prefcriptie hier in plaats heeft , door welke onwettchjke Wet, de fun- die teg-n

damenten van alle Tradaaten , Vreede, Oorlog , en het Natiiyrlijlc
wetfen'^df-

en Volker. Recht fo fcer worden om verre gellooten , dat wanneer ly red arvdig

wederom mochten eyfchen , wat Carel de Groote en andere Franfche
*^'

Koningen oyt ofoyt hebben befeeten gehad, ('t welk fy door recht van

fucce/Iie pretendeeren) dat noch den FhhS', noch de Italiaanfche Prin-

teen, noch den Kejfer, noch de Rijx-Vorften , noch de Komngen
van Spanjen , Engeland , Det^entarkm en Tc/^;; , noch vcele andere

wettige Regenten van Earopa , ^fa en u^frica eenen vaften titul

van haare poffeflie hebben , maar altijd by haar gereekent werden uflu-

pateurs van haare Staaten en Landen, niet tegenftaande ï^y die door het

Recht van Oorlog of eenige Vreedens-tra(5taten weder verkree^en

hadden , op dewelke de Franfche altijd behouden haare preten(ien,'"en

maatigen haar daarom aan rechtvaardige oorfake ten Oorlog. Op dit

gefingeerde pretext ontroeren de Franfche de gchcele wereld , fonder

dat fy feekerlijk konnen demonftreeren den Autheur Van Wien, de
plaats Alwaar , de tijd Wanneer die Wet gemaakt is , noch den waren
inhout van defclve (dewijl fy gefchreeven ftaat op de andere zydc van
de 'Donatio (^onftamim) maar weeten niet , als by traditien te fegqen,

dat de Winden en Domainen van haare Kroon niet mogen gefepareert

werden ; dat de Vrouwen liaar Rijk niet mogen regeeren ( om dat de
Leliën niet fpinnen , fo (y uyt het EHangelium allcgeerai ) en dat

geen vreemdeling^ waardig is haare Kroon.

Op dat nii de Franfche Koningen haar oogmerk mochten bereyken, .
"^of ^ja»re

en de Vmverfeele Monarchie verkrygen , hebben (y voor eerlt foe- bTu^Sn^i^r"

ken weg te ruymen alle obftaculen , diehaar daar van fouden konnen ''*" ™'d-

beletten. Ten tweeden , hebben fv getracht te verkrygen die noodi'^e ^
^"' *

middelen , Tonder dewelke fy haare intentie niet konden uytvocren/
Het eerfte lid aangaande , fo ftaat te confidereeren , voor eerll; , dat dc inhudfc

Vrankrijk van fijn begin totonfe eeuwe toe nergens door van fijne ooi^iogcn

groote progreffen en aanwas meer belet is , als door de inheemfe be- vn"n£<
roerten en oorlogen , waardoor de middelen en macht fo vermindert, J?chbcnont.

het Land van Volk fo uytgeput , en de overige daar door fo afgcflooft
^""''^'

vyierden , dat fy meenigmaal te onmachtig waren , om haar gefament-
lijk tegens uytheems gewelt te defendeeren

j Ja zijn wei fo fwak

O * gewccrtj.
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o-evvecft, dat fy fchrikten, als fy maar den Naam van de ^ourgondifche

Hertogen hoorden noemen , en niet fuffi^ant waren , om alleen maar

20000. man in 't veld te brengen , ofom 1 2. galeycn en 25. fcheepen

toe te ruften en te onderhouden , dewijl de Koninklykcinkomflcn niet

over acht a tien A'ïillioenen guldens uytmaakten.

Door de Hier van waren de voornaamfte oorfaaken ten eerften, de gediiyrige

Twïftcn^*^ twiftcn tuflchen de Hugenoten en de Rooms- gefinde , en ten tweeden,

tuüchende Je Grootfie van l^raKkjijk^i &CC.

CMhoTjX^n^^ I. Om de ^^/*_gf>»/fnvv/?f« en oör/öffc^ voor te komenj heeft Ko-

ning Louis de XIII. door aanraden van den Cardinaal 'BjchelieU'i

d«n Hugenoten voor en naar foeken te ontrekken haare macht en

fterkte , beftaande in 200. Steeden , die fy met haar eygen Garnifoen

tot haarderfecuriteytbefetten, welke gelegen waren aan zee, om fo

veel te bequamer buytenlandfche afliflentie tekonnenkrygen. Defe

Steeden heeft de Koning nu al in fijn gevi'eld , waar door de Hugenoten

nu van haare macht ontfenuwt zynde, alleen dependeeren aan de wil

des Konings. Dit groote werk hebben wel vijfachtereenvolgende Ko-
ningen onderftaan , maar noyt konnen uytvoeren.

endoor de , Het tweedc aangaande, namentliikde Groote van Vrankrijk*
Groeten in , „ ,.

° ••
i r/ ^ r •

'rRijk, dewelke eerlt onvermogen waren , Zijn door Hug^o (^apet ieer m:i^ti^

geworden, dewijl hy haare Gouvernementen erflijk maakte in maniei-e

van Princelykheeden , om haar op fijn hand te krygen, en door haar de

Kroon op 't hooft. Van defe zijn veele groote Huyfen gefprooten,

dewelke metter tijd machtig geworden zynde , door der menfchen ge-

meene begeerlijkheyt en Staat- fucht altijd afpireerden na hoger trap

van Staat en Digniteyt , en daarom de een tegens de ander , ofwel te-

gens de Koningen (dfs oorloogden. Om alle defe oneenigheden voor
die door de te komen , heeft Komng Louis de XIII. en XIV. volgens de les

yi^n m-*^" van de Cardinalen Richelieu en Mafarin , de machtigfteen ontfagge-

^'^'"^*
lijkfte Huyfen van Vrankrijk voor en naar foeken te ontrekken haare

middelen en Rijkdom , waar mede fy die oorlogen pleegen te voeren

;

daar toe gebruykende veelderhande maximen , waar van wel de voor-

door veeie naamfte zyn: Dat fy den Hertogen en Princen eerft hebben ontnomen

raaïmcïT ^^n titul : Nos Dei qratia , of Wy van Godes Genade , en de Sou-

veraine macht , om in en voor haar Diftrid geld te mogen munten :

< Dat de Grootfte niet mogen trouwen , of haare kinderen uythuwely-

ken fonder des Konings confent , en in allen deelen den Koning fo

flaafachtig ondcrdaanig zijn , dat het hem genoeg is te feggen •, Tel efl

mfirepUiftr : Dat fo iy eenige honorable Charge ofte blooten Eeren-

titul

I



titul bcgceren , óit(é[vQ met groot geld moeten koopen : Dat (y altyd

omtrent den Koning moeten zijn,om op haare eygene koften alle fyne

beveelen teexpedieeren ,enflaafachtig te dienen, waar door hy dan

mede verfeekert word , dat fy in fyne abfentic niet tegens hem machi-

neeren : Dat fy om de magnificentie ^qs Konings te helpen vermeer-

deren,moeten onderhouden feer groote en koftelyke fuites van 'Pages,

Lacqnajen, Caroffen , baarden , Ltveryeu &c. De immer verander-

lyke Alodens in koftelyke kleeren nakomen
; (^omedien .JoHrnoyerij

Balletten , 'Banquetten aanrechten ; uytmuntende Palaifen en Lttji»

hnyfen bouwen , waar over de Koning dan na fijn fin difponeert , die de

eene ontneemt , en de ander geeft; Dat fy op haare groote koften wer-

den geordineert vreemde Ambafl'adeurs en Miniüers prachtig in te

haalen,en te defrayeeren,voor welke eer {y dan den Koning noch moe-
ten bedanken : Dat fy byna de heele revenues en inkomften van haare

Landgoederen moeten betaalen aan de Tailles , en fchattingen , en

voort met alderhande bedenkclyke belaftingcn zijn befwaart , meer als

eenigc Chriften Natie : Dat de Koning die gene , die hem fufpe(ft of
wel niet behaaglijk is , door een ^tierelle djillemagne difgratieert,

fyne goederen confifqueert , en in feekere plaatfen voor een tijd , ofte

voor haar leven lang faifeert , ofte ergens in gevaar ftelt , om haar van
kant te helpen.

Daarenboven zijn de Franfche van outs geweeft van fuiken beweeg- en door ge-

lyken en onruftigen geeft , dat fy , even als het Perpetuum Mobile, aa^Jlf var.

noyt konden ftil zijn , noch vreedfaam leven , maar altijd inclineeren oorlog,

tot Buyten-en Binnen-landfe Oorlogen , tot faólien der familien , en

tot Duellen. Om welke reden 't felve Rijk de Vreede en Veyligheyt

felden kan t'famen hebben, noch fich in een diepen flaap durft inlaaten,

maar is genootfaakt te doen als Hercules , daarfe doch hunnen Ko-
ning geduyriglijk mede uytbeelden , dat is ; flaapen met de knods in de .

hand. En om alle defe fwaarighceden voor te komen , obfcrveeren de
Koningen na de hs van '^ic^elieUida.t fy de Gouvernementen dikwijls

veranderen, en dat fv haare Ondcrdaanen altijd onderhouden in geduy-
rige aftien van uytlandfe Oorlogen. En fo fy felfs buyten Oorlog zijn,

dat {yft fenden tot aftlftentie van de eene of de ander , die in Oorlogs-
Vier fitten

, gelijk fy gedaan hebben aan den Keyfer in Idungarieiii

aan de t^enetianen in Candia en aan de Portugiefen tegens Span'
jen. Of fy worden altijd verandert van Garnifoen, en gehouden in len^TOo^dcn

geduyrigen marfch. De Duellen, die nergens meer cn'heeviger in in ViankrijU

fwang gaan , als onder haar, zijn ook nergens met bloediger placaten 'ilfugiftiaft.

ver-
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verboden , als in Vrankrijk , alwaar felfs ook de Voornaamfte en
Grootfte van aanfien en geflagt anderen tot een exempel , Tonder eeni-

ge conniventie , rigoureufelijk v/orden geftraft.

en tot de En of het al gebeurde , datter eenig volk by een rotteerde , om te
Rebeiiicnij rebel' ecren , fo fouden fy in 't heeleRijkgeenbequame rendevousen

pawmfe,
'^'

vctblijf-plaatskonnen vinden , alfo de Koningen alle vafte Steeden, die

b'nnen het Rijk leggen , hebben doen demanteleeren , en in plaats van

die Fortificatien Citadellen doen maken , om daar door de Steeden fo

wel te konnen dwingen , als te defendeeren tegens uytheems geweld.
Marfdifft en De eeniglle en laatfte FortrefTen % die defen Regeerenden Louis , als

deringeito- ^en fplinter in het oog waren , zijn geweeft MarfiUen en Oramd
*"^''- die hy op eenen tocht , door raad en hulp van i^n Cardinaal Aïafann,

beyde heeft ingenomen , de eerfte met Cttadeüen beteugelt , en de

tweede kort daar na geheel gcdemanteleert , onaangefien fyne Konink-

lyke Faroïe en beloften, dat hy het Cajfeel, Stad en L;tnd foude laten

in fynen prelenten ftaat en privilegiën , en defelve voor Sijfj Hoogheyt

den Heere Pnnce van Orange , als rechtmaatigen Souverain , bewaa-

ren tot fyne mondige jaaren.

De midde- Wat belangt het tweede lit , namentlijk de middelen , waar door fy

oJrloï zfi"
^^^^^^ deffeynen mogen volvoeren , fo ftaat aan te merken , dat die zijn

twee ,"^Geid tweederhande , het eerfte is het Gelty 't welk is de Seenttwe vanden
cnAiiaiuie.

QQj-JQg ^ j-jej. tweede deonderhoudinge van fijn Interefl omtrent an-

dere Potentaten en Staaten , 't welk is de Ziel van den oorlog,

Vrankrijk l^^n rykdom en groote fchatten , alhoewel Vranknjk daar toe geen

Geidd''"" r^"*-^^
of filver-mynenheeft, als Spanjen , weet het evenwel overvloe-

dig te bekomen op veelderhande manieren , en door veele weegen.
de Modens i. Als voor eerft , om dat de Franfche door haaren aangebooren

aart , en geeftige bootferyen het geheele Chriftenrijk, behalven Span-

jen en Vriejland-i methaare nieuwe Modens, en geduyrige veran-

deringen van kleeren , fo hebben weeten te verblinden , en te brengen

tot die verkeerde opinie , dat een oprecht Patriot , en bedaagt burger

van elk een word gehouden voor een ftuyrs en eygenfinnig hooft , als

liydie verfocjelyke nytlandfe aart van kleedinge niet naabootft, maar

fijn oude kleeren afflijt , die voor 2. a 5. jaaren by elk een gebruy-

keüjk , en na de Lands-manieren waren, So hebben fy in haar Land,

door Raad en hulp van Cardinaal TRichelieu van tijd tot tijd beginnen

te maken alderhande ftoffen en manufad:uren , tot ondcrhoudirgc van

de Modens i dienende, als daar zijn flaweelen, fatijnen y goude-en

filvere-Uikens j armo/tjtjffji Jtjde (ioffen t fijde Liakjmcr, y tajfetas,

poftde-
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poudefojm > armoftjne enfijde linten , klanten ,paj[ementefï , k,»oopen,ferm

gicn ) hoeden , plftymeti , draagbanden , gordels , koorden , k^apersy

yvaajers j majcjms yfpiegels , horloges j handfchoehen j garen, papieren

y

[pelden , naalden , groove lijnwaaten , bedden , matrajfen , deek^eus ,
j^or-

dijnea , behangfil: yfranjen , en dujfevt ameubUmemen meer -^ Waar
door fy vcele iiytlandfe handwerks-Iuyden hebben aan haar getrokken,

en veele fteeden daar mede gepopiileert , die anders heel ledig van

menfchen waren : Met êit^t Manufaduren vervullen {^j alle omleggen-

de Landen, waar uyt fy jaarlijx aanfuyver geld trekken , en in haar

Land brengen , meer als 40. willioenen Franfche guldens.

2. Door de belaftingen en het Vatgeld op de Koele-wynen,die feer geid^op df
*

befwaaren den prijs , die de wynen in Vrankrijk by eerfte inkoop kocic-wij-

koften , en alhoewel geen onder alle foorten van wynen flechter is,
*^'^°

als de Franfche , fo word ïy doch in andere Landen by groote quanti-

teyt geconfumeert , om dat fy den gemeenen man fmaakelijk en milt,

en beter koop, als eenige andere zijn. Voorde wijn, die Vrankrijk

uytlevert , bekomt het wel ij. millioenenguldens weer in, waarvan
de Vereenigde Nederlanden alleen byna twee derde parten afhaa-

ien. Daar by komt noch de belaftinge op de Brandewijn, die van daar ^^ Belafti»'

by groote meenigte buytcn 's lands , ( en naar Bolland alleen over irandewils,

25000. ftukken jaarlijk worden vervoert ) waar voor Vrankrijk jaar- ^>)^ ^^

lijxvv'el '),millioenen weder ontfangt. Noch komt daar by deAfyn
enCidre. Defe laften waren niet als 't verderf van de Hollandfche

Negotie , want men reekende uyt , dat een Hollands fchip van 3 00.

Vaten of van 150. Laften , koftende 15. a 16, duyfent guldens,

en vier reyfen naar Vrankrijk konnende doen
, yder reyfe 500, Rijx-

daalders moetende betalen, in 't jaar mofte opbrengen 5, duyfent

guldens , zynde een vijfde part van 't geheele Capitaal,

3. Door de Impofitien op alle andere gewaflen , als faffraan , hop, "^ ^^ S*"

hoonig , amandelen , olyven, kappers, pruymen, pruncllcn , feep,

caftanien , &c. en het koorn , terwe , rogge , en gaift , dat men ver-

voert by goede jaaren.

4. Deerde Impofitien op 't uytgaande fout, waar mede dat over op het fout

1000. fcheepen jaarlijx in Vrankrijk beladen , en daar van wel 5. a

6'oo. na Holland alleen afgehaalt werden, waar yoor de Franfche
Koopkiyden wel 10. miJlioencn guldens v/ederom kiygcn. De leve-

rantie van het fout heeft Keyfer ^arel de V. den Franfchcn , als fyne
Erf-Vyanden , foeken te onttrekken , met de prefentatic van het felvc

aan yder een voor niette laten uytvolgen, cioch te vergeefs, alfo

H Fran-
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Fratipisde I. Koningvan Vrankrijk het felve mede aan allen vreem-

delingen prefenteerde , dewelke uyt oorfaake j dat Vrankrijk haar na-

der als het gebiet van Spanjen gelegen was , bleeven continueeren het

fout uyt Vrankrijk te haaien,

op de y. Is Vrankrijk feer daar op uyt, dat fyne waaren, die het uytlevert,

w"en^* ^oor heel Europa verfonden , en de vreemde waaren door het ver-

bieden of belaften daar uyt gehouden werden , foekende door defe

pradyke by verloop van tijd al het geld van Europa tot hem te trek-

ken , en de wereld , door defe onuytputtelyke fenuw van Oorlog , fyne

wetten voortefchryvcn,

op^ Sleet- ^^ £)e veelderhande Impoften en Accyfen, waar toe qualijk namen

icji genoeg uyt te vinden zijn , op alle fleet-en eet-waaren , maar infonder-

heyt op 't fout , die in Vrankrijk fo groot zijn , als nergens ter wereld,

verryken den Koning onafmcetelijk , door de groote confumtie van de

overgroote meenigte van menfcheii , waar van Vrankrijk boven alle

andere Rijken overvloeyt.

verkojea 7' ^^^ vcrkopen van alderhande , fo profïjtable als honorable Offi-

«iei officicn cien en Digniteyten , brengt den Koning jaarlijx byna fo veel in , als

de inkomften zijn vaneenige Europifche Potentaten, geconfidereert,

dat Koning Hendrik^ de IV » in de tien laatfte jaaren van fyne Regee-

ringe , uyt het verkoópen van de Officien meer maakte , als feventig

MtUioenen , gelijk L'Oifeau verhaalt in fijn Tradaat van de Offi-

cien, hb'. ^.Cap:i, Dewelke onder dcfen Koning Louis de XIV.
feer vermeert zijn.

toiile ctet ' 8. So een Partifan ofte Officiant door de profijten,gelijk een Sponce
faitifauen

jJqqj. yochtigheyt opfwelt , word hy menigmaal wederom fo uytge-

doordc fup. P^^ft > <^^t '^^"^ 2^^^5 ontvloeyt , dat hy ingefoogen haddc.

^flie dct p. Om dat de Koning de Officianten fomtijds dreygt aftefetten,
Oftcuntcu.

Qfj.gj^jj2^ te brengen tot feker minder getal , en de refl: te fupprimee-

ren , moeten hem defelve tot haar maintenu met groote fommen gelds

tegemoetkomen.

Sif der
1 o.Worden dijkwijls der Ryken goederen,door een gemaakt pretext

muideicn geconfifquecrt , of de Commifiariflèn gedifgratieert , en al baardoen
vm de Ry e

geii-npj.obp^j.t,aIs (y door ordre en ten behoeve van den Koning groote

fommen hebben pencgotieert, deweike dan aan de rechte crediteuren

noyt werden gcrcftitucert. Gelijk by exempel , als Fouquet een feer

importante fomme voor den Koning van particulieren hadde geleent,

\s hem op gemaakt pretext proces gemaakt , waar by hy wierde

gcaccufeert , van Crim^en La[a Majèjiaüs begaan te hebben , al fijn

doen
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doen verklaart van onwaarden , geconderaneert in een eeuwige gevan -

kcnis, en alle fyne goederen geconfifqueert , met een jaarlykfe lyf-

rente van looooo. guldens ten laften van de 'KepHhUjk, vau V^»
netien.

11. Behalven dat de Geeftelyke altijd om de y. a ^, jaaren met groot
j^h^ttingen

geld moeten bekoopen de vryheyt , om te behouden de Kerken, Kloo- der Geeftc-

llers , Geeftelyke Gebouwen en Inkomften , die zedert fekere jaaren
^^

gefticht en opgerecht zijn,en door den Koning met demolitie gedreygt

werden, fo heeft hy daarenboven noch van alle haare jaarlijxfe inkom-
ften fijn quota , namentlijk een tiende part voor ordinaire , en ook veel

tijds een tiende part voor extraordinaire tributen. Hoe feer de Koning
jaarlijx daar door verrijkt word, kan men afmeeten, als men eens

aanmerkt , dat de Geeftelyke alleen omtrent de dry vijfde parten van

Vrank rijk befitten. "Want daar zijn 12. Aarts- Biflchopdommen,,

104. Biffchopdommen. 548^ Abdyen, 27400. Parochy - Kerken
en Paftoryen , behalven de ontelbaare meenigte van Kioofters en min-
dere Clerifey»

1 2. Om dat de Koning van Vrankrijk wel heeft geobferveert, dat- ^°°.'' ^^ N*'

ter geen middel in de wej-eid is , waar dooreen Land en Staat meer
kan floreeren en verrijkt worden , als door de Koopnianfchap en Ne-
gotie , fo heeft hy niet nagelaten , wat dienen konde tot voortfettinge

van dien , vi^aar toe hy heeft opgerecht verfcheyden Commercie-(^om-

paghicn 3 als van Ooft -en We^ - Indien , van 't Noorden , van

groenland van den Traan , van ^herdaan en gefome Haring , van

fvparte Zeep, van Tin en Loot , en een Monopolie op de Stiyker , de-

fdve , als ook fyne particuliere Koopluyden en Reeders van Scheepen

met alderhande Privilegiën gebcncficeert ; Syne Groote en Eedele

gepermitteert en genoodigt tot de Negotie, fonder de minftepreju-

ditie van haare Digniteyt en Eedeldom ; Vreemde Negotianten door

beneficien na fich gelokt ; De Jooden in de ZecpJaatfen alderhande

Vryheyt vergunt ; De Rivieren en Havens tot de fcheepsv^'irt be-

quaam gemaakt ; De Haaring-viflchery opgerecht , en vreemden ha-

ring veiboodcn
, &c.

15. Door de Inkomften van de Koninklijke Domnynen^Leen-goe- c" door on-

deren, caduke- en fonder erfgenaam nagelaatene goederen, nalaten- deremWd'c-

fchappen van Vreemdelingen,en onwettig geboorne,de tiende van alle ^«"

mineralicn, fö in 't Rijk gevonden werJcn,de Rcgalienib in de Aarts-

als andere Biffchopdommen , Le Dor. & OEiroy , Tatllon, CrttèSi Ay~
dei

, Equivalent 3 Fottagesj *Bilot , Douane , Iraitic , Torrine ? Solde

H 2 d€
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de cinqttiinte mille hommes > la (^ompofition , Leveés de chevaux &
Chariots , (jabelles , u^HgMsmntion de la gendarmerie , £mprttms

getientfix & particpiliers , Subver.tion 4e portie far les villes CJofss,

uitigmentation oh Diminution da prix des t^^onnoyes , en ontallijke

meer, die dcfenKon'm^ Louis de XIV. vantijd tot tijd To verme-

nigvuldigt, dat hy fijne jaarlij kfe inkomften op hondert MtUioeKen

.

meent te brengen , gelijk de FranCclié felfs voorgeven , die nu 80. mil-

lioeuen jaarlijx importeeren. . 'J'-jvi

w«r door Welke Inkomften , gelijk te vooren gefeyt is , cerft niet meer heb-,

groeten'^' ben bedragen, als omtrent maar 8. a 9. millioenen, en hoe meer
Rijkdom. Je volgende Koningen die van tijd tot tijd hebben geaugmentecrt , fo

veel meer hebben fy weder door hare pracht en ftaat-ïücht geconfu-

meert , fo dat fy nn.t.yets in voorraad , als een Leedige fchat- kamer

hadden , tot dat defe-n Xoj^.iiig Lams de XIV. by veelcn bygenaam£

Vyivaricietfx ofde Gierige , de jjarlijxfe inkomften niet alleen heeft

gebracht over de 80. millioenen , maar defelve als de fekerfte force

van fijn Rijk, ook fo gemenageert, dat hy daar door fuiken grooten

fchat in de jaaren fijner Regeeringe uyt alle omleggende Landen heeft

geput, en t'famen gehoopt, als noyt eenig Franfche Koning heeft

gedaan. Hier uyt fien wy , hoe de Franfche andere Natiën misleyden

en verblinden , hoe (y door der felver achtcloosheyt , overdaat en geld

tegens defelve fich verhovaardigen , verrijkt en gevvapent werden.

Want uyt defen opgehoopten fchat weet Vrankrijk fijne verfchrikke-

lijke Legers en Zee-vloten uyt te ruften tegens die gene , wien hy dien

fchat onttrekt : Even gelijk de Son uyt de vochtigheyt der Aarde, die

hy na hem trekt, fijnen hagel, blixem en donder tegens defcUc fineet.

De Voor- Boven en behalven defe middelen is Vrankrijk door fijne groote

vrfnkriir macht 6n goedc fituatie fo bcquaam , om fijne deffeyncn te volvoeren,

beftaan ^^ ecuig Land des geheelen Aard- bodems.

in decircij. L Voor eei'ft , leyt het als een Middelpunt van de Chriften we-
laixefituatie, ^^\^^ g^ is daarom bcquaam , om te conjungeeren ofte fepareeren

de Oorloos-Machten van de andere Chriften Potentaten , djie daar

rontom gelegen zijn.

aan ttvee 2. Hccft het aan v/eerfijden de Zee , door welkers gebmyk het feer

»««"

»

gevoegelijk kan negotieeren op de omleggende Landen , en de macht

dernagelcgcne Princen traverfeeren.

dat hetrond- 3. Is dit Rijk van alle kanten door de natuyr en de kunft fo bebol-

Sf«il'''''°^"
"^^^^^ •> ^^^ ^^^ uyterlijk gewelt niet licht heeft te vreefen : Want het

tegens Italm doof de /ilpes en l'igmrolp tegens Spanje/t door de

Firë-
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Pireneeny Perpignan tnRtijfUion ; tegens EugeUad door de Zee;

en tegens Dt*)tsUnd en iVf^r/^;;^ door de Rivieren > gefortificeerde

Steeden en Schanfen wel is voorfien,

^ , Is dit Rijk niet alleen fo groot , dat waar men ook de maat "^«t gefcp»^

neemt, men een Diameter vind van over de Iiondert en tachentig
^^^^^

mijlen > maar ook aan alle kanten vail: aan een geknoopt , in forme van

een circiil » waar door het die bequaamheyt heeft , dat alle plaatfen in

derhaaftkonnengeaflifleertwerdenrfo het nodig is.' Daarenboven fo ^" ^'*" 5^'

word het geregeert van een Hooft , namentlijk een Koning , die door woldgeïe-'

fijne abfoluyte macht en gefag, als geen ander Chriften Koning meer §""»

heeft, in der haaft kan refolveeren, wat tot welftand dient.

y. Is het fo dicht befet met Steden en Dorpen , dat het daar in alle dat het feer

Koninkrijken overtreft. ^J'*^,'^
^*"

•*

1 X T y->-' Sr eden en

6. De Getemperde Lucht en Climaat , als ook de goede conftitu- Dorpen

,

tie van de grond , maakt Vrankrijk fo vruchtbaar , dat het nu noch , ge- Viuchtbaai»

lijk in voorgaande tyden, op fich fel ven kan bcftaan, fonder yetwes van

andere Landen noodig te hebben , maar kan nevens fich fel ven ook
noch andere Landen proviandeerén , uyt welke oorfaak Vrankrijk nu
noch word genoemt de Voedfter van Spanjen , om dat het Spanjen

byna van alle nootwendigheyt , felfs tot aldcrhande manufacturen in-

cluys, voorfiet, maar met fuiken winft , en intereft, dat Spanjen wel
deneygendom, maar Vrankrijk het Vrucht-gebruyk van P^r» heeft.

Want Spanjen vind fijne Ir.dien in de Nieuwe wereld , maar Vrank-
rijk vind de fyne in Sparijen , 't welk met alderhande gevaar en onf^e-

mak fijne fchatten verre over zee na fich haalt , van waar Vrankrijk de-

felve weder komt afte halen fonder onkoften en bloetvergieten, fonder

in de mijnen te arbeyden , en onder de aarde te wroeten , fonder fynen

Staat te dcpopuleeren , en fich te onderwerpen het gevaar van de zee,

en wort Spanjen dikwijls fo uytgeput van filver, en gout, dat het

meermalen is genootfaakt geweelT: , in plaats van goiide en filvere,

kopere Munte te gebruyken , daar Spanjen nochtans byna alleen de
bekende Gout-enSilver-mijnen befit, en heel Europa daarmede voor-
fiet. Daar toe fiet men noch in Vrankrijk vecle heerlyke binnenlandfe
Steeden, tot een teeken , dat fy haare welvaart ook veel van binnen
hebben.

7. De veelheyt en brquaamhcyt van de Navigable havens en Ri- voorficn van.

vieren , als de JPl^aas , Schelde , Seme , Saone , 'S^ofne , Loire , Ga-
^^'^l^,^

ronne, Somme , en veele andere , doch mindere rivieren meer , van
dewelke fommige feggen, dat eenige gevloert zijn met Vifch, gefoomt

H 5 met
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met Kreeften , en geborduyrt met Swaanen. En zijn alle defe Rivie-

ren feer dienftig en commodieus , om de inlandfe Negotie voort te

fctten , tot welken cynde Louis deXIY. de Rivieren Caronne en
yiiide heeft met een Canaal en 12. fliiyfen in een laten brengen , om
daar door uyt den Ocean in de Midlandfe Zee te fcheepen,

als ook van 8. Daar Vrankrijk voor defen (o pleeg gedeftitueert te zijn van
Scheepen niacht ter zee , dat twaalf" Oorlog-fcheepen uytmaakten de Royale

Vloot , fo heeft het nu in korte jaaren , tot verwonderens toe , by een

gebracht wel po. a loo. Oorlog-fcheepen, waar mede het fbekt

de wereld te dwingen , naar inhout van dit fuperbe Vers :

Tattdis cjue nos Vaijfeaux par tont Maifires des Ondes

Font en Itver pour nous les Trefors des de»xMondes,

cnfcerpo- 9- Dc groote meenigtc van menfchen j die Vrankrijk bewoonen,
puietfs is, is fyne grootfte force , wantter ten tyde van Carel de I X, meer als

20. millioenen menfchen hooft-geld betaalden, en daarom konde
de (^ardinaal Richelien , die Vrankrijks macht beter als ymand kende,

aanwyfcn , dat 't (cUt Rijk te Veld konde brengen fes-maal hondert-

duyfcnt man te voet, en hondert en vyftig-duyfent te paard, in cas

^tT\ Deauphin felfs op ging fitten , en gevolgt wierde van allen , die

de Waapenen konden voeren , gelijk dan moet gefchicden,

10, So heeft de Xoning van Vrankrijk onder fijn Jok gebracht het

gen heeft ge- Hertogdom van Lotharingen , 't welk door het Homaginm > aan den
jlibjeaeeic Keyfer was verplicht, en llrektc tot een voormuyr en bolwerk tuflchen

Diiytslanci en Vrankrijk , waar door hy Duytsland altijd kan invadee-

ren, als hy wil,

dat het vee- ii. So Icyt grootc kracht van de Franfche militie in de meenigtc

hceft'^'^^^^
vanhaarc Riiyters , dewelke by na alle Eedel-Iuyden zijn , die op haar

eygcne koften haar voorfien met goede loopers van paarden, waar me-
de fy als Voorloopcrs voor het leger hcenen , haareVyanden onver-

wacht overvallen , en beletten niet alleen het vluchten van perfonen

en goederen , maar tirannifeeren en misbruykcn menfchen en goede-

ren feer fchandclijk , meenende , dat haar wegens haare qualiteyt fulx

beter paft , als anderen , die op das Konings koften leven.

<n d'Ondet-
^^' ^'^ gewillige flayemye dcr Onderdaanen , diegeenebelaftin-

danengeA-il- gen van dcn Koning weygeren te dragen, maar als Efclen haar laten

zijl^"^" beladen tot finkcns toe, waarom de Koning ook door den Keyfer

A'faximilian de I. gcnocmt wierd een Koning der Efflen , daar de

Kejfir ^ na het bekende fpreekwoord word genoemt een Koning der

Kotjiu-
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Koningen , de Koning van Spanjen een Koning der Menfchen , en de

Komng van Engeland em Koning der Dttyvelen , om redenen , dewijl

de Kejfer niets konde te wege brengen als door de Dnytfche Vor-

ken y Spanjen maar *t gene hem de Wetten toellonden , Vrankrijk

al wat hem aanftond , en Engeland niets , dan wat het Volk behaag-

de. Alle defe middelen en voordeden faciliteeren het concept van

Vrankrijk (b Teer , dat het fich verteert te konnen fpeelen met alder-

hande kaarten , die hem het Geluk prefenteert.

Door defe groote macht en rykdom hebben haar de Franfche Ko- preTendecl?

fiingen fo hoog verheven , dat fy daar door (gelijk de Patts doorfyn de nngc

prefcnte Heyligheyt) pretendeeren , behalven allen anderen P otenta- tematw

ten , ook den Roomfchen Keyfer in de rang voor te gaan , niet tegen-

ftaande de heele wereld toeilaat , dat een Keyferrijk waardiger is, als

. een Koninkrijk , ofeen geinvadeerde Heerfchappye der Paufen ; Maar

de Franfche hebben eyndelijk noch den Keyfer de eerfte plaats onder

alle Chiillen Potentaten moeten toeftaan , voor haar felven behouden-

de de tweede , en Engeland latende de derde , tot dat *Philips de 1 1.

Koning van Spanjen , haar die plaatfen mede heeft beginnen te bedif-

puteercn , feggende voor eerfl:, dat hy niet alleen een, maar veele Ko-
ninkryken befit. Ten tweeden, dat fynen titul van (^atholi]ks Maje-
jleyt alle andere titulen verre overtreft,en geen Potentaat eenigen Eer-

Titul heeft , die hem niet mede toekomt. Behalven dat de Franfche

glorieeren , dat haar Rijk eerder Chriflelyk is geworden als Spanjen,en

aan haaren Koningen noyt te vooren de Prccedentie is geweygert , fo

, feggen fy , dat haaren Titul van ^Ider-Chrijl^lijkjie fo verre alle an-

. tlere overtreft , als de Son de Sterren. Over defe queftie is altijd feer

Trinnig niet alleen door de Polityken met de pen,maar ook door de Sol-

-daten met den degen geftreeden , fonder dat fy tot noch toe is gedeci-

deert , waar uyt dikv^ijls noch onftaan refcontres tuflchen weder-zydfe

Ambafladeurs en haare Suiten aan Vreemde Hooven. En om de occa-

fie tot defe cjueftien,- fo veel doenlijk is, te myden, word geen van bey-

den voorgefet , maar door verfcheyde trekken en kunfl j es de faakfo-

danig gemodereert , dat elk van haar behout fyne volkomene digni-

teyt , tot welken eynde de Staaten Generaal hebben gcordinccrt,

dat in het conduifeeren van Vreemde Ambafladeurs , ofandere Sca-

tieufe A(5tien geen van haar beyden mogen prefent zijn

,

Het tweede middel , waar door Vrankrijk fyne groote deffeyncn Vranknjk:

foekt te volvoeren , beftaat in de onderhoudinge van fijn Interefl om- i "eTeVwd
. trent alle andere Potentaten en Staaten. Dit is de ziele van den Oor- ««ar om-

. trcnt andere:

^^ö' fotentfatea,.
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log j en voor fo verre dit wel ofqualijk word waargenomen , voor fb

verre fiiccedeeren in 't gemeen alle voorneemens wel ofte qualijk.

DeBalance ^^^t Chriftenrijk bevat infich twee machtige Koninkryken, al»

tuflchcn yrnnkj'iik. cJi Spanjen, dewelke t'famen als een Halance allen an-

en spanjen deren Staaten toeweegen den, Oorlog en Vreede.

De Monarchie van Spanjen , na dat defelve met een wonderlyken
loop van geluk in korten tijd onder fich vereenigt had feer groote

Koninkryken , en daar uyt opgemaakt een feer vreefélyke Heerfchap-

pye, konde niet verburgen houden fyne intentie , om in het Wellen
een nieuwe Univ erfele Monarchie op te rechten, f^rankrjjk^ daar tegens

zynde het outfte Chriften Koninkrijk , en gebracht tot feer groote

Macht en Rykdom, wierde feer jalours over den aanwas en het deffeyn

van Spanjen , waarom het fich altijd , niet allen vermogen daar tegens

heeft gekant , waar door die twee Ryken fo lang met oorlogen , en

bekuypen van haar Interefl te famen hebben geworjftelt , tot dat

word van ^^^'^^^krijk. evndelijk door fyne fwaarte de fchaal overhaalde , en voor
Engeland Spanjen te formidabel wierd. Engeland t het welke door fyne groote

aenf*^°"' Land-en Zee-macht , nevens die twee voornoemde Ryken , ook wel

fijn gewicht ophalen mochte, foude fijn deel mede aan die Balance

hebben , maar om dat het van alle vafte Landen door de Zee is gefepa-

rccrt , en op feekere Eylanden bepaalt , aUvaar het fuiken concept, om
een Univerfeele Monarchie op te rechten , niet kan uytvoeren , heeft

als een Tonge de voornoemde Balance altijd in üjn ayE^aiUhio of-

te Eevenaar foeken te bcftieren , dat fy aan geene kant onder of

over mochte hangen. Om fulx uyt te beelden , liet Kocing Hendrik^

de VIII graveeren goude medalien , alwaar een hand , fteekende

uyt een wolk, vafl hielt een "balance, hangende in fijnt/dFijf^/V/^rj^,

waar van de twee fchaalen betcekcnden Spanjen en Vrankjijk > met

defe woorden : Celuy l'emporte , pofir ^uijejuis , hoewel Engeland,

da in 't re
"^^^^^^ ^^ ^""^'^^ gemelde Ryken , in 't reguard van de Ftreenigde Ne-

garVvande* landen wel mede fijn behoorlijk, en niet het minfte deel heeft aan

Sncfeï ^ie Balance , waar van het felve Nederland nltijd , zcdert fyne her-

waar mede Üelde Yryheyt , is gewecft de Tonge , om die dry Koninkryken , na

P«u?""" fijnvcrmoogcn te balanceeren ; Even als de 7{ep(ihlijk^van Tenetieny

in fyne befte fleur dcdc omtrent alle Chriflen-Potcntaren. En dat

is de reeden , waarom defen noch Rcgeerendcn Turkfcn Keyfcr in fee-

keren briefaan Haare Hoog-Moogende, haar tituleert de Vereffenaars

van alle de T^egotten der NamareeKfche Volktren.

fch?RiT'
^^^ 'Koomfche Keyferrijk,, dat niet minder Groot en Machtig is.

3.1 S
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als een van de twee voornoemde Kom'nkryken , 'heeft aan die Baïance h^jf, ^j^^

,

in langen tijd Vv-eynig part of deel gehad, en hoewel het noch den naam ^eynJg decJ

voert van de Vierde, zynde de Laatlle, Grootfte , Machtigde en
*'°*

Durabelfte Monarchie ; So is het nu feer ontfenuwt, en van fijn voor-

gaandejuyfter verdooft , u'aar door het niet miiider,als na de Onde Ko-
meynfche Monarchie gelijkt , 't welk daar door by komt , dat het felve

Rijk nu verdeelt is onder vcele Hoofden, die over 500. in getal zyndc,

haar alle aanmatigen het felve Recht en Authoriteyt in haar Diftrid,

dat de Keyfer heeft in het fyne ; Maar als fy altemaal waren vereenigt

onder een Opper-Regeeringe , en dat fy na haar gemeen Imereft wier-

den gegouverneert , fo foude het Duytfche Rijk fijn Oude Monarchie

licht wederom konnen oprechten , en de 'Balance maaken na fijn wel-

gevallen.

Maar nu fien naar defe niachtige Bdlance alle omleggende Poten-

taten , die van eenig Gewicht zijn , en pondereeren haar Intereft na

het onder-of over-weegen van defelve.

f^rankjijl^, dat in voorgaande tyden de Adminiftratie van fijn In- Hoe Vrank»

tereft aan de Hooge Mimfters van Staat geheel toevertroude , die tMcft'waar-'

't felve door reukeloosheyt,ofte eygen-baat altijt hebben verwaarlooft, "««j* ^°^'^

heeft het felve eerft recht beginnen voort te fetten in 't jaar 1460, Reguien

onder Lodewijk. ^^ X I, na wien het niemand met meer yver heeft

behertigt , als Hendrik^de I V. die het felfs , onder Minifter van Staat,

altijd heeft waargenomen , en fo verre gebracht , dat Frankrijk door

hem eerft fijn Interefi heeft leeren verllaan , 't welk fijn Soon Louis

deWW, door den Cardinal Richelien, en fijn Soons Soon Louis

de XIV. door den Cardinal Mafarin tot defe tijd toe meer en

meer hebben geperfeótioneert , beftaande in fekere regulen , die mee-
rendeels fonder aanfien van eenige Goddelyke ofMenfchelyke Wetten
haar aanwyfen den weg , om te komen tot haar oogmerk, namentlijk

de Vniverfele Monarchie.

I, De eerfte rcgul is , dat Vrankrijk fich rondom voorfict en ver- v^nkriik

fterkt met fodaanige Landen , gefortificeerde Steeden en Paffen , waar f„nc F/on-

door het alle fyne nabuyren fubitelijk kan verraflen en overvallen , als p"^"^^^
ook fich felfs befchermen tegens uyterlijk geweld. Tot dien eynde
heeft het , fonder veel aanfien van recht ofonrecht , onder fijn geweld
gebracht Lotharingen, Brifac en Thilipsburg tegens Duytsland,

Tignorol en Monaco tegens Italicn , Verpignan en Rujfilion te-

gens Spanjen , en iVaryj, Mafeyk^, RijJJel en 'Vupkjrkjn tegens de
Nederlanden.

I 2,. De
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2, De tweede rcgiil is , dat Vrankrijk fockt allefyne omleggende

Nabiiyren in haar kracht en middelen fo te vcrfwakkcn , dat fy niet te-

lkens fyncgroote macht konnen belUan » als het haar wil overvallen

;

Of dat fy het felve ofeen ander vreefende , haar in fyne befcherminge

;

otte ten minden aan fyne zijde begeven , die het dan daar na te lic hter

kan dwingen.

j^ .„^-twee- ^^^^ ^^^ gebruykt het voornamentlijk defe onwettige middelen, dat

d-3.;itordcc het de omleggende Landen en Staaten , die onder malkanderen ver-

Ks^^""^" eenigtzijn, foekt te brengen in Tweedrachten Oorlog tegens elkan-

dcren , ofin binnen-Iandle Beroerten , ofte verdeelen in Faólien , of

te beletten , dat fy haar voordeel niet komen te genieten , dat haar van

andere rechtmaatig toekomt. Het is den Antichrift alleen eygen

fcheuringe en twiften in de Wereld te verwekken , en wat Koning lich

daar mede wil behelpen , heeft fich niet te belgen , als men hem den

eerit-gcbooren Soon des Anüchrijls , in plaats van den cerft-geboo-

ren Soon van de Kerl^ noemt. So heeft ffrankrijl^ Spaujen , dat

hem te machtig was , geweldig verfwakt , door fyne aanradinge , dat

Portugal en ty^lgabrie van haren wettigen Koning Philips foiiden

afvallen door den Hertog vm Bregance , die het tegens het becedigde

Verbond van de Tyrene'én , door ^en Graave van Schomberg in

fyne wederfpannigheyt met veel Volx en 1 8. tonnen gouts aan Franfch

geld jaarüjx afïifteerde. Alfo dede het mede in den tachentig-jaarigen

oorlog der Vereenigde Nederlanden tegens Spaujen, So heeft Vrank-

rijk "lepels in fijnen oproer geftijft door den Hertog van Guife , als

ook Ciitaloniea , enden Prins van Moyiaco opgeroyt tegens Spanjen.

Op defelve manier heeft het met kracht foeken te beletten de executie

van het Teflament van Philips de Groote j en het huwelijk van Philips

de 1 V. met des Keyfeis dochter, op dat daardoor dcbeydc Huyfen

van Spanjen en Oojfenrijl:^ niet weder fouden vereenigt werden.

r.n om dat het Duytfche Rijk voor Vrankrijk te formidabel was,

heeft Vrankrijk 't felve Rijk in den Duyrfchen Oorlog ten verderve ge-

holpen, fo door fijn eygene wapenen , als die van Guftavus Adolphtts

Komng van Sweedev , dien het daar toe in den jaare 1 6^ r, by een

Traiitiat tot Bermvald hadde bekoft, hem in 't jaar gevende 400. dti^-

fem Rijxdaalders , tot een Armee van ^o. dttjfent man te voet t en

&-. dftyfent te paard. Ja , dat noch in varfche geheugenis is , de Vorften

Senni , en Franchepimi , Nadafli en Tattenbach tot verraad tegens

den Keyler opgemaakt , volgens bekeiiteniflc van haare Coniplicen en

Seaetars.

Om
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Om de groote vereenigdc macht van Italien te breekciv , heeft

Vrankiijk dikwijls deffelfs Princen en Republijken tegens elkan-

deren fo opgchirft , dat fy het bedrog eerft bemerkten , als fy haar

wederzijds geleedene fchaadens , fonder eenig profijt , beklaagden. So

heeft Koning Frarjfois de I, door fyne Alliantie met den SaltanSo-

lintan de Turken gelokt in /talien, die 't felve byna geheel vcrwoc-

ften; Even op die wyfe heeft Vrankrijkvoormaalsopgehitd de Tar-

taren tegens Polen, Bethlehem (]ahr Prins van Tranjylvnnien tegens

Kejffer Ferdinafjd de 1 1. De Hertogen van Savoyen tegens de Swtt-

fers , en tegens die van Genua en de Hejfen tegens Weflphalen,

En om de Zee-Machten van Engeland en de Vereenigde Pro-

vintien , die Vrankrijks Zee-Macht yder verre overmochten , te ver-

brtefelen , is het geweeft de voornaamlle oorfake , dat Engeland te-

gens het felve Nederland in 't jaari<565, op ongefundeerde pretex-

ten , fuiken wederzijds beklaaglyken en ruïneufen oorlog begon y gelijk

de Engdfche haar naderhand fulx meenigmaal beklaagt , en den Fran-

fchen Ambafladeurs in 't geficht verwecten hebben.

3. So mengt fich Vrankrijk door fijne Ambafladeurs en Envoyces, ^^ mengt

in alle de verfchillen , dietnflchen de Chriften Potentaten komen te verichiikn^

rijfen , die het gemeenlijk voed en aanftookt , ondcrtulfchen dat het

fich aan yder in 't bvfonder gunftig betoont , en haar allen fijne Media-

tie aanbiet, dan na fijn fin uytfpraak doet, terftond weder de eene of de

andere zijde kieft, en altoos vaardig is , om in troebel water te villchen

;

Gelijk wanneer deKeyfer en de Catholijke Princen van het Rijk in de

voorgaande eeuwe met de Proteftanten in fondcrling verfchil raakten,

dat buyten Vrankrijk was , en het felve in 't minfte niet aanging , heeft

nochtans Hendrik^ de 1 1. cerft veynfende, haar als Mediateur te v^il-

len vereftenen , daar na gekoofcn de zijde der Proteftanten , en by die

occafie het Keyfer-Rijk ontfutfelt , en voor fich weggefleept de Bif-

fchopdommen en Steeden van Metsy Tulle en Verdan met haare De-
pendentien ; Even op die felve manier heeft Louis ^e X 1 1 1, mede
aangenomen de zijde der Proteftanten in Duytsland , en niet tegen-

ftaande , dat hy door fynen Ambafi'adeur opentlijk en folemneelijk tot

Frank^fort , Vim , Heylbron en elders fwoer , dat hy in Duytsland

niet anders , dan de Vryheyt der Bondtgenooten foude foeken , onder

beloften, Duytsland niet vyandelijk te willen aantaften, maaralleen

hareG ren fen bewaren, en als Mediateur haare verfchillen vereftencn,

fo heeft hy nochtans, (naar gewoonte, op die wyfe fijn eygen pro-

fijt foekende,J voor hem na fich getrokken Brtfacy het Land-Graaf-

I 2 fchap
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fchap van de Onder-en Boven' Elfas , en foekt te clefer tijd ook noch

het Oppcrgefag over de tien Rijx-Steeden van der Elfasy als Haqe-

naw j Colmar , Schletjiat , Wei^enbmg , Landaw , Oberenheim , 'Kos-

heim, Mnnfler in het dal vanSKGregorins , Keyjersherg en Tming»

heim met alle haare Dorpen en Dependentien, Sec,

op Pretext 4. Het pretext , dat Vrankrijk altijd voorwent , waarom dat het

ei"Eeal?^ fich mengt in de verfchillen van Vreemde Potentaten , is de Vreede

«ix»cht, en Eendracht, met welk Lok- aas het felve door veeleomleydingen,

en vergierde- voorftellingen, de ftrydende partyen in het net foekt te

verwerrenj wel wetende, datter niet foeters en aangenaamers den Luy-

den in de ooren klinkt , daar fy meer na luyfteren , als Vreede en Een'-

dracht. Hier van zijn noch baarblykelyke en varfche exemplen door

.

de Franfchen uytgerecht in "Bourgondien , Spanjen, tJ^antna, de

Spaanfche T^ederlanden en elders, te veel, om hier te verhalen, alwaar

lift en bedrog meer heeft uytgewerkt , als ecnig geweld foiide hebben

konnjn doen ; Dit is een maxime,die noyt eenig ambitieufen Dwinge-

land heeft nagelaten,dewelke andere onder fijn geweld focht te brengen.

Vraukri'k is 5* ^^ vyfde' en voornaamfte regiil van het Intereji der Franfche

liftig ia de Koningen leert haar , dat fy door de vuyle Kuyperyen en Corruptien

Kuypetie en ^^^ andere Potentaten Minifters , Commandanten en Officieren meer
Corruptie voordeels doen , als door de kracht van haare wapenen ; Defe kunft

hebben fy noyt fo vaft gehad , als zedert die twee Heylige Vaders

JRichelieff en Mafarin het Franfche Intereft hebben waargenomen,

welkers onheylige Les (y volgende , hebben daar door by na alle Hee-

ren-Hoven fo vergiftigt , de Raadsluyden , Penfionariflen en Secreta-

riften door grootc fommen van penningen fo gecorriimpcert en omge-
koft , dat die door ontrou en meynced den Staat van haare eygcne Mec-
fterspericliteeren, der felver fecreeten aan haar openbaaren, de goe-

de raadspleegingen vruchteloos maken en defelve haare Meefters te-

gens haare beëedigde en vertroufte Bond-genoten oprooyen; In fomma
haare Heeren en Meefters fclfs verraden. Hier door hebben fy het

Keyferlijke en Spaanfche Hof altijd getroubleert , Engeland ont-

roert , en Polen fo verwerd , dat het in plaats van vry , by na dienft-

baar was geworden , en by na voor een Kcur-cen Erf-Kroon hadde ge-

kreegen , en uyt Poolfch bykans in Franfch was ontaart, fo niet door

goct beleyt yan den Hoog-Wyfen en Voorfichtigen Heer , Baron

Francifcus de rifola Key^crlyken Afgefant, en eenige andere trou-

hcrtige , het Poolfche Rijk , by flingerflag , uyt alle die fwaarighee-

den was gereddert , en deifeifs pericul, en der Franfchen cjuade menees

bekent
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bekent geworden.Door hulp van defe Les alleen hebben de Franfche ia

't jaar 1667. in de Spaanfche loederlanden gedaan feer groote en fubice

progrefl'en. So hebben fy den Graafvan Clarendon Cancellier van En-
gelandi tegens het Interefi van fynen Koning en het Rijk met geld we-
ten te corrumpeeren , daar door hy , geduyrende den Oorlog tuflchen

Engeland en Nederland , in 't jaar 1666. en 166j. eyndeJijknoch

als Verrader van fijn eygen Vaderland , iiyt Engeland heeft moe-
ten retireeren naar Vrankrijk , daar hy fich als balling noch ont-

hout. En hoe fy ^llc onileggende Koningen , Princen en Staaten , ja

geheel Europa hebben foeken te perfuadeeren , om (onaangefien

alle haare Alliantien,eii beëedigde Verbonden met de Geünieerde Pro-

vinciën gedaan en gemaakt) tot haar eygen onfeylbaare ruïne met haar

tegens defelvc aan te fpannen en haar te fubjugeeren ; Als mede, hoe fy

veele en vcrfcheyde perfoonen van byfondereQualiteytenindefelve

Nederlanden tot meyneedige Verraders en Mineurs van haar eygen

Staat hebben weten te foeken en bekopen , fullen wy in de volgende

Deelcn op diverfe plaatfen aanwyfen.

6. Gelijk Spanje» door geen middel meer is gefteygert tot fijne enfoekfan»

hoogc macht, als door de Hnwelijken van fyne gequaliiiceerfte Ingefe- ^"'^ Poten-

tenen aan Vreemde Potentaten , of der felver Kinderen , even fo heeft huwci.iken

Vrankrijk. '^ ^dve als een voorbeeld van langen tijd gevolgt , betrach- "^1
k*^'^

'^

tende het feggen van Dti Plejfis , namentlijk ; Dat de Huwelijken
der Trincen z,ijn de Huwelijken van haare Staaten. Om die reden

verkoos Koning Francois de I. tot fonderlinge bevorderingc van fijn

Imereft , voor fijn Soon Hendrik^ de 1 1. ten huwelijk Catharina de

Medicis Hertoginne van Boulogne , hoewel defelve van elk een wier-

de geacht de Koninklijke Kroon onwaardig te zijn. En by onfe tijd zijn

Vladijlaus en (/tfmirus gebroeders en Koningen van Pole» fuc-

cellivelijk getrout aan Maria Louifa de Gonfaga Hertoginne de Ne-
vers , en haaren Veld-Heer fohan Sotietsk_y , nu mede Koning
van 'Volen gceligecrt , aan tyitadame aArc^uin. ^Ipbonfus de

V I. Koning van Portugal , en naderhand by delTelfs leven fijn

Broeder Don Pedro Prince Regent van Portugal aan Madame
(^Anmale. Duc de Qidevcl , zijnde uyt het Huys van Bregance aan

de Princejfe van Loraine-, Dochter van den Grave van Harcourt. Den
Hertog van Savoyen Carel Emanuel de 1 1. cerO: aan Francifca dg
'Sourhn dochter in 't tweede Huwelijk van den Hertog van Orleans,
genaanit Gaffonde France y en nu aan Maria Johanna Baptifiavan
Savojetjy dochter van CarelAmedens Hertog van Nemoms , Cofmus.

I 5 de
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^e III. Hertog van 7ofcanen aan de Hertogime de F'alois, Den
Hertog van Hanover aan de T^rincejfe Ber.ediEle Talatine , en den

Hertog van A^tek^elenbrrrg aan de Trincejfe ChatilIon, De broeder

van den Keurvorft van Bejeren aan A'iadame de Bouillon. Colon^

ne 3an Adarcini, Des Konings Broeder êi?n Hertog van Orleans

aan de dochter van den Kenr-P'orfl van Heydelberg, En fo in Enge-

land he: Divortium ofceHuwelijx-fchcydinge gebruyklijk entolera^

bef was , meenden de Franfche aan delfelfs Koning iiyt te trouwen

tJHndame de Nevres. So hebben fy mede flaat gemaakt , om de

He^to^imie de Cmfe te geven eerft aan defen rcgeerenden Koning van

Siveden, en daarna aan den Hertog van forl^. Behalven noch veele

diers;elyke huwelyken der Grooten fockt Vrankrijk ook de mindere

Familien van andere Potentaten aan fijne onderdaanen , door huwelij-

ken vafFtc koppelen, om daardoor weg te nemen de antipathie en J
haat , daar door fich vreemdelingen altijd hebben geoppofeert aan de

Franfe deffeynen , om by gelegentheyt fijne Afefares te vafter te né*

men. So heeft Tofcane alleen wel 45. illullre Familien aan de Fran-

fe overgegeven.

'T is remai-quabel , dat fodanige huwelijken met de Franfe feer fel-

den gelukkig en vreedfaam zijn , maar gemeenlijk qualijk uytvallen,fo

datter fodanig getroude zijn , die fich felfs fcheyden , eenige door den

Rechter van tafel en bed gefcheyden werden, ja fomtijds de huwelyken

wel geheel diflolvecrt , en de vrouwens aan andere gegeven zijn, waar

van wy licht eenige exempelen fouden geven konnen, maar om den

haat van fodaanige Perfonagien niet op ons te haaien , fullen wy fulx

met ftilfwygenvoorby gaan , wel weetende,dat allen den genen die

Diaarecnice cchcufienilfe van moderne aclien en voorvallen hebben,

dier^elijke cxemplen fullen occurreerén.

Fingecit -^^ Niemand onder alle Potentaten is Vrankrijk gelijk in het opfoe-

jien'fü^rTèi ken' van vergierde pretenfienen valfche pretexten van ofl-enfie, waar
trxtf.n. mede het fich ook foweet te behelpen, dat niemand fijne Calange

vvéet te myden , en fo het eenige occafic tot voordeel fiet, fil hetda-

telijk op fuik gemaakt voorgeven en fchijn van reden of queftie maken,

ofgeheel den'^genen overvallen , wien het meent. Hier van heeft het

preuven gegeven tegens den ^atis wegens (^aftro en ^vignon ; Te-

gensdcn AVyy'^y- wegens de 10. Bijx-jleeden in der Elfoi ; Tegens

Spanjen wegens de IS^ederlanden en het france (^omtè , en tegens

^izvi HertoiT van .Lotharingen wegens fijn Hertogdom. So bedient

Vrankrijk fich tegens het geheele Chriftenrijjf van de Lex Salica,

zynde
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zynde fijn EffipUflrum Empirieam , waar van dat ook fchiernfcmand

bevrijt is,gelijk fiilx verfcheyde Franfche Autlicurcn m-^t heek boeken

hebben aangeweefen , welke Boeken met Privilegiën, en de Authea-

ren met groote giften en beneficien befchonken zijn, gelijk ^^ Cafan

voor dieigelyken Boek door den Cardinanl Richelita \s geregalee:;:

met i6, duyfent Kroonen, en Ai^^^Oi Aubery met feekere Heer-

lijkheyt.

8. So gcbruyken de Franfche groote liAigheyt in 't bcwiinpekn van en hedej<t

haare dcflcynen , die fy baptizeeren met fulke gefabriceerde en gefoch •
,Ji.'^^

^'^'^
^'

'

te namen , dat defelve niemand nadeelig fchijnen te fijn , om daar door JaDgeium",

in flaap te wiegen alle die het mochtc aangaan, Sy meenen niet min-
'^°'''

der , als 't gene fy uyteriijk vertoonen > hebbende heel andere gedach-

ten , als fy voorgeven. Om dat Diogenes , die tot Athcnen in een

Ton woonden, eenknapfak droeg , fo geloofde een yder , uatter maar

eenweynig ^Btfchupt een houten Napjen en wat T^jpieren inftaa-

ken ; doch als men die opende , fo vondm'er een Flesjen Riekent \va-

ter^tveee Dobbel. (leerien en de fchilder) e Vi^n een fiankje Fevns in. So

vergaapt me;i fichmede aan der Franfchcn fchjin , die een ander Wefen
heeft , ais fy vertoont. De onderdrukkinge vai? den Hertog van Lo-

tharingen noemden fy een Broederlyke Correftie ; Fkare geduyrige

fmiftre praélyken in 't Dttytfe'R.ijk^ een Nootfaakelyke Plicht , om te

maintineeren de Freede van Mnnfier i Haare quade Menecs en. ver-

werringen in Tolen een Godsdienltige en Chriilelyke v-oorfcrge , om
dat Rijk te voorfien :ne.t fodanigen Koning, die machtig genoeg uioch-

tc zijn , om dat Boiwerk van 't Chrütenrijk te befchermen tegens den

aanval der T«r/^r« en Tartaren-^ Als fy in Vlaand^en plaars op plaats

vyandclijk wegnamen , feyden fy , dat fy maar in pofle/Tie namen 'z ge-

ne haar toequam , w'aaruin dat fy verboden alle ho{tihteytcn,e n preek-

ten niet anders ^% van haare moderatie , clementie en gQederti«''rent-

heyt:Alsden Baron de L'IfoU den PoUn aanwees die ge!ie\mfi:e enmter-

aanilagen van de Frajife , om te verkicfen een Koning na haaren fin,
fjgéeïi^va'lf'

nepen fy volmondig uyt : hy droomt Jjy is gek^-, Alsliyde Spaanfche inifete ta-i

verwittigde van het dtlfeyn , dat de Franfche hadden om tie Spaanfche

Nederlanden te attaqueeren » fo befchuldigde hem M'^^a Antbrun^ dat

hyfocht Spanjen tegens Frankrijk^ optehitfen; Alshyfcyde, dat

de Franfche fochten de Tnple Alliantie te vernietigen , om haar Oor.
logen te beter te vernieuwen , noemden fy dat bagatelles'. Als hy
voorgat-, dat de Franfche toeleydcn , om het f^ereenigde Nederland te

attaqiiecren , en daar door af te fnyden de Sp^anfs Nederlanden van

alle

arrften.
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alle defcnfie , fo verweet inen hem , dat fulx maar waren fyne ordinaire

knnsjes , om de wereld te troiibleeren : Maar de tijd heeft fyne Pro-

phetien beveiligt , en waar gemaakt ; tot groot nadeel van veele , diefe

te vooren niet wilden gclooven.
Be Fran- „ j)jj franfchc hebben van alle oude tyden af, fo lanir de hiftoricn

fecnhouden ^
. . / , ,

^, .,
geeiiparoic van haar mentioneercn , voor eerlijk gehouden tgene haare Hecr-

fchappye konde voordeelig zijn , fondcr regiiard te nemen op Trcfi en

yerbond-, "en wel betracht het feggen van fulita Ct&far : Si violaudtim

cjijus , regnandt gratia viotandttm efi , waar van men oneyndclykc

exemplen foiide konnen bybrengen ; Doch om de kortheyt fullen wy
ons alleen vernoegen met het aanwyfen van ecnige exemplen , die ze-

dert weynige jaaren voorgevallen , en by ons noch in varfche geheuge-

nifl'czijn, hoefyde Les en Staale Wet van haaren Polityken Leer-

Mccfter den (^nrdinaal Majarin , namentlijk ; Dat een Eerlijk^ man
jich[elven geen Jlaaf behoort te makjn van fyne beloften , fo wel geob-

ferveert hebben , dat fy niet een Traólaat , dat (y met anderen zedert

dien tijd hebben aangegaan , volkomcntlijk hebben onderhouden.

Want voor eerll , na dat haaren Koning , by de Vreede in de *Tire-

neën , de Spaanfche Infante ten huwelijk gekreegen hadde , op defe

twee conditien. i. Dat de Franfche T^ortngal niet meer fouden

aflifteeren tegens Spanjen. 2. Dat defelve Infante met haaren

Bruydegom den Koning Louis mofte affweeren al haar tegenwoor-

dig of toekomend Recht tot de Spaanfchc Monarchie , of een ge-

deelte van dien ; So hebben de Franfche noch voor de rartificatie

van die Vreede den Marijtiis de Choi^pes bedektelijkna TortHgal

gefonden , om defelve Kroon te verfeckcren , dat fy geenfins van

intentie waren , om haar te verlaten , niet tcgenftaande dit voor-

noemde Tradaat
;
gelijk fy ook ll:rax , naar het fluyten van die

Vreede , l^ortptgal niet alleen hebben geaflilleert met Volk , Am-
munitie en Geld , maar ook een-gen tijd daarna met het fclve

Rijk publijkelijk opgerccht een Of-en Defenfive Ligue tegens alle

haare Vyanden , uytgenomen Engeland en S\veden\ onaangefien

Vrankrijk mede belooft hadde , tegens Spanjen niet ti fullen onder-

nemen , als met communicatie met de Hc-ren Staatt n Generaal. Het
, hcylig affweeren van de voornoemde pretenlicn , hadde even fo wey-

i nig kracht, als het verlaten van Portugal \ Want fy kort na de dood

van Koning Thtlippus de I V. met een machtig Heyr-Leger vielen

in de Spaanfchc Ncderlandenjalwaar fy in korten tijd ecnige confidera-

ble plaatfen wegnamen , en daar en boven ock onvooificr.s overrom-

j
. pelden
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pelden het France Comé in 'Bottrgondten. Dit vuyrwierde gebluft Exempel

tot ^ke»-, door een nieuwe Vreede-handelinge, alwaar haar om de he^pTancc

maat vol te raceten, wierden gelaten alle plaatlen, die fy in de Neder- conité.

landen alree geoccupeert hadden , mits dat (y het France [omté we- ^

der fouden reilitiieeren , gelijk fy het hadden gevonden. Maar gelijk

een vos fyne liften en fchalkheyt niet kan vergeeten , fo konden de

Franfe mede niet nalaaten , om tegens haare beloften j niet alleen al-

le Fortificatien van Steeden en Plaatfen 'm BoHrgondien te demoliee-

ren, maar namen noch daarby alle Ammunitie mede weg, ja fouden

Mis de fout-putten van die Provincie niet gefpaart hebben, indien En-

geland en de Fereemode Provincten fulxdoor kracht niet belet had- ,-„ de Spaan-

den. Sy fetten na defe gemaakte Vreede tot ^ken de Provinciën van [che Nedei-

Limburg en LptxenbHrg op hooge brandfchattingen , en maakten

weer nieuwe pretenfien op eenige Steeden , die niet minder confidera-

bel waren , als die fy alree weg genomen hadden. Den Hertog van JnLotharin-

Lotharingen hebben fy binnen ii. a 12, jaaren op 4. diftinclerey-
^^"'

fen gedwongen , tot veranderinge van haare voorige Verbonden , en

elke reys bedongen nieuwe voordeelen,en hem felfs noch eyndelijk uyt

lijn crflijk Hertogdom gcdepoflideert en verjaagt. Het Tra61:aat,waar «« swcedca,

by Sweden voor eenige jaaren van de Franfe bedongen hadde 16. hon-

dert duyfent kroonen , hebben fy door M% de Trelon belet , dat het •

niet verfeegelt wierde , en voorts geannulleert , fonder daar van ande-

re reeden te geven , als : De Konmz verflaat het fo. Volgens Allian- »" ^^ Vercc:

tie waren fy in den jaare 1666. gehouden met haare Oorlogs-vloot dcrlaudcn.

den Vcreenigden Nederlanden t'affifteeren tegens de Engclfchc, maar

die niet quamen, waren fy , want fy foixlen defelve onder gemaakt

pretext na Portugal met Madame d'Aumale. Hier mede hadden fy

de Staaten wel groftelijk mifleyt,maar de Engelfchc kregen geen min- in Eiigcl2(|id,

der beurtjwanneer de Franfche haar door de Koninginne Moeder wijs-

maakten
, ja verfeekcrden , dat de Nederlanders geen Vloot in Zee

fouden brengen , daar fy nochtans de Staaten onder de hand aanpor-

den , om met alle mogclyke vlijt haare Zee-macht Zee te doen kiefen,

met nieuwe belofte , vnn ook de haare daarby te voegen , waar op ook

fo wel fuccedeerde de Attaque op de Revier van (^haitam , fonder

dat de Franfche een Schip daar by hadden, dat fy belooft hadden. Door

de Vrcedc van Breda waren de Franfche gehouden den Engelfchcn te

reftitueeren het EyUndS'. Chnjïoffcl foals het toen in ftaat was , maar

in plaats van dien behielden fy het niet alleen noch vier volle jaaren op

bcufelachtige voorwentfels , maar gaven hetfclvc (daar toe gedwon-

K S^n -
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gen zynde , ) eyndclijk noch over , naar dat fy door het ruïneeren der

plantagien en het rooven en plondercn op de Inwoonders , het f.and

info flechtcn ftaat hadden gebracht, als of het noyt ware beplant

gcweell:.

eninOraiige Hoe de Franfchc Orange hebben ingenomen, en tegens de Ko-

ninglykc Beloften gedemolieert , is fo bekent , dat 't onnodig is fulx

met de omftandigheden op te halen,

en alUr- ^o* ^o hoLit de Franfe Koning altijd in fynen dienft een groote mee-
jneercnge- nigte van Ruyters en Soldaten, diehy door het geeven van nieuwe

Nabuyxcn» Patenten geilaadig van Guarnifoen doet veranderen , en met heele

Leegers hier en daar omvoeren en verleggen , waar mede hy niet al-

leen fyne eygene onderdaanen belet te rebelleeren , maar ook aan de

heele wereld, infonderheyt aan fyne naafte Gebuyren vertoont fyne

groote Macht, om defelve daar door , als door geduyrige quellingen

en dreygingen , fulke vreefe aan te jagen, datfc genootfaakt worden

haar iij fyne befchermjnge te begeven , of haar ten minllen aan fyne

kant te verklaaren , of fo (y haar ten oorlog ruften , om haar door on-

koften uyt te putten , of om door fulke ydele en vergeeffe omleydinge

fyner legers haar de vreefe voor fyne wapens te ontwennen , om haar

dan te lichter te overvallen. Hy wacht niet , tot dat hy word getergt,

maar hy felfs tergt , provoceert en dreygt dan Spanjen , dan Italien^

dan DnytsUnd , dan Nederland , en vertoont fyne wapens dan by

den Rtjny danbyde Schelde, dan by de Maas, danbyde Tire-

fte'én, danbyde Alpes. Op die wyfe emporteert hy fulke Steeden

en Provinciën in haaren flaap , die voor defen niet wilden fwigten

voor alle macht haarer Vyanden. Even fo heeft hy , eer hy de hand op

den deegen hadde geleyt , de voet op den Nek gefet van het Trance

Comté , het Hertogdom Lotharingen , en het Graaffchap ylvignon,

fonder dat fichymand liet vinden, die een woord daar tegens dorft

kikken.

Buyten en behalven ^t^Q generale Reguls , daar van fich Vrankrijk

tegens alle Potentaten en Staaten , fonder onderfchcyt , bedient, heeft:

het felve Rijk particuliere-ReguIs van Intereft tegens elk Chriften Po-

tentaat in *t byfonder , daar van wy hier wat nader moeten fpreeken.

'T fil mede niet onaangenaam , maar tot ons voorgenomen deifeyn

hoognodig zijn, dat wyhier te geüjk verhandelen , welke de voor-

naamftc Regulen zijn , waar door yder Potentaat in Europa , fijn /«-

tereft en Oogmerk , beftaande in de Confervatie en Augmentatie van

fynen Staat , moet waarnemen,
Defe
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Defe Rcgulen zijn of yjlgenteen of 'Byfonder, De %/Hgemeene oeAigc-

raakeny der Staat, fomeenig'erook is , enbeflaanin goede Alliantie i^ieenc Re-

en Corrcrpondentien met fyne Nabuyrcn en Vreemde Potentaten , in Teicft

Secrete Correfpondentien door Ambailadeurs , Agenten» Confuls en

Spions, in 't onderhouden van Eendracht inwendig in den Staat, in

't protegeeren fyner onderdaanefi tegens alle ongeh'jk en geweld van

Vreemden , en in fodanige Wetten en Obfervatien , die den Rechten

conform , en het Volk faiutair zijn.

De byfondere Regulen zijn ónderfcheyden na de byfondere Confli- dc By/biv

tiitie van eiken Staat. <J"c

I. Voor eeril aangaande Spanjer} , fo lang het felve Rijk met Het intcreft

Vrankjijk^ in Macht eenigfirs egaleert , en de een de ander het hooft j^^"
Spanjen

kan bieden , is feker , en lijd geen difpuyt , dat fy noyt fullcn gebracht Vnnkiijk,

werden tot fincere intelligentie en cpi echte Vriendfchap , waar van
^"jl^j^^-j^.

word geoordeelt de oorfaak te zijn , dat fy beyde hebben een en defel- fegens Span«

ve Intentie , om op te rechten een Vniverfeele Monarchie, En gelijk
'^"

Sp^r.jen door de goede maneance van fijn Imereji feer voorfichtig,

en aan Vrankrijk altijd nadeelig is geweefl ; So heeft Koning Hendrik^

de I V. de eerfte onder allen recht aangeweefen , hoe dat het Jnte-

reji van Frankrijk^ daar in principalijk beriift , dat het in,'alle poin(51:en

Spanjen fo dired: moet tegen gaan , dat , waar Spanjen fa , het felve

^een toe moet fefrgen : Waar uyt dan volgt, dat gelijk de eerfle regul '" '^Rcgaid,

r T ^'^
t

••
1 j r • ^ o^'i ,-^ n o van de on-

van Spanjens Intereji altijd voor delen is geweelt de Proteltanten ten Koomfche •

uyterlien te vervolgen, fich met haare goederen te verryken, en on- •^^^'S^f»

<ler pretext van Religie de Catholyke Staaten met hem doen t'famen

fpannen , dat Frankrijk^ even fo in 't reguarde van Spanjen , altijd

voor fijn eerjie Jiegul van Interefl heeft gehouden , dat het, aan de
eene zyde , aan alle Catholyke Potentaten moll toonen , wat quaat

onder dien Spaanfchen dekmantel verburgen lag , en infonderheyt aan

den Paus , hoe fekerlijk dat hy , nevens alle andere Potentaten , een
knecht van Spanjen foude moeten werden ; als Spai.jen door de
fchatten der Protefranten verrijkt , de Vniverfeelc tJA^onarchte fou-

de oprechten ; En dat het aan de andere zyde den ProteJf.:men in alle

voorvallen tegens Spanjen mofle cflifteeren , gelijk Vrankrijk om
fijn Intereft gctoont heeft aan de Vcrecnigde Nederlanden , en de
Protcftantcn in 't Duytfe Rijk. Maar voor fo verre Sp^mjen nu veele

jaaren defen Regul van Interefl ten deele heeft naargclaaten , heeft

rrankrijk ^^^ contrarie den fel ven ten dcele weder aangenomen , ont-
nemende den Protefiantcn in fijn Rijk de Steeden , die fy tot haardcr

K 1 ver-
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verfekerheyt befatten , met veele Kerken en Privilegien,waar door dc-

fclve nu fozijn geexauthorifeert: en ontfenuvvt , dat fy alleen na de ge-

naden-pijp des Konings moeten danfen. En hoe l^rahkrijk^óit nu ook

waarneemt tegens vreemde Protefianten , foekcnde tegens defelve ne-

vens den T'afis ook Biflchoppcn en andere Catholyke Staaten op te

royen , Tullen \\y in het Tweede deel op fijne behoorlijke plaatfen om-

, ftandigdemonftreeren,

cretc cor- 2. Gelijk Spanden voor fijn tweede Maxime van iKterejl altijd

tfcH*'"'*^"*
^°"' ' ^^^ ^^^ '^^^^ veele Spions en fecrete Correfpondenten , de Hoo-

ven van andere Staaten doorfnuftèle , en der felver fecrete Defleynen

en Refoluticn verneeme , om fijne eygene aótien daarnaa te reguleeren;

Even fo weet P'ranl^rijk, fi^h (o meeflerli jk daar van te bedienen , dat

het niemand in die kunll: wijkt, maar veel eer elk een overtreft , 't welk

by vervolg mede door exemplen fal getoont werden,

woonen der 3 Om dat de Franfche weeten, dat Spanjen in haar prejudicie altijd

Travaten fijn voordeel fi^ekt , als het fich kan mengen in de Tradaten met an-

Potcfltatcii, dere , ofte wege brengen dat het tot Mediateur of Rechter werde ge-

ftelt over de dift-erenten en queftien , die tufTchen andere Staaten zijn

gerefen , fo foeken de Franfche met alle vlijt 't felve altijd fo te diri-

geeren , dat fy nevens Spanjen in alles , tenminftcn gelyke portie en
"

ontfag hebben , infonderheyt ten opfichte van Itahen , om dat Span-

jen 't felve geheel na fijn fin foude fctten , 'ten zy de Franfche alleen

haar fulx beletten door verlcheyde Italiaanfche Princen , doch voorna-

mentlijk door de Hertogen van Savoyen»

landen in 4» Gelijk het een yilgemeen poit.B van Interefi 'isvoorzlltVotcn-
EcDdrachtte taten , dat haare Ryken en Landen eendrachtig worden geregcert , en

ica. met getrouwe Minifiers beforgt
,

't welk voornamcntlijk applicabelis

* op Spanjen , welkers Monarchie beftaat in veele gefepareerde Land-

fchappen , die door de getrouwheyt van l^tce-Roys en Gouverneurs

aandeSpaanfe Kroon moeten gehecht blijven, fo heeft Vrankrijk

meermaals kans gefocht , om te wege te brengen , dat de Spaanfche

Monarchie meer als eenen Koning mocht bekomen, dat de Vice-Roys

en CjoHverneurs van Sardaigne , Napels , Sacilien , AlHaan , de Ne»
derlanden en beyde de Indien fouverain mochten werden , en dat de

Duytfche en Spaanfche Linicn van beydede Hnyfen van Oofienrijk,

en 'Bourgondien mochten werden gefepareert.
^Spanjecs

]3g Koning van Spanjen hcerfl over meer Rykcn en Landen , als

oyt eenig Kcyfer of Koning heeft gedaan , ofnoch doet ,
gelijk yaf-

ffffifis feyt inpr/tfation : li/ftjir: Controv, en Boternsin relat: part: i.

/.4.
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/. 4^ Sij II Gebiet rekent BodinHslib:Z. de Republ-.cap: 2. tienmaal

fo groot , als dat van den Turckfchen Keyfer ; Lipfins de magnitud:

Roman: Itb: i. CAp, 3. feyt , dat noyt de Roomfche Monarcliie, felfs

in haar befte fleur , daar by haaien mochtc
; fan Baptifla ViUalpandm

pr<ifation: in Eaeckiel: ftelt, dat inde gefamentlyke Landen van de

Spaanfche Konmgen de Son noyt ondergaat , waarom de Portugiefcn,

by de Rcgeringe van Philips de 1 1. die haar Koning med& was , een

Sphdra Mtii.ai in haar wapen hebben gevoegt. Om dat defe Landen
van het Rijk Spanjen wijden zijdsverfpreyt zijn , en elk haar byfon-

der "Befiier van Staat nodig hebben , daarom moet Spanjen in 't re-

guarde van elk in 't byfonder fijn Ihtere(t wel overwegen , en onder-

houden. En om dat elke Heerfchappye heeft fo wel fijn Innerlyke als

Uyterlyke Vyanden , fo moeten de Maximen van Regeeringe tegens

die beydc geregulecrt zijn.

Onder alle Uytheemfche Vyanden, die Spanjen hierin Europa ?" infcefï

meeft heeft te vreefen , is de Koning van l^rank/ij^ de voornaam- ler^cns Buy,

fte, die, gelijk gefeyt is ,
geen occafiefal verfuymen, om Spanjens ten-vyan-

Macht te verminderen , en al fyne Landen te contramineeren Hier
tegens dient Spanjen fich over al te verforgcn met genocgfame Macht
en Alliantien. Tot verfekeringe van Napels , Sicilien en Sardaiane

tegens Frankrijk en andere buyten Vyanden is Spanjen nodig Allian-

'tiemet den Taus en Tofcanen, Van AfiUnen, Fmal en ^onrgon-
dien met den Keyfer , Venetien en Smtferland : Van Nederland
met Engeland en de Vereenigde Provinciën t waar toedeTripIe Al-
liantie is opgerccht. Het was voor de Spanjaarts verre het befte ge-

weeft, dat fy noyt een voet in Jtalien ofde Nederlanden hadden ge-

fet ; want voor fo verre haare Monarchie daar door is vergroot, fo ver-

re is haare Macht vermindert , ook fo , dat fo veel Koninkryken , die

ly beheerfchten , niet capabel waren , fo veel Machts by een te bren-

gen, om het kleyne Koninklijk Tortngal te fubjugeeren, welkers

macht principalijk in eene Stad bcftaat.

Tegens de Inheemfe Vyanden , namentlijk de Rebellen moet enteccns

Spanjen obferveeren voor een generale Rcgul , dat het deOndcrdaa-
V}"andc*n>

nen facht tra(5leere ,
• en haar niet vexecre met haare odieufe feveriteyt,

Inquifitic, enondranggelyke laften , fondcr dewelke Aq Vereenigde

Nederlanden fich Spanjens Heerfchappye noyt fouden hebben ont-
trokken

; noyt foude het Rijk 1>{apels fo meenigmaal hebben gcre-
belleert , want dat die Natie fonderling daar toe inclineert , blijkt ge-
noeg uyt haare 28. groote en confiderabie berocrtens , die fy in de tijd

K ^ van
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van ^66. jaaren hee/t aangerecht , onder dewelke twee onvergeelijkc-

lijk en fbndcr vvecrgaa zijn ; De eene is voorgevallen in 't jar.r 1570.

tcroorfaakevan de Ir.cjHiftüe i \ve:ke van Thnanus in fijne hiftoiicn

vi'ijdloopig word genarrcert ; De andere in 't jaar 1(547. ^^^^ aanic) -

'dinge van ccn Viil'cher genaamt Mas yihjsUc, by welkers regeer in

-

ge van tien dacen zijn voorgevallen Co ongeioofelyke faakcn , dat , by

aldien fulx by onfe eeuwe niet was gebeurt , men het onder de f^ixt-

len /oude reckenen. Aan defe beroerte was de Cardtnaal A^ujartn niet

ontfchuldigh , die om het Rijk Napels weder aan rrankrtjl^ ichien-

gen , 'Z)»c" de Gmfe met eenige auxiliare Troepen derwaarts fond,

welker voorr.eemen noch wonderlijk vvierdegelliiyt, hoewel SiciUen

ter felver tijd mede tumultueerde : Maar om defe Beroerten te preve-

nieren , en de Napotttanen te beteugelen , die als een ongetoomt

Paard ^ dat fy mede in haar Wapen voeren j om de minfte prikkeling

llrax buyten fpoor hollen , heeft haar de Koning met dry Kafteelen,

als een drydubbelden Kapezoen , feer voorlichtiglijk gemuylbant

;

Even als AiiUnen , Antwerpen en eenige andere Steeden mede ge-

brilt zijn.

Spaniens lu- Bu)T:en Europa , alwaar Spanjen verfcheyde Koninkryken befit

,

Europa"^'*^" waar uyt het fyne ryke Vlooten , opgepropt met fchatten en koftelyke

waaren, jaarlijks ontfangt, pleeg het fel ve Rijk geen LTythecmfchen

Vyand meer te "reefen, als Sngeland en de Fereenigde Nederlan-

den omderfelve byfondere groote Zee-macht , en daarom voor fijn

nootfaakelijkft Interejl te rekenen , dat het in alle manieren met die

twee Staaten mochte bevreedigt zijn. Hierom heeft Spanjen ook lie-

ver alles willen confenteeren , en den Eyfch van haar beyde voldoen,

als de vrye Vaart en Negotie op die Landen aan haar toeftaan. Maar
defen Louis is voor Spanjen felfs in Oofl- en Weji-Indien formi-

dabel geworden , federt dat hy fich ter Zee mede heeft vcrlterkt, Vlo
ten van Oorloogs-Scheepen toegeruft ; Eylanden in de (^aribes ver

kreegen; De Tortouges en de Noord-zyde van Hifpaniola met fy-

ne Onderdanen bevolkt , en een Oofl-Indifche Compagnie in fijn

Rijk opgerecht heeft. Door defe middelen fockt hy Sp.:;.jen noch

t'eeniger tijt te incommodeeren, de een ofde ander confiderable plaats

te ontwcldigcn , en de inwoondcrs van ylmerica tot Rebellie en Fa-

uien te brengen, waar toe goede occafic is, die Spanjen vrccfl, dat noch

eens oorfaak fal zijn van fijn verlies van geheel Peru en Nova Htfpa-
De Inwoon- »/^, Want de Spaanfe Onderdanen in America zijn , behalvcn de

mciiazijn Oudc AmericaKcn , van dryderhande foorte ; Of gcbooren Spaa-

jaarts ;
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jaarts ',

Ofuyt Spaanfche Ouders in America voortgebracht, die drydethandc

men CrioUes noemt ; Ofdie uyt Spaanfche en Americaanfche Ou-
ders zijn voortgekomen , welke den Naam voeren van AdoaUtten,

De gebooren Spanjaart s bedienen aldaar alleen de Digniteyten en Of- Gebooren

ficien fo in de Politie als in de Kerk , met feclufie van alle andere , die ^P"'i""*«

fy met flaafachtige dienftbaarheyt onderdrukken. De Crioltes over- criolies

treffen de Spaanfche verre in getal , maar om dat fy onwaardig geacht

worden toteenige digniteyt , zijn {y tegens de Spnnjaarts met fuiken

onverfoenlijken haat ingenomen , dat , indien fy gelegentheyt fagen,

aan alle Suropifcbe Natiën vryen acces foiiden helpen bevorderen , als

(ydaar door maar de oppreilie der Europifche Spanjaarts mochten
ontgaan. De MonUtten die niet anders als llaaven worden getraóleert, en MoöUf

fouden haar , fonder twijffel , mede voegen aan de zyde der Criolies.

Het Duytfche Keyferrijk is het voornaamfte , dat de Franfche Ko- De Macht

ningen altijd hebben getracht onder haar te brengen, wel weetendc,
i7j"d^"^"*

dat , fo fy het felve mochten fo abfoluyt en fouverain , gelijk fy Vrank-
rijk regecren, haar, na menfchelyke apparentie, geen wereldfche

macht foude konnen van hun DeiTeyn beletten , als het welke in fich

felven is feer wiJd,groot en vruchtbaar grenfende aan de Oofi-Ncord-
'tn Adriatifche Zeen , verdeelt met verfcheyde groote Navigable Ri-
vieren , en voorfien met veele groote en volk -rijke Steeden , dat voor

outs altijd is geweeft een fchrik van de Romeynfe Monarchie, en al-

hoewel het van de Romeynen over de 200. jaaren is beftreeden,doch

noyt geheel oveiheert, fo heeft het eyndelijk het befte deel van het ou-

de Roomfche Rijk , namentlijk Italien , Gallien , Hifpanien en Afri^
ca felfs noch onder fich gebracht. Doch naderhand is 't felve Rijk /b

verdeelt , dat het van over de dry hondert Souveraynen tegenwoordig

word geregeert , die den Keyfer wel erkennen , als een Hooft van

haar gekoren , doch fonder Macht over haar , voerende den Titul van

Roomfche Koning en Keyfer, daar hydoch aan Rotnen nieteygens

heeft. Wegens haare Supcrioriteyt gebruyken fy een gemeen u^xtoniét

ToliticHm : Princeps insuo territorio idem
p o T E s T , cLu OD Imperator inImperio. C'^rpx.. i,

de Leg: Reg: (jerm, Se(i. i^.&cap. i^.feü;, 6. Om welke reden

Keyfer A'iaximilian de I. feyde; dat hy was een Koning der Ko-
ningen.

Hetgemeene Intereji van Duytsland is niet anders , als een ge- Hetgencr»,

meene Eendracht van deffelfs gefamentlijke Leeden , waar door het lln Duyts-

lich volkomen kan verfeekeren tegens yrankyijk^ en den Tmk^i zijn- land

de
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de dcflclfs cenigfle Vyanden van confideratie , daar ter contrarie fync

welkers Tvvccdracht is een fieckte , die fijn dood en ondergang fekerlijk ver-

^P"/ ^'! haail en niedebrcnet.
Zijn ot tran- O
fe en de Om dat dit Rijk tvveefins word geregeert , ten deele door den Key-
Turken,

ƒ^,J, ^ ^^^ ^^^^ declc door dc Keur- en Rijx-Vorften , fo is het Interefi

daar van mede tweederhande.

Het'infe- ^' Belialven dat het Imereft van den jegenvcoordigen Kejfer ,
(als

reftvandeu zijnde dc 14. uyt hct Htijs var. Oofteririjk^, die het Duytfche Key-
e) -ns

, fei-j-iji^ hebben geregeert , welk Huys met Spanjen mi al lange jaaren

door onderlinge hiiwelyken in Teer nauwe Vriendfchap en Alliantien'

heeft geleeft ) met het Ihtereft van Spanjen , in 't reguarde van

Vrank^-ijk^ geheel en Tonder onderfcheyt overeenkomt , fo hebben de

©mhet Keyfers altijd voor haar eygen Interefi gehouden, dat fy het Duytfche
Diiytfe Rijk Rijk met mcerder authoritcvt mochten regeercn , om met sjefaament-
met meer- ^ ' .. ^ ^
der aiitjiori- lyke Macht van dat groote Rijk uyt te vocren alles na hviaren wenfch,

gceren.'^^
Hicr van hebben fy een begin gemaakt na de groote Vi^orie by Traag
op den Witten BcY<T

-i
en foudenfonder twijfel haar deifeyn volvoert

hebben, ten zy Vrankrijk fulx , door den Vidoricufen Sweetfchen

Koning Gu/iavus uidolphus » belet hadde.

waarteeens ^' Het byfonder Interefi van de gefamemlyi^e Keur-en'F.ijx-FoY-

direct ilrijt ƒ?<?», als ook dc RijX- Steeden ftrijd dired tegens 't voorige Interefi van

vaidcRijx- dc Keyfers, om dat fy foeken , vooreerft te behouden haare volko-
Vorflen, meneliberteyt en vryc Regecringe , die fy vreefen , dat haar de Key-

fers mochten ontrekken. En om dat pericul van des Keyfers defl'eynen

te ontkomen , foeken eenige van haar den titul van Keyfer te mortiii-

ceeren, en als de Trincen van Italien elk voor haar, fonder een ge-

meen Hooft te regecren , 't welk Vrankrijk met het fpendeeren van

veel geld , op de Waal van defcn Keyfer Leopoldus tot Frank,foYt

geern hadde te wcgc gebracht , indien hy niet door feker Incident daar

van was verfteeken geworden , anders foeken fy den Keyfer onder haar

te vernederen , dat fyne Macht precair , en de haare abfoluyt en inde-

pendent mochte zijn.

dichetHiijs Ten. tweeden houden vcele Rijx-Vorften voor een poin(51: van haar

nik °cken ^''f^^^ft» «^at fy de Key ferlykt Dignitcyt het Huys van Ooftenrijk moe-
te vemevie- ten onttrekken, (het weikc dcfelve bykans als Erflijk befit) en te
«"• wegc brengen , dat de Principaalfte van haar (dewelke fullcn ver-

mogen hebben , dat fy de fumptuefe Keyferlijkjs Majefejt konnen

rcprefentecren , en dcfclvc met het fwaart in de vuyü befchermen) me-
de by beurten tot Keyfers werden gecligccrt. Hicr op drijft Frankrijk.

mede
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mede aan , foekende hem felven , ofymand anders daar toe te bevorde-

ren , die van fyne Cahale is ; Gelijk hy op de laatfte Keyferlyke Waal

mede tenteerde , 't welk noch in varfche gedachtenis is van veelen.

3. Moeten fy wel voorfien , dat de meerdere den mindere niet on- Die de oa-

derdrukke, op dat fy daar door den Keyfer ofeen ander geen occafie ge- Eend"fche

ven, om door haare Mediatie ofeenzijdige affiftentie haar beyder ver- moeten bc.

mogen te verminderen , ofanderfins haar voordeel te foeken.
hemgen

4. Om dat de verfcheydenheyt van Religie onder deLeedenvan intereftdw

Duytiland fuiken haat en verbitteringe veroorfaakt , dat de eene de an- f }.^*^v^T
der door jaloufie niet te veel vertrout , infonderhey t om dat fy v^^eder-

zijds door haar felfs , en door de Geeftelyken haare Cahale altijd foe-

ken te fterken,en op te hitfen tegens malkanderen , als ook , om dat het

oogmerk der Keyfers altijd is gevv^eeft , de Macht der Protejlanten te

in&ingeeren fo veel mogelijk is ; So is voor den Protefianten hoogno-

dig , niet alleen een onverbreekelyke Ligiie onder malkanderen , en

principalijk tufl'chen Saxen > 'Brandenburg , T^alts , 'Bronswijk^y Lu»
mnburg en Heffen , maar ook buytenlandfche Correfpondentie en

Alliantie , voornamentlijk met Sweden 5 Denemarken en de Gemieer"
de 'Provintietf.

Om dat defe wederzijdfche Imerejfen feer flrydig en irreconciliabel

zijn , heeft f^rankrijl^ te beter occafie , om aan wederzyden fijn Inte^

refi te bevorderen , dat het ook wel waarneemt. Want om dat defen

Keyfer meefl: door de Rijx-Stenden regeert,die meerendeels meer haar

particulier profijt , als de gemeene welvaart beoogen , fo weet Koning
jj^g vrank.'

Louis eenige der felven door fyne goude Louifen fo verre te verley- lijk fijn in-

den , dat fy hem alle fecreteffen openbaaren > en alle faaken foeken te nc7mtom-*
tardeeren , die op het tapyt gebracht werden , en korte refolutie ver- "«"j^ '*cn

eyfchen , waar door het refped en authoriteyt der Rijx-dagen tot foda- "*

nigen form gebracht zijn , als men 't nu vaft hout in het Capitolie , al-
j

waar den Raad en het Volk , dat jammerlijk overblijffcl van die groote
en woefte Monarchie van Romen ook noch hedensdaags , ( maar
God weet hoe) regeert en gouverneert, So hebben de Duytfche Sten-
den jaaren toegebracht met het delibereeren op het hoognodige Poincfl

van de Securiteyt van het1(ijk^, en noch nauwliix daarop gercfol-

veert j waar door fy uyt haare Rijx-dagen Rijx-Eeuwen maken , niet

eens denkende , wat Chriftus antwoorde aan de Joden en Romey-
tien , als {y hem de Rijx-Munt vertoonden ; Namentlijk , dat 't Beeld
en Opfchrift van die Munt , fo niet een tegenwoordige , doch eene
toekomende knechtfchap voorbeelde,

L En
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«n omtrent En om dat de Kenr-en Rijx- Vorften , als ook de Rijx-Steeden door

v^ii^t'Riï
'^^^ laatften DLiytfchen oorlog fo geruïneert zijn , dat (y noch fwaarlijk

tot haar verhaal konnen komen,en om dat fy by defe bcdiirvcne Eeuvve

door ftaatlucht en overdaat veel meer confumeeren , als hare jaarlijxfe

inkomften opbrengen , waardoor fy altijd ten achteren teeren , noyt

by na yets in voorraad hebben , en daarom door jaloufie en misvertrou-

wen tegens malkanderen gepreoccupeert zynde , de een d'ander vreeft>

foekt elk fich door Alliantien en Correfpondentien te verfeekeren,

waar door Vrankrijk kans heeft,om door fijne Macht en Geld de Rijx-

Vorften altijd verdeelt te houden , en cenige van haar aan fyne zyde te

trekken ; want hy der felver troupen punóliieel betaalt, en belooft haar

part en deel in-fyne tedoene Conqueften , op dat fy geen pretext heb-

ben te veranderen van fentiment en partyc ; Door welke feparatie liet

Duytfche Rijk als onder de voet word gehouden. Difcordta emm rei

dienhyfij. p^axiwA diUbuntHr. Op die manier foekt Vrankrijk met alle kracht

foekt te ob- den 7)eauphirt haar te obtrudeeren tot Roo:rs -Koning , en daar na tot

fotKeS Keyft^i'jpretendeerende daartoe gercchtigt te zijn , gelijk fulx ver-

fcheyde Franfche Autheuren met heele ^ö/»w?«<« hebben foeken te ju-

Itiliceeren, gebruykende daartoe dit principaal argument: D? Dq^
m.iineu en Wlnfien der Soaverainen wogen van de Kroonen met ver-

vreemd noch venvaarloofl werden \ Hetgrootfle deel van Dujtjl^ndii

de Patrimonie , en 't Out Erfdeel der Franfche Koningen» (Want Carel

de (jroote , feggen fy , heeft Duytfland befcten als Koning van Vrank-
• rijk , en niet als Keyfer , en by gevolg , als een Domaine ) Ergo. Op
welke fiindamenten fy pretendeeren , dat alle Vorftendommen van

Duytfland het Patrimonie zijn van haaren Koning, dat hy abfoluyt

1'atroon van 'c Rijk is, en dat men fijn Rijk niet anders moet bcpaalen,

dan met den Ocean en den Heemel, gelijk M'^.d* tAubery y die

woorden heeft durven fchryven , en voor de wereld uytgeven.
mjr fcgïn

Indien de gefamentlyke Rijx-Vorften en Steeden der Franfchen
mair ecu o J ' r i

• iii • t\
«üdtlci is, dcflcynen niet breeken met haare confederatie , ( t welk het eenigite

middel van haar behout is) fo fullcn fy fekerlijk mettcr tijd noch geraa-

ken in haare dienftbaarheyt , even gelijk de Grieken haare vryheyt ver-

loorcn ,om dat fy met vereenigde krachten den Koning ThilippHs niet

en verdreeven , maar om dat de eene van hem overredet zynde , den

aanfchouwer was van des anderen ondergang.

mur geen Tot dc volkomene Reformatie van het TDujtfche Rijk^ is geen ap-

.ïine^Re-' farentie , hoev/el die wel te wenfchen was ; Want men federt het jaar

ioiiojhc vaa I ^ 2.1 ^ fo hccvig daar over heeft gedifputeert , en by yerfcheyde confe-

rentien
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renticn op byfondere Byeenkomflen en Rijx-Vergaderingen daar het vervaiic-

over fo feer gedelibereert , tot dat men eyndelijk defelve Reformatie rIjiJ^"^'^'^^

heeft vertrout aan 't Swaard, en het bedriegelyke Lot des OorIogs,waaL"

door fy mede niet heeft konnen verkreegen , noch het Dujtfche ''K.qk,

tot fijn oude Luyfter herbracht werden ; Want , gelijk een lichaam

door fijn ouderdom en quynende fiekte afgeflooft , en van krachten

iiytgeput zijnde , door geen kunft , ofmiddel, 't en zy door de lang

vergeefs gefochte Univerfele Medicijn of Panac^a , kan herftelt wor-

den tot fyne voorgaande gefontheyt en fterkte ; Even fo is het met alle

Ryken , dewelke defelve veranderinge onderworpen zijn , als de Men-
fchen. En daarom fchijnt den arbeyt vergeefs te zijn , om fulx tegens

den Loop der Natuyre uyt te werken , voornamentlijk nu het Lichaam

van 't Duytfche Rijk in veele ftukken is gefcheurt,

'T is feer notabel , en fchijnt te ftryden tegens alle Politykegron- 'confidcts-

den, dat de Turken i die de formidabelfte "V vanden van DmtlJand ^i^^^^^^-'^

Zijn , noyt beoorlogen den Keyjer » ais 1)ujtslana in vyer en vlam

ftaat , maar altijd , als het in ruft en vreede leeft. Dit is een fecrete en

folide reden van het Turkfche Imerefl , dat den Caimacmi of Stadhou-

der des Turk/èn Sultans tot Cor.flantinopel, eens te kennen gaf aan

fekeren Ambaffadeur, vergelykende Dnytjland by een dicht bellooten

bofcage , waar door fy niet fouden konnen breeken , ten zy de Chriflen

door haare Oorlogen het felve bofch om verre gehouwen , en voor de

Turken een weg daar door gebaant hadden. Daar toe fo vreefen de

Turkten , dat fy door haare aankomft de oneenige en ftrydende Chri-

ften waapcns föuden vereenigen , en die gefamentlijk op haaren hals

haaien, de welke fy fwaarlijk fouden konnen refilleeren,

Italten ( dat de Roomfche Monarchie heeft confiderabelder ge- Uit intereft

maakt , als eenig ander deel van ënropa) om dat het door de midde- van itaiien

landfche Zee , en de hooge ^Iphifche Gebergten , genoegfaam verfe»

kert is tegens alle buytenlandfche Macht en Geweld , fo het in fich kU
ven vereenigt , en buyten Inlandfche Beroerten ofOorlog blijft , en

om dat het fich van de Heerfchappye der Keyferen heeft ontlaft , en in

verfcheyde vrye Staaten verdeelt , fo heeft het altijd voor fijn Serfte en i. Een-

voornaamjle Regnl van fijn Imerefl gehouden , dat alle deflelfs Prin-
dénéjf

s^"*"

een en RepHbUjken voornamentlijk foeken te onderhouden een gene- Princeu.

rale Eendracht en ruft , dat de een de ander niet overheerfchte , maar
ter contrarie , dat fy onder haar alleen , fonder buytenlandfche hulp of

Mediatie alle onluften in haar geboorte foeken te fmooren , die der

mochten komen te ryfen , dewijl onder haar geen Oorlog foude kon-

L 2 nen
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nenontftaan jofde Keyfer, f^rankrijk^ en Spanjen fouden haarter-

ftont daar in mengen,en onder pretext van de verrchillen te willen ver-

effenen , defelve vermeerderen , mits de eene of de ander zyde kiefen-

de,ofa]s Medtatems na haaren fin uytfpraak doende. Daar en bo-

ven . by aldien in Italien eenige Oorlog ontftont , foude het niet buy-

ten pericul zijn , of daar fouden onruftige Geeften opgewekt worden,

die nu noch in diepen flaap liggen ; want die Natiën , infonderheyt de

T^apolitaanen feer licht tot oploop komen.
" 2. En dat £)e Tweede Regul van het Interefi van Italien is , dat het aan geea

om bcfloo" vreemd Potentaat eenigen acces oftoegang verleene , maar fich k\hj
tta houdc, fo veel mogelijk , rontom beflooten houde voor alle Trans u^ipmi^

fche Natten j want fo meenignual de Duytfche of Franfche over de

^Ipes zijn komen , beefde geheel It-iUen uyt overdenkinge alleen

van voorgaande exempelen Wat wafTcr fchrikkelijker als de fpolie van

Toornen in 't jaar I522.als de Duytfqhe, en Spaanfchc het hadden in-

genoomen? En als de Keyferfche in 't jaar 1629. Mantua hadden

overwonnen ? De Vyanden , die op Italien loeren zijn de Groote

De Vran- Tmk.^ de Keyfer, de Franftnan en de Spanjaart. De Turk^j die

llen liia^ol
^^^^ ^^" afgefchcyden is door de Zee en de fy4lpes kan uyt Italien

Groote licht gehouden werden door gemeene Eendracht; Temeer, dewijl

' ^ ' niemand van de Italiaanfche Princen of Republyken fich met hem fal

verbinden tot nadeel van het gemeene Interefi van Italien , om de

byfondere verfcheydenheyt van Religie en Politie. De Keyfcrisuyt
De Keyfcr, Naa-wee van de voorige Oorlogen , en wegens de verdeeltheyt van

Duytflandnunietin poituyr, om andere Landen , infonderheyt Ita-

lien te conqueftecren , waar in hy niet eene Fortreffe in befettinge

De Koning heeft. Maar omdat de Franfche nu in /r^/;f« Tï^wor-o/ bcfitten , en

i}k,
"°

het Trinsdom van Monaco in haare befcherminge hebben genomen;
endeKo- En om dat de Spanjaarts de twee uyterfte punten van Itahen be-

SpiDJen. heeren , als het Koninkrijk^ Napels , en het Hertogdom Milaan

^

waar by noch komt het Marquifaatfchap van Fm.tl » en in Tofcanen

de Steeden van Telamona , Porto Bercolo , Orbitello en andere meer,

die genaamt werden : // ftato delU Prejtdij , als ook de Eylanden van

Sicilien en Sardaigne t daarenboven noch Scherm-heeren zijn van

de Republijk^ van Luca ; So flryden defe twee partyen elk om het

anteieft v*n fcerftc , om de Balance van Italien aan fyne zyde over te haaien,

deltaliaan- Joor deffelfs Trincen en Staaten aan fich te trekken, welker gemeen
tóJlC i'iJflCCn , n . rr I -1 r LI

Jnterejt daar tegen is , om yrank/ijk^ en Spanjen te balanceeren , en

fich niet van malkanderen te fepareeren » maar dat ydei van haar

een
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ëcn paflagie openhoude , waar door fy tegcns de dreygende Macht

van een der felver konnen gea/Jifleert werden , en behouden blyven.

Hier toe is haar tegens F'rank/i]k niet noodiger als Alliantie en Afïi- ^fpens

ftentie van den Keyjer en Spanjcn , die Frankrvji^ op verfcheyde "" "' '

plaatfen en manieren van fijn defleyn tegens It^ilien konnen divertee-

ren. En tegen Spanjen dient haar voornanientJijk Alliantie en afliften- en tegens

tie van den Koning van Vrankrijkj (^die fich felfs afcribeert den titul van spanjcn.

ProteSieur der Italtaanfche Pnncen) en dat om twee reden : Ten eer-

ften, om dat Vrankrijk Itaiien naby gelegen en commodieus is, om het

{élve^ te Land en te Water te aflïfteeren : Ten tweeden , om de Uyt-

nemende groote macht , die dat Rijk in korten kan bybrengen. En al

hoe wel geen van beyden tot afJiftentie van halten mochte werden

verfocht , fo fullen fy beyde , om haar eygen Intereji altijd d'.e occafie

wel waarnemen , om met allen vlijt de aanwaHende macht van den an-

deren te ftuyten.

In deCc twee regulen beftaat het gemeene Intereji van geheel Italieji,

dewelke elke Prins en Staat van dien moet Toeken te obferveeren, hoe-

wel yder apparte regeeringe fijn byfonder en eygen Intereji ook heeft.

De eerfte Regul van het Intereji vanden Paus is altijd geweeft, Hetinte-

omde mogentheyt van het wereld-dreygende Spanjen te verminde- if'^'
vanden

ren , fo lang Spanjen noch in fijn volle fleur , en een fchrik voor alle spanjen,

fijne Nabuyren was , want den Kerkelyken Staat leyd den Spaanfen

Koningen fo wel gelegen , dat indien fy niet fchroomden den Paus te

Weygeren fijn behoorlijk refpe(5l, en in plaats van hem te maintineeren,

en te defendeeren, hem wilden ruïneeren , foudcn fy fijn gebiet in

't korte hebben konnen overheeren , en op die manier immediatelijk

combineeren 't gene fy in Itaiien feparatelijk befitten ; Maar nu Span-

je» is ontfenuwt , en van fijn groote concepten en defi^eynen gcfru-

ftreert, heeft de 'Paus het felve Rijk fofeer niet meer te vreefen, als Waarom <J«

wel yrankrijk^, dat nu voor hem fo formidabel is, als oyt Spanjen
i^l^niocT'''

is geweeft. vreelcn:^.

1. Want voor eerft , wat aangaat de Paufelykj: ^uthoriteyt , die

gebruyken of misbruyken de Franfche Koningen puyr na haar welge-
vallen • Wantter geen Chriften Koningen den Paufel^kjn jioel meer
hebben omverre geftooten en weder opgerccht, als de Gallen en
Franfche.

2. Kan rV^w^Kï;)^ door fijne Zce-macht, fonder veel tegenftand,

het Scheepjen Petri verpreyen , en onverwacht aan boort klampen,
als het hem belieft.

L 3 5. Om
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5, Om aan het gebiet van den Faas nader te fijn, maakt Vrank^

rfj^niet alleen fpecieufe pretenfien , maar ook groote Rodomontados>

om den Hertog van Parma in de poflcfïie van (^aflro tegens den

Paus te maintineeren , waar uyt het den P<:»j altijd foudekonnen

doen allarmeeren , daar door fijne middelen confumeeren , en hem na

frjn bcgeeren aantaften.

4. Laat Vrankrijk niet na alles te contribueeren , wat dienen kan,"

om met den Grooten Hertog van TofcaKen nauw geallieert te2ijn, om
dat uyt dat Hertogdom , behalven (^^ijiro , verfcheyde immediate
palTagien zijn na het Paufelijke Gebiet.

5. Soquelt yrankrijk^ den Paus geweldig met het formenteeren

der FaBien tuffchen de Cardinalen, gelijk hy nu doet tuflchen de

Creqm en de Corft,

6. So ftaat het puyr in de macht van den Frafifchen Koning > om
den Paus het ^raafjchnp ^vegnon te laten behouden , ofte ontne-

men, gelijk in 't jaar 1661. bleek, toen hetRefcontre binnen ^0-

men was voor gevallen tufifchen de Corfi van den Paus Alexander ds

V 1 1. en de dienaars van Duc de Crequiy Extraordinair Ambalfadeur

van PWankrijk^,
Het vor- Q„^ p,^j. yordere Intereft van den Paufi^liikcn Staat te confervee»

rtcic Interelt . ,, >• i i a i • i ^^ in
van den ren , IS voor al hoognodig , dat de Authoriteyt van den T'aus by alle

^^^' Rooms-Catholijke Potentaten en Staaten ongekreukt en ongefchent

blijve j en fo ymand van haar die vilipendeert , dat defelve door fijnen

Kerklijken Ban en Excommunicatie werde ingetoomt , 't welk beyde

niet beter bevordert en geexecuteert kan vi^erdcn , als door de Ceejle*

lijkheyt en Clerifey , die door het geheele Chriftenrijk verfpreyt zijn-

de , daar op alleen toeleyt , om door het conferveeren van die Authori-

teyt haar felfs mede te maintineeren. Maar op dat de Paufen tot na-

deel van den Kerklyken Staat niets machineeren en ondernemen,dient

voor al belet te werden , dat haare Vrienden niet te feer geavanceert en

verhoogt werden ; Tot welken cynde de Onderdaanen van den Kerke-

lijken Staat dijkmaals in publicjue Schriften en Boeken hebben ge-

wend , dat den Koning van frankrijk, derwaarts een Armee wilde

fenden , om haar te verlofibn uyt de Tirannie en Tnfolentie van de Pau-

felijke Neven, die haar brengen in de grootlle miferie van de wereld.

va?v'eSfrï^
Dc 'Kepublijk^van Fenetten heeft beginnen op te rij fen , wanneer

tien, dc T^oomfche Monarchie daalde , en de Hunnen onder Attila , ge-

heel halten , dat toenmaals de Koningin van de Wereld was , door

moorden j branden en rooven verwoeften , en in Yfere banden kluy-

fterden.
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fterden, waar door de voornaamfte gcflngten op de naaftc Eylandcn ais

in den fchoot van Neptuntts , d^tn alvernielenden brand ontweekcn,

alwaar fy door het ongeval en ruïne van andere Steeden , de eerfle fon-

damenten leyden van haare onvergeJijkelyke Stad , dewelke fecr langen

tijd is geweeft de eenigfte Koopftad van de Wereld , en Pakhuys van

allen rijkdom. Defe Republijk hout voor de ecrfie regul van haar defTeifs eer-

Interefi , dat fy niets nalaate , waar door alle omleggende Potentaten van imcieft.

konnen onderhouden werden in geduyrige partyfchap , oneenigheyt en

Oorlog , om dat deCelve haar , gelijk alle de andere Republijken haaten

en vervolgen wegen haare heerlyke fituatie , veelhoofdige Regeeringe,

en deftige maniance van haar Interejl ; waar door {^y boven alle andere

Staaten heeft: gefloreert > en haare Vryheyt ongekreukt geconferveert hare Heer-

ruym twaalf hondert jaaren, zijnde federt die tijd, ('t welk remarquabel nSu'
^"

is) noyt verandert van Religie , noyt van Politie , noyt in yiuthori-

teyt , noyt in Gedaante , weynig in Macht j en by verloop van fo

veele hondert jaaren gebleeven defelve en fodanige oude Magt , ais [y

m haar kindsheyt was, fonder eenig rimpel of kreuk van bejaartheyt en
verval te toonen. Men kan ook geen beter voorbeeld van een vol-

maakte Republijk^ flellen , als defelve , om dat fy al het goede ftrikte-

lijk obferveert , 't welk men maar met gedachten kan begrypen, dat het

haar voordeelig kan zijn, en om dat alle deflelfs Aflien worden geregu-
leertniet na eenig Eygen Voordeel, maar alleen tot het Gemeene BefI:,

En daarom fchijnt , als of de Majeflejt van het Oude Romen daar

noch refideert , voornainentlijk als men eens gedenkt , hoe dat die Re-
pfiblijk^ van elkeen verlaten zijnde , alleen degrocte Macht der Tn-r-

kjn 1^,.jaaren heeft tegengeitaan , en (^andia niet alleen fo lang ge-

defendeert , maar ook hoc fy door het inneemen van het EyUnd Tene-

dos , felfs (^onftantinopeL deede beeven , als ook de meefte Turkfche
Kullen en Eylandcn in de Middelandfche Zee onder contributie bren-
gen , en hoe fy den Keyfcr van het Ooftcn meer als eens , en den
*P4«J tweemaal in haare Stoelen heeft herftclt. Om welke reedenen
hoe andere Republyken haar gelijkformiger zijn , hoefe volmaakter
geoordeelt werden; fo iflcr onder allen geen, die haare Maximen meer
navolgt en aangenomen heeft , als de Stad Neurenberg , 't welk daar-
om ook boven andere Steeden floreert , niet tegenlïaande het om-
vangen is met fccr dor en onvruchtbaar land, cnontrijft is yanalle
Scheepsvaart.

Ten tweeden, om dat voor Venetien niet fumptueufcr en nadeeli- guivaa^
^^°

ger kan zijn , ah ccn Oorlog met den Turk fo te water als te land ; en \]
'"'"^^

ö ' van VenC'
ter licn.
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ter contrarie , niet voordeeliger als een vafte en onverbreekelyke Vree-

de met den felvc •, (dewijl de Turken byna noyt buyten Oorlog zijn te-

gens het Cliriitenrijk , waar door de Kejfer, Spanjen en Franhj-

rijk^y die Veneüen alleen intimidccren > worden geraakt, oftenmin-

(leh geallarmeert) fo moet f^enetien geen koften en moeyten fpaaren>

om met den felven nauw geallieert en bevreedigt te zijn, .

Derde Re- Tenderden, omdat de Faufen altijdt hebben getracht die %€•
|

'fimrcfi ü«^//yj^ te onderdrukken , die alleen oorfaak is , dat de Taufen inde
van vcnc- f^eneuaafifche Golf, en MiddeUndfche Zee na haare phanthafie niet .

domineeren , en die haar Intereji tegens de Paufelyke Bullen vaft .

ftaande houd , gelijk fy in 't jaar 1605. met de wapenen Taulus de V,
dwong , dat hy haar weder voor Lidmaaten van de Kerk. mofte aan-

neemen , die hy te vooren onwaardiglijk hadde geexcommuniceert ; fo

hout fy daarentegen voor haar vaft: Ititereft, dat {y op alle manieren

der Faufen macht bepaale, dat die tegens haar niet te groot werde.
intcrcft van De Republijk^ van Genua heeft: met de Republtjk^ van Venetien

om haare abfoluyte conformiteyt een en het felve] Intereft tegens haare

waar op pre- Nabuyrige Potentaten; Als Vranki-ijl^i Spanjen ^ Savoyen en Tofm
teiifie.ma- ^anen , welke vier op haar pretendeeren , of haar ten minften fufpeél

lijk. Zijn. Vrankrijh^ maakt pretcnlic , om dat Genua lich in t jaar

1390, wegens de Faüien van de (^uelfi en Gtbellini , als ook de

SpinoU en tAftrii , in de befcherminge van Carel de V I. hadde

begeeven , en om dat Lodewjk. de XII, en Franfois de I. Genua

hebben overwonnen gehad , hoewel fy het niet lang hebben be-

houden ; want Genua door Keyfer Carel de V. den Franfchen

in 't jaar 1522. weder wierde ontwcldigt , en van t^udreas uiu-

rea in een nieuwe Republijk gereformcert , die daarom een

Spanjen, Vader des Vaderlands wierde genoemt. Spanjen is haar fufpeót,

wegens het rJM^arquifaatfchap van Final, Den Hertog van

den Hertog Tojcanen wegens de ftad Serez^ana , en het Eyland Corfica , om
vaiiTofca- dat het felvc voor dcfen onder T//^ forteerdc, dat Tofcanen toekomt,

ea die van Den Hertog van Savoyen wegens qc Jiadt Savona, voormaals een
sa/oyen, vermaarde Republijk , die de Genuefen nu becerfchcn , welkers Ha-

moei fich
^^^ '~y g^^opt en gefloopt , en de negotie van daar aan haar getrokken

fc'eneerftigen hebben. Hicrom is het principaalfte oogmerk en Imereft van Cjenua^
op vicede,

^^^ ^^^ ^^^^ ^jj^ Potentaat leve in volkomcne Vriendfchap en Vrccde,

dat het niet door nieuwe conqueften fijne macht verder uytbreyde,

maar gelijk alle hcdendaagfe Republyken , fich met fijnen tegenwoor-

digen Staat vernocgt houde ; Daar uyt volgtj, dat het geen offenfive

Oor-
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Oorlogen beginnen moet , maar fich alleen dapper en genereus defen-

deeren tegens alle fyne Vyanden , gelijk het nu betoont heeft tcgens

Savoyen , dat wy hier na in 't Derde Deel verhandelen fullen,

Den HsnogvanSAvojen, die door het beCtten der nauwe paffa-
"nSavoywf"

gien en diepe Valieyen in de Alpes is als een Portier van Italien^

brengt fuiken Gewicht aan de Balance van Italien , dat als hy fich

aan de Franfche ofaan de Spaan]che z.ijde begeeft , de fchaal altijd na

fich overhaalt ; Maar om dat hy tegens Spanjens macht in ItaUen by

na egalcert , dat met alle mogelyke vlyt altijd heeft getracht ^iemond

met /Wï/(2«^« onder fich te vereenigen, en daardoor Italien wetten

te ftellen ; So hout hy voor fijn voornaamfte Regul van ftjn Jnterefi,

dat hy niet licht de Vriendfchap van Frankrijk, verlaate , waar door

hy tegens Spanjen niet alleen geheel verfekert blijft , maar Frankrijk.

dan ook niet heeft te vreefen , 't welk hem anders in korte tijd foude

konnen overmeefteren , gelijk de Savoyarts dit genoeg tot haar leet-

vvefen door ervarentheyt hebben geleert , als Franfois de I. Hendrik,

de I V. en Lodewijk.de XIII. geheel Savoyen in korten tijd als een

blixem hebben afgeloopen , hoewel het om de fteilte der bergen en

beflooten nauwe pafiagien onmogelijk fcheen, 't en zy Vrankrijk,

hem feifs te na quam , voornamentlijk nu het IPignorol in heeft , want

hy dan niet , als door Spanjen foude konnen fubfifteeren,

Den Hertog van Tofcanen heerft in 't midden van Italien fo vey-
^JJ^ toi"^

lig, en rondom doordeNatuyr en kunft verflerkt , dat fijn Gebiet ren

vanuyterlijk geweld te land , ofte water qualijk kan aangedaan wer-

den , gelijk het nu al over de hondert jaaren in Vreede en Voorfpoet

fodaanig heeft geruft , (behalven dat het fomtijds met den Paus on-

eenig is geweeit) dat hy onder alle Princen de gelukkigfte mag gere-

kent werden ; Want hy is met het fyne te vreeden , en aanfchout de

fiirienen onluften van andere ingroote geruftheyt; Maarom dat de-

fen Cofmm de III. vreeft t'eeniger tijd de macht van Spanjen uyt

die Steeden en Plaatfen , die Spanjen in fijn Hertogdom en daar om-
trent befit, fo heeft hy ten huwelijk genomen een Franfche Dame,
genaamt La (jttife , en heeft fich aan Vrankrijk fo nauw verbonden,

dat hy fich tegens Spanjen nu verfekert hout , hoe wel die Groot-

Hertogen voormaals altijd hebben gehad de Maxime , om tot haarder

fecuriteyt hun te allieeren met beyde de Groote H^yfen van Oojlen-

rijk^ en 'BoHrhon.

Den Hertog van Farma is aan den Franfchen Koning feer ver» Het ir.tejeft

plicht , om dat die door fyne Authoritcyt in 't jaar 1^64. niet alleen ^"
""'^'

M heeft
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heeft bygeleyt de Queftie en Oorlog , die tufTchen den felven Hertog

en den Pans daar doorontftaan was , dat Taas Vrbanpu de VIII,
het Hertogdom Cajiro , als een Leengoet den Hertog van Parm<$

hadde ontweldigt, op pretext van eenige fchuld , maar ook te wege

gebracht, dat Qajiro aan 'Parma is gcreftitueert , mits fyne fchuld

betaalende.

De overige ItahaanfchePrincen en Staaten zijn van mindere confi-

deratie , om dat fy wegens haare l'chtheyt de Balance weynig konnen

verfetten 5 oft'famen gewogen worden met haare Principalen , waar

van fy dependeeren.

Ei^eU^d heeft tegens Schotland de waapenen wel twaalf hondeit

jaaren fo heevi^ crevoert , dat fy doar geen middel waren te verfoenen,

tot ia: JicobrndeWl. Komng van Schotland-, na de dood van iTo-

ni'iTin EUfabeth in 't jaar 1(^03. als haar naaftc erfgenaam , diebeyde

Ryken heeft vereenigt , en 5(^0. Eylan den gebnchc ifi eene Monar-

chie , onder den naam van groot- Britannien^ Dit Rijk is als een by-

fondere en kleyne wereld , door de Zeen rondom afgefcheyden van

Europa , en inwendig van alle nootfaakelijkheeden fo voorfien, dat

het van buyten ^tcn toevoer nodig heeft , en daarom fonder communi-

catie met andere Potentaten genoeg foude konnen beftaan.

Sijnwaare fnterefiiSi i. Sendracht. 1. Macht ter Zee, So lang

het defe beyie heeft ontbeert is het geweeft fonder fleur , maar fo ras

het daar in toenam > wierd het allen fijnen Nabuyren en Vyanden een

fchrik.

Hoewel deeerfte %egulvan het Interefivan Engeland altijd is ge-

weeft , dat het de Eendracht vo^^dc , en de reliquien van alle voor-

gaande Facflien dempe , oordeelende, dat het is gelijk een geweldig

Beeft, dat niet als door ftjn eygen handen kan gedoot werden; So

heeft EngeUnd doch m merendeels door tweedracht en troublen ge-

fludiieert; Want het van langen tijd door de FaSitenvan de Witte en

RoodeRoosy dat is , van de Hnyfenvdnfork^ en Lancafier is ^eüin-

gert en afgehooft tot het jaar 14S5, als wanneer die twee Hmfen
door Koning Hendrtk^de Vil. na veele verwoetlieeden zijn vereffent

en gecombmeert. Haare laatfte, doch onver^elykelyke troublen,

voorgevallen in 't jaar 1(^49 zijnveelen noch in varfcher memorie,

waar'by dat Triand rebelleerde , en van Engeland évicl; Schotland

fich mede fepareerde ; De Koning gevangen , en op een Schavot voor

't Volk publijk onthalft wierd ; En Engeland den titul van een vrye

Republijk aannam , onder het beftier van een Protector 5 na wiens

dood
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dood den Scepter van 't Rijk wederom geofFereert is aan defen Regee-

renden Koning (^arel Stuart de 1 1. wiens Geflacht tot de KoninkJy-

ke waardigheyt is gepromoveert in 't jaar 1370. wanneer Robben

Stt4ard Koning wierde geèligeert •, Remarquabel is 't , dat alle Konin-

gen uyt dit Geflacht zijn door een violenten dood gefturven, waar van

een Boekjen geintituleert is : Rampfaligheeden van't Huys Stuarts.

De Oorfaakvan haare Inheemfchc beroerten fpruyt meerendeels
de?r/"d*

uyt de verfcheydentheyt van het hterefl des Konings , tegens het /«- fche Beroer-

terefl der Farlamenten. De Intentie der Koningen fchijnt wat te hel- ul"dïin?cn^

len na meerder Superioriteyt , voornamentlijk omtrent de Finantie, tie derKo-

Het Hooger-Huys , om dat het beftaat meeft uyt Eedelen, en door génf hè'So.

eenige weynige , als de voornaamfte onder haar, lichtelijk kan geper- 8"-Hiiys

fuadeert werden , des Konings Intereft te volgen , waar van haar par-

ticulier Intereji mcerendeels dependeert , ftelt fich Telden partye te-

gens den Koning. Maar het Lager-Huys , dat daar meeft by geinte- en Lsgei-

refTeert is , vreelt, dat door de abfoluyte Macht des Konings haare Ne- ^"^^

gotie foude verminderen , en haare Welvaart pericul loopen wegens
de fwaare Impojïtten en hooge Finamien , waar mede de Gemeente
mochte belaft werden. Hier komt noch by het veranderlijk en wifpel- ^° "y*,!'"

•I iT- ir.-..T-r 1-^. 1^. ' veranderlijk
tuyrig humeur der tngeifche Natie 10 wel m %eltgie als Pohtte , want humeur dc-

haar byna eygen is , dat fy altijd ftaan na abfurde en onmogelyke din- ^" ^'"^*

gen , na de eene extremiteyt de andere begeerende j en haalt niet wee-
ten , wat fy willen.

De Zee-Macht (waar van Engeland fo pleeg ontbloot te zijn , dat **" Zee-

de Hanfe-Steeden in 't jaar 1470. de Engelfche dwongen tot een ren deEn'

Vreede , die haar feer nadeelig was) heeft eerft fijn recht begin geno- seiWie voor

men onder Koning Richard de III. als die met het verleencn van voorfien,

veele Privilegiën en Vrydommen de ü^ederlanders na Engeland
lokte

, van dewelke de Engelfche leerden het Laaken-vaeeven en be-

reyden^ Dit heeft fijn beetcren voortgang genomen onderde Kenih- aaoée^^o??
ginne Elifabetb , dewelke door defelve kunft veele duyfcnt Neder- is,

ianders na fich trok , die de Saay-r.eeringe deedcn , en voor de Ti-
rannie van Ducd'^lba vluchten. Door dit middel hebben de En-
gelfche groote quantiteyt Laakenen en andere ftofïen bcicyt , defelve
na alderhande Gev^'eften vcrfonden, retouren daar voor weder gehaalt,
en in Negotie en Scheepsvaart , zynde de eenigfte Colomme vnn de
Zee-Macht

, fo geweldig toegenomen , dat fy in den jaare 1 5 88. dcor
hulp der HolUnders en Zeeuwen vcrfloegcn, en t'eenemaal ruïneer-
den de groote en verfchrikkclyke Vloot van Koning Thi/ips de II.

M z welke
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welke Vloot de On'vermnneltjke genoemt wierde. Na die tijd hebben

dit fy pre- de Engelfche To verre gepretendcert de Heerfchappye van de Zee,
tendeereii Jat (y geen bepaalinge daar in hebben willen kennen , als de grenfen en

fch»ppycder ftranden van haare nabuyrige Landen. En indien alleen de Fereenigde
Z'Cc, Nederlanden-, door haar balanceeren, het Recht der Volkeren niet

defendeerden , de Engelfche fouden het fonder twijffei violeeren , en
yder een op Zee wetten voorfchryven , Avaare tollen extorqueeren, de
negotie ontnemen, en privativelijk aan haar trekken.

Engeland Daar en boven heeft Engeland voor defen altijd gehouden voor een
balanceert

yafle Politvke Maxime , dat het /^r^w)^n;^ en 5p<ï«;tfö balanceerden,

Viankiijk en io lang SMfjjen het machtigit was , dat het yrankrijk. ende Gtf-

confedereerae 'Provinciën afïiltcerde , vreefende , dat de ruïne van de-

felve foude fijn een aanwas voor Spmjen , en dat Spanden daar door

voor Engeland füude te redoutabel werden : Om die reeden heeft Ko-
ning Hendrik de VII I. 'altijd gebalanceert K yjer Carel de V, met
K'^ning Franfots de 1. Koningin Elifabeth die groote Princeffe, die

van haare Vyanden wierde beroemt te zijn de alderheerlijkfte , die oyt

Scepter fvvaayde, fat als een Eedele Heldin en Middelareflè, houdende

de Balance in haare hand tuffchen Sp^injen en Vrankrtjk^ , en fey-

detegens diegene, die haar fochtcn te perfuadeeren , dat fy haarde

faaken van Hsndnl^de I V. niet foude aantrekken , maar die geheel

verlaaten : S» ras als het met Vrankrijk^is gedaan , /; Engelands ra'/ne

voor de dem* Om defelve reeden is nu het Intereft van Engeland

mede, Span; en te onderfchraagen tcgens het wereld -dreygent Frank,"

rijkj, Te meer , dewijl Engeland op geen Geweften des werelds fre-

quenter negotieert , als op Spanjen , dat de Engelfche Manufaduren in

groote abondantie felfs confumeert , als ook naar America fend , en

defelve met filver , of andere koftelyke waaren betaalt , daar de Koop-
luydcnvan Engeland-, in cas van Oorlog tcgens Spanjen een fchar,

wel van 50. AiilUoenen aan ejfeEien , fouden verliefen , die fy nu noch

in Spanjen hebben uytftaan-, en daar bcnefïens haaren geheelen Le»

'vantfchen en Ejlandfchen Handel , door de Roveryen van de Kapers

van Oojiende , 'Bifcajen , Majorca en Admorca , dewelke in den

voorgaanden Oorlog tuflchen Spanjen en Engeland , fonder eenige

a/Tiftentie van andere hun afnamen meer als 15. hondert Koopvaardy

Scheepen. En ingevalle Frankrijk, over Spanjen quam te trium-

pheeren , fo fouden de Engelfche zijn , als die Koordendanfers , dewel-

ke haaren Gewicht-ftok verloorcn hebbende , op eiken tree waggelen.

Maar hoe feer de Engelfche tegens dit haar Jmereji aangaan , en
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P'rankrijk^ tegens alle Polityke Regulen foeken groot te maken , met
de ruïne van Spanjen en van het J^ereem^de Nederland, die Engeland

tegens de aanwaflende Zee-Macht van Frankrijk^ , in tijden en wijlen

noch fouden konnen fecondeeren (niet eens denkende op het onver-

foenlijk en ftrydig humeur tufTchen haar en de Franfche , en de voor-

gaande Oorlogen, die fy feer lang en vinnig in Frankrijke hebben ver-

volgt , waar door fy een Geefl'el der Franfchen wierden genoemt) ful-

len wy in het Tweede en Derde Deel verhandelen.

Onder alle Europifche Rijken en Landen is geen, dat grooter Voor- Voordeekn

deel en Geluk geniet als Engeland
-^
Want behalven dat het nu met vrn^Enge-

Schotland en Triand vereenigt , en een volmaakte kleyne wereld op land*

fich felven is , dat in lijftocht, wolle en mineralien fo overvloeyt , dat

het van geene Landen yets nodig heeft , maar der felver gebrek met
fijn overvloet kan fuppleeren ; So leyt het aan het midden van Europa
op de bequaamftc plaats tot Koophandel , en om in tijd van Oorlog
fijne Buyten Vyanden te befpringen, en met Caperyen te quellen , met
een fuyvere diepe Kuft , vol van goede havens en baayen , aan een fo

enge Zee, dat alle vreemde fcheepen , het Oofi of We(i willende

bezeylen , genootfaakt werden , om de gevaarlyke Franfche Kuft te

myden , in gevalle van fchoon weeder te varen neftèns Engeland

heen, en by ftorm in fijne Baayen fcheeps- en lijf-berging te foeken.

Defe Natie is fo populeus , en tot de Zeevaart bequaam , als ook mee
fuiken meenigte van vaartuyg voorfien, dat het tot afkeeringe van uyt-

heems geweld geen of v^^eynig Garnifoen nodig heeft. Hier by komen
noch de Engelfche (^olonien op Jamaica , in de Carihes , Barba-

dos , Terrenetif, &c. die haar in veelen deelen feer profijtabel zijn.

Indien Engeland alle defe Voordeelen wel gebruykte, foude het

geen Vriendfchap en Alliantien met andere Potentaten van noden heb-

ben, maar voor allen fo ont faggel ijk zijn , dat elk een het fclve om
fijne gunft foude komen folliciteeren. Hiervan heeft hem niemand
beter weten te bedienen, als Koning Hendrik de VUL en ProtcÜor

Cromwel , dewelke oorloogden puyr na haar welgevallen , dan met
Vrankrijk, > dan met Spanjen , dan met de Fereenij^de Provintien,

Sweden, dat voor defen in het Noorden bleefgeflooten , en aldaar swcdcn

byna buyten communicatie met andere Natiën in vergeetenheyt ver- ^°u^dlor
bui-gcn lag, heeft fijne Macht en Glorie aan de heele Wereld eerft doen de ooiiogea

.
blijken in den Oorlog , diedeflelfs Koning gnjlavm yidolphns in het

jaar 1^29. in Dn-tjland begon te voeren , niet ongeloofelykcn voor- in DuyiflaniJ

fpoet, waar door het , behalyen feer grootc fchatten en önwaardcerly-

M 3 ken
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ken buyt , by de A^fttnflerfche Vreede noch heeft overgevvonnen dc

Stichten 'Brcmen ( behoudens de Stadt haare Vryheyt ) en Werden ,

geheel Voor-^^omeren ^ methet Bifc/jopdom (^awm en de Heerlijk^

hejt Wijmar van het Hertogdom Mekelenbnrg ; En daar na in dc

inPoIcK. twee Oorlogen , die Carolpis Gnfiavas tegens Tolen in 't jaar 1654,
en tegens Denemarken in 't jaar 1657. met onvergelykelyke , ea
voor de Nakomelingen ongeloofelyke fucceffen heeft gedreeven j waar

het Geluk en Couragie fcheenen beyde tot fijn voordeel te Üryden.

Hier heeft hy de Tooien doen afftaan van den Titul en Wapen van Swe-
den ; Den ^Deenen ontnomen in Noorwegen femptm en Bahttyst

en Dene- en in Denemarksn de Provinciën van Hallandi Schoenen en Blekjngt

"v'ecft
"^^' andere Eylanden in de Ooji-Zee. En om dat Sweden geen Vyand

buyten- uyt het Wejlen en 2\^or<:J^« verwacht, of te vreefcn heeft, en aan de
Vyand

Ooft-Zjde in Lijfland , en de Zujd-Zjde in Pomeren genoegfaam

voorfien is met Fortrefl'cn en fterke Befettingen tegens alle uyterlijk

gewelt , en daar toe noch altijd tracht na hooger en grooter Staat en

Heerfchappye , fo zijn de Noordelyke Geweien te gering , om fijne

is geneegen Genereufiteyt te omvatten , en fijne Begeerte te voldoen ; Daarom
tot het con- J

. ~ ' s> ',
quefteeren, ial het noyt nalaten eenige occaiie , om fijn Gebiet te verwyderen , en

fide'ubei'^^"
meer Landen en Steeden te conquefl:eeren , infonderheyt de Sont en

Hanfe-Steeden ; Te meer , dewijl het door de voorfchreve viclorieu-

fe Wapenen fich mede deelachtig heeft gemaakt aan de 'Balance van

Saropa, die het geweldig doet hellen na die zijde , aan dewelke het

fich begeeft , waarom dat elk fich gelukkig rekent , die de Vriendfchap

en Alliantie met Svpeden mag genieten. Om defe reden fpaart Vrankr

rijk geen geld, om met dat Rijk nauw geallieert te zijn; Spanjen en

de Vereenigde Provinciën hebben daarom al mede veel gefpendeert,

beoogt Geit 't welk Sweden al aangenaam is; Want fo bereykt het fijn doelwit,
en^^onque- namentlijk Geld en Buyten- landfchen Oorlog , om conqucften te

doen , daar toe het fchicr by alle voorvallen inclineert, behalvcn fo het

te doen is tegens de Vryheyt van het Duytfche Rijk., wanneer de

endcVry- ^^yf^^i J^rank/ij^ y of yemand anders het felve foude foeken onder
heytvan't fijn jok te brengen

,
't wclk Sweden, folanghet kan, altijd fal foeken

Rijk/* te beletten. Want fo de'Hijx-f^or/Ien wierden gefubjugeert , foude

Sweden en dc aangrefende Potentaten mede pericul lopen. Om defe

reden is Koniiig CjMJiavus , als Proteólor der Protcftanten door hulp

van 't Franfche geld, met fijn Heyr tegens den Keyfer opgetrokken, en

die fijn voornemen "clukkis: «rebrooken : Want fonder dat fcheen toen

ter tijd weyn.g apparentie voor Duji^and om fijne Vryheyt te be-

houden, fo als het die nu noch geniet, Dene-
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Denemarken heeft voor dry Eeuwen door Koningin A'ïargaretha Denemii:-

iVöonv<?gtf« met huwelijken , en Sweden met het fwaard gewonnen,
^^^ji^^'^'''

en is doorgaans fo voorfpoedig geweeft met buyten-landfche Viöorien fpoedig en

"

in 1tallen i f^rankrtjk.» Engeland en Nederland , dat hetverrchey-
^=^^^'""5

de Provinciën den Naam heeft gegeven ; Want Holland en Zee- heeft den

land , die de Deenen lang bewoont hebben gehad , zijn van haare Ey- "^^^ s^g^-,

1 1 1- j r ,
^

-r i^ ,1 ven aan Hol-
landen, die den iel ven naam voeren , genoemt ; t.n NoYmandten^ dat land en

te vooren Neuflria geheeten was , heeft mede van den Noormannen ^^^^^nd

fijnen Naam , voor welk woord van T^oorwamen heel Europa voor-

maals fo fchrikte , dat men in de ordinaire gebeden pleeg te gebruyken

dit formulier ; A Fmore Normannorum Ithera nos Domine^ Dat ïs i

'Bevrijt ons Heer van de furie der Noormannen,

In halten hebben {y Apuliea en Stcilien eerft den Saracencn , en aan Nor-

en daar na den Grieken ontweldigt ; Sy hebben geheel Engeland on- Senómèn"
der haar geweld gehad, waarom de Engel fche en haare fpraak noch veel Apuiien,

van den Deenen en hunne Taal afkomltig fchynen. Maar de Een- Engchnd?
dracht van Denemarken en Sweden heeft daar na niet lang konnen

duyren , om verfcheydepolitijke reden, die oorfaak zijn gev^eeft van

haare geduyrige oneenigheden en oorlogen , waar door fy ten weder-

zijden fo zijn afgemat , dat fy bevonden onderlinge Vrede voor haar

dienftiger te zijn als Oorlog , en fulx voornamentlijk voor Denemar-
ken , 't welk in de laatfte Oorlogen ,

(ik weet niet door wat Fatalitey t)

by na altijd de onderlaag heeft gehad , en daarom fijn principaalfte

poind: van Jntereft is

:

1. Dat het de Fortuyn niet meer terge , maar fïch fo veel doenlijk intereit

buyten alle Oorlog houde , de Oorlogen van anderen aanfie, en fich ^",^0"^'

prefenteere, door fijne Mediatie die te willen accommodeer en; So Vxeede.

fullen de vervalle Lands en der Particuliere Middelen door Vreede
en Negotie weder aangroejen.

2. Soisnodij];, dat 'Z)fnf>w<ïr/^^« verhoede , dat het niet door te Modcra-

hooge Tollen in de Sont den haat van anderen op fich lade , en dat het jojiènf
de Sond van alle geweld wel beveylige , waar toe voor het felve Rijk
niet alleen nuttelijk , maar ook nootfaakclijk is Alliantie en Vriend-
fchap met de Vereemqde Neder 'anden en de Havfe- Steeden-, Want
fonder Nederlands Afliflentie ter Zee foude dat Rijk door Sweden 'm

den jaare i65i t'eenemnal geincorporeert , en alle apparentie beno-
men zijn geworden, om t'eeniger tijd herftelt te werden.

5. Om dat Denemarken met alle omleggende Landen , buyten -gniit

twijffel, foude komen in 't grootfte gevaar , van beoorlogt en overwon- vryheyt

nen kRijk,
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nen te werden , wanneer het Verdeelde Dnyffche Rijk^ fijn Vryheyt

benomen wierd , en onder een Heerfchappye van Een Hooft alleen

geraakte, als onder den Keyfer, Frankrijk^^Sp^njen-, Sweden ofeen

ander , fo is nootfaakclijk » dat T>er.emarkjn met de andere Geinteref-

feerden de Vryheyt van het Duytfche Rijk in alle manieren maintinee-

ren, en dat fy gefamcntlijk tegen gaan den geenen, die defelve Vryheyt

contramineert.

Portugal Portugal is van het jaar 1 139. af door fijn eygene Koningen altijd

taakt onder geregeert gewordcn , totdat *^Phtlippns de II. Koning van Spanjen,
panjcn,

^^ ^^^ Sebajïian ICming van Portugal in y^frica was verflagen en

omgekomen , 't felve Rijk heeft geoccupeert , en de eerfte weder in de
valfdaar na ]Y€ft-Gothen de Monarchie van geheel Spanjen befeeten. Dit Rijk

fidieenKo- is van Caflilien weder afgevallen in den jaare 1(541. als wanneer de
"ing,

PortHffiefen door hulp van yrankrijk^ tot haaren Koning hebben ge-

kooren fohannes Hertog van 'Bregance , op pretext , dat hy de rechte

en wettige erfgenaam van haar Rijk , en T^hilips de I V. een onrecht-

matigen Ufurpateur was. Na defen foannes volgden ^Iphonfus ,

die de Cajïilianen by Bvora en elders fo dapper en meenigmaal vcr-

floeg , dat ^y eyndelijk noch van Torti^gal afltand deden , en 't felvc

Rijk vry verklaarden,

cnhedtby Nu heeft Portugal weynig ingre/Iie in de Affaires en Intereffen

vyfndeii te
^^^ Europa , en heeft te Land geen meer Vyand te vreefén , want het

viecfen nergens , als aan Spanjcn aangrenfl , tegens welkers Macht het ge>.

toont heeft , dat het beftant is, en te water is voor 't felve Rijk niemand

ontfaï^gelijk , als alleen Engeland en Holland, welkers Alliantie en

Vricndfchap fo het geniet j bereykt het fijn gewenft oogemerk, na-

als hetfoekt mentlijk Ruji en f^reede , waar in dat het fijne Negotie kan voort-

Vi«ac ferten in 'Brafd-, Angola en Goa, en van daar weder veyligontfan-

zijndefiin gcn fijnc k'oftelyke en onwaardccrlyke rctcuren. Dit alleen dient dit

waaxc inte- Rijk te obferveeren , dat (o lang hem Spanjen Iaat ruften , het fich na

defen niet weder met Frankrijk^ tegens Spanjen verbinde , want het

op Spanjen niet ofweynig foudc conquefleeren , maar fich felven ne-

vens Spanjen geheel dcbilitceren , dat p^rank/ijk cenig en alleen

foekt.

intereft Polen, dat met recht het Europifche Egypten en Koorn-fchuyr ge«

an Folcn naamt werd om fijne overvloedige Vruchtbaai heyt en uytleveringe van

alderhande Graancn , waar in fijn voornaamfte Rijkdom beftaat , kan

niet wel fubfifteercn , fo het door het oorlogs Vuyr inwendig word

verwoefh Waarom het principaalfte Poinól van fijn Jnterefl beftaat

in
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in geciiiyrige Vreede en Eendracht , die het felve Rijk (dat beklaag-

lijk is) feer vveynig geniet wegens continuele Uyt-of Inheemfche

Oorlogen en Faftien. De Uyterlyke Vyanden van Polen zijn de Swe- Uyterlyke

den, A^ofcoziten j Turken en Tartaren. Geen dcfer Vyanden heeft y/nPoien

Polen te vreefen , fo het maar in fich itl^s vereenigt blijft, en door gce- ^ijn <ie swc-

ne Fadien werd gefcheurt , en dat van wegens fijne gioote inwendige vircn, tux-

"

Macht, die meelt bellaatin demeenigvuldige Ruyteiyeder Eedelen, '<eneiiTar-

die voor het genieten van haare veelvuldige Privilegiën , op haar eyge- Macht va»

ne kollen moeten te Velde komen , als een Op-ontbod van den Ko- ^oien.

ning word gedaan. Maar om dat elk van alle de 'Foolfche Eedelen fich inconve-

rekent als een broeder des Konings , en hem byna in alles gelijk zijnde,
JS'^R/g"

g"

in alle Rijx-Vergaderingen mag compareeren met fuiken authoriteyt, licge

dat een van haar alleen door fijne diflentie fuiken Rijx-dag kan vruchte-

loos doen eyndigen ; Daar en boven , om dat de Bedelen in 't verkie-

fen van haaren Koning hem na haare phantafie Wetten voorfchryven,

die fy vreefen , dat hy door hulp der Senatoren mctter tijd fal infrin-

geeren , en haar van haare Privilegiën fpolieeren ; Als ook 5 om dat fo

wel de Senatoren en Land-boden , als Eedelen door corruptien van

andere Potentaten , endoor particuliere infichten altijd oneenig zijn,

word het felve Rijk door Fadiien en Partyfchappen geduyrig fo elendig

geflingert , en van de Obfervantie van fijn waare Interejl fo verrukt,

dat de Ingefetene niet alleen felfs , maar ook haare voornoemde Vyan-
den het Rijk Polen dikwijls hebben gemaakt tot een Toneel der Ver-

woeftinj^cn. Want by defe occafie heeft fich Sweden in 't jaar i%oq. vexoorfaken

van Po/f >; gefepareert , fo heeft Koning GnflavHS ^dolphns door fijne leii,

verfcheydeneVidiorien in 't jaar 1(^27. Koning Sigifmandus ^edwon-
gen afltand te doen van alle pretenfien op Sweden. Komng Qnolus
CjujiavHs heeft A"". 16^^, een groot deel van Polen, en bchalven
de Stad Danfig , die alleen oorfaak is , waar door Polen weder is

gereddert, als een blixem afgelopen en verwoefl: •, En fy beyde hebben
*Polen byna'tgeheele Ljfland afhandig gemaakt , en erflijk aan haare

Kroon gehegt. So heeft de Keurvorft van 'Brandenburg Pruyfen uyt
een Leen een vry Land gemaakt. De Mofcoviten hebben daar door by
na geheel Lithauwen verdelgt, een gedeelte daar van onder fich ge-
bracht, en de CofakJ^en en Swart-RuJJen mctdeheele Vkjaine van
Polen doen afvallen. Ter felver oorfaake vafteercn de Crimfe Tartaren
'Podolia en F'olhymia, vervoeren bchalven het Vee , veele menfchen
in flavernie. En ftaat te vreefen, indien defelve Fadien en onecnighc- " "«^''*'

den langer continueeren , indien de Koning met geen meerder Autho-

N ritcyt
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riteyt mag rcgeeren , en de gefamentlyke Eedelen haare volle Privile-

giën behouden , dat Polen door het woeden fy ner buyten-enbinnen-

Vyanden fo lang fal bevochten werden,tot het cyndelijk geheel omge-

keert , en van Regeeringc verandert is , voornamentlijk door de Mof-
Sijn befte coviten , Tfirken , Cofa^kj» en Tartaren, die op Polen, als op een

Ooftcnrijk, roof en buyt loeren. En hoewel het Httys van Oofiennjk., zedert

hondert jaaren , altijd fchijnt getracht te hebben Poten met Bohcmen

en Hongarien te vereenigen , fo heeft Polen nochtans niemand , op
en tegcns de

^^j^j^ j^^j. ^j^-j^ feekerder en vafter durft betrouwen , als Oofienrijk^ , om
'tpcriienca dat haar beyder Intereft in het regarde van Tnrk^jen, Sweden en
Mofconen.

y^^jji^yiji^ een en 't felve is ; Tegens de Turkten in Polen niet nodi-

ger , als Alliantie met den Keyfer , den Terfiaanfche Scach en den

Adofcovitfchen Cz^ar , welken laaflen fondcrling daar aan gelegen is,

om den Turk^ wegens fyne groote Macht en Onruft niet te krygen

totfynen Buyrman.
Sijnliflig- f^aar niemand onder allen foekt Polen door fyne liftigheden. en

ie^raniu'ijk. kuyperyen meer een vreemden Koning te obtrudeeren, als P^ranl^-

ri]k y Want zedert dat Sigffmundhs uiuguftus , de laatfte uyt het ge-

flagt van faaello was overleden , en de Poolen in plaatfe van hem tot

haren Koning hadden gekofen Hey^drik^ Hertog van ylngters , Broe-

der van Koning (^arel de I X. fo hebben de Franfche , op dat de

Toolfche Kroon niet aan hec Ritys van Oojlenrijk, mochte geraakcn,

altijd het felve Rijk door haar geld verdeelt in Fadien ; Doch voorna-

mentlijk , zedert dat Konmg Viadtjlaus , en daar na fijn Broeder 'jo-

hannes [afimirns aan de Hertogin de Nevres zyn getrout geweeft.

Even fo hebben fy mede feer gewerkt by de Regeeringe van (^aftmi'

rm , dat 'D^c d'yJuguin , foon van den Pnns van Condt , na des»

felfs overlyden mochte 'Toolfche Kor.wg werden. En als Caftmtrus

de Kroon afleydc , hebben ^y met alle kracht daar toe foeken te avan-

ceeren Dac de Longevtile , en meer in fchijn als oprechtelijk den Het'

tog van T^ieubtirg , om het "Duytjche Keyjerrtjk. van weder-zyden

te'konnen benauwen , als ook door Dantfig den Ooftcrfen handel te

ftcllen na haar Intereft,

Remedien Tegens alle Me fwaarigheden zijn voor de Polen geen middelen

legcns slis om "crcd te werden , als defe : Ten eerften , dat de oude Rtjx-Conjli-

?ifconv°e.^*^ tmien en Fundarfjentele Wetten wederom werden ingevoert , en de

Biemcii. groove ingefloopcne misbiuyken t'eeneraaal uytgeroeyt ; Ten twee-

den , dat de ^ryheyt van Confctentie en Religie weder worde herflelt,

snden Cecjilijksny voorwaraentlijkden /^«?/«ïrf» niet te veel gehoor

VCi-
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verleent ; Ten derden, datter geen SHcceffeur by het leven van den

'Regeerenden Koning worde verkooren , waar door haar fo veel onheyls

is veroorfaakt.

De Hungaren , dietentyde van Koning (^aroltis Robtrttis mede Hungarlcn

heerftenover Dalmatien , fro^tien, Servicn, Buharten , Bofnieny )ponmz\s

r»- ^ . . 11 y^ n \ ^-t \ i fcer macJitig

Tranfylvanien , een groot gedeelte van Rfijland , en in t geheel over

dertien Koninkryken , zijn door haare geweldige Oorlogen tcgens an- wa" door

dere , haare barbarifche wreetheyt tegens de overwonnene
, gediiyrige

^"^* ^'^ '*"

oneenigheeden tegens malkanderen , en ftrenge vervolginge om de

Religie en berovinge der Privilegiën fo vermindert en vervallen van

krachten, dat fy nu , behalven allebuyten Landen , noch meer als de

helft van haar eygen Rijk quyt zijn. Want zedert dat de Koningen de

volkomen vryheyt van haare Onderdaanen hebben befnoeyt , en door

ingeevinge der Geeftelyken,d'On-Roomfcheom de Religie vervolgt,

verjaagt , de Kerken ontnomen , en de Predikers geftraft , fo hebben

fich feer veele van haar begeven in de befcherminge der Tnrkjn , on-

der dewelke fy haare volle en gewenfte Vryheyt van Religie genieten.

En om dat de Turken , zedert het innemen van Waradyn en Seven- Het intereft

bevaen in de jaaren 1660. en 1661. nergens meer na trachten , als na ^^n'tHuys

Ijuytjlana, waar tegens Hungarien een volkomen Voorburg en Bol- rijk in 't re,

werk is , indien de Hungaren maar eenig zijn ; So is het voornaamfte Hungarka.
Intereft van het Hnys vm Ooflenrijk^ ten regarde van Hungarien , dat

het in alle manieren den Hungaren late behouden haare Privilegiën en

Vryheden , fo in Religie , als 'Politie , en de Onderdaanen , door
groote Laften en Impofitien niet te feer befwaarc. Want als dan foude

1)»)'tjland tegens Turk^yen konncn verfeekert zijn , daar het nu altijd

in allarm , het heele Chnfienrijk, in geduyrige vrecfe , en Hungarien
met de Keyferlijke Erflanden in pericul zijn , van metter tijd noch
geheel verlooren te gaan. Ende niet tegengaande alle dek Rvaarighee-

den voor 't geheele Chriftenrijk , foontfiet fich t^rankrijk, niet de on-
eenigheeden in H^nqarien te helpen ftooken , de Rebellen tcgens den
Keyfer met geld te ftyven , en door de Geejlelijken de Perfecutie te-

gens de On-Roomfche voort te fettcn.

Mofcovien word van fynen £7Lar , fo abfoluyt en vry van alle Wet-
j^^JJ^^^'^l*'*

>en gercgeert, alsbyna geen Rijk Ae% werelds, waardoor fo wel aduig gere-

de Groote en Eedelc als gemecne Onderdaanen leven in een flaaffe 2«">

dienftbaarheyt , dat gantfchelijk met haar natuyr over een komt ; Want
gelijk de Stokvis niet fmaakt , ten zy week gebeukt , even fo fal geen
KHi fijn plicht waarnemen , als met flagen daar toe aangedreeven, om

N 2
'

dat
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dat hy de gulde Vryhcyt niet kent,maar voor de groofte dienftbaarhcyt

en den Czjr |^ouci , als hy Tonder Heer leeft. Om deCe Oorfaak word den Cz.cir als
als eci: God ir *-^ i

•• •
t y-. i i in

gcè'ert, een aardicn Cjod gccert , wicn de Ondcrdaanen inecncn , dat alles mo.
gelijk , en niets verburgen Is , wiens woord en wil haar de hoogde Wet

He"poin"'' is , waar van hem den (^z.ar ook wel bedient , als zynde fijn eerjle en

van imereft voornaamfie Poincl van Interefi , om daar door alle fync onderdaanen

te hebben piiyr tot fijn wil , om voor te komen alle Inlandfchc Beroer-

ten, en met een woord wel 150. duyfent Eedelen te paard,behalven de

ontelbaare Strelitjen ofVoetvolk, te velde te brengen tegens buyten-

ey'nde^^n^" landfchc Vyanden. Om de T^nfjen te onderhouden in die onnofelheyt,

Ruiland fo mogen voor eerft in geheel Mofcovien geen ancJcrè Schooien zijn,

ie""zijn,°°" ^^^ alleen daar men leert leefen en fchryven , waar in haare hoogftc gc-

leertheyt bcftaat. Dit gefchiet daarom, op dat niemand tot hoger kcn-

niffe mochte komen, als haaren Cz,ar ^ En indien ymand van haar fich

mochte bevlytigen , om geleerder als den Cz.ar te werden , die foudc

pericul lopen van als een ^Terturbatear des liijx aan 't leven gcftraft

te werden.

de*^Rulfen^"
T^« tweeden , fo mogen fy op lyfllraf van de Poinólen haarcr Reli-

vandeReiN gïc niet difputeeren , waar door onder haar is fuiken volflagen Ecn-
|k ifputee-

^i.3(-f,f in Je Religie , als oyt in eenig Land ter wereld h bevonden , al-

foder geen de minfte Scélen onder hun zijn. Ten derden , fo is haar op

hrr^L^^d^"
^^'^^^^'l" doods verboden, fonder pcrmiilïe tereyfen buyten haar

palen rey- Land-paalen, op dat fy daar niet fouden verkrygen de Kenniffe en Zce-

den , die haar in hun Vaderland worden onthouden. Dit zijn de dry

voornaamlle Secretefien der Mofcovifche Regeering.

depointvaii Het twccde poind van het hterefl van Mofcovien bcflaat inde
intercft. onderhoudinge van de Griekfche Religie, waar van fich den Cz^ar glo-

rieert te zijn l'roteEheur , en waar van fyne Onderdaanen alleen n;iaar

mogen profe/Tie doen. Hier door hoopt hy , dat alle de Griel^fche

pmjiaien , by decadentie van het Tmk.[che Rijk-> of die anders ver-

volgt mochten werden , haar in fyne befchcrminge fullcn begeven.

Niet te min , fo vergunt hy aan alderhande Natiën Vryheyt van Con-

fcientieen Religie, bchalven alleen aan de Rooms- Catholyken , wel-

ker Religie hy oordeelt aan fyne Polityke Maximen nadccligte zijn.

vaüfMofco"
^^^ Rfijfcn hebben vier Vyanden, de Cnms -Tartaren 3 TurkffJi

vjen jijn Polen en Swede» , cMider welke de Tartaren voor haar dp vreefc-

lykfte zijn , want fy van defelve in den jaare 15 t 5. zijn overwonnen,

en tot erkenteuiiTe van dien gedwongen , om aan haar jaarlijks een fc-

ker tribnyt te geven van Geld en andere Gcfcheaken ,,op dat fy Afof-

covis9

vierTatta
ren,
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covien niet alle jaaren invadeeren , en met haar rappe paarden het gc-

heele Land, als een blixcm door ftroopcn
,

gelijk in den jaare 1570.-

gefchiede , wanneer looooo. Tartaren d^ jïiid Mofcon overrom-

pelden , iiytplonderden en in de afche leyden , met fich (lecpende eeii

ongeloofclyken buyt , en een ontelbare mecnigte van Menfchen in

flavernie.

De Rujfen konnen de Tartaren om verfcheyde reden met den

Oorlog niet dwingen, waar van fy tot haar grooteithaade verfcheyde

maaien prcLiven hebben gegeven ; Te meer <.[ewijl Ty va^? ue Turken Tmkcij,

altijd worden geftijft en gefterkt ; Want de X^f^/^e» [jaloers zijnde over

de groote macht vanden Cz^ar , den felvcn door de Tartaren groo-

te afbreuk doen; Maar fonder de Tartaren konnen de Turken op

Mofcovien niets tenttieren , alfo Tartari^n/hci T^jrk^fcke^en _^^Jfe-

'^j;;^ vanecn'fchcyt. r,.
-

. . ;..; : • ii^j", :'^
r -: .-v :::; ; r;! , :

De T^oJea zi]nhmeyyandf:p,Mk(^ó\}rhgt ^PM^^ roiencn

Smolenskpt en de Sxveden om Lnfl^i^di :,'JE>efet?cyde worden van de

''^J?en minder geacht , óm^at fy.tegens haar door grpote dichte bo-

fcagien en wilderniflen , als een ftad met wallen , genoegfaam vooifien

zijn. En behalven .diatijf met haarQ^gefa^ientlykeMathc defe haare

Vyanden lichtelijk komien afkeeren , als die met groote nioeytcn nocli

komen door te brecken , foruïncerende Rfijjen alle om heai en om-
trent gelegene Landen , met roven, blaaken en branden fo feer , datter

voor haare Vyanden niets overig, en dqi toegang te difïicilder zy.

Den Turk^fchen Sultan is abfohiyt Souverain , en alle iljne onder- Den Tiuk-

'4aanen gelijk als flaaven , welker Leven, Goet en Fortuyn flaan in fyne
jj abfoiuyt^^*

Macht, die hy nafijn welu;evallen kan invadeeren, en. vry daar over soiweram.

difponeeren ; Waarom hem fyne Onderdaanen met een onderdaan-ge

cerbiedigheyt tituleeren PaJifc/jantdatis Bloet-vergieter. Gelijk fijn

Kijk, (dat omtrent het jaar 1300. door Otthoman cï Ofn-uin eenes

boeren loon , doch dapper foldaat , fijn begin heeft gcncmcn ) zedert

foodanig in groote is aangcgroeyt , dat het Europa, yijla en Afnca
aan een hcG;t, en {!<: uvtbreyt vanden Donauvc toe aan de Tjoris , van

Ltbya tothy Rujltnd', En fo vermogen gewoivlcn , dai het alle fyne

aanpaalende Gebiiyren geduyrig intimideert, en daarom fclfs geen Buy-
ten-Vyand vrccft : Even fo is het mede genoegfaam verfeckert tegens

Inlandfche Btroerten en FacCicn , door fyne ftrcngc en onverfettelyke

Politijkc Maximen en G ronden. De uy ter] ijke Vyanden, waar van de ,
^y?""^.*^"

i urRen noen eenigluis louden konnen werden geoppugneert , zijn ai-

leeu de Duvfche , J^erfamen , Mofcoviten en de Fmr.fche .- Maar

N -^

v.\\\

C'il
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de Duyifdie omdat de Dtijtfche onder veele Hoofden verdeelt , en fo jaloers van

'malkanderen zijn , dat fy niet licht onder een Caproen konnen gebracht
Perfxanen vvcrden j En om dat de Perfianen nu gedesrenercert zijnde van haare

oude Dapperheyt , haar onbequaam vinden tot langduyrige fatigues,

en verre expeditien , en daarom niet meer oftenfijf , maar alleen defen-

fijf oorlogen , om haar Land te conferveeren, en niet te dilateerenj
Mofcoviten

^j^ ^^j^ ^ om dat de Mofcoviten van de Turken zijn geiepareert

door de (^nwfe-Tartaren , die van de Tmken met jaarlijxe groote

Penfioenen werden onderhouden , om niet op haar, maar op de Mof-
coviten en Polen Tomtijds te roven, en der felver Landen te vervvoe-

ftcn , fo heeft Turkjen , benevens Japon , dat voordeel , 't welk

geen Potentaat des Werelds meer geniet , namentlijk de verfeekeringe

«nFranfche. tegens alle buyten-Landfche Vyanden. Voorde Franfcbe hebbende

Turken geen vrees , als alleen uyt kracht van een oude ^^rophetie ,

Dat het Oitomannifche Rijk, door niemand anders {^1 verwoeft wer-

den, als door een Franfchen Koning^ 3b dt •

De inwen. De Inwendige Beroerten en Onluften , die door de broeders van

fêfwoTde"" den Tkrkfchen Sultan, ofdoor de P^tfirs , Bafas en Crooten iO{door

geprecavccrt' dc Militie^y of door de gémeene Onderdaanm fouden kunnen gebrou-

wen werden, foektden 5«/f^« te prevaceeren. door verfcheyde mid-

delen en wegen, r .!.,.{'

door Broc- I • ^'^ dat meenig Land en Regeeringe totaliter is geruïneert door
dcrmoort. Je bloedige Oorlogen , die broeders t'famen na haar Vaders overlyden

voeren , dewijl elk van haar door de Staat-fucht gedreven zijnde, tracht

na het Gouvernement ; So is onder de Turken een Barbarifch-Polityke

Obfervatie, volgens dewelke de Outfte Soon van den overleden Snltan

de Regeeringe aanvaart , en alle fijne Broeders doet (hanguleeren, niet

uyt haat of nijd tegens defelve , maar om daar door alleen te verhoeden

de verdeeltheyt en fcheuringe van dat groote Rijk , die anders lichtelijk

foude konnen gebeuren. Hier in volgen fy het exempel van Deiotarits,

dewelke verfcheyden Soonen hebbende , en aan een alleen van haar fijn

Rijk en Patrimonium willende overgeven , de andere altemaal met

fijn eygen hand heeft ter dood gebracht. So liet Herodes Koning der

Parthen fijn broeder Mithridates in fijne prefentie dooden. De Per-

Jïanen , ("gelijk ook de meefte Afiatifche volkeren ) hebben een Rijx-

wet, uyt krachte van dewelke niemand by haar mag regeercn, die eenig

uytcrlijk gebrek heeft, daarom laat de Outfte Soon van den overle-

den Scach alle fijne broeders het geficht benemen, en haar leven lang

op een verfcekcrde plaats koninklijk traóteeren en onderhouden. De
Prins
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Prins van WalUchien laat alle fijne Soonen , uytgefondcrt de Outfte,

een lapjcn aan het flinker neusgat uytfnyden , waar door fy inhabil wer-

den , om oyt te komen tot de Regeeringe. Maar de Koningen der

Mo oren oï Abijfinen , om voor te komen alle Onlulten en Oorlogen

van haare Broeders en Vrienden , die na den Scepter mogten afpiree-

ren , gebruyken veel facliter en prijslyker middel , namentlijk , dat fy

alle haare Broeders en Vrienden doen vcrfeckeren op een hoogen en

feer playfanten platten Berg , genaamt Anaa, alwaar die immermeer
feer magnifïjk werden getraffceert en bewaart , en de bcquaamfte on-

der haar allen tot Koning gekroont , fo ras de Regeerende Koning is

overleden,

2. Om dat de Turken oordeelen niet nootfakelyker te zijn tot door cxccu--

welfland van haaren Staat , alstemaintineeren de Ottomnnriifche Fa-
c^oo^tfte

milie t die van het begin haarer Regeeringe noch continueert , fozijn vanaanfien»

de Sultans (o jaloers over den aanwas van de Mogentheyt en Authori-

teyt van haare voornaamfte Minifters , dat fy meenigmaal om de minftc

fufpicie haare Vtftrs , Bajfas en andere Officianten , door een ChiaHs

in een fwarten doek toefenden de fententie hares doodsjwelke fententie

door den gecondemneerde met fonderlinge eerbiedigheyt en een kus

ontfangen zijnde , door den felven Chiausy of door flomme perfoonen,

die daar toe expres werden onderhouden , op flaande voet wert ter exe-

cutie geftelt : So liet 'Sajaz.eth ombrengen ^/4comath Bajfa een

feer ervaren Overfte , die veele preuven van fijn byfondere dapperheyt

hadde gegeven ; En dat alleen , om dat hy door fijne loffelykedaaden

Won de genegentheyt der Gemeente , want kydc de Sultan : De groo-

te Authoritejt van een k,necht baart fufpicie en vrees voor den Heer,

Om die klvc reden heeft Selim den Baj[a Muflapha doen wurgen,

en verfcheyde andere brave Veld-Overften dooden.

5. De kracht der Militie in deuytnemendegrooteLegers, diedc P^^^'^'l^"

Turken tegens haare Vyanden te Veld brengen , beftaat voornament- der Jank^ars-

Hjk in de 7anitz.ars y zijnde het Voetvolk, en de Spahi , dienende enSpahün

•Pj-j' ^ r f r 1 I C rr- I
COntlOUClCai

te 1 aard. Beyde worden fy gekolen uyt de Az.amogtanen or Trtbu- ooiicg.

taire- kinderen der Chrifl:enen,en van der jeugt afin de Turkfche fpraak,

Reh'gie en Seden opgevoet, en tot den Oorlog gewent. Defe meenen,
gelijk de Milites 'Préttoriatii by den Romeynen , dat het geheeleRijk
alleen ftaat in haare hand en geweld. En hoewel de Keyfers altijd als

geheyligde perfoonen van haar plegen gerefpedeerc en bewaart te wer-
den , fo zijn iy eyndelijk fo uytfpoorig en ftout geworden , dat fy in den
jaare 16 iz, Snhan Ofman de II. en 16^^, Sultan Ihrahim de II.

publijk
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publijk hebben gcrtranguleert , en in plaats vnn den laatllen ^eflelt

deilelfs Soon Mahomet de 1 V. die nu nocli regeert. Maar om dat de

Turkfche Militie, fondcr de fanitz.an en Spaht, leufins haare Vyandcn

niet fonde konnen beftaan , fo vcreyfl: het Interejl vanTuri^ycKj dat

{y werden gecontinuccrt , doch fo j dat fy met geftaadige Oorlogen in

ver cd gelegene plaatfen van Conflantinopel bcfig, en daar door in goede

Militaire dL^ipline gehouden werden. V/ant fo fy by huvs zijn,

ontaarden en verwyven fy door lediggang en overdaad fo feer , dat fy

ineenigmaal by tumult den Snltan loldy afdwingen , en den Groot-

ften Minifter het leven benemen,

en door de 4. Wat de gemeene bnvoonders van Tarliyen aangaat , fo is 't

ünictda-''" ^^' de gebooren Turken door haare Religie , en de Chriften door de
licii. ontwaapeninge , en fy beyde door het manquement van middelen

genoegfaam werden belet , om yetwes tcgens de Regeeringe te ten-

teeren.

Poihyke Hier-en-boven werden noch by de Sultans onderhouden defe Ma»
Maximen ximen van Reeeeringe, volgens inhoude van haaren Alcoran :
van aen Al- ,^ o b ' o
coranver- I. Dat geeue Turken mogen Wijn (Jrmken , om daar door met te

\vijn dl?n-
gcraaken in een onordentelijk en ruykloos leven , (daar fy anders , na

^'•cn, hetfchryven van 'Busireeti feer fobcr en modeft zijn) noch aangedrce-

ven te werden tot ongehooriaamheyt en tumulten , noch door de heetc

Afiatifche en Africaanfche Wynen haare militaire krachten te ontze-

niHven.

cniietdif- 2. Dat geen Turken ovcr het poin(5l van de Religie mogen difpu-

SïefJe Re- t^^^^n , maar wat haaren Mnfti feyt , word van allen , ja ook van den
l'gic, Sultan felfs fo fcker gelooft, als het Orakjtl van De/phos ; Want

Mahomet haar geboden heeft de Religie niet door Mond en Pen

,

maar door den Zabel te propageeren.

enperfija- j- So vertrouwen fy feekerlijk , dat eiken mcnfchvan fijn geboortc
«Iccfen haat ^fQp fjj^j yoorhooft ftaat aangeteekcut fijnen fterfdag, dien hy op gecn-

zaagtheyt dcrhandc manieren kan overleven. Door de^c Stoïfche verfeekeringe

deftinïie"
cn vafte perfuafie van dic Fatale en onvcrmydclyke fterf-uyrzijn (y fo

animeus , dat fy vrecfen noch Pcft, noch Vyand, noch Ongeval , noch

eenig ander Pericul.

door hoopc 4. So cclooven fy vaftelijk , dat alle , die tegens haaren Vyand ko-

jleyt^,''
'^ men te fncuvelen , falig, en van ftonden aan opgenomen werden in den

hemel , alwaar fy genieten alderhande wereldfche welluften en ver-

mnakelijkheeden.

rreefMa:. 5. So leert haar de Wet van Mahomet , dat al die gene ,
dewelke

fchuldig
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fchuldig zijn aan het overgaan van eenige Plaats aan haaren Vy^nd,
verdoemen

niet konnen ontgaan de eeuwige verdoemeniffe. Hier door werden fy nifle,

feer felden of by Oorlog ofAccoord van haare plaatfen quyt , want fy

daar op fteunen , dat fy volgens haaren Alcorm van geen eenige af-

ftand mogen doen,

6. So vv'erden alle Religiën j alleen uytgefonderr de Heydenfche cnvermec-

Afgoderye en Duyvels-dienft , vry en opentlijk getolereert. Door dit Onderdanen

middel voornamentlijk is haar Rijk in de Chriften-Wereld feer verre ^°°^ vry-

uytgebreyt , gelijk op 't achfte Blad hier vooren te fien is. Religie,

7. Hoev^'el de Turken niemand dwingen , om haare Religie aan te
J°°^g^JV.

nemen , fo weten fyfe doch door verfcheyde praélyken , infonderheyt ncficicn

door de hoope tot avancement, digniteyt en rijkdom, in diervoe-

gen te bev^egen , dat ontelbare Cbriiium verloochenen , en Ma^
hornet toefweeren, Wantgeene Officien , aangaande de Mtlitie of

Regeeringe des RijX , werden aan anderen toebetrout , als aan den "Re-

negaden of verloochende Chriften^ die uyt Chriilen Ouders zijnge-

booren , om dat fy die bevinden haare getroufte dienaars en bitterfte

vervolgers der Chriften te zijn, volgens het fpreekwoord: Omms
u^poflata efl ofor fut ordims. Hier uyt volgt , dat het Ottomamifche

^jk. alleen word geregeert door verloochende Chriften , want die al-

leen bedienen de digniteyt van P^ijirSi Kaimachans, Bajfasy Sangiaks,

(^hiaftfen,famtz.ars,Spahi,ècc.

8. So trekken fy veele Chriften tot haar door de Immuniteyten en en door im«

ontlaftingen van alle tributen en fchattingen , daar van Cy werden be- «lumtcyten.

yrijd , fo haaft fy Turks werden,
,

De dertien vereenigde Smtferfe (^antons (waar medefich gealli- DeSwitfcr-

eert hebben (lonfians , S'. Gallen , Geneve , de (jnfons, de Valiefiu en
^^^^ ^J^"

het vrye Graaffchap van Xoftrgondien of 't France Comté ) na dat fy hiire Gcal-

met wonderbaarlyke fucceflen haar tegens de ^arts-Hertogen van ^^ '

Oojlenrijk^ hadden vry gevochten,en in dry groote Veld- flagen tegens

Carel de Stoate , Hertog van Bourgondien , getriumpheert , en ten

iaatften tegens Keyfer Maximilian de I. in den jaarc 1500. groote

vidorie behaalt , heeft fich niemand durven verftouten , om haar den

Oorlog aan te doen , 't welk haar oorfaak geeft , om al te met te gera-

ken in onderlinge cjueftien en oorlog tegens malkanderen , fo noch-

tans , dat (y noyt haare Unie en Verbond breeken , (
't welk^ Luir eer- lia.ireerfte

fie en voornaamfte poinü van Intereft is) maar altijd volkomen werden jntcreir"

gereconcilicert ; Dewijl dat fy wel weten , dat fy niet, als door haar

eygcn oneenighcyd en tweedracht konnen gedeftrueert werden;

O "Waarom
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W^afoi^ ^y ^lle haaie difpnyten ter zyden ftellen, fo ras en fo lang haar

eenige Uytheemfche Macht fufpefl is. En om alle onluften te weeren,

die nyt de verfcheydenheyt van haare Religie fpruyten (want Acht en

een halve Cantons deRoomfche, en Vier en een halve de Gerefor-

meerde Religie toegedaan zijnjwelk m'nder getal nochtans tegens het

meerder prevaleert ) fo ftaat elk van haar vry , om fich tot de Evange-

lifche of Koomfche Religie te begeven. Van wegens haare genereufe

dapperheyt-en ftandvaftige onverwinnelijkheyt foektelk Potentaat om
het lecifte haare Vriendfchap,Alliantie en Affiftentie; Wantter in heel

Sarop.i geen beter Infar.terye word geacht , als de haare ; ook fo,

dar men gemeenlijk den genen houtvoor onverwinlijk, wiens voet-

volk het meeft Sivitfers zijn. En om dat den Franfchen ontbreekt

deugdelvke Jnfanterye, maar in Cavallerye excelleeren , fo foekt

h^arcn Koning hunne Vriendfchap en hulp door groote premien en

privilegiën , om alfo fijn Heyr- leger invincibel te maken.
Haar tweede Bet tireede poirj^ vanhaar Interefl is, dat Duytjland en Italien

imexeft^^" haare Vry heyt ongekreukt mogen behouden , die de Switfers ook in

alle manieren fullen foeken te conferveeren tegens deflelfs Mineurs,

als het HHysvanOojienn]k^iVrat;kri]k^ en Spanjen, dewijl fyver-

feekert zijn , dat de ruïne van Dtt^tfland of Italien haaren Onder-

gang dreygt.

De Switferfe Camons en Vereenigde Vrovincien , om dat fy beyde

hebben een republiquaire Regeeringe , die by allen Potentaten word

gehaat en gedreygt , behoorden nauw aan malkanderen geallieert te

zijn , en d'eene d'ander te helpen maintineeren in haare Vryheyt , die

yder van hun minder, dan fijn leven foude willen verliefèn. Hier toe

zijn de Switfers te meer verplicht, om dat (y de beginfelen van haaren

vryen Staat een Hollandfchen Qraaf wel mogen dank weten , na-

mentlijk Lodeveijk^van ieyeren-, die mede Keyferwas, endeSwit-

ferfchè Vryheyt in haar eerfte opkomen tegens den opdrang van het

Oüftenrijks gewelt met opene Handveflen heeft gevordert en be-
cpKjparaji^e yeftigt. Defe b-eyde Republykcn zijn als twee Armen van het Duyt-

canton? en fche Rijk , dewelke feer flerk en formidabel zijn , fo om de dapperheyt

nfsl/'"ó-
^^^ Inwoonderen , als om haare goede fituatie. De eerlte is genoeg

vincien, geftcrkt en omtuynt met fwaare Gcberchten , en nauwe Paflagien; De
andere met Moeraffen en Wateren. Geene heerfcht over de Bergen

;

Defe over den Oceaan. De natuyr van die beyde Natiën komt met de

eygenfchappen van haar beyde Landfchappenfo wel overeen, dat de

Switfers om de Berjien , en de Bergen om de Switfers j De Zee om de
- ^

Neder-
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Nederlanders , en de Nederlanders om de Zee fchynen voortgebracht

te zijn.

Het Vereenigcie Nederland beftaat uy Seven Trovincien , dewel- De verec=

ke hebben een abfoluyte en volkomene Macht en Recht van Maje- HldJ^Sin
fteyt , Oorlog , Vrede , Verbond en Alliantien , en zijn heel indepen- indepen-

dent, noch eenig Keyfer , Koning of Prins onderhoorig. Eik onder

haar heeft , gelijk als Broeders , Collega en Compagnons even groote

Authoriteyt , niet tegenftaande d'eene ongelijk meer in de Gemeene
Laften draagr,als d'andere,en dat fy zijn verdeelt in HertogdomyGraaf-

fchappen , Sticht en Heerlijkheden > want fulx is een overblijffel van

oiits , doch nu fonder eenig effed , als alleen wegens den Rang. Dit vemogcn*"
kleyne Nederland , dat voor het grootfte gedeelte nyt Wateren is t'fa-

men gegroeyt , en noch veel uyt Wateren en Mouraflèn beftaat, is wei
het jongfte onder alle hedendaagfche Republyken , doch in feer korten

tijd , en by geduyrige Oorlogen tegens de grootfte Machten van Eu-
ropa , en feer fwaare ongevallen opgewalTen , en geworden het groot-

fte van vermoogen j en gefteegen tot op fuiken hoogen trap van Macht
en Glorie , dat het voor de geheele Wereld ontfaggelijk is geworden.
Als het fich voormaals tegens het Jok en Geweld van Spanjen genoeg
hadde verfeekert , (welkers Koningen veertigmaal foveel onkoften

hebben verquift , om dit Land te fubjugeeren , als het felve waardig
was , zynde daar van eens de Reekeninge gemaakt , dat fy vyftien hon-
dert Millioenen Ducaten hebben gefpendeert tot onderhout van haare

Oorlogen tegens het felve Land, en word by Qockipu de li^rario

verhaalt , dat Koning ^^hilippus de 1 1. door de Ththirtajis of de

Luys-ftekje met de dood ftrydende foude bekent hebben , dat hy in de
tijd fyner Regeeringe hadde geconfumeert 5 64. Millioenen Ducaten,
waar voor hy geen vrucht als Hert- zeer hadde overgehouden ( was het

niet langer met fich felven te vreeden , maar fcheen met Spanden meer
om de volkomene Heerfchappye , als \vt\ om de Vryheyt te ftryden.

Tot dien eynde fond het uytfyne meenigvuldige Scheepen en Vloo- enhccrrchen

ten
, met de welke het doorfnuffelde alle Wateren en Zeen des gehee- Landichap-^

len Aardboodems , en bracht onder fijn geweld de koitlijkile en gefe- P*^"»

genfte Landfchappen in ^fa , Africa en America , die het onder
allen uytkoos

, fo dat het fijn gebict omvatte met defclve paaien , daar
de Son de wereld mede befluyt. Hier door overtrof het cenige confi-

derable Koningen ingroothcyt fynesgebicts, in vermogen Vecle doch
in geluk en profperiteyt Alle, En dewijl de Repiibhjk van l^enetien

om de dry kleyne Koningryken van Cyprm i Candia en Dalm^tuen

O z haar
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haar dorft aanmaatigen Koninglyke Digniteyt , hoe veel beter is daar

toe gerechtigt dit gefcgende ^ederland , welkers Majefteyt ook felfs

van de grootlte Koningen word erkent, en dat verfcheyde groote Ko-
ninkrykcn fo in 'c Ooiten als in 't Weften beheert. Uyt die geconque-

fteerde Landen haalt het fijne Vlooten , fwaar belaaden met Schatten

en Rijkdommen , daar het geheel 8uYopa mede voorfiet , en byna in

alles een Markt ftelt.

Het ccrfte -q-j.
l^j^j ^out voor fijn eerfie poir.Ei van Interefi, dat het fyne Unie

poinift van
, • ,, 1 , 11 111 11'

haar intereft en Verbond UI allen deelen ongekreukt onderhoude , die het tot I^j-

houdhi"!^'" trechttn'tjaar 1579. heeft gefloten , en na het overlyden van Tnns
van de Unie, Willem de II. H:L:M: op den 21, ^ugujii des jaars 1(551. in

's Gravenhage heelt geconfirmeert , gerenoveert en geamplieert. Tot
dien eynde reprefenteert het in fijn wapen een Leeuw, voerende in fijn

rechter Poot een bloot Swaard , en met de flinker houdende een Bos

van Scven t'famen gebondene Pylen, met dit devys: Concordta respar-

VA crefcHnt^ Difcordia mcixima. dtlabfintur'i oordeelende,dat'et niet an-

ders, als door tweedracht jzynde fijn eeniglle fiektejkan te gronde gaan

en fterven. Dewijl de Tweefpalt onder vrye Volkeren Telden anders,

dan met verkortinge van de Vryheyt , en verderfvan Land en Luyden

kan nedergeleyt worden , infonderheyt in Republyquaire Regeerin-

gen , daar van dit Nederland in defe dagen voor de wereld een Exem-
pel geworden is , geHjkfulx ons Tweede en Derde Deel doorgaans

aanwijft ; So is voor 't felve niet nootfaakelyker , als alle onl Liften tuf-

fchen de Provinciën in haar begin te finooren , en alle Faftien voor te

komen. Maar om dat de Verfchillende Piovincien , en Fadieufe Le-

den van elke Provincie in 't byfonder , haar eygen queftien en difteren-

ten feer qualijk konnen accommodeeren , en daar toe een derde en neu-

trale perfoon vereyfchen, is voor al hoognodig, dat fy een Gouverneur

ofStadhouder hebben , die hem vertoone in haare plaats , en aan den

welken fy Macht ,• Authoriteyt en Bevel geven , om haare refpeclive

verfchillen en difterenten te aifopieeren en te moderceren , en alle dis-

ordre en foulen verhoeden , gelijk wy hier na breeder Tullen aanwyfèn.

it^no'^n^ //f« tweede poinü van [tpi Intereji is de voortTettinge van fijne

haar Intereft Commercie en Negotie , het welk het bequaamfte middel is , om

fc«?nge°"an f'j"cn Staat te verbeteren, en in welvaart te doen bloejen, waar van ons

de com- de oude aan Zee gelegene Republyken tot exemplen dienen, die in
"^^"'^'

korten tijd To machtig zijn geworden , dat (y de nydigheyt van andere

De midde- Volkeren op fich laden ; als ^thenen , Lacedemonien » Lacomoh Rho-
3en daar toe

^^^ ^ C)pnis , QarthdQQ en ïhmtcid. Hier toe is niet nodiger , als

voor
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voor eerft te defendeeren het Recht van de vrye Zee , defelve tegens alU
Rovers te beveylifyen^en te beletien j dat de Scheepen en Koopmanfchappen

met Tollen niet te haoq werden belaft. Ten tweeden, te bevorderen, dat

alle Oorlogen werden belet jfo wel tujfchen andere-, als tegens hemfelven,
wantter niet meer de Negotie deftrueert , als Oorlog. Defe nootfaa-

kelijkheden zijn van de Nederlandfche Provinciën , maar infonderhcyt

van Holland en Zeeland ten allen tyden feer behertigt en bcy vert.

yoor eerfi , aangaande de f^rjheyt van de Zee , daar aan is het De Vry-

Vereenigde Nederland fo veel gelegen , datter aan hangt deflelfs gant- zl^

fchen Staat , fonder dewelke 't felve ook loüde zijn , als een lichaam

fonder ziel , en een Land fonder Inwoonders , &c. gelijk den R,aat

van Staten in haare Petitien voor den jaare i6^i, feggen. Om defelve

te befchermen , en te verhoeden , dat niemand daar over de Heer-

fchappyc mochte ufurpeeren , heeft het felve Nederland niet ge-

fchroonitjom meermalen de wapenenjtegens fijnen dank, op te vatten.

De eerfte , die de Heerfchappye over de Zee heeft geafteólueert , is door w'cn

gcwcefl: (^arel de I. Koning van Engeland, dewelke in d^n jaare gedetur-

16^5. fevcn en twintig Scheepen uytrufle , om acht Retour-fcheepen ''^"''

van de Ooji-Indifche Compagnie in T^ederland te overvallen ; Gelijk

hy dan ook 's jaars daar na de Hollandfche Haring-buyfen op 't Hjf

quam , den welken hy door enkel geweld een gulden van yder Laft Ha-
ring afdrong, dat hy Laft-geld noemde. Doch alfoo de Staaten Gene-

raal daar over in Engeland klachtig vielen , hielt hem de Koning ftil,

en bekommerde niet meer den Harin£;-van"ft.

So heeft Nederland fich tegens de Defleynen van ProteElor Qrom-

wel 'm de jaaren i6^i. en 1653. ^n van Koning (^arel de II. inde

jaaren 1665. en 1666, met de wapenen geoppofeert. En is nu ook

in de jaaren 1672. en K575. voor de tweedemaal tegens den felvcn

KoniufT befis scweeft met "oet en bloet te fpendceren, en alJes daar by

op te fetten tot defcnfie van de vrye Zee , waar van den uytllag hier

na volgen fal. Oili defe reden zijn alle Zce-en Commercie- plaatfen

aan dit Nederland fchuldig de hoogfte dankbaarheyt , om dat fy daar

door alleen worden gedefendeert , fo dat ^y haare welvaart behouden,

die anders door een gepretendeerde Heerfchappye over de Zee foudc

fchip-breuk lyden en gefpolieeit v^'erden.

Tot Intoomingevande Piraaten fend Nederland noch dagelijxuyt peintoo-

fijne Convoyers, en als het de noot vereyfcht ,
geheele Oorlogs-Vloo- ^^'"pïalcj"

ten. So heeft Holland alleen voor dcfcn tegens de Hanfe-Steeden

de waapenen aangegrepen , en de Oofi-Zce van der felver Rovers in

O ^ kortea
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korten tijd gefuyvert, a!s defelve den HolUnderen de vaart op de Oo/?-

de Modera- Zee wilden benemen. En om dat de verhooginge of vermeerderinge

Tolicif
* der Tollen fmaakt na de Zee- Heerlchappye , en den Koophandel feer

belemmert, hebben de Nederlanders noyt yets naargeiaten, dat defelve

konde beletten. Dit heeft tot fijn fchaade beproeft Chnjiianus de IV.

Koning van Denemarkjn , als die de Tollen in de Sont verfwaarde,

en daar door de vrye vaart tiubeerde.

Een gen«- Ten tweeden , om dat het van veele eeuwen is waarachtig bevonden,
laic vieedc.

j^ffej. „iet J5 ^ ^yaaj- door de Zee- Vaart en Koophandel meer vervalt,

als door Oorlog , Mars enim omnia vertit ; So heeft dit Nederland

altijd gehouden voor een vaile en Polityke Maxime , dat het met alle

kracht foeke voor te komen, i. Oorlog tfiffchen Vreemde en T^entraU

Totentaaten. 2. Oorlog van andere tegens hem felven. Het is yder

een notoir en bekent , dat de Vereenigde Nederlanders' daatelijk met

haare Ambaffadeurs en Envoyés vaardig zijn , om in de aflbhe te fmeu-

len alle Oorlogs-vonken tuflchen andere Staaten en Ryken, die tot een

groote vlam fouden kunnen uytbarflen ; Waar over dat fy , gelijk de

Venetianen in haaren fleur en koophandel , by veelen zijn gebaptizeert

met den naam van Balance-makers. En om felfs alle Oorlogen te

myden , geeft Nederland aan fijne partye fo veel toe , en fubmitteert

fichfo verre, als de Vryheyt van de Zee en Negotie kan tolereeren,

So heeft het Engeland nu tot dry reyfen toe fulke fatisfadie geprefen-

teert, als felfs Neutrale Mediateurs fouden verftaan te bthooren ; Maar

is echter door der Engelfchen onredelyken eyfch , ondermynende de

Vryheyt van de Zeeën Commercie-, elkercyts tegens lijnen dank noch

gedwongen geworden het Oorlogs-Pancicr en Malien-jak aan te trek-

ken, om fyne natuyrlyke Vryheyt te befchermen.

En de Tra- Tot bevorderinge en voortfettinge van de Negotie heeft het Veree-
aaten van

j^jgfje Nederland aangegaan verfchey de traclaten van Commercie , afs

cic. met de Hanfe-Steeden, Denewarkfu -y Swede», Polen, %ujland en

Turk^jen ; En heeft opgerecht befaamde ['ompa^nien van Ooft-en

Weft-Indien , dewelke verfchcyde groote Koninkrykcn en Landfchap-

pen den Spaanfen en ^ortugiejen , voormaals haaren vyanden , heb-

ben ontweldigt , en haar veroorfaakt groot verlies en fchaaden, en met
onafmctclykc fchatten haaren Staat verrijkt en beveftigt. Solang en fo

meenigmaal het Vereenigde Nederland defe twee nootfaakelykepoin- -

clen van fijn Itüerefi wel heeft geobferveert , en in allen deelen is na-

gekomen , heeft het alle dreygementen en fwaarighedcn verwonnen,

fijne welvaart gciiiabileert, en fich tegens alle Potentaten en Staaten

fo
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fo redoutabel gemaakt , dat elk fich gelukkig, en tegens fijne Partye en
Vyanden genoegfaam verfterkt rekende,als hy maar in nauwe verbinte-

nis met dit Land mochten leven, en fijne Vriendfchap genieten
; Want

het door Gods byfonder bcftier , maniemcnt van fijn deftige Politie^

en onverbrooken dapperheyt fich uyt duyfende periculen voor en naar

feer wonderlijk heeft gevrongen, en fijne Vryheyt altijd ongefchonden

bewaart , en daar door aan de geheele Aarde doen blyken, als ofhet in-

vincibel en altijd duyrende foudc zijn, fo lang de wereld flaat.

Maar om dat voor-eerji de J aloude en Afgunlt tuflchen de refpedi- Nederlands

ve Provinciën en Provinciën, Leden en Leden eenige jaaren feer mee- i^^ t"e"j.yj

fterlijk haare rol hebben gcfpeelt, en veroorfaakt fulke fiekte van Fa- dooijalou-

dien en Oneenigheden,dat den Nederlandkhen Leeuv/ met fijne wel- ^^j^"
^*"

yaart meermalen fo periculeus in {m]vi\ l-^g? dat hy fcheen den Geeft te

willen opgeven, ter oorfake , dat de grootlte ruïne en gevaarlyxte ver-

anderingen in een Republijk ontftaan door Fadien,

En ten tweeden, om dat de T^jdighep, die de Fortuin altijd op en door de

de hielen volgt , [Invtdta. ejifortmdi ajfecla) niet wil lyden, dat de ee- ''>^"''«-

ne de ander furpaMeert , ofin Deugt en Rijkdom overtreft , en daarom
in de gedaante van een oude, magere en vaale Vrouwe, met fcheele oo-

gen , en flangen onder haar hayr gevlochten , die haar eygen hart opee-

ten, dat fy in de handen heeft , altijd doorwandelt alle Heeren Hoven,
en daar alles na haaren fin beftiert , en de gemoederen van allen gelijk

als betovert ; So is het felve Nederland eensdeels door fijne inwendige

Faólien, als door een Peft feer geinfetfleert , en anders deels tegens alie

Recht en Billikheyt in fijne welvaart grootelijx verkort , ende bena-

deelt door de Ntjdighejt en Staatfuchtt die de oogen van raeeft alle de

Princen , maar infonderheyt van J^rankrijk, fo feer door eygenfinnige

hovaardyeen opgeblafentheyt geblint hebben, dat fy met de Vylen en

yiedermnyfen 't licht van Nederlands Zeegen in haare oogen niet kon-
nen lyden , maar deffelfs Val en Ondergang gedrcygt en gefwooren,
en tot dien eynde allerley bedenkelyke hagen gelcyt hebben, om 't fd-
ve te verdelgen als een tweede Carthago^

Nopende het eerfte poindl, namentlijk de Partyfchappen en Fa- Begin vsn

(ftien , fo is 't , dat defelve in Nederland haare hoofden hebben begin- ^aaiW,"
^

nen op te fteeken , fo ras defelve Staat door de wonderlyke fucceflen

vandenWijd-beroemdenVorften Prins Maurits H, L. M, eeni-
ger maaten gercftabileert , en de Regeeringe fo op fijn beft ge-
tempert was , dat die van de Polityken vergeleeken wierd by de Re-
geeringe der Romepen omtrent den tweeden Pmijchen Oorlog,

wan-
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wanneer haaren Staat mede op fijn volmaakft was. Want na dat

den Graaf van Lycefter hadde gemaakt en gefaayt in'tVereeenigde

Nederland Teer vcrvaarlyke Twiften en Verdeeltheden , die door den

Hoog gemelden Prins noch gelukkig wierden te boven geworllelt , fo

afi-ccteerden fommige door infolemie de onbepaalde Vryheyt , waar

door de verkeerde onder het volk , indien hun partydige en immagi-

naire concepten gelukt hadden , de Autheurs , naail God , van haare

Vryheyt verworpen fouden hebben. Onder Atit was eenen Carel

Roorda wel de voornaamfte , die de wind van een yilgcmeem Vryhep

in 't hooft hebbende , de eerfte is geweeft , die kort daar na verande-

ringen in de Regeeringe heeft geftaan , en Verdeeltheden onder de

Provinciën en Regenten focht te caufeeren , die noch door het wijs be-

leyt van den felven l^rins Maunts en Graaf Willem van Naffan ge-j

lukkig zijn geprecideert. Ongelukkiger fuccefTen hadden de defleynen

van M^, Jo^an van Olden 'Barnevelt , yidvocaat van den Lande van

Holland en Wefl-f^riefland i diehy tegens de oude Hollandfche Re-
geeringe quam te entameeren. Want fo haaft en had men niet gefloo-

ten de Treves tujfchen Spanjen en de Nederlanden , oi 'Barnevelt ver-

oorfaakte door fijn nieuwe concepten van veranderingen in de Oude
Regeeringe fulke Scheuringen , en Fadien , dat daar door den Staat

van den Lande, en de Perfoon van den Hoog gemelden Prince in het

uyterfte gevaar wierde gebracht. Van defe Faólien maakte hy hem
felfs Hooft , en tot lleunfel van dien , ftookte hy (naar inhout van fy-

ne fententie) onder verfcheyde fpecieufe pretexten , het vuyr van

Tweedracht , en verwekte allerley diffidentien tuflchen de Provinciën,

niet tegengaande niemand geoorlooft is te violeeren of te verbreeken

den band en fundamentele Wetten , waar op de Regeeringe der

Vereenigde Nederlanden gefundeert , en defelve Landen , door

Godes genadigen zeegen , jegens alle geweld , meyneed , endema-

chinatien haarer Vyanden en Quaatwilligen tot noch toe befchermt

waren geweeft.

Hier uyt zijn in de jaaren i(5i8, en 1(^19. veroorfaakt feer groote

Veranderingen , fo in de Tolttie , als in de 'Keligie , die alleen door

de goede diredie van Prins Mauriti weder gevallen zijn met de ge-

vangenis en de dood van den gefeyden Oldenbarnevelt , als ook met de

condcmnatie van fckere andere Heeren tot Eeuwige Gevangenis,Ban-

nifl'ementen en diergelyke ftrafren.

Maar na dat Prins Frederik^Hendrik, onfterflyker memorie door

de nydige dood was weggerukt , dewelke geduyrende den tijd van fijn

Stad-
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Stadhofiderfchap Nederland hadde geconrcrveeit in fuiken volflagen

Eendracht , datter tufTchen de refpeétive Staaten geen of weynig diffe-

rentie en oneenigheyt \s gerefen , die hy in haar begin feer voorfichtig

amputeerde , en na dat fijn Soon Prins Willem de 1 1. om dat hy 'm

vvysheyt , voorfichtigheyt en kloekmoedigheyt fijne hoogberoemde
Voor-Ouders niet behoefde te wijken , maar de wereld tot een won-
der ftrekte , wegens de menigvuldige onwaardeerlijke dieniten en me-
riten der felver fijner Voor-Ouders van haar EEd: Groot Mog: was
geëhgeert tot Stadhouder , Gouverneur » Capiteyn en Admiraal Ce^

heraal i en op die voet de oude Nederlandfche Regeeringe felfs van

den beginne aan genoegfaam onveranderlijk , en by een en Aq^Ivq Ge-

temperde Forme altijd hadde geftaan y So raakte de Vryheyt fouyt*

/poorijT op 't hollen , dat het noch een fchrik is te gedenken aan de ex-

ceffen en veranderingen in den Staat toenmaals voorgevallen.

Want, na dat de Staaten (jeneraal, en voornamentlijk die van oorfprock

Holland , fiende > dat den Koning van Frankrijk, by het langer con- flcyn^hc*"

tinueeren van den Oorlog tegens Spanjeny feer machtig , fufpecft en '^^^^'^*

ontfaggelijk wierd voor alle Princen van Europa , en den Koning van
Spanjen heel buyten pofluyr raakte , om het tegens Vrankrijk ftaande

te konnen houden, met Spanjen in den jaare 1(^48. tot Munfier
hadden gemaakt een Vreede , dewelke liet Vereenigde Nederland
bracht op den top van Glorie en Aanfien by alle Potentaten des We-
relds ; aangefien God feer wonderlijk deifelfs kleyne beginfelen hadde
gefegent , waar door het gekomen was tot die formidable Grootheyt,
dat de Machtigfte Koning van het Chriftenrijk gedwongen was Ne-
derlands Vryheyt te erkennen , en een Vreede te fluyten genoegfaam
na der Staaten welgevallen ; So wierden eenige van de Regenten door
defe reputatieufe Vreede , als ook de nauwe en goede Alliantie en Cor-
refpondentie met de nabuyrige Potentaten , en de jaloufie onder de
Chriften Princen fo verre geperfuadeert , dat fy niet twijftclden , of
louden niet lichtelijk door eenigen Oorlog ofte Water , of te Lande
aangetaft werden , maar oordeelden , dat de Republiquaire Regeeringe
buyten het gefag van een Jllufier Terjoon als Stadhouder , waar dooi*

defelve Landen altijd by alle Natiën waren gerefpcdeert , foude kon-
nen werden gemaintineert. Waarom fy trachten den opgang van Acn
HuyfevanOrange met alle bedenkelyke middelen te fupprimeeren,
vreefende dat anderfins door deffelfs al te groote Macht de Souverami-
teyt der felver vrye Landen, indien niet t'eenemaal onderdrukt , im-
mers den glants ten meerderen deele benevelt foude werden , en dat

P fy
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fy in tyden en wylen fouden moeten buygcn en fuchten onder een

fwaarder jok > als men doorfo vinnigen en langduyrigen Oorlog van

den hals gefmeten hadde.

Jic de Macht Om die reden heeft men ccrfl getracht den Trince van Orange te

va" Orange" Ontnemen de Macht en Authoriteyt,dic hy tot die tijd toe door en om-
foekt te rer- fj-gnt de Militie hadde gehad , om hem alfo van fijn meefte en fterkfte

' force te ontfenuwen , en mettertijd fyne verdere Dignitcyten tebe-

fnoeyen , en met eenen de Ingefetenen van fo fwaaren onderhout van

Militie te ontheffen , fulx dat ten eerften de Scheepen ten Oorlog ge-

equipeert, ten meerderen deele zijn verkoit ofte opgcleyt,en een con-

fiderabel getal van Militie afgedankt geworden , waar door de Guarni-

foenen fo ontbloot wierden , dat fy nauwelijx befet bleven , 't welk in

\ jaar 1650. en daar ontrent fulke groote en gevaarlyke onluften in de

Regeeringe veroorfaakte , dat den Hooggemclden Prince , door per-

fualie van andere , fo men feyt , geraden vond , eenige Heeren uyt de

vergaderinge van Holland te faifeeren , (gelijk ook de Heeren de Wit

van Dort : De WaaL en Rayl van Haarlem : *Duyfi van Voorhout

van Delft : Keyfer van Hoorn : en Stellingwerf van Medenblijk op

het Huys te Loevejieyn vaft gefet wierden , waar van defelve Heeren

met haare Creaturen den naam van de LoHvefleynfche Faüie hebben

verkreegen) en de Stad ^mjlerdam te dwingen, denkende, dat

fwaare fiekten gemeenlijk vereyfchen fcherpe remedie , volgens het

feggcn van Vtrgilius

:

K^es dttra & Regni novitas me talia cognnt

Moliri,

Dat is:

*De nieuwe Heerfchappye en hardigheyt derfaaketJi

Deed my in tegendeel een hard beleyd opmaaken.

De onluften Doch defe Tweefpalt en Onluften wierden naderhand tot een on-
wordengca- derüng contentement meteen Generale u4mne(iie ten deele geabo-

ecnArarc"^ leert, en ten decle bygelcyt tcr oorfaake van het ontijdig en klaaglijk

Soód^van* overlyden van den Hoog gedachten Prince op den 6 Novemh. 1650.

den Prins, de .velke na liet een droeve befvvangerde Weduwe , die 8. dagen daar-

dieeenwon- na verloftevan een jongen Soon FT/Zfc?» ^f III. jegcnwoordig Pm-
dcriykcver» ce van Oranje , en onfen gewenfchten Stadhouder,

''tnShtgm Defe Dood caufeerde veel droefheyt in de herten der gener , die op-

de" suat^'^
rechtelijk erkenden de gelukkige w'elvaart , waar mede defen Staat,

«aufe«"j byde Regeerings der Stadhouders ^ boven andere Natiën hadden ge-

I
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floreert, en dede den Heer Stermont , Predicant in 's Gravenhage , op

denPredik-ftoel rontuytieggen, dnt dit jaar mede bracht het hegin

van den Val defer Landen , maar verwekte in het tegendeel groote

vreugde en blijtfchap in de herten van veele Hollandfche Regenten,

dewelke dorftcn heggen , dat nu eerft Hollands Vryheyt gebooren

was , daar men tachtentigh jaaren om geoorloogt hadde , dat Hol-
land nu eerft tooni-vry was geworden , dat men nu verloft was van de

flavernye der Prtncen van Orange, die te groot wierden in den Lande,

en van tijd tot tijd gedongen hadden na de Smverainitejt , waar door

de Algemeene Vryheyt gevaar liep by hun verkracht te Tullen werden,

en gat fuiken wonderlijken Veranderinge in de Regeeringe, dat de ge-

fufpedleerde Heeren tegens voorgaande Refolutien wierden in ime'

grum herftelt , en verklaart admifïïbel tot alle ampten en digniteyten,

en dat voorts alles daar heenen wierde gedirigeert,om den Staat voort-

aan fonder Stadhoader te beftieren ; Niet tegenftaande , dat door
veele Leden voorflagen gedaan wierden , van aan den jongen Prince te

oftereeren alle de hooge Charges , die fijne Voor-Vaderen hadden be-

kleet , en dat niet lang te vooren , na het overlyden van den hoog ge-

melden Prins Frederik. Hendrik, haare EEd: Gr: Mo: hadden moeten
bekennen , dat het lichaam van haar Politijk Gebouw niet wel konde
werden geconferveert , fonder fo een Hiro'tciHe Opfiender , en dat

geen minder Eer en Glorie , na alle Po/itijkc en Dotneftijke Maxi-
men , aan T^rins Willem de 1 1. by alle Staatswyfe mochte werden
toegefchreeven , over het conferveeren , vergieren en cultiveeren van

hetopgemelde ty£dtficie van Staat, als aan diegene, die het felve

van den grondfteen , tot fynen hüogften top hadden opgetogen ; Tot
een peremptoir bewijs, dat felfs de Hooge Machten der felver Landen
^t Stadhonderlijke Regeeringe toenmaals niet min confiderabel hebben
gehouden in tijde van Vreede, als in den Oorlog , daar haar EEd: Gr:
Mog, felfs toe gebruykten de Authoriteyt van den Poëet , feggende

:

Non minor efi vi^tHs , ejHam (jttarereparta taeriy

Caffts inefi illis , hic ent ariis opus»

Dit hebben de Heeren van den Hogen en Provincialen Sade , mitfga-

dersdievande Kamer van Tieke^mge in Holland by haar fchriftelyk

advijs indcnjaare 1584. gcnocgfaamgccorroboreert met de/è woor-
den : Dat anderfins , (dat is fonder een Efmnent hooft) aan den Staat

defer Landen fouden ontbreeken de Fundamenten , daar een goede Regee-

ringe ofte Politie moet opgetimmert z,ijn.

P 2 De
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De Nootfaakjlijkheyt vaneen Stadhouder ofte Illufter Hooft is

van fuiken gewicht , dat aan de Dccifie van dit Politijk Poind depen-

deert de Balance van de (jeumeerde Provinciën , en vervolgens de

welvaart van den ganfchen Staat. Als wy na exemplen mogen oordee-

len, To konnen wy daar van genoegfaam verfeekert zijn , want Bodtnus

feyt: ^uodfi Plnrinm Imperia memoria recolamus , inveniemm eos

ant cum civibm internum , aut cum hojiibus externut»' hellnm perpetao

t^effijfe } & (juando ftoruernnt T^olyarchiö: , non Plurinm , fed Sapten-

ttJfimictiJHsdam Imperio , nmn & confiUo ^ qnaft Regia quadampote-

Jlate gnbernatoi & moderator fuiffe.

Dat is :

So wy onfe geheugenis willen recoleeren , wegens de exeffiplen van de

veelhoofdige Regeeringen , [ofuilen wy bevinden, dat defelve altijd heb»

hen gehad continueele In-of Vyt-landfe oorlogen , en ofhetgebeurd was,

dat defelve in welfland hebben gefioreert , (o is fulx gefchiet niet door het

Oppergebiet , Raad en T)aadvan Veelen , maar alleen van een van de

Verflandigfle » dicfein de 'Balance heeft gehouden , en als een Koning

geregeert.

Dit felveleeren ons de oude Tolyarchien van Romen, uithenen,

Sparten, Theben, (^arthago , CoriKthus, en veele andere meer, die

alle by de Regecringe vari een DiÜ:ator , Prtns ofte Koning hebben

welgevaaren, maar Ibnder defelve zijn vergaan en verdweenen. VV^aar-

om de befte hedendaagfche Republyken , als die van Venetien , Genua,

Luca en Ragufa tot haaren welftand een Hertog ofte Prins kiefen,

de eene met minder, en de andere met meerder Authoriteyt en Macht,

na de Conftitutie van haare Republijk.

De voornaamftc Reden,vi^arom fonder Stadhouder ofte Illufter Per-

foon deVereenigde Nederlanden feer qualijk konnen bcftaan,fijn dcfc:

I. Om dat de oude Ordre en forme van Nederlands Rcgeeringe on-

der een qraaf oke Stadhouder , beftaat in de befte Confonantie en

Harmonie , zynde gcfundeert op een puyre middelmatighcyt , getem-

pert uyt alle de dry foorten van Regeeringe, en gecurecrt van alle fau-

ten en periculcn , die elke foorte van Regecringe onderworpen is. In

fuiken getemperden Staat rcprefenteert den Graaf ofte Stadhouder

de Monarchie , de Staaten , de Ari^ocratie , en de Vroetfchappe»

de Democratie, &c, 't welk hier vooren op het 17. 18. 19. Blad

breeder is verhandelt.

Defe forme van Regeeringe is in Holland en Zeeland ïngevoert

met den aanvang van haare alderoudftc Graaflijke Regeeringe , welke

l>ro-
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Provinciën daar by voorfpoedig hebben gecontinueert over 800. jaa-

ren , maar fo ras , en fo meenigmaal als men die oude Rcgeeringe heeft

willen veranderen , wierd den Staat gedreygt met fijne ruïne , omdat
het ftrijdig is met de reden , dewelke vereylfchen , dat men die Forme
van Rcgeeringe moet aanhouden , waar door de landen zijn machtig en

redoutabcl geworden , en altijd in Ruften Vrede bewaart, naar ons

Saltdftius leert , feggende : Jmperitim facih iisdem arübfis retinetfir)

qHihns mtio partf*m efl.

2. So word de Majejieyt beter geprefenteert door het refpefl van Tweede

een deftig ^;o/ir endefplendeur van een gerenommeerden Stadhou- ^"<^«n>

deTidXs door vcrfcheyde Hoofden,die gelyke macht hebben. Gehjk fulx

Cicero al in fijn tijd gcleert heeft, feggende: Princeps faciem fecam
Attulerat , authoritatem RetpHbiictt , met welke woorden hy te kennen
gaf, dat het aangcficht van den Prins is de Authoriteyt van den Staat,

De exemplen van Thejfalien, MitylencM', Lacedemonien en Romen wy-
fen ons aanjVi^at een groot refpeól en reverentie de Authoriteyt van een

eminente Perfonagie heeft verwekt in de gemoederen van der felver

Regenten en Ingefetenen. Als yippim Claudius 'Burgermeefier tot

Romen het tumultueerende gepeupel niet konde ftillen , fofeydehy :

Ik^ fte nu voel , dat de 'Burger-Meejleren alleen kpnnen drejgen , maar
niet ejfe^ivelijk, gebieden'^ kpmt laat ons ^^« Stadhouder i^/>/"^« , van
wiengeen appol valt • En Livius feyt van de Romeynen , als (y bele-

gert waren : Tantus DtElatoris terror fuit , ut hofles eo creato ftatim

a moembus dtfcejjerint : Dat het verkiefen van een Stadhouder fuik een

fchrik onder de Vyanden maakte , dat fy terftond de belegering op-

braken.

Maar hoe ter contrarie , by manquement van een Illafler Terfoo»
de Regenten en Regeeringe van dit Nederland eenige jaaren herwaarts

opentlijk op alle wegen en ftraaten , met difcourfen en fchriften , fon-

der de minfte fchroom , fchandelijk zijn gevilipcndccrt en befpot, kan

niemand ignoreeren, die maar eenige geheugeniflc heeft.

5' Om dat het grootfte quaat , dat de Feel- Hoofdige Regeeringen Der Ree*

fchier cygcn is , en veelmaals veroorfaakt heeft der felver totale ruïne, '^^"v

beftaat in geduyrige Tweedracht en Fa6tien onder de Regenten, als

ook in twiil en tumult der Onderdaancn ; So kan üilkcn Staat niet bc-

. ter behouden blyven, als door een derde , neutrale en bcquame Per-
foon, zijnde een Eminent Hooft, die de verfchillcn gevoegelijk kan
byleggen en aflopieeren. So feyt Tacitus : Discordantis
P A T R I ^ NON A LI U D REMEDIUM E S S E > OJJ A M S ï

P q AB
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AB UNO RECATUR. Dat IS : Daar en is leen middel-, waar door

het oneenice Vaderland meer kan hehonden hljven , ah dat het van Een

worde geregeert. Justinus verhaalt , als het Oracttl van die van

Vhrjgien gevraagt vvierde , hoe haare Landsquaalen Tonden konnen

genefen werden , dat het antwoorde , Rege aut n.^rincipe difcordiis

opHs ej[e i dat (y om het vier van tweedracht te bluffen, een Koning

ofte Prince nodig hadden. VtrgtliHS getuygt dit met fijn vers

:

Tnm pietate gravem ac meritis ft forte virum qnem

(^onfpexere füent , arrejiisqtte aurtbus ajiant*

Dat is :

Op het fen van de Vorfi , wiens tegenwoordig weefen

,

Het Volk^ omfet , werd twifi en tweedracht haa(l genefen.

Want hoe meer abfoluyt regeeren , hoe grooter het pericul van onee-

nigheyt is , fpriiytende uyt Diflentie , Emulatie en Faóèie , als mede

iiyt diverfe InterefTen , oogmerken en andere infichten , die fodani-

ge Staat doorgaans volgen , gelijk de fchaduwe het lichaam. Veele

exempelen leeren ons , dat de Beroerten en Fadien in de Republyken

eens begonnen zijnde, niet weg te nemen zijn, als met de ondergang en

geheele omkccringe der Regeeringe , met grouwelyke bloet-baden en

verfchrikkelyke moort-tonneelen. Hoe fchrikkclijk heeft men ge-

moort in alle die fchoone Griekfe Republyken , welkers gelijk-mach-

tige Regenten , door haar onderlinge verdeeltheeden , defelve fo lang

hebben gefchut , tot dat fy cyndelijknoch alle hebben moeten buygen

onder de Banieren van PhiUppHS en Alexander de Groote. En wien

kan fonder ontroeringe aanfien , door al wat grouwelen "Komen heeft

moeten worftelen , al eer Cafar een eynde maakte van al het woeden

der Feel-Hoofdige dwingelandye , en den grondlteen leyde van een

vreedfame Regeeringe , die de Werelt geadmireert heeft onder fijn

Succefleur u^ngujlus. So hebben de j4jf\riers , Terfen en Meden
haare Monarchien door Eendracht opc^cncht , en eenige Eeuwen
doen fubfifteeren, en daar na door Tweedracht doen nedervallen.

De Heeren Staaten van Holland en We(l Vrtejland hebben felve

eertijds dit poind van fuiken grooten nootfakelijkheyt geoordcelt , dat

fy in verfchcyde Deliberatien en Refolutien hebben ^cpofeert, dat.

fonder een Eminent Hooft de Provinciën met maikanderen , en de Pro-
vinciën in haar [elven niet fouden konnen bejlaan. De Ervarcntheyt,

zijnde de befte Meeftreffe , en tweeden trap der wijshey t , conlirmeert

ons
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ons het felve door de exemplen van de FaSlien van Lycefter , Roorda,

'Barnevelt , en de eerfte LoHvenfleynfche Heeren , hoe die , door het

wijs beftier der Doorluchtige 'Princen v.m Orange H, L, M» feer

voorfichtig zijn geappaifeert ; Sulx dat men met recht in Nederland

magfeggen, gelijk men tot Romen dede ten tyde van de verhoogin-

ge van Ahih^hs : Vt hand dabie nunqHam coire ant conjentire pojfet

Batavorum gens , «^7? nniHs ^r(z(idis natfs , qfiali anima <^ meute

regacur,

4. Als verfcheyde Provinciën , Leeden en Steeden tTamen met *" ^^ ^'^f^ïe

even groote Authoriteyt en Macht regeeren , fo is vaft en feker , dat

doorde Verdeekheden, Ambitie en veeltijds Corruptie, die onder

de verfcheydenheyt der humeuren komt te latiteeren , der felver Deli-

beratien langfaam , en de Refolutien veel Difpuyts onderv^orpen zijn,

de Sccretctren lichtelijk werden geopenbaart, de Executie van Deflèy-

ncn , en Expeditie van Staats faaken getraineert en geprotraheert , ja

ook wel geheel belet werden , gelijk fulx menigmalen de ervarentheyt

in Nederlands Regeeringe buyten Stadhouder heeft getoont , dat haa-

re Partyen al hadden gerefol veert , eerde Staaten eens begonden te

delibereeren ; En fo ras van defelve Staaten yets was gerefolveert,

dat de Partyen het gewaar werdende , de Expeditie en Executie daar

van prevenieerden , ofanderfints traverfeerden. Dit kan niet gevoege-

lyker als door een Iltttffer Hooft werden verbetert, dewelke als Stad'

hotéder of GoHvernenr hem vertoone in haare plaats ; en aan de welke

fy Macht , Authoriteyt en Bevel geven , haren Staat als GoHvernettr,

(^apiteyn en Admiraal Cjeneraal tt reprefenteeren en voor te ftaan; den

Staat fo in Balance "be houden , dat de eene Bondgenoot over de andre

nietpredomineere; te bevorderen en te bewaaren de Preëminencie,

Gerechtigheyt , Privilegiën en Welvaren van den Lande , Leden , Ste-

den, en Ingefetenen van dien ; defelve te conferveeren voor alle Over-
lall , Foulen , Afbreuk en Schaade ; in de Steeden en Sterkten goede

Opficht , Ordre en Wachten te doen houden , fo te Water als te Lan-

de , en diergelyke andere Dienften meer , die veel bequamer door een

1Huiler Perfoon gemachtigt met de Laft en Authoriteyt van de Hoo.
ge Overigheyt, als door verfcheyde Perfoonen bedient en uytgevoert

konnen werden Gelijk Tacitus fcyt: Rex maximas geri non pojfe^

nijl uni hnperitim detnr , en een ander feyt : Segmas expedinnt com-

wijfa negotia plnres. Want gelijk een Schip door eencn Stuyrman, alfo

moet een lichaam van Regeringe door een Gemoet en Sin bettiert wer-

den. Om dat de T^omepen te lang delibereerden , verlooren fy de

Stad
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Stad SiKTtintm , qtiin tarda (mt , quA in commnm expoftuUr.tHr. Ko-

ninglijk is het, met een Promptitude en Vaardigheyt yets uyt te voeren

feyt Tacttas : jlatim exeqm Regium videiur,

Tegens Niet tegenfkandc alle dcfe gelbnde redenen, nootfaakelijkheden en
alle a'e!e Re- laiiaer exiicrientien , fo hebben veele Regenten van de meefte Provin-
dcn heeft .o jiiii^ ^^ '^ tj rt J-
mcnhec cicn een doodelykcn haat opgevat tegens t tÉitpvanürange ^ diege-
siadhouder- fpj-ooten was iiyt het leet 't gene die Partye fich oordeelde aangedaan te

Ucn^e in- zijn in het onderdrukken van de genaamde Lonveflejr.lche FatUe, Om
nuiieeren*

^yelken hoon te wreeken , heeft men dien jong-gebooren Fntjce niet

alleen van het Stadhouderfchap gefecludeert, maar ook het felve Hiiys,

ib in Perfoon, Naam, als Goederen, gelijk in't Tweede D^tl aangevve-

fen wort , verkleint met fuiken fucces , dat het gebracht wierd in allen

fchijn, om in eeuwigheyt niet weder het Hooft op te Ileeken; en voorts

getracht alle nodige ordres te ftellen, dat de Republiquaire Reieeringe

in een gerufte Vreede en Eendracht , en de Ingefetene in hunne Nego.
tie en Welvaart fouden werden geconferyeert. Sed Diis aliter vtfamy

deGoddelyke fchikkingen reguleeren haar niet altijd na menfchelyke

met cm voorflagen en gedachten ; Want nauwlijx hadde men de lucht van die
oognieik, Soete en Vrye Regeeringe in de neusgaten , waar door de Nakome-

lingen hoopten te rufte te gaan op dat fachte bedde,dat hare Voor-Ou-
deren voor haar fcheenen bereyt en opgefchut te hebben, fo zijn haar

van tijd tot tijd veel dreygende en landbederflyke onheylen overgeko-

dat vcrydelt men. Als vooreerft Proteüor Cromwelidk 't Welvaren en de Scheeps-
wierd door y^j^j-j. y^j^ Holland en Zeeland aanfiende met een boos en nydig oog,

genoegfaam fonder reden , verwekt heeft dien koftelyken en fchadely-

ken Oorlog , in dewelke Nederland ingewikkelt wierde t'eenemaal

Jegens fijn hterefl ^ omdat het de vooren-geroerde OorIogs-1 aften

niet konde verminderen , maar die mofte continueeren en ook befwaa-

ren, Nederland te defer tijd door de voorfz. fchaadelyke Fadie ver-

deelt , en door gebrek van bequame Scheepen en Canon machteloos

gemaakt zijnde , heeft defen Oorlog flappelijk begonnen , en ongeluk-

kig volvoert, waar door het behalven omtrent acht hondert Koopvaar-

dy-fcheepen quam te verliefen een gedeelte van de Reputatie,die het io

waardiglijk verkregen hadde j werdende de Staaten door (^romwely

die fijn voornaamfte Interefl oordeelde te beftaan in de onderdrukkinge

en uytroeyinge van het Hnys van Stuart , geweldelijk, fo niet vrywil-

lig, afgedrongen een belofte, van noyt den Jongen Prince van Orangt
te avanceeren tot eenige van de Illuftreen Eminente Charges , tot de-

welke fijne Voor-Ouders door hare meriten waren gevordert gev^^eeft.

Nader-
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Naderhand hebben de Franfche , jaloers zijnde over den Florifanten

o'oor de
Koophandel en Zeevaart , die de Ingefetene van Nederland op alle ^'""fe r'o-

quartieren des werelds dreven , door raad en aanleydinge van (^ardinal
^'^^^^"*

Mafaririi op de Middelandfe Zee en elders, met fchepen , die (y

in 't Vereende Nederland gekoft hadden , fodanig beginnen te rooven>

dat de koopluyden alleen van Am^erdam , door publijk bevel , haare

fchaade aanwefen verre over de honden Tonnen Goms. Maar alfo

eenige voornaamfte van dat Rijk in defe Pirateryen participeerden,

konden de Staaten door haare AmbafTadeurs in Vrankrtjk, geenefatis-

fadie op de geledene fchaade , noch ordre in het toekomende krygen,

tot dat den Vice-Admiraal de Rnyter twee van defelve Zee-rovers

hadde genomen. En hoewel dit de Franfche fo verbitterde , dat (y ter-

ftond ordre gaven , om aan te flaan alle Nederlandfche Scheepen en

Effed:en fonder eenige preallable Klachten , Waarfchoiiwingen ofte

Reedenen , en van die onredelijke adien niet wilden defifteeren , voor

en aleer de Staaten van Holland op den 16. April i6')j,by Forms
van Retorfe in arreft hadden doen nemen alle Franfche Scheepen en
Efted:en , en voor dat de Staten Generaal op den 11. Mey daaraan

volgende by haar Placcaat ftrik hadden verboden , van uyt eenige Pro-
vinciën , Steden ofte Havenen van Vrankrijk. eenig Gewas ofte Manu-
faduren in haare landen te brengen ; So lieten {y nochtans de faak daar

op fo foetjes glyen j dat fy tot wegneminge van de differenten met den
Staaten een Traftaat flooten, waar van de Koning tot groote prejuditie

van den Nederlanders de ratificatie fo lang traineerde , dat de Staaten

Generaal andermaal genootfaakt wierden haar nadeel te prevenieeren

meteen Tlaccaatindatoden 8. Angu^i defl'elven j aars , waarbyfy
verboden alle Vaart en Negotie op Frankrijk.. Dit bracht foo veel te

wegen , dat de Koning fijn rigoureufe Ordonnantien en Ediflen tcgcns

de Ingefetene van de Fereenigde Provinciën weder introk , en met de
Staaten by nader Traflaat renoveerde de Vryheden en Privilegiën , die

weder-zijds Onderdanen cgalijk en.rcciproqiielijk foiiden hebben te ge-
nieten in de landen fo van Frankrijk^ als de Nederlanden,

Daar na wierden de Staaten van de Nederlandfche Provinciën j^e- «« door den

nootfaakt , uyt krachte van mutuele Tradaten , en om haar byfondcr Denimaï"
Intereft den Koning van Denemarken met Scheeps-vlooten en land- ^«"

militie , tot haar groote koften , en feer gevaarlijk engagement, te afli-

fteeren , tegens de viclorieufe wapenen en groote progreffen des Ko-
ningi van Sweden ; buyten het welke die twee Koninkryken fouden zijn

gebracht onder eene Kroon. Maar na dat Coppenhavcn tegens deftor-

Q^ men
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men cfer Sweden wel was gedefendeert , de Sweetfe Vloot door de

JSIederlandfe geflagen , en het Eyland pHnen gerecupereert , fo be-

vorderden de Staaren daar op een Vreede , (alfo fy beducht waren , dat

Vrankrijk. ^^ Engeland fich met Sweden mochten engagceren, ) doch

met weynig contentement van den Koning van Denemarken , die de

Staaten befchuldigde van wandevoir , als offy niet vigilant genoeg ge-

weeil waren , om hem te fecondeeren in lijne uyterfte extremiteyt , en

nuhykansfag tot revengejopde Sweden, dat fy den Oorlog eyri-

digden , en hem daar door conftringeerden tot een accoord.

Gelijk Hannibal i Philopcemenes en Scipio ^fricanus , dieinhaa-

ren tijd waren de dry grootfte Krygs-Overften , en Dwinglanden , die

de heele wereld deden beven , in een en 't felve jaar haar leven ver-

voornemen looren , alfo zijn ontrent defen tijd mede binnen een jaar overleden de

rlUg van
° dry fncdiglle Polityken , en grootfte Mannen van Fortnyn, als Ko-

sweden, „^^f^ Carolns Qttfiavtis in Sweden , ProteHor Cromwel in Engeland , en

enMÏfarin, Cardinaal Mafarin in Frank/ijk^, welke dry, fo eenige willen, ge-
die alle bui-

j-gfolyeert waren met gemeene macht het Vereenigde Nederland te
ncn eenjaar o

. r-j/->itri
fterven, fiibjugeeren , en te verdelgen , mdien ly met door Cjods byiondere

fchikkinge daar van door een voorbarig-cn dood waren verfteeken ge-
O o D

worden.

'ïijJgVbEn- Door dit afflerven van (^romwel hebben de faaken in Engeland een
geland door geheel anderen keer beginnen te nemen , want, hoewel Cromwel den

van cïom- gantfchen tijd fynes levens de Fortuyn fcheen tot fyne Devotie gehad

^^' te hebben,hebbende Vrankrijk^ gelukkig geaftironteert door het nemen

van een c^eheele Vloot ; Spanjen gedwongen tot een Vreede , genoeg-

faam na fijn welgevallen ; En het Vereenigde Nederland ^^eCm^reneeit,

en in Vv'eynig tijds gebracht in flimmcr pofluyr , als Spanjen gedaan

haddein veelejaaren; So bevond Richard fijn Outfte Soon , die na

fijn Vaders dood , mede voor TroteHor erkent wierde , fyne fchoude-

ren te fwak , om fo fwarcn pak te dragen , en te modereeren een volk,

dat fo vol onluft , en in fo veel Seclen verdeelt is. Waar op naderhand
Koning Ca- gcrcfolveert wierde den wettigen Koning Carel de 1 1. tot de Kroon te

word^wcdct bcroepen,en in alle digniteyten van fyne Voorvaderen te her[lellen,die

hciadr, toenmaals uyt het Rijk, en van de Kroon fynes Vaders verftooten zijn-

aan wien de dc, cenigc jaren in bal Hngfchap hadde mpcten fvverven. Hieropfchep-
Staaten alle ^^^ j^ Vereenigdc Nederlanden groote hoope, om een nieuwe en

vriendfclup nauWC Alliantie , met de Kroon van Engeland, haar oudeen nabuy-
bcwyfcu

j.jgg 3ond-gcnoten te konnen maken,tot welken eynde haar de Heeren

Staaten voorlichtelijk fciiikten na den tijd , en verfochten fyne Maje-
'

fteyt
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•fteyt door verfcheyde aanfienlyke Deputatien fcer ernrtelijk, dathy

iynereys geliefde door Holland te nemen, en aldaar ontfangenhec

onthaal , dat men aan fyne Koninklyke Waardigheyt en Geboorte

fchuldig was. Hier toe hadden alleen de Staaten van Hollandy behal- met txcts^^.

ven die van de Generaliteyt , tot de extraordinaire dcfroycmenten "^ *^°^c">

geordonneert een fomme van i^^s tonnen gouts , die noch veel te kort

quam. Koning Carel hier op met fync twee broederen Holland pafiee-

rende, heeft aldaar ontfangen fodanige teekenen van Vriendfchap en

Afïedie , dat hy ftaande op lijn vertrek naar Engeland , en fijn affcheyt

nemende inde Vergaderinge van de Ed: Groot Mo: Heeren Staaten 't welk hy

van Holland en Weft-P^riejland mofte bekennen , dat hy niet geloof-
dapk-"woot.

den , meerteerderheyt en ^ffeflie te fullen refcontreeren tn de harten van dcnexkcnr,

pjne geboorne Onderdanen , als hy befpeurt hadde in de gemoederen der

Jngefetenen van T^ederland ; Datjijn voorfz. Herjiellinge , en defe (ijne

wederom-reyfenaftjn Rijk, [oude firekksn ten beften van de Vereeni<r-

de Republijk^i en dat hy jaloers foude z.ipi , indien eenig Vorfl met
den felven Staat leefde in een nauwer Correjpondentie en uilliantie -

Voorts fcheyde hy met proteftatie en betuyginge : Dat de Staaten

verfeekert mochten z^ijn van de ftantvajiigheyt van fijne Vriendfchap^

en dat hy het Jnterefi van haare Onderdaanen fo feer foude behertigeny

alsfijn eygen.

Maar nauwelijx was hy gefeten op den ftoel fyner Voor-Vaderen, of dSt "iét be'

de voorfz, weldaden en bewyfen van overtollige beleeftheden , als ook ^o*"*^-

de iterative beloften zijn fodanig vergeeten , dat Nederland kort daar

na door een Oorlog aangetaft v;ierde , die deffelfs ondergang dreygde,

Uyt alle defe paffagies blijkt genoegfaam, en ymand,die fiende niet EfFeft van

wil blint zijn , moet bekennen , hoe dat het Fereenigde Nederland,
derfïe^F."!

geduyrendede loft-elijkeRegeeringeder 5r<ïi/^o«^^yf« in profpcriteyt geeiuige,

en welvaart heeft toegenomen , en by een tachentig-jaarigen Oorlog,
tegens den Machtigften Koning van 't Chriftenrijk , met kleyne en ge-
ringe begintfelenis geworden een van de machtigde en confiderabellle

Staaten van Europa , welkers vriendfchap elk een ambieert ; als ook>
hoe dcfelve landen altijd zijn geregeert geworden in volkomene Een-
dracht en ruft ; en fo eenige onluften in de Regecringcqiiamcn teryfcn,

hoe voorlicbtig dat die altijd zijn geamputeert door der Stadhouderen
goede en wyfe diredie. Ter contrarie is daar uyt mede kennelijk ge-
noeg

, hoe den Nederlandfen Staat, tegens de opinie en imaginair con- en van de

cept der Staatsgewijfe liegeeringe , na de dood van Trins Willem de
fe Re^eiw-

1 1. H, Lt Mt en liet fecludeeren van defen jegenwoordigen Prince ge,

C^ 2 van
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van Orange van het Stadhottderfchap , fo door buytenlandfche mach-

ten is bevochten , als ook door binnenlandfche FaBien en Dtjfemien

vcrwertengeflingert geworden ^ dat de Republyquaire Regeeringe

met groot pericul van den geheelen Staat fiuótueerde, en de Negotie

enWelvaart der Ingefetenen verdween.

Maar hoe de ruïneufe Fa^ien den Vereenigden Staat noch hebben

geftelt in d'uyterfte en defperaatfte extremiteyt,en buyten allen twijffei

den felven het onlydelijk jok der Franfchen noch fouden onderworpen

hebben,ten zy die door Gods byfondere befchikkingcen door het ver-

kiefen van een Stadhouder daar van was bevryt , en tot de oude getem-

perde Forme van Regeeringe herilelt geworden , Tullen de twee vol-

gende Deelen naaktelijk vertoonen.

Het tweede "^sx aangaat het tweede poinB van htereft de? l^ereenigde Trovin-

Ne'deriands cien , namcntlijk den Koophandel en Scheepsvaart ; fo is remarquabel,
inrere(t IS dat onder de Vicr Dcclen des Wcrelds Europa, en in hetfelve Ew
mercie en ropa de Vereenigde Nederlanden , door den Ocean , binnen Zeen

fam^^'daat ^" Meeren , Rivieren en mindere Wateren , het meefte bevochtigt

toe de Ne- werden , waar door ook geene menfchen waterachtiger en phlegmati-

Eeïijk'air^e- ^^^ ^^j" van humeiuen , als de Europe'ers , en onder die deNederlan-
booien zijn, Jers. En gelijk het water in geduyrige Ebbe en Vloet heen en weer

rolt , alfo indineert de beweegelijke natuyr der Europeërs , en voor-

namentlijk die van de Nederlanders mceft tot het reyfcn en vojagce-

ren j om met haare Vlooten den geheelen Globum rondom te zeylen,

en in alle geweiten des Werelds haar een nieuw Vaderland op te Toe-

ken , gelijk de meenigvuldige Journalen en Vojagien fulx genoeg be-

tuygen , dat fy door deheele wereld verfpreyt zynde , overal haare

Colonien hebben , en aldaar haare fpraak en zeeden niet , ofweynig

i'erandercn.

door het Dit alles fchijnt fynen oorfpronk te hebben uyt het Teflament van

ran'Noach ^^'^ Patriarch 2Vö4c^,dewelke de wereld onder fijn dry Soonen fo ver-

deelt hebbende , dat Sem Afia , Cham Africa en faphet Europa fouden

voor haar Erfportie befitten , faphet noch byfonderlijk gezegent heeft,

feggende : Godbreyde faphet uyt , en hy woone in Sems tenten, en Cham
^ zyhuneen kjjecht; Gelijk wy nu ook fien , hoe de Europeërs y infon-

derhcytde Nederlanders tnOofl- Indien, 't welk een gedeelte is van

fi/^jU , in meenigtc refideeren , en veele plaatfen belitten-, En hoe de

ey^fricanen die van Suropa altijd voor Jlaven hebben gedient , en

nu door niemand meer met fcheepen werden afgehaalt en verkoft , als

door de Wcfl-Indifche Qompa^m in Nederlandt zijnde haare fwarte
' " '

nacht-
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nacht-couleur als een teken vanhaareonwaardigheyt en dienflbaarheyt^

En of fulx fynen oorfpronk heeft: iiy t een byfondere Goddelyke Maje-
dicTcie , ofuyt de conflitutie haarer lichamen en climaat , ofuyt eenige

andere oorfaaken , is onder den Philofophen noch niet biiyten difpuyt.

Den Handel op Ooft-Indien , hoe gefegent en confiderabel die is, Oofl-indi-

kan men afnemen , als men eens overweegt , hoe alle Landen en Stee- ddhoe gefc
den, die dien handel hebben gecultiveert en onderhouden gehad, alle ?ent die is

de overige in welvaart en fleur hebben overtroffen , dat ly daar door
^^'"^

2ijn gebracht tot groote Macht en Rijkdom. Als de Koning Salomon by den ko-

van God , nevens de wijsheyt ook bekomen hadde de beloften van ful- 2^*^°'

ken Rijkdom en Eer , dat fijnes gelijken niemand onder de Kjtingen

al fijn dagen zijnfoude, fonamhy, door de v^/ijsheyt van God hem
ingegeven , de occafie waar , om geheele Vlooten te fenden van Ezeon
Geber na Ophir , (^zijnde , volgens gemeen gevoelen , een Eyland in

Ooft-Tndien , dat van fofephns genoemt werd Ahyba (^herfonefust

doch van Varrerins een Portugics in fijn Commemario van Ophir
bewefen word geweeft te zijn het Koningrijk Tegu , zynde niet verre

gelegen van Cherfonefas , MaUcca en Samatra : ) van w^ar A\q

haalden Gout , Eedel-gefteenten , Speceryen en koftelijk Hout in fui-

ken overvloet , dat hy daar door wierde de rijkfle Koning op Aarden.

Door dtn felven Handel en Scheeps- vaart zijn boven alle andere Stee-

den verheerlijkt en verrijkt geworden Ttrm en Zidoriy gelijk fulx gJ.T'"«s en

getuygt Ez.echiel. 17. En daar na Carthago gebracht tot die macht, canhagOj

dat het de Wereld-dwingende Alonarchie der ^omeynen niet alleen

tarte,maar Romen felfs dorft benauwen.

Ten tijde van ^tolontöLUS Euergetes Koning overEgypten^ die in ïnEgyprcn

Cra-fHiCair, {alias Memphis) refideerde, hebben fijne Oplichters
'

langs de ftrand der Arabifche Golf ontdekt een Schip , binnen het

v^elke fy een halfdooden menfch vonden , onder verfcheyde lyken j.De
halt doode door fpijs te mets verquikt zynde , wift geen aanwyfinge te

doen , van waar en waar na toe ftreek fette. Defe Vreemdeling w ierd

aan Euergetes gefonden, dewelke groote en byfondre vlyt aanwen-
de, om hem te laten leeren de Cjrie\fcbeTaal , dewelke hyeeniger
maten geleert hebbende , wift te beduyden , dat hy een Indiaan , ei^

door ftorm in de Arabifche Cjolf ingedreven was , na dat hy op die

tocht , door ongemak.en honger , al fijne mcdcgefellen verlooren had-
de , hy beloofde voorts , den weg naar Indien te v^illen wijfen , waar
op Euergetes een Vloot toeruft met heerlijke gefchenken , waar voor
die weder te rug bracht Koftclijkc Drogeryen en Geftccr-tcn.

Qj Na
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Ka fijn dood continueerde fijn Vrouw Cleopatra en volgende Ko-

ningen den fclvcn handel , waar door die Stad (^airo is geworden (na

veeier mecninge) de grootfle en volkrijkfte van de gantfclic Wereld

;

Want fo defldfs Befirhry vers verhaalen , is fy verdeelt in 18. du^fent

Praaten^, en ten tyde van ^fan 'Bt^Jfa waarender wel 7. millioenen

meufcben , en onder die wel ö^oo, dnyfent Jooden, In de jaaren van

.1580. en 15 81. fouden daarin 7. maanden tijds , doordePeft, ge-

fmrven zijn over de 500. dnyfent menfchen,

totveiie- Naderhand hebben de P^enetianen y de eerfte onderde Sr^ropeérSt
t^^», gehandelt op Ooft. Indien , varende van renetten op ^lexandria 'm

Egypten , van waar fy te lande reyfden na de Arabijche Golf, tot dat

eyndelijk den Egyptifchen Snltnn dien weg , door ftroperyen bekom-

merde , waar door fy naderhand haare reys moften nemen over u4n~

tiochien , Aleppo , 'BabyIon 'Balfarum tot Ormus , een Eyland in de

Terftaanfche Zee , of ook wel over Conftantinopolen door Natoliën

in Perfien , waar henen de Indianen haare koftelijkheden brachten,

die van de Venetianen gekoft , of tegens andere waren geruylt wier-

den. Met defe Retouren (om dat geen andere Natie van Suropa op

die geweften negotieerde,) voorfag Vcnetien eenigen alleen genoeg-

faam geheel Europa, met fuiken Monopolie en Winft , dat die Stad

daar door fijne Staat heeft beveftigt , en fijne groote Macht en Rijk-

en in Portu- dom verworven , waar van fy noch gaudeert. Maar om dat de reyfen

S*'» en vrachten, die fy feer verre te lande deden met de Caravaneny uy-

termaten koftbaar en moeyelijk waren , en dat de Portugiefen , onder

de Regeeringe van haaren Koning Emanuel de I. door Vafci^ Gama
Ooft-lndien te water ontdekt hebbende, vijf jaaren te vooren , eer dat

Colnmbfis America vond, van daar met Scheepen en Vlooten, als ook

met mindere koften
,
groote quantiteyt van de Indiaanfche koftelyke

warenweder herwaarts brachten, en die aan alle Chriften-Natien beter

koop uytventen , als de Venetianen konden doen , fo heeft Portugal

daar door dien profytabicn en hcerlyken Handel den Venetianen ont-

trokken , en privativelijk aan fich gebracht , waar door het met onge-

looftelyke fchatten verrijkt, en tot groot vermogen is gekomen,

word by de Maar T^hilippus de 1 1. Inning van Spanjen , na dat hy in den jaa-

d«lmSê ^^ ^5^°' <^°°^ "Ducd'Alba geheel Portugal met deflelfs onderhoo-

gefochr, uyt rige Landfchappcn gcconqueftecrt hadde , alfo defelve , ten i. den

Un
°°'^** Nederlanders , doen ter tijd fijne Vyanden , met Placcaten feer ftren-

gelijk verboden hadde alle Negotie en Vaart op Spanjen , waarvan

daan fy alle de Indiaanfche en Üytiandfche Waaren moften afhalen.

2. Om
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2', Om dat de Spaankhe Koopliiyden voor die Waaren eyfchten feer

hoogen en onbehoorlyken prijs , ter oorfake , dat fy voor defelve, aan

haaren Koning feer Twaare tollen gedwongen waren te betaalen , fo

datter byna alleen in Spanjen een Voorkoop was van de Rijkdom-
men van de geheele wereld , door welke fy de reft van de wereld on-

der het jok van haare Heerfchappye fochten te brengen ; So refol veer-

den het Vereenigde Nederland , (dat van fijn klcyne beginfelen regens mer groote

alle fwarigheden, feer wonderlijk begon op te wallen, en al worftelen- c°""S^'

de , en geen gevaar ontfiende , meer en meer tot hoogheyt begon op te

fteygeren) en nam de couragie in het midden van fijn bloedige Oorlo-
gen, fijne Vyanden te vervolgen , felfs ter plaatfe daar onfe u4ntipodes

en uintoeci woonen , en tegens alle periculen van Zee , Storm en On-
weer, Klippen en Vyanden eenige fchepen te fenden naar Ooft- In-

dien , om profijt te doen tot nadeel van Spanjen en Portugal, Van
den jaare 1595. tot 1601, hadden eenige Nederlandfche Koopluy-
den onder haar verfcheyde Compagnien opgericht , om te negotieeren

op die plaatfen in Ooft-Indien , dewelke onder de Spanjaarden ofPor-
tugiefen niet behoorden ; Maar alfoo defe Koopluyden haare aan te ne-

mene voyagien met malkandren niet communiceerden , waai' door ge-

beurde , dat fomtijds meer fcheepen als een , omtrent defelve tijt , en
met eenderhande waren geladen zijnde , arriveerden in een en de kim

ve Haven , als ook , om dat (y haare fcheepen en macht niet te famen
voegden , fo waren fy dikmaals hare Vyanden tot een proy , waar door
de Compagnons veeltijds, in plaats van winft, verlies hadden. Om
alle defe inconvenientien voor te komen , is met Ofiroy van de Staa- ^'^ eene

ren Generaal der P^ereenigde Nederlanden 'mhetjatirióoz. opgericht opiTdu^enf

fekere Compagnie , dewelke wierde geprivilegieert , om voor feekerc

jaaren , op Ooft-Indien alleen te mogen fcheepen. Hier brachten de
Particuliere by malkanderen een fomme van 66. tonnen gouts voor
een Capitaal , waar mede de Bewinthebberen toeruftcn verfcheyde

Scheepen en Vlooten , die haar in de tijd van 6. jaaren , boven aftrek dewelke d«

vanallcexcefJiveKoflencnUytdeelingenaan de Participanten , haar f^KceS^
voornoemde Capitaal vermeerdert hebben tot over 500. tonnen haddc.

gouts , en in Indien fo veele voorname Havens en Landftreeken ge-
conqueftcert , dat men aldaar een 'Batavifche RepNblijk_ heeftopge-
recht , en voorts in die winften en conqucdcn tot noch toe fo won-
derbaarlijk en gelukkig gecontinuecrt , als of die Compagnie de For»
t/tvn konde dwingen.

De Wefl-lndifche Compagnie in Nederland ^ die met 80, tonnen DeWeftin-
ooutS ^ifche Gom-
\5
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goüts aan (^apttaal haar begin maakte , is noch gelukkiger in haaren

aanvang , doch rampraliger in haaren voortgang geweelt, als de Oojl-

ïndiCche , alfo defielfs Bewinthebbers misbniykten haar voorfpoedig

doch wankelbaar Eonuyn-, terwijl fy te hberaal iiytdeeldcn aan de

Participanten , Tonder dat fy maakten een vaften lom , om de uytne-

mende koften des Oorlogs tegens Spanjen te fupporteeren , en om dat

fy meer figen op de Conquelien , als op de Negotie , en voerden meer

;

Oorlos» 'lis fv ne^otieerden.

\>^{z twee Compagnien (infonderheyt de Ooft-Indifchc) zijn al

twee Colomnen , die de welvaart enNcgotie vande Nederlandfche

Republijk onderftutten. Want om dat veele nodige Indifche Waren
en Speceryen daar door genoegfaam alleen aan Nederland vafl: zijn, fo

is de Generale Negotie daar door aan 't felve Nederland gekoppelt.

Tot dc verdere Vaart en Handel op alle andere bekende Geweften

^ts Werelds, is Nederland en deffelfs Inwoonders fo bequaam,dat, in-

dien dc Negotie by de Hooge Overigheyt wel worde gemainteneert en

gebenefïceert , en het vry gebruyk van de Zee , dat elk een , volgens

het Natiiyrlijk Recht , toekomt, van niemand worde gevioleert , maar

aan. ydcr open gelaten , geen Natie lichtelijk de Negotie en Scheeps-

vaart i-iyt Nederland fal diverteeiTn , en na hem trekken. Want het

heeft een gev7enfte fituatie aan de Zee , byna in het midden van Euro-

pa , feer bequaam tot de Over-Zeefche Negotie , en is inwendig, door

de Zee , Rivieren en andere Wateren fo accommodabel , dat naar alle

kanten de waaren met weynig koften te water konnen verfonden vi'er-

den, Defl'elfs Koopluyden , die feer menigvuldig zijn in getal, over-

treffen alle andere Natiën in liberaal en refoluyt negotieeren, want

fy feer licht haare Scheepen en Goederen overal heen refiqueercn j haa-

re Koopmanfchappen aan andere op credit verkoopen , en met gereet

geld , ja felfs met de penningen een heel faifoen voor afte verfchieten,

de aanftaande gewaften en goederen inkoopen. Hier toe geeft geen

kleyn voordeel , dat de Penmnaen aldaar tegen vier d'hMf, ja felfs

wel tegens dr^ ten hondert in 't jaar,, fondcr cenig pand, ook aan

Koopluyden werden te leen gegeven , als ook , dat de Inwoonders feer

moeten vigileeren en oppaflbn , om aan de koft te komen , alfo de

Huysveftinge en Lijftocht feer duyr zijn , en veele Impoftcn en Schat-

tingen moeten betaalt werden. De Schippers en Bootsvolk zijn tot

dc Vaart en Vifl'cherye fo handig , en in mondkoft fo menagieus , dat

' daar door wel het derde part aan volk en fpijs werd uytgewonnen , die

andere Natiën meer een delicater vereyfchen.

Door
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Door defe Voordeden , die Nederland boven alle andere Landen
geniet , heeft het , doch voornaamentlijk Holland , na fich getrok- ^^^^ *^*^

'kendegrooteenkleyne Vtjfcherje , het maken van alderhande Mtt.
^^^

nttfaÜnren , de H^eederje en *I<(avtgatie , als ook de Negotie o^^zl-

Ic geweften des Werelds , zijnde de Vier Pilaaren , waar mede deflèlfs

welvaart word onderfchraagt. So lang Nederland door fijne gelukkige

wapenen de Mogentheyt van Spahjen heeft vermindert , waar door

die van P^rankjfjk, en Engeland aangroeyden , fo was het elx vriend,

en bleef bevrijt van alle , ten minden uyterlijke jaloufie en nydigheyt

der omgelegene Nabuyrige Potentaten, maarfo haaft was het door

de A'Iunjierfche Vreede met Spanjen niet bevreedigt , of hem wierd

van yder misgunt ook de minfte Voorfpoet en Welvaart in de Nego.
tie , die elk een , maar infonderheyt Engeland en rrankrijk, fochten

te onderkruypen , en fonder aanfien van reedélijkheyt of billijkheyt aan

haar te brengen , waar tegens fich het felve Nederland met alle kracht

altijd heeft aangekant , en hoe het noch in de jaaren van lójz, 1^75»
en 16j^. befig is geweeft , om met alle vigeur , infonderheyt te wa-
ter fijne Vryheyt en Welvaart te defendeeren , kan geleefen werden in

de yolgende Deelen.

R 'tVER^
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^Y?, A N geen vanalle hedendaagfche Chriften-Poten-

1

? taten is door de Natuyr , Geboorte en Fortuyii

\ meer Voordeels mede gedeelt , als aan Louis di

^;3 XIV, Kofitngvan Frankjijk, en Navarre^ de-

'•i welke is een Koning van af komft,die in de jeuedi-^. „w. w^.. *.w.....g van ar Konut,üie m ae jeugc

Itl .u: jaaren van ^chilles floreert , en befit de Sterk-

te van Hercules , en de Courage van fftlins Ca-

far , hy is fneedig van Verftand , prompt van Oordeel > liftig in fyne

. Aanflagen , geduyrig in adie en befoignes , feer vigilant in het beftier

van fijn Rijk , hy bedient fich van de Occafie, regeert alleen, en neemt

fyne Finautien wel waar , fonder dat hy aan fyne voornaamfte Mini-

fters feer groote Aiithoriteyt defereert , en is van alle verdere qualitey-

ten , die tot een Genereus Prins en Dapper Soldaat vereyft voorden, fo

voorfien, datter niet ofweynig fchijnt aan te manqueeren. Daar en bo-

ven fo heerfcht hy over een feer groot Koninkrijk, dat aan weer-zyden

befpoelt word van de Zee , en doorfneden is van veele Rivieren , feer

Vruchtbaar van Gewas, vol-gefaayt van Steeden en Dorpen, krielende

van Menfchen , heeft fchrandere Raats-luyden , geëxperimenteerde

Officieren , gedrefl'eerde en belliceufe Soldaten , een groote Oorlogs-

vloot , overvloet van Ammunitie , en Proviant , en dat het mcefte \s,

veele Millioenen aan geld,en nauwe Correfpondentie en Alliantie met
veele Princen van Europa, In alle fyne deffeynen is hytot noch toe

geweeft feer triumphant ; als een tweeden Jiugufins ^ 't welk feker

Pocet watarrogantelijkte kennen geeft met de Infcriptie in marmor
gehouwen voor het Konings-Hof de Louvre , waar voor de Koning
den Authcur tien duyfem guUens heeft gefchonken :

Par Vrbi domus hac ; Vri^s orbi i Neutra TriumphiSy

Et Belli& Pacis , par Ludovice , Tuis^

Dat is :

^it Huys wijkt voorgeen Stad , de Stad 'iet voor de Aarde ;

Maar bejde , Lodemjk^y z,sjn vry in minder waardo
M.et u Triuwphen vcrgeleekjn

Die 't hooft in Vnsd (n Krijg opjlseksen,
,

D it:
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Dit wlerd naderhand door een ander Poëet niet min aardig geretor-

queert in defe Verfen

:

'Par Vati Verfm , c^uU hls mentitur uterque i

Nam minor Z/rbs orbe efl , & minor urbe DomuSt
Sic mendax Vates & Verfus : merque Triumphis

Et belli & pacispar , Ludovice , tms^

Dat is:

De Dichter en V gedichtfeer na malkaar gelijken :

Om dat en dees en die tot tweemaal logensjlicht ;

Want klepder is de Stad dan wereld : ook^moet wijkjn

't Hnys voor een Stad. Indien de dichter en ^t gedicht

Dus logenachtig valt :fo hebtgy twee gekjeegen,

O Lodewtjki g^lijk.^n>' VYeed*-en oorlogs- zeegen.

Hier by komt noch , dat het Vrankrijk, uyt krachtevande Salique 5^*^^°°^^^

Wet noyt niet manqueert aan ecnig pretext , om Oorlog te beginnen ai(i,.i Pre-

tegens alle Ryken en Landen , êiie: oyt ofoyt van eenige Franfche Ko- ^^-^^^^l^

ningen zijn beheert gevveeft , welker inwoonders de Franfche oordee- heeft,''

len noch haare onderdaanen te zijn , en altijd te blyven , fchoon die van

een ander Potentaat ofMacht by Oorlog zijn overwonnen. Enfofy

die Landen wederom veroveren , feggen fy , dat [y het haare weder in

polfeflie nemen , dat andere onrechtmatig hebben geufurpeert.

Om alle defe Voordeelen word Koning Louis van veele Franfche c" ««'«"^d gé»

met arrogantie genoemt : Le PETixDiEUjordf^ kjeyne yodty p e t i x

of D I E u D o N N é , als zynde in den Hemel verkofen , om de oii- D ^ ^ u,

de Monarchie van f^rankji^k, j ^^ ^'^ ^Y was onder (^arel de Grootey

weder op te rechten , dat M^, de ylttbery in fijn Tradaat Des Jnfles

Fretemions du Roj [ur CEmpire bekrachtigt met ÓlQ^q woorden : Dq
Tofleriteyt fal moeten bekennen, dat defen Louis de XIV. door Ji^ne

Hero'ike A^ten gelt^kkig heeft Hjtgeveegt de Glorie van Carel de Groo-

te , en fo doorfijne DiJpperheyt als Wyshejd verre te boven isgedaan al-
^

le voorgaande Franfche Kmngen , want hy aireede in die gemee. e eftime

is, dat elk,van hemfeekfrlijk^ gelooft , dat hyfjn Ri]k.fo verre faluyt-

breyden , dat het niet worde bepaalt als met den Hemel en de Zee , waar
door hy met recln meriteert den naam van De Grootste, die

nojt aan eenig voorgaande Koning is qeo^even.

Defen voorfpoet maakt hem fo opgeblaafen en ambitieus, dathy ^'/^^^'^i'* •

geen ander oogmerk heeft, als heir. alleen te maken fuiken Meefter van UjiTvcricie

de Wereld , en fuiken Vnïverfelen Monarch , als hier voeren verhaalt
Monaichic

R 1 is.
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is. Hier in komt hy heel over een met alle die Potentaten , dewelke al.

tijdhaare Keers-fiicht hebben gerekcnt een Siifiicante ooriaak te zijn

tot Oorlogen , meynende , dat in deRcgeeringe over een groot Rijk

alleen groote Glorie beüaat , en dat niet heerlijker is , als by alle occa-

fie te triumpheeren. Daar hy ter contrarie foitde konnen zijn de geluk-

faaligfte menfch op Aarden , als hy fich met al {ijne voordeelen ver-

noegde , over fijn Rijk alleen regeerde , en hem met deflelfs dclicien

verzaade ; Niemand foiide gedenken , om hem te oftcnfeeren , ofeen

voet Lands te ontncemen. Maar ni hy de Vreede-lievende Wereld

dreygt , en elk een fijne Vryheyt en Digniteyt tracht te ontvreemden,

moet hy pericul loopen van dat fwaard , 't welkhy tegens andere ge-

fcherpt hetft , daar hy behoorde te overdenken de groote calamiteyten

en nv.fcrien , die den Oorlog na flecpt.

Les van Co- Maar neen ! Si jne A mbitie heeft de overhand , daar toe hy te meer
ligay. werd aangedreeven door de les , die den ^dmira^l Coligny al in fijhe

tijd pleeg te geven , dat Vrankrijk, moil hebben , ofeen biiyten-land-

fche , of binnen. landfche Oorlog , om daar door, als door een ader-

latinge af te tappen het overvloedige bloet , 't welk een nieuwe fiekte

foude konnen caufteren in het lichaam van dien Staat ; En dewijl in

Vrankrijk het groote getal van die gene , die den Oorlog volgen , heel

niet is geproportioneert ten reguardc van andere profcilien , dewelke

die meenigte niet konnen onderhouden , fo moet Vrarkjrijl^ een ge-

deelte daar van employeercn op kollen van fijne Nabuyren. Hierom

gaat hy over alle R"jken en Landen fpeculceren als een briefchende

Leen, om daar nyt te kiefen en te verflinden 't gene htm tot fijn deflèyn

het beft mocht dienen.

Middelen De Politie van Vrankrijk fchrijft , dat hem daar toe niet nodiger is

emdieMo- a|s StraatsbuYg-, het Franfche Comié , Mil<^.f<e>j , Cjenouat l^orto-

veckrygen longone, en Ftombino y om daar door de Smtfers ^ SavoyenyTofca-
gelcert by „^^^ ^ Parma , Modena , Mar.tHa en Romen te doen buygen , waar

Vta, op dat dan (^vrfica-, Sardimeiii Napels, Sicilttn, Fovtarahtey Nnvarre,

Majorca en /^/«örc4 ongctwijftelthaaftfoudfn volgen. Andere ke-

ren , als Frankrijk Spanjen alleen maar hadde overwonnen , dat al de

voornoemde Mindere Staatcn hem mede haaft foudcn bykomen, als

zijnde haaralfo ontnomen haare ziel en kracht, waar door ly nu noch

ftaande werden gehouden. Voor langen tijd beelden de Franfche haa-

ien Koning uyt op dc(e. wjfe ; dat hy een Arent en een Leeu onder fijne

voeten vertrapte, met dit omfchrift : f^tncendi Prttlfidia Mundh dat is:

Feorfpelom de Wereld te winnen, meenende daar door Hoog-en Neer-

Duytfch-
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Duytfchland. Koning Fran^ois ds I. pleeg altijd te feggen > dat /W/-

Uan foiide een weg baanen op Napels-, op de Nederlanden, en op. by Francois

de vordere Staaten , die nodig mochten zijn tot fijn Defleyn, Koning ^^ ^^

Hendrik^ de II. raeynde
,

gelijk Romen haddc verkreegen de Vrd- ^ ^^ , ..

verfele Monarchie door het conqueftecren van halten , dat hyfe door de 1 1.

dien felycn weg mede foiide krygen , voerende voor fijn Sinnebeeld

een halve wafTende Maan, met twee punten, en dd^ woorden : Donec

tottim impleat orbem , daar mede te kennen gevende, dat hy die punten

noch wilde toehaalen , en den circul befluyten. Op dit Fundament

hebben die twee Koningen aan de kant van Italien gebruykt feer groo-

teforce en geweld , dochfondereeniggoetfucces, alfo Spanjen fich

altijd daar tegen ftelde , wel wetende ; dat de liberteyt van Italien be-

ftaat in de egale *Balance van Frankjiik^ en Spanjen , en dat Ita-

lien alleen de Bctlance geheel foude overhaalen aan de zyde van den

Verwinner. Koning Hendrik^ de I V. oordeelde, dat de behoudenif- by Hendrik

fe j of het verlies van geheel Europa hing aan de behoudenifle of het ^
^^*

verlies van Madrid y waarom hy in fijne Oorlogen tegens Spanjen

getracht heeft Madrid , als een Canhago van onfe eeuwe , door

'Paris als het tv^ctdc tornen te overwinnen. Koning Louis de

XIII. rcprefenteerde fich als een hercules y die een Monfterdier en by Louis

Hydra onthoofden, dat feven Hoofden hadde,waar mede hyuyt- '
^^^^*

beelde de Seven Keur-Vorften, met dit Dtvys : Nemo plus ultra*

Maar Louis de XIV. (dewelke niemand van alle Koningen en Louis de

Princen 5 hoe veelderook van de Schcppinge des Werelds afgewecft Ambitié^i?°

zijn , wijkt in grootsheyt fijnes gemoets , en begeerte tot Glorie , ja

fo feer , dat als de oude leeringe van Phytagoras , raakende het ver-

huyfèn van de Zielen , waar was , ik geloven foude y dat fijn lichaam

door de Ziel van den ^rooten yllexander wierde geregeert) heeft al-

tijd gefuftineert , dat hy door geen bequamer middel foude konnen
wercfen een ZJniverfelen Monarch en Heerfcher van de Wereld, als meynt de

door het conqueftecren van de Seve.Jien Nednlandfche Provinciën,
Moila^rchie

welkers fituatie alleen fchijntgeaccommodecrt te zijn , om te bcteuge- op te rech-

len alle Ambitie tot de Monarchie, gelijk fulx Mr, du Tlejfis aan xJn^Nt^
Koning Carel de \X. altijd focht in te prenten. Want gehjk defelve cierianJfche

Provinciën onder Hertog Carel van 'Sourgondien , en Keyfer Carel
^°^'°"*^"*

de V. heel f^rankrijk^y Engeland , en alle omleggende nabuyren dijk-

wijls dedc beven , even fo foude Louis door defelve, indien fy als

verwonne leliën aan fyne Kroon waren gehecht , alle omleggende
Rijken en Landen niet alleen intimideeren , maar fo volkomentlijk na

R 3 fynea
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fijnen fin biiygen , dat alle overige Koningen , Princen en Rcpublyken

maar Precario het haare foiidcn befitten , fo lang het hem foude goet-

dunken; En indien ymand fich in het mintte tegens hem oppofeerde,

die foude aan het felve Fortuyn van Lotharingen en Nederland par-

ticipeeren , fo dat hy de klachten van den Grooten ^lexander wel we-

derom mochte renoveeren , en noch een wereld foeken , om daar over

mede te triumpheercn. Lipfins fcyt op feekere plaats; ./^IsditBol^

werk^ (zijnde de Nederlanden) word ondermijnt t valt de Vryhe)tvan

't geheele Chriftenrijk^ om verre ; En in fekeren brief aan den Taus
fchreef hy : Dit hoel^jen van de Aarde is wel kjejn , waar machtig en

confiderabel omtrer^t alle andere gedeelten des werelds^ aie alle na dejfelfs

confiitatie [uilen wel of qualijk^ vaaren. Om welke redenen den Oor-
log van de Fereenigde Nederlanden tegens Spanjen , door de

Macht , Waapenen en Raad van meeft alle Volkeren van europa is

gevoet en geftijft.

De Voor- De voordeclcn , die hy , by het conquefteeren van defelve Provin-

v" zijn Jer.
*^^^" foude genieten, zijn veele en groot : als

fcheydcen I. Dat in Frankrijk^ en de Nederlanden het meefle Geld van
con laera-

^f^y^p^^ ^^Js zijnde dc Senuwe van den Oorlog) in voorraad is , en by-
G«ld, na alle andere Landen daar van fo feerzijn uytgeput , dat (y het vermo-

gen niet hebben , om op haare eygene koften fwaare en langduyrigc

Oorlogen te voeren.

Ooilogsbe- 2. Dat Trah kjijk en de A^f(affy/<«w^^« hebben fuiken opgeftapeldcn
ioeften,

yoorraat van Ammnnitie, ProviaKt j F'oll^ en alle andere behoeften ten

Oorlog nodig, die alleen fuffi^ant zijn, om de heele wereld te dwingen.

Jaarüjkfche 5« So de Nederlanden overwonnen zijnde by haare Vryheyt en
Tributen, Negotie werde gcmaintineert , foude de Komng , daar in hebben

een vaften Fonds of Capitaal , dat hem foude rendeeren feer groote

jaarlijxfe Renten, tot onder/land van fijnen Staat en Oorlogen,

en Hulpc 4« ^^t Frankrijk^ door de 2\^ederlandef] , infondcrhc7t door de

Geii'ücerde , niet weder in fijne dellèynen belet , maar in 't tegendeel»

in alle manieren geholpen foude vv'erden.

Voordelen 5» Dat het Groote en Machtige , doch onder veel Hoofden ver-

opDuyts- deelde 'jDnytfche'^sjk^, ('t welk het voornaamfte lichaam is, waaruyt

de Franfchcn meenen haare IJniverfele Aianarchie te formcercn) van

de Nederlanden i als van haar fekerflc en vafte bolwerk ontbloot en

verfvvakt zijnde, altijd open en ten proy leggen foude voor alle fijne

invaficn , en door fijne eygene verdeelthceden van fclfs vervallen,

Hoe foiiden dan konnen bcltaan de grootfte Minjons en Vrienden van

Vratikj

bnil,
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Vfankxijk.^ die tot noch toe onder de DiiytfcheVorften zijn bevon-
den; Sy feilden zijn ellendige Softverainen , en Slaaven van Staaten

en Princen-, Sy ronden denponjartop de Keel hebben, eer eenige

Macht êiKin Franfchen foiide kennen bedifputeeren de Heerfchappye

over den geheelen '^ijn ; £n wat voor pretext van Gerechtigheyt of
Moderatic men ook foude willen pofeeren in de deffeynen van de Fran-

fche , van niets te willen tegens haar ondernemen , fo fouden fy doch
in ftaat zijn , om fulx ten allen tyden te konnen doen naar haar belie-

ven. En in wat ellendige conditie fouden die Vorften zijn , als haar

Fortuynen Liberteyt foude dependeeren alleen aan de difcretie van de

ambitieufe Franfche ?

6. Dat Engeland, volgens de bekenteniffe van deffelfs eygen Po- op Erge»

litijken, foude benauwt , en in de uytèrfte extremiteyt gebracht v/erden ^" '

als Frankrijk, de ISljederlanden geconquefteert hebbende, foude be-

heerfchen de Zee-kuft van Spanjen, tot aan Oojl-vriejland , en alle

die Rivieren , Havens , Scheeps-Vlooten en Volk in fijn gewelt heb-
ben, gemerkt, hoe dat het Fcreenigde Nederland wel eer alleen,

fonder eenige de minfte hulpe van anderen , Engdands Vlooten heeft

geflaagen , de Zee-havens en Kafteelen ingenomen , fijne Oorloj^-

fcheepcn verbrand , en daar door te weege gebracht een behoorlyke

Vreede , waar door de Engelfche na hun eygen confefJïe , hun eer en
achtbaarheyt hadden verloren. Vrankrijk fuiken verfchrikkelyken Zee-
macht bekomende , foude niet ftil konnen zijn , maar trachten (o wel
Meefter ter Zee , als te Land te vi'orden : En daar op heeft Engeland,
als de Macht, gfte ter Zee zijnde, de ceifte ftorm te verwachten, 't welk
groot pericul foude lopen, alfoo het door de laatfte Binnen-en Buyten-

landfche Oorlogen , door de afgrijffelyke Sterfte, door den alvernie-

lenden Brand tot Londen , en door de fchaadelyke overvloeyinge vee-

Jer Landen merklijk is afgemat en uytgemergclt. Om d.c voorige con-

fideratien heeft lOr.ing Eduard , met alle mogelijke vlijt belet , dat

doch niemand uyt het Huys van de Franfche Koningen mochte ten hu-

welijk bekomen de eenigfte dochter van den bovengemelden Her-
tog Carel van *BoHrgondien. En Koningin Slifibeth pleeg te fcggen,

dat fy de Nederlanden liever foude fien in handen van een gering , als

groot Potentaat , en liever in verfcheyde als in eene hand ; En toen fy

vreefde , dat de Franfche Koning Hendrik.de 1

1

L in den jaare 1578.
door fijn broeder den Hartog van yJ'ijoH, gcnaamt Franfois de Va-
lois

, mochte mecfter werden van de Nederlanden , fchreef fy aan éitn

voorfz» Koning een brief, dat hy dit voornemen moft ftaaken, ofdat (j

foude
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foude frenootfaakt werden , om 't felve met alle macht te beletten. En

na dat fy Hendrik^ dè I V. Komng van Frayikjv^k^ fo lang hadde

srea/Tifteert , als hy noch de fwaklle was , en bemerkte , dat hy de Ne-

derlanden in het oog hadde, doen hy magtiger wierd, fo ontrok fy hem

niet alleen alle hulp, maar fcyde felfs tegens Dhc de Sulit , dat Cy , om
haar byfonder lutereft , noyt foude toeitaan , dat fijnen Koning yets

foude tenteeren op de Nederlanden , ten welken eyndefy in perfoon

quam tot T>ouvres , van waar fy hem liet weten , dat fy niet van daar

foude oaan , voor dat hy ook met fijne Troupes van omtrent (^alei

was vertrokken. Koning He^idrik. de VIII. als ook Kohing facobtis

en (^arel de I. hebben dit haar JmeYe,ft alle tijd ongekreukt onder-

houden, gelijk mede defen Koning Carel de 1 1, tot de Triple Alliantie

incluys ; Maar hoe, en om wat reden hy nu daar van is afgeweeken,

torqiieert de gaaufte verftanden , om fuix te penetreeren , dewijl het

ilrijt tegens alle Polityke Reeden , gelijk verfcheyde Engelfche Poli-

tykcn fiilx met veele argumenten beweeren , waar van by vervolg

meerder.

OpSpanjcn, 7. Dat Spanjen , 't welk nu van fyne kracht merkelijk isontfe-

nuwt , foude by verlies van fyne , en de f^ereenigde Nederlanden fo

buyten poftuyr van refiftentiegeraaken , dat het fich felfs , met alle fy-

ne onderhoorige Landen , foude moeten begeevcn. Want fo feer als

Spatjjen-i door de Vereenigde Nederlanden , federt het jaar 1648.

tegens F'rankrijk is gebalanccert , veel meer foude daardoor de Macht

van Spanjen vervallen , en die van f^rankjijk aangroeyen , dewijl

Vrankrijk^ door fijne groote Zee-macht de occafie altijd foude waar-

nemen , om de Spaanfche Stlver-vlooten en andere koftelyke fchec-

pen , als een goeden buyt , in fyne havens te flecpen , en Spanjen daar

door te ontnemen fijn eenigft en laatfte middel van fubfiflentie.

Op Sweden 8. Sweden en Denem^^rkJn fouden by ruïne van de Fereenigde

maïkci)^
Provinciën alleen , mede vervallen tot onvermogen , om dat haar dan

foude mancjueeren de jaarlyxfe groote revenucs van Tollen en Om-
gelden , die fy door de groote Scheepsvaart van de Hollanders genie-

ten , waar van fy merkelijk fubfiftccrcn ; En om dat derfelver weder-

zijdfe humeuren en Interejfeny door fonderlinge antipathie incompa-

tibel 2ijn , fouden fy door Vrankrijk^ , tot een cnderlingen Oorlog,

aangehitft,uytgeput,krachteIoos gemaakt en cyndelijkbeyde geempor-

teert werden door de auxiliarc troupen en fchecpcn , ^\q de fwakfte

geern foude te hulp hebben , tot defi'elfs , ende des fterkften oppreflie.

Dan fouden de Franfche de Sweden niet alleen uytiachen , maar niet

den
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den vollen Intereft weder eyfchen alle de fubfidie- penningen, die fy van

haar voor en naar hebben getrokken.

p. Als Frankrijk, in dier voegen , na fijn geformeert concept , de ^P '^^ zec,

fleutels van de Som, enbeydedc Indien , often minften deHeer-

fchappye ter Zee foude befitten , foude een immediaat gevolg van d.Qs~

felfs begeerlijkheyt en heers-fucht zijn, de Commercie van alle andere

Landen te troubleeren , en die alleen aan fich te trekken.

10. Het Land van Luyk,^ 't welk feerimportant is , van wegens en op het

fijne goede Situatie , Vruchtbaarheyt en Rijkdom, foude, buyten twijf- Lujk.^*"

fel , een gevolg zijn van de Nederlanden , om dat Louis daar door

foude vereenigen een groote maffe van Provinciën , die nu daar door

gefepareert zijn , fonder dat eenigfins foude obileeren haare neutrali-

teyt , dewijl de Eerji-gebooren Soon van de Kerk. » zijnde den ^Ider-

(^hrijlelijkjien Koning , foude willen- trouwen met de Dochter van
Romen, 't welk Luyk^is.

Van defe concepten hebben de Franfchen fuiken vaften opinie , dat tie^an^Au"'

M^.d'Aubery (dans les droits furl'Empire) rond-uyt heeft durven tiery,

fchrijven, dat defe regeerende Koning, byfijn leven noch fal onder

hem brengen Dttytjland , Italien en het meefte deel van Spanje» , en

dat den Deanphin t'fijner tijd noch fal Meefter worden van de We-
reld.

Louis , die van wecens fiine Ambitie , en ingebeelde Hoope feer ,
Koning

r • ,
^ r ^ ir J'

LOUIS IpCCU-
alpireerdena defe Glorie en grooten Staat -, heelt op geen dmgmeer leert op fijne

gepradifeert , als hoe hy fijn oogemerk , op de Nederlanden , foude i^eflcyncn,

bereyken , waar van hy het fundament al voor lang hadde geleyt , daar

op hy in d^n jaare 1664. eerft heeft beginnen te bouwen ; Maar over-

denkende , dat de Nederlandfche Provinciën voor een gedeelte ge-

hoorfaamden den Koning van Spanjen , en de refteerende onder mal-

kanderen vereenigt zijnde , Staats-gewyfe wierden geregeert , die van

fijn Land gefepareert leggen , en dat hy daarom voor eerft de Spaan-

fche 7S(^ederlanden foude moeten incorporeeren , het koft wat het

kofte , om dat die onaffcheydelijk grenfen aan fijn Gebiet , en , gelijk

dft Plejfis feyt , het befte , rykfte , en gereguleerfte Land is , dat Span^

jen befit , en datter niet is , 't welk Vrankjijk nadeeliger is geweeft,

en ook voordeeliger foude konnen zijn , als het felve ; So heeft hy be-

vonden, dat hy deYelve niet foude durven ofkonnen conquefteercn we-
gens de rechtmatige jaloufie en het waare Intereft van Engeland en
de f^ereenigde Provincie» , die hem , fo veel mogelijk , fulx fouden

beletten. Waarop hy oordeelde, tot volvoeringe van fijn Deffeyn,

S niet
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niet nootfakelijker te zijn , als dat hy allen mogelijken vlijt infpande,

om Emeland en de Vereenigde 'Trovintien tegens malkanderen in

Oorlog te vervverren , haar daar door te ontzenuwen , en te brengen

tot onvermogen van refiftentie tegens hem , en haar ten aanfien van de

Spaanfche Nederlanden te anticipeeren hun eygen Intereft.

Om dit Voornemen te volvoeren , 't welk nu een gemeene Regul

van Vrankrijks Politie is geworden, als hiervooren op het 66. bkd

van 't Eerfte deel te fien is , fag Koning Loms geen kans , de yereemg-

de Nederlanden daar toe te difponeeren , dat (y Engeland den Oor-

log fouden aandoen , ten aanfien het Interefl van haar en van alle

Republiquaire Regeeringen beftaat in Vreede en Negotie , waar door

fy haaren Staat het beil konnen conferveeren en aiigmenteeren , dewel-

ke ook geenfins konnen gefepareert werden ; Maar vond geraden,

fulx in Engeland te tenteeren , alwaar de Koning alleen , door het

Hoger-Htijs ende de Edelen , welke haare welvaart veel in den Oor-

log foeken , lichter foude konnen bewogen werden , de waapenen op

te vatten tegens het f^ereenigde Nederland , om quanfwijs fijne Glo-

rie en fijne Gemeene Welvaart te bevorderen. Tot dien eynde foekt

Koning Louis > (tegens alle oude Alliantien en Vriendfchap, volgen*

dewelke hy gehouden was de Vereenigde Provinciën te afiifteeren te-

gens Engeland) eenige van het Opper-H»ys door fijne goude Louy-

fgn te difponeeren , (gelijk vaft geaifureert w-ord van fodanige Staats-

kundige in Engeland en Vrankrijk , die fulx feekerlijk meenen te w-e-

ten) dat fy haaren Koning doen refolveeren tot een Oorlog , hem in

het oor blafendejdat fy nti al lang genoeg van de Staaten waren getergt,

I-Kiaren Koophandel te feer gekreukt , haare Onderdaanen te veel ge-

foolt, de Koninglijke Achtbaarheyt in'te grooten verachtinge geko-

men , als dat men dat fonder weervraak konde voor by ftappen , en het

tergen van Koningen mofte niet lang ongewrooken blijven. Het La-

ger-Hnys , dat de redelijkheyt meer plaats gaf, als de gepreoccupeerde

Favoriten , wierd echter genocgfaam overitcmt , en geperfuadcert tot

confent van dien aanftaanden Oorlog. Koning Qarel bedankt die bey-

de Hmfen , voor de goede voorforge , fo over lyne Koninklyke Acht-

baarheyt , als ook voor A^w welfland fyner onderdaanen , en fchijnt al-

fo door uytftel de faak op te fchorten , om de Vereenigde Nederlan-

ders , die noyt , als getergt het fwaard aangorden , met hoope van goe-

de Nabuyrfchap te voeden. De brieven van Paris brachten in 't voor-

jaar 166^, mede, dat in December 166^. aldaar tüüchen Vrankrijk.

ea Engeland , door den Lord Bftrclay Fftz, Hardingh een Tradaat

hevme-

4
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heymelijk geflooten was j tot nadeel van de Fereenigde Staaten. Kort

daar op (juamen tot Londen de Franfche Extraordinaire Ambafla-

deiirs incognito met den Koning confereeren. Daarop fend Koning ^"^''^lesn»

Carel den Vice-Admiraal Holmes met fccreete commiilie, na de

Africaan[che Kuft, en een ander Oorlogs Efquaderna Jslteuw-Neder»

land, om die beyde Landen de Nederlandfche P^^/?-/w(^//c/;^ ^(?»;^7<«-

nie te ontweldigen,welk laatfte hem geheel geluktjcer dat hy volgens

et Recht der Volkeren , ofde voorgaande beëdigde Tradaten fijnen

gepretendeerden Vyanden den Oorlog verkondigt , of eenige de min-

Ite kennifle daar van hadde laten toekomen ; Doch de Staaten hier door

genoegfaam verwittigt van der Engelfchen toeleg in Frankrijk, ge- ga^*"S'^
lineet, hebben tot vermij dinge van dien aangeleyt alle bedenkelijke Ambafla.

middelen , en tot dien eynde , als AmbaiTadciir naar Engeland gefon-
gJJJn^,^

"*

den de Heer van Goch , dewelke den onbehoorlijken handel van Hol-

mes te kennen gaf, en fatisfadoire prefentatie dede; en indiende

twiften van haar niet konden bygeleyt werden , men foudefe ftellen tot

arbitrage van Neutrale Mediateurs, Maar neen ; Koning Carel fijnen

handel willende bedekken , verklaart op fijn Koninglijk woord, dat het

doen van Holmes als van een ongehoorfaam perfoon , tegens fijn ge-

bod, gedaan was, die hy daar over ook t'fijner tijd foiide ftrafïen ; Voor

de relt wierd geen gehoor verleent tot fatisfadie ofte accommodement

der difièrenten , maar men hielt van Goch fo lang op met het voor- die daarop*

werpen vanveele ongefundeerde pretenfien, tot dat men heel in po- ^q°^^
^"

ftuyr zijnde , aan de wereld fijne intentie tegens de Nederlanden met

de wapenen wilde openbaaren.

Hier door wierden de geünieerde Staaten geneceffiteert , meer als
pr^*;rec«"'*

oyt te vooren , ter Zee te equipeeren , en niet alleen feer exceflive ko« ten ooilog,

ften, tot fwaare lallen van haare ingefetene, te fupporteeren, maar ook

de Negotie ter Zee , en alle Scheeps-vaart te doen ftille ftaan , en by

fpeciale placcaten expreflelijk te verbieden.

En alfo de intentie van den Koning van Frankrijk, was Engeland,
co7ia£:lt^

maar voornamentlijk het Fereenigde T^ederUnd door dien Oorlog te metdcnBif-

ontfenuwen , en fo machteloos te maken , dat geen van beyden foude MuX?"e.
konnen beletten fijne ambitieufe defieynen , die hy in 't hooft hadde, gens Nedci-'

fo colludeert hy heymelijk met den Bifchop van Mnnfler, dat die door
^'^"'^'

affiftentie van Engelfche (licht ook Franfche-Penningen/o veele mey-
nen) Nederland te lande vyandelijk aantafl:. De Nederlanders , alfo

die te feer roemden en fteunden op haare groote Macht , hadden een
. ^f^"^*"'*

droevig begin,door de Nederlaag in een Zee-gevecht tegens de Engel- onge?ukk?g

S z fche, l'es*".
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fche , en den fubyten en onvervvachtcn overval van den Bijfchop 'm

Over-T[[!il en ^riejland, 't welk fuiken grooten verflaagentheyt in

T^ederland verwekte , dat Koning Loats vreefde , dat de Sfaaten daar

door wel mochten inclineeren tot het aangaan van een Vrede met En-
geland , daar toe Engeland gediiyrig de poorten open ftelde , om dan

metSpanjen fichtcgcns Vrankrijk te keeren , tot welken eynde den

^raafvan Zandwi^ Engelfchen Ambafladeur tot Madrid begeerde

een Of- en Defenfive Ltgue met Spanjen , om te conferveeren de

Spaanfche Nederlanden , 't welk haar beyder Intereji vereyfte ; So
vranktijk focht Konïng Louis defelvé Staaten om den tuyn te leyden , met een

Staaren te gevejufde Declaratie van Oorlog tegens Engeland ^ belofte van ^jfi~
flatteercn jientie met fijne Vloot onder Dhc de Beaufort i entoefendmge van eentje

ootiogs De. aHxiltaire troupen tegens den Bijfchop.
ciarai^ te- ]v^-j jjg gedaanc Declaratie , die maar puyr pro Forma was , is

fand, geen fonderlinge Vyandfchap tufl'chen die beyde Kroonen geplcegt,

maar ter contrarie, wierde uyt de Franfche Provinciën aan de groote

Wefl-Zee gelegen, tterken handel gedaan, op de Weft-kullen van En-

geland > Terland en Schotland,

met belof- De beloofde Floot onder Beaufort , als die tot Toulon eyndelijk vaar-

ftem'ie^f'ncr
^^ö ^^^^^ geworden tot het uytioopcn , wierd noch eenigen tijd op-

vioore, gehouden , om dat men vergeten hadde het Buskruyt , 'c welk van over

vcele mylen van Genua noch mofte gehaalt werden. En als fy ten lan-

gen leften in Zee quam , om dat Koning Louis die in een Zce-flag niet

wilde pcricliteeren , maar geheel in pofti-iyr referveeren , om fijn voor-

deel daar mede te foeken by gelegentheyt , wanneer de Itrydende par-

tyen genoegfaam machteloos mochten zijn , fend hy haar van kant , op

pretext van Madame d'Aumale naar Portugal teconvoyeeren, dewel-

ke niet eerder weder quam als toen het faifoen ter Zee geheel verloopen

was , en de Oorlogs-Vlooten van Engeland en Nederland opgeleyt

fouden werden , want toen prefenteerden (dat belachelijk is) de Fran-

fche haare Vloot met die van de Nederlanders te conjungceren.

«n met Au- De Anxiliaire troupen rechten niet voordeeligs tegens den 'Bif-

Tio^upen te- f^^^P "7^* "^'^'^^ pleegden alderhande ongehoorde moetwillighcden, en
gcns den verfpieden de voornaamfte Frontier-fteden en ftcrkten van Nederland,

w'unfter*/*" fonder dat fy oyt wilden waarnemen eenige avantagieufe occafie tegens

den Biffchop , die haar door het Staaten volk klaarblykelijk wierde

aangewefen , met prefentatie van felfs voor te gaan , by aldien fy maar

wilden volgen.

Koning I)e Franfche Koning , om fijn voornemen tegens de. Spaanfche

Louis /ockt
~^

Neder-
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T^^eJerUfidc-ri te beter üyt te werken , fin die tijd , als na een onlangs Span^n te

gemaakte Vroede Koning *Thiltps de I V. was overleden , nalatende sbufeeren

ecnen onmondigen Soon , onder wien Spanjen als toen op fijn fwak- veynMc
^^'

fte was )
gcbruykt , naar inhout van fynen Vierden Politjksn Regul, ^'«^de,

in *t Eerfte Deel j op pagina (58. geleert
,
grootc behendigheyt , om

de Spaanfche in flaap te wiegen ; En om voor te komen , dat fy gediiy-

rende den Oorlog met Engeland , door het maken van een Vreede

met Tortugal y (welk Rijk toen ter tijd noch met Spanjen oorlog-

de) ofte door engagement met de Engel fche , fich niet Tonden hebben

te dekken tegens het fwaare onweder , dat haar altans dreygde , doet

om de felvc tijd, als hy gerefolveert was, in korte dagen met een Leger
in de Sjaanfche Nederlanden te trekken , door fijnen Gefant tot Ma-
drid , zijnde den uiarts-'^ijfchop van Ambrnn t de Koninginne van

Spanden in het nemen van fijn affcheyt , en den Heer de la Faente

j

Spaanfchen AmbafTadeur aan 't Franfche Hof, van fijne genegentheyt

tot onderhoudinge van Vreede verfeekeren , dat hy beyde met haar en

haaren Soon , in getrouwe en oprechte Vriendfchap eeuwiglijk wilde

blyven. En kort daar op in een laater Audiëntie geeft u^mbrun aan 't

Spaanfche Hofover een Manifeft , heel contrarie tegens fijn eerfte be- '

loften , 't welk ook fo euvel wierde opgenomen , dat de Koninginne

den gemelten Ambrun Guarde moft toefenden , om hem te bevryen

voor de plonderinge van de Gemeynte. Hy doet door A/'\ Counin-,

in fijn pafl'eeren door de Spaanfche Nederlanden , tot "Breda , alwaar

van Vreede ftond getradteert te werden, bekent maken , dat hy geene

intentie hadde, om de Nederlanden te attaqueeren ; En dat 5. a 4.
dagen te vooren, eer hy defelve onvoorhoets attaqueerde.

Daar en boven focht Koning Louis de Staaten , door den Heer

Ambafl'adeur van 'Bemingen te bewegen, dat fy fouden , fo veel

doenlijk , foeken voor te komen , dat de Engelfche de Spaanfche Saa-

ke haar niet mochten aantrekken , hoewel haar //o; /I^ö^: fulx, om
haar Imereji , meer gehouden waren te ftyven, als tegen te gaan.

Dit alles gefchiede in een tijd , wanneer men van Vreede handelde

;

waar op feer wel pail het gene Cicero fcyt : Daar en is niet fchandelj'

kjr j als in het midden van de bedriegeryen noch te willen fchyneneen

eerlijk^ en reedelijk^ Man te z^ijn, Hy valt daarop , met een machtig vait onver.

Heyr-legcr , van over de 40000. man, fonder voorgaande aanfeg- wacht in de

ginge van Oorlog, in de Spaanfche Nederlanden , alwaar hy door dien N;derhn.

fchielykcn inval , heymelyke correfpondcntic met eenige ontrouwe,
'^,'^nét fub -t

flauwhertigheyt en corruptie van andere , fonder ccnige bclliccufe progrciieu,

S 5 a(^ie,
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adie , in korten tijd, fich Mccftcr maakte van verfcheydc confiderable,

doch onvoorfiene plaatfen in Vlaanderen ( behalven T>endermonde ,

waar voor hy fyne beleegeringe heeft opgebrooken , apparent om dat

hy geene getrouwe Creaturen daar in hadde , maar dappere refiftentie

alsfybuytcn foude Vinden) alfo "de gefamentlyke Spaanfche Nederlanden met tQ

ftaat van weynig Krijgs.Volk tot refiltentie waren voorficn ; Te weten , met

vraten, alleen 13. a 14. duyfent man te voet , en qualijk 5500. Ruyters in al-

les , die wegens de onfekerheyt van 's Konings delfeynen en marche, en

wat Provincie ofte plaats hy eerft foude willen aantallen , op verre na

niet bellant waren,om alle gefortificeerde plaatfen te konnen befetten,

en dan noch een Corps d!Armie in 't veld te brengen , om te kon-

nen met eenige apparentie tegenflaan en repoufeeren de diepe intoch-

ten van de Franfche legers, die in verfcheyde lichamen verdeelt waren>

en daarom in verfcheyde cjuartiercn te gelijk konden ageeren \ Te
meer, dewijl der Franfchen oogmerk was , vooreerft geen fwaare bele-

geringe te ondernemen , maar diep in 't land in te dringen , en fich daar

Meefter te maaken van pallages over de Scheldt en de Lis , om in

weynig tijds te bemachtigen, Donay , la '3aj[êe-, Armentier

s

, Conrij\

en Oudenaarde , en daar door met weynig moeyten , 'Srujfel te occu-

peeren, en door wanhoop een revolte in 't land te brengen,

ep ongcfon* Dit alles begon hy op pretext , dat hy tot een gedeelte van die lan-

dcerdepic- ^^^ gerechtigt was uyt hoofde van fyne Huysvrouw , zijnde het eenig-

fte Kind van het eerfte Bedde van den Spaanfchen Koning Philips de

I V. en Ifabella , hoewel defelve voor het aangaan van haar Huwe-
lijk , met feer krachtige en dierbaare Eeden gerenuntieert hadde op al

het Recht , dat fy uyt krachte van fucce/ïie , op eenige van de Landen

ran haar Vader, oyt foude konnen ofte mogen pretendeeren ; zijnde

defe renuntiatie by den Koning van Vrankrijk (tlsc , door den Eed op

het Kruys en het //". Euangelium beveftigt.

Onaangefien dit alles focht hy de Spaanfche Koninginne te doen ge-

loven , dat hy door een meyneedigcn Oorlog tcgens Spanjen geenfins

de TraBaten van Manfier en de Pireneës verbrak, waarom hy ook

ordre gaf aan fijnen Ambaffadeur d'Auhun , om tot Madrid te

vcrblyven, fo lang hy daar gedoogt foude werden,

riis hy foekt Tot juftificatie van defe fyne gepretendeerde Rechtmatigheyt, doet

Jen'£ïcn hy fcker Travaat, inde Latijnfche en Franfche taal divulgceren.

Boek aan alle Hovrn , 't welk doch onwederfpreekelijk is gerefutcert door

(ïat fferefu-
^^" Keyfcrlykcn Gefant , den Heer Baron de l Jfola in (Ijn T'ra^aat

:

teettwicr- Bvttcelier d'Efiat t & de Jt/flice -,
En door deHcer 5ro/;w^f»/ in fijn

^'^ Boek
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Boek DejHreT)evoltitioms, in de tvelke voor al de wereld genoeg is i

beweert, dat het Recht van Devolutie geen plaats hadde ten aanlien

van Souverainiteyten.

De Spaanfche deden ondertuflchen hanr uyterfte beft, om de .De Spaan-

Staaten te intimideeren , en te engageeren in dit gerneyn Jnterejt , en de staaten

in een gemeynen Oorlog tegens yrankrijk.-i prefenteerden hiinby ^^j^°^\^^'

maniere van verpandinge en in bewaaringe te geven de Steeden van tatkn»

'Brugge y Oflende en Damme , en de Veftingen van Ifabelle en Do-
naas , mits dat de Staaten den Spaanfchen daar voor fouden leenen tien

I

tonnen goms , en twaalfdnjfent mannen op fekere conditien , die men
ifoude komen temaken. De Franfche fulx bemerkende, deden aan

de Staaten fecrete aanbiedinge , om de Spaanfche 'ISlederlanden t'fa- ^e Franfthe

j

men als een buyt te deelen , volgens de Partage tuflchen haar gemaakt infgcli)ks.

in 't jaar 1655. en haar daar en boven noch te laten toekomen Cent

en Bmgge. Maar de Staaten fiende , dat fy dan Frankrijkj^ot Nabuyr
fouden krijgen , en beft was , dat men Spanjen tot een antemural of

fcheydinge hadde , floegen fulx af. Waar op de Franfche aan de En- Franfche

gelfche prefenteerden de conqueften van de Spaanfche Indien , en om as^n Eng»!**

egalijk te deylen de abfoluyte Commercie van de twee Zeen , doch te Jan<^.

vergeefs, fo dat fy eyndelijk door de Fereenigde Staaten de Spaan-

fche fochten te brengen toteenige redelijke fatisfaötie, daar toe het

,
eyndelijk ook is gekomen door een Vreede-Handelinge tot fiAks>^

j

m dato den 2, Mey 166'è, En hoewel die al geteykent was , fo hiel-

den de Franfche echter noch niet op , met het platte Land in de

Spaanfche Nederlanden te fchatten, want in 't midden van Mey fet-

te de Marefchal de Creqtii met 11, duyfent mannen , en eenige

Veld-ftukjens geheel Vlaanderen tot ontreprt een uyr van Brugge ,

op fvv'aare brandfchattinge , 't welk (y tot na de Publicatie van de Vree-

de feer onrechtmatig continueerden.

Ondertuflchen kregen de Nederlanden tegens de Engelfche ge- Nederian*

wenfter fucceflen , als in 't begin , met een feer heerlijke Viü:orie op tcge^TEÏ.
Zee^ en een gelukkig Affault op de Rivier van Londen en Rochefer^ geland,

waar door de Engelfche , behalven de afgrijfelijke fterfte en 'Brand

tot Londe') , (waar door twee derde parten van de Stad ofomtrent 20^

duyfent huyfen waren vernielt , die van omtrent 50. duyfent Familien

waren bewoont, behalven 85. Kerken, en 30. G il de- huyfen, ge-

lijk de Engelfche felfs fchreeven , diedefe fchaade begrooten op 10c.

Millioenen ponden fterlings) genoegfaam gebracht wierden toteea

Vreede,dewelke geflooten wierdtot volkoniene reputatie van de Ver- yree^r*^''

cenigde.
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frptnsdc in- cetiigde Straten , en vernocginge van alle Chriften Potentaten , uytgc-

v"/'f
"^

k'
nomen alleen A^n Koning van f^rankrijk^y dewelke fijn profijt vinden-

de in het woeden van defen Oorlog , die Iiy liftelijk gerokkent hadde

tuildien twee Natiën , die malkanderen getrou zijnde , de Heersfuchc

van hcm> na haar believen , konden intoomen , wenden alle devoir aan,

om die noch langer te doen voortgaan. Waarom de Korur,g van Groot

Brittmien Teer wel feyde , als de Sweetfche Mediatenrs twijfïelden,

ofook de KoKiiig van frankrijk, wel foude willen traiSeeren in een

plaats van de Spaanfche Nederlanden: Het was geen twijffel, off^rank^-

njk^foade daar komen , ja al was het in dt Helle[elfs , om de Vreede te

verhinderen. Gelijk Koning Louis ook door fijne Ambafladeurs tot

'Breda het fluyten van de Vreede , op alle manieren, focht te beletten,

dat aan En- en na men feyde , prefenteerde hy aan den Koningvan Engeland y dat
geland meu-

|^y j^^j^ ^^g onkoften , tot onderhoLidinge van den Oorlos: tegens de
wei'relenta- -' ,...,,. , -^i ri • n ^ '^

i

tiedoct, Staaten nodig zijnde, dry jaaren lang wilde iubmmutreercn , en hem
daar en boven noch laten toekomen Ooftende en Nienpoort , indien hy

maar Enge- met den Oorlog wilde continueeren. Maar Koning C<^r^/ bemerkte,
hnd merkt j^j- jg (Tfoote deflevnen van Vrankriik ftrydij:^ waren tegens het alsc-
Vrankniks ^r n ^ i -ri j

'^ r i
^

psfleyncn, mecne Interejt van Europa , te meer , dewijl hy daar van verlekert was

door feeker geintercipieert Advijs , datgedateertin Juny 1666. hier

achter geproduceert is onder Num*. i. \\2ar'm M^.de Lionne fynen

Koning bekent maakte , dat hy in 't voortfetten van fyne geconcipieer-

de conqueften op de Spaanfche Nederlanden , geenfins foude konnen
belet werden , ten zy door een vafte Confederatie van Engeland, Swe»

enfockt den cn't Hnys van Oofienrijk, tekens htm, Omdefeoorfaakdelibc-
Spar.jen te reerde Koning Carel , of hy den Konina van Portuaal foude met

len, macht torceeren , tot een accommodement met Spanjen , dat daar

door de handen ruym mochte krygen ; Of dat hy de Spaanfche Ne-
derlanden tegens Frankrijk, foude aflifleren. Op dit Jaatfle poind

nam hy refolutie , om eenigc duyfent mannen , onder den (jrave van

Caflelhaven , van Douvres na Vlaanderen over te fcheepen , 't welk

ook efte(5l foude genomen hebben , ten zy , de ^rabamfche en

Vlaamfche Geejlelyke de hulp van de Ketters (fo noemden fy de En-
gelfche en Hollanders) v^rfinaat hadden. Evenwel fo was hy de eer-

doet een ^^^-f die door fijnen Ambaffadeur den Ridder WillemTempel'mJa-
voorflag aan nuario i6<58. bedcktelijk een voorflaj^ dede aan de Fereeiiiade Staa-
<le Staten ,, ,''.., , .-^ r n »• ^
van een Al- ^^» > om tegens VrankrijK te maken een Tjefenpve Ligue , waar toe

tojfiéf
^^' ^^'^ ^^ Svvtden door den Heer Ambaffadeur Dona mede prefenteer-

denj daar by voegende , dat Vrankrijk hun groote prefentatien van

fubfi-
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fubfidien en anders hadde gedaan , om haar in alles te doen fliJ fitten^

en dat het geld tot Hamburg daar toe al gereet was. ^
De Staaien Generaal , (om dat fy gedachten het oude Teggcn , dat Cor.fidera-

het goet was een machtigen Totentaat , en voornamentlijk f^rankrijl^ ^^^^
^^'^ ^^*'

tot een Vriend, maar niet tot een Nabuyr te hebben ; Dat gccnen Staat

wierde geëftimeert machtig of fwak te zijn , als in 't regarde van de

Macht of fwakheyt fijner Nabuyren ; Dat Vriendfchap en Vreede niet

anders was gefundeert , als op eftime en vreefe , die d'een van d'ander

hadde ; Dat de Macht hedendaags meer is als de Reeden , dewelke in

fich felfs niets waardig en is,fo fy niet fpreekt door den mond van 't Ca-

non,welkers ftemme mede brengt Vrees en Refpeól ; En dat voorfich-

tige Prineen altijd , fo veel doenlijk is , onderhouden het Contrapotn^)

behertigden op den voorflag van den Ridder Tempel dit haar impor- die met dea

tant Interefi (o feer , dat fy met hem , in 5 . dagen tijds , op 't papier Ambaffa-^"

brachten en teekenden dry Traótaten , fonder weten en confent van de deur xemp-i

Provinciën , veel min , dat de Provinciën fulx konden gecommuni- ten opaei-

*

ceert hebben aan de Steeden , gelijk anders altijd moet geobferveert !«"»

werden in 't maken van Alliantie met Uytheemfche. Dit gefchiede op

defe extraordinaire manier en fo haaftig , op dat door den gewoonlyken

uytftel , en het afwachten van de Stemmen der Provinciën en Steeden

haar oogmerk niet mochte verloorengaanjom de reft van de Spaanjche

Nederlanden te redden , die anders licht by noch eenen Veld-tocht

den Franfchen Koning waren onderdaanig geworden. Onder defe Tra-

daaten was een , dat tot Londen op den 25, April S, V. 166^, befloo-

ten wierd tuflchen Engeland > Sweeden en de l^ereenigde Frovincten,

tegens de intentie van den Cancelier en Segelbewaarder van Enge-

land ^ het welke van den Koning van Engeland s^enoemt wierde het

Goddelijke Dryvoudtge Snoer , en in 't gemeen met een grootcnj, doch

verydelden naam , de Triple Alliantie , ofte Ligue , waar by fy elkan- «" *?« Tripie

deren verbonden , om Vreede tuflchen Frank/ijl^ en Spanjen uyt fluytcii,

te Vv'erken , en door defelve Vreede de ruft en tranquilitcyt van het

Ghriftenrijk te verfeekeren : Beloovende aan den anderen tot meerder
vaftigheyt van defelve Ligue , dat tujjchen hun Dryen[oude z.ijn en blij-

ven een oprechte en beflendige vreede en vriendfchap , om elkanders nut

en voordeel hartgrondige enter goeder troHVcen voort te feiten j en alles

wat daar tegens mocht Jirijden , ten beflen af te weeren. En indien het

ejHamte gebefiren, dat dit haar vriendelijk en hejljaam voorr.tmen c^ua-

ltjk.en verks^yt wierde opgenomen , en hy geval een ontijdige vraakj ofte

Oorlog van een der firijdende partijen , ofjmandvan haare z^ijde wierde

T aan 7e"
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Aangedaan , datfy elkjinderen getrouwelijk, [ouden bjjiaan j Gelijk hier

achter breeder te fien is , onder N°. 2,

Dcwtlkcccn Dit verbond heeit f^rankrtik^ aangefien als een Breydel van fijn on-

v'^'lf' k
^" verfaadelijke begeerte , en fich felven daar door getraverfecrt gevonden

Ambiiicis. van fijne groote concepten. Doch de onpartijdige Chriftenheyt oor-

deelde het te zijn een Fundament tot bevvaaringe der Vreede over

Enropa , waar door Koning Loms genootfaakt is geweeft , niet alleen

alle gedachten , tot verdere conqueften voor die tijd te ftaaken , maar

ook op redelijke conditien , met de Kroon van Spanjen te accordeeren.

Nederland ^^^ op den 28. Aug. 1668. tot Londen de Ade van Ratificatie

en Engeland over defe LicLie tuflchen Eniieland, endehet yereemqde Neaerland
locmen an- . , /V t r 1 1 1 ,r , .-r. r 1

derePriiicen wicrde uytgewiiielt , veriGcht den ^lmbajjadenr Moreel , uyt den naam

™kk^^- v^n de Stapten CjCierAal-i dat fijne Al.ijefteyt v^a Eageland belief-

de Tiipie de fuiken heerlijken en goeden Werk noch wyder met fijn Koninklyken
AUiautie,

^^^^ ^j^^j. ^^^ j.^ ftigj-gn , dat noch meer Potentaten en Vorften van

Enropa 'm defelve Alliantie mochten komen , tot verfeekeringe van

het geheele Chriftenrijk. Gelijk hy tot dien eynde ook een Extraordi-
als de Duyt- naris Gefant fond aan de Gereformeerde Vorften van Dnjtjland , haar

' voor oogen bellende het groote gevaar , dat de heele Chnjien-Wereld

dreygde, om haar daar door te lichter te perfuadeeren, dat fy haar mede
inde Triple Alliantie foadenbcs^cven. Hy fondinfgelijx M^. Mar^

desmkis, Jilly als Gefant ten felven eynde naar de Sntfers, dewelke door de

Franfche geintercipieert , en gevangen na 'Tarts gevoert wierde , al-

waar hy publijk op een Schavot gerabraakt wierde , dat de Engeljche

met we\'nig moeytcn genoeg hadden konnen voorkomen , ten zy de

Groote A4ee(iers , zcdert door der Fray>fchen geld en bcleeftheyt , uyt

Engels 'm Frans waren ontaart , waar door fy ook beletten , dat de

dcnKeyfcr, Keyfer niet mede in defelve Triple Alliantie wierde ingelaten , daar

by hem felven nochtans toe prcfentcerde uyt krachte van het <^.artictil

van het derde Traélaat tuffchen Tempel en de Staten op den li. 'janua-

710 \66%, inden Haag op 't Papier gebracht. Want feyden fy , dat

fijne Majefteyt fich daar door foude involveeren in alle defi'elfs que-

flien , en verplicht wefen fijne Legers, by voorval, te voeren tot de uy-

terfte paaien van 'T>u)tft,ind.

Kort daar na wierden op 't felve fundament voorflagen gedaan aan

verfcheyde andere Princcn , om haar infgelijx in de Tnple Alhantie

en den Her- te trekken, als namentlijk aan den Hertogvan Lotharingen , nevens
tog van Lo- ^q^\„q andere , die daar toe feer sencecn waren , 't welk den Franfchen
walingen. b _&fc ,, j^

leer onaangenaam voorquam ? jnionaerheyt wegens Lotharmgen , dat
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iy van de tijd van Hendrik^ de I V. af van ftuk tot ftuk hebben foeken

op te flokken , om daar door een vaften voet op den Rijx-bodem te

hebben , als ook , om het Hertogdom van "Bourgondien af te fnyden

van de Spa^injche Nederlanden » en het Hertogdom van Luxeyihurg

als belegert te houden , en om te verbreeken de Linie van Communi-
catie, die Mlianen aan Vlaanderen pleeg te hegten. So had haarden
(^ardmaal %icheUeti geleert , dat fy op die voet iouden konncn komen
tot de Monarchie, waarom fy naderhand, als fy fagen, dat fy Lotharin-

gen niet als een Gifte van den Hertog konden obtineercn, goelijk fy haar

felfs vinjs maakten , hem tot viermalen toe hebben gedwongen, om
fyne Tradaaten met haar te veranderen , en daar byelkereys aan haar

nieuwe voordeelen te geven ; fy confhingeerden hem mede , om fyne

oude Militie aan haar over te geven , en om weder nieuw volk in de

plaats te werven , bindende hem diervoegen fyne handen , dat hy voor

eygen geleden leet geen wraak konde nemen , om alfo meer een Vajal

van haar te blyven , als een Sonverain, Om nu te beletten , dat Lo- datdePran-

tharingen fich niet mede in de Triple u4lliantie foude begeven, en (ich ^'^^^ °p ""

dekken tegens haare drcygingcn, refolveerden fy die vereen'ginge voor wyte bcict.

te komen op eenige onrechtmatige en beufelachtige pretexten , als dat
'^"'

den Hertog fijn Hertogdom aan haar hadde verkoft , daar toe fy hem al

mede hadden gedwongen , hoewel hy niet gequalificeert was , tot na-

deel van fyne wettige Erfgenamen fijn Land te verkopen ; en als (y fa-

gen, datter fich eenige difficulteyt op dede in't felve onwettige contra(fl en hemfijn

wegens de leverantie, gaven fy in ^ugttflo 1670. laftaanden Mar-
"nt'^^°&'^„

fchalk de Cre^ui , om den Hertog in perfoon te vangen , en 't zy le-

vendig ofdood voor den Koning te brengen , gelijk daar wcynig aan

haaperde , of 't v/are na haar wenfch gelukt. Doch fy dwongen hem
voort door geweld, het kleyne reitantien, dat hy noch over hield , me-
de te quiteeren , door welk violent middel fy de Koop wederroepende,
het Hertogdom behielden , fonder den bedongen prijs te betaalen

;

T welk alles gefchiede na de Vreede van de Tirene'én , en direél te-

gens deflclfs conditien. Op dufdanigen fchandigen wyfe en valfche

pretexten joegen fy een Souvcrain Prins uyt fijn Gebiet , en hindelden

met hem en fijn Land na haar welgevallen, 't welk van niemand anders

konde verwacht werden , als van die een onverfadclyke begeerte hadde
tot de Vniverfele Monarchie, Naderhand lieten de Franfe haar, door
veele (ollicitatien van den Hertog en andere Princen inducecren , om
met hem een accommodement te maken , doch op fulke conditien,

waar door den Hertog meer een flaafals Regent foude zijn : nament-

T z lijk



3 48 'tVERWERDE EUROPA,
lijk , dat van 8000. mannen , diefy in Lotharingen wilden onderhou-

den, 1 joo. van den Hertog gefoldoyeert fouden werden, en de reft van

den Koning j dat men een Cttadelle tot Nancy foude bouwen , al me-

de op koften van den Hertog, en dat , fo lang die niet was voltooyt , liy

niet van fijne Domainen trekken foude, maar dat hy in f^raf]kjijk^(oudc

gaan woonen in een Stad naar fijnen fin; als *Bloisj Tours, &c. en aldaar

't fijne verteeren , en alle fijne Troupen overgeven aan den Koning,

staatenwot- De Staaten ondertufl'chen , hoewel die in het bevorderen van de
den van de jyipig /ilUantie , niet min geoorloofde en wettige , als wel voorfich-

dteyg:, tigc wegen en middelen gebruykten , nademaal fy alle haare raadflagcn

dirigeerden tot haare welftand en fecuriteyt aller nabuyrige Potenta-

ten , op dat de luxurieerende , en een algemeyn bederfdreygende aan-

flasen des Franfchcn Konin<^s niet mochten fuccedeeren , veel min, dat

iy hem een voet Lands ontweldigt , of deminlle moleftie in fijn Rijk

veroorfaakt hebben ; So heeft dat echter het opgeblafen gemoet van de

Franfche , fo ontfteeken , dat fy op de Staaten , die fy uytmaakten voor

Canaille , dreygden revenge te willen halen , en haar heel te onder-»

drukken , al foude het haar halfKoninkrijk koften.

Dit voorverhaalde is de waare oorfaak van defen begonnen Oorlog,

en al de wereld weet wel,dat al 't gene Koning Louis buyten de voorfz.

Ligue pretexeert , maareen deguifement is van de rechte oorfaak van

fijn colere , die hy door fyne Minifters aan alle Hoven klaarlijk heeft

die tegcns ontdekt, Dcfen Oorlog , ftelde hy al vaft van de tijd af, dat de Tfi-

Oorlog %aft ple Alliantie is geflooten •, zedert wanneer hy ook, na de Les van
Hellen, Machiavel , geduyrig befig is geweeft , met overleg, hoe hy beft' den

Vereenigden Staat , als zynde een Rotfteen , op dewelke fijne groote

Defieynen en Voornemens altijd fchipbreuk ftonden te lydcn , in alle

manieren foude nadcelig zijn,haare welvaart befnoeyen en eyndelijk ge-

heel onderdrukken en overweldigen , om dan onbelet fynen gang te

met ver. {^aan,cn fyne befluyten uy t te voeren . Hier toe is hy te meer aangemoe-

grootc "uc-" ^'§^ ^^^"^ ^^ hoope van fyne goede fuccelTen,die hy fekerlijk te gemoet
«effen. fig uyt de vcrraderie der gencr , die hy in Nederland , door fyne goude

Lotitferi'i foude vergiftigen en corrumpecrcn ; Uyt den aart van 't Volk,

dat in de Koopmanfchap, Zeevaart, en Handwerken meer was ervaren,

als in den Land-Oorlog , waar van het door langen Vreede geheel ont-

went was ; Uyt de Fa^ie , die in het felvc Land predomineevde , en

het abfoluyt Bewint en beftier , niet alleen van Polityke en Kerkelyke,*

maar ook felfs van Militaire faaken aan fich trok , fonder na het Advijs

van oude en ervaare Militairen te willen luyfteren, daar fy nochtans

de
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de Militie felfs in geenen deele verflonden,en meert alle militaire pJaat-

fen vergaven aan foodanige, die (y van wegens onderlinge Coufinage,

Faveur, eygen Intereft, ofte anderfins , voor andere prefereerden, fon-

der aanfien , of fiilke perfoonen daar toe bcquaam ofniet bequaam wa-

ren,waar door de oude Militaire Difcipline ten gronde toe is vervallen.

Door dcfe, en diergelyke reden meer, daar van wy by vervolg nader

fullen traóleeren , heeft Koning Lottis fich volkomen verfeekert , dat hy

die Florifante Provinciën , dewelke in Situatie , Macht , Rijkdom en

alderhande Overvloet geen eenig Koninkrijk behoefden te wyken , en

. door defelve, lichtelijk alles foude verkrygen , wat fijne BegeerI ij
k-

heyt en Heers-fucht foude konnen ontyonken.

- Den Oorlog van den Bijfchop van Munfter bracht te wegen , dat-

ter tufichen fijne Keur-Vorjlelyks Doorlttchtigheyt van Brandenburgj

en den Heer van Bevermng , als Gevolmachtigde van den Vereemg-

den Staat , een *DefenJïve j^lliantie wierde geflooten , en caufeerde

• veel murmuratie onder Groot en Kleyn,binnen en buytens Landsj Dat Murmurec-
men van een muys gebeten wierd , dat fulx nergens van daan quam, als ringe in Ne-

dat de Militie requireerde een Generaals Perfoon en llluftcr Hooft;Dat gen *"den
^"

de voorige Oorlogen onder de Princen van Orange fo gelukkig en aan- uii^chop van

fienlijk waren gedreeven, maar dat men nu , by faute van dien , wierde

befprongen , door fodanig een > die men in voorige tyden , als niet ge-

acht , met een geficht konde dwingen , en onder de voet houden , ^e-

h]k tyïitz^ema verhaalt. Alle de Provinciën, uyteefondert //ö//^W, Di|Tentie
^ C/ tuiicncn de

waren gerefolveert, om den Heer Prince van Orange ad vitam te ver- Provinciën

kiefen tot Generaal over de Militie. De Heeren van Cjelderland ,"'^s«ns

dreeven het geduyrig : Veele ook in Holland , men feyde wel van van sijn.

veertien Leden, Zeeland di/fimulecrde niet te feggen , dat een C^e-
,^7cSiteyn

neraal en Stadhouder van noden was , om voorts te balanceeren de Gencuai.

al te groote Macht van Holland ^ die de meefte Aüthoriteyt , felfs in

de Generaliteyt gebruyktc , tot nadeel van de andere ; En verfocht

insgelijx , dat Sijn Hoogheyt in den Raad van Staaten mochte com-
pareeren , en aldaar SefTie nemen , om van jongs op , de gronden van

de Regceringe te leeren verftaan , en daar van geimbucert te werden,

alles op den voet , gelijk voor dcfen aan Sijn Hcogheyt Frederik^ Hen-
drik^-, in den beginne van den jaare i6co. en aan Sijn Hoogheyt

^rins Willem de II. beydc H, L, M. A°. KJ38. medeby het aan-

breeken van haare jaaren van difcretie , in den Raad van Staaten acces

en toegang is vergunt. De Heer Keur-f^orft van Brandenburg fchreef Kciir-Br*n.

in faveur van Sijn Hooghejt een brief, in fccr beleefde enYubmifie
jj.h"5j'fl''^daat

T 5 termen?
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«ver een termei"!) die by de Heercn van Hollnnd fcer qiialijk opgenomen wierd,

Pncf aan de fgjfs niet begeeicndc , dat daar van foude werden gegeven copie aan de

wcfkcqua-* Provinciën, die dat verfocliten ; En obligeerden den Heer Prefident,

lijk Kierde
^^y^ felvcn briefwcdcr in de fak te fteeken , Tonder daar over te delibe-

'

reerenj min te refol veeren , fcggende ; Dat haar ahfolHjt verboden is$

aan te temen eer.ige recommandatie van eeuig vreemt Prins , tct avance-

mer,t van \wand , wien het ook^ machte aijn. fa dat fodar.ige gerecom-

mandeerde wierd verkjaart inhabil > om eer.ig ampt te bekjeeden, Seg-

gende vorder , dat het niet ks^de werden geexcufeert van [editie , en dat

de A<fi}.'tjlers van Brandénbfirg , die defefaake potijfeerden , als fedi-

tieufe , door fulx [ouden verUe[en de exemtie en effeU van haar Chara-

Ber. En by aldien fijne Keur- P^orf^eljkjs Doorbtchtigheyt per[[leerde

by [odani'^e recommandatie , dat men geen beloofde [ubfdien Joude be-

taalen. Waar op defelve Hollandfe Heeren perfifteerdcn by haare

maxime, dat de hooge Charges niet behoorden pcrpetuecl te zijn, maar

met elke expeditie ofte Campagne te eyndigen , en llocgen voor den

Hertog van Turenne , onder voorgeven, dat de Koning van Vrankrijk

ongeern foude fien , dat het Oppcrftc Gefag aan den Prmee van Oratt-

ge quam , den welken hy met de demolitie van Orange hadde t'on-

vreeden gcftelt , en die om de proximiteyt met den Koning van Enge-

land , en hoope van fucce/Iie tct dcflelfs Kroon , meer Engeljch als

Fran[ch foude wefen ; en dat men den Komng van Vranhrtjl^ fonder-

• ling foude verplichten door het aannemen van Turenne, Maar om dat

Zeeland en andere Provincienophet Avancemcnt van Sijn Hoogheyt

geweldig drongen , en op hoope van eenige fatisfadie te geven aan de

Syn Hwgheyt q)yi}}s-Gcftnde , fprak Holland van gencgentheyt tot aanneemingc

«omen^air" van hct accoord in 't jaar \66o. gemaakt met de PriKce(fe Rojale

,

Kind van Moeder van Sipi Hoogheyt : Namentlijk , dat Holland den Prins

foude aannemen als Kind van Staat , cnde hem geven een goet on-

derhout , en goede Raats-lieden , gelijk hy op den 15. y^pnl 1666.

ook efïe(5tivelijk tot Kind van Staat is aangenomen , onder de Oplicht

enkrijgt ^n Curatelle van de Heeren van Noort\Yi^k_t Foreefl, y^drian van

Curaieurs. 'BUenborg , Heere van l^aaltwijk. en Out-Burgermeefter der Stad

Dordrecht , Gillis Falkenttr Regccrende Burger-Meefter der Stad

ylmflerdam , en de T^aad-Peajionarts de Wit. De Heer van Gent

wierd gecligeert tot fijn Gouverneur.
^'^'^"' Zedcrt het jaar i6<o. was den Staat geweefl: fondcr Stadhouder

wanneer den -* ^ »iiji r n J
Staat was cnCapiteyn (Jeneraal , en zedert de dood van den Graaf van Brede-
*°"^"

roodci ookfondcr f^eld-Aifar[chall^y en in 't regarde van den Heere

Trtnce
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Prince van Orange droeg Holhvid groote forg » ciat de Republijk stadhoudei

niocht blyven Tonder Stadhouder. Alle defe , en diergelyke verande-
JJ'Jfcifjik,

ringen konde maken een Man , die de tijd waarnam, gelijk ylitz^ema

op feekere plaatfe feyt, meynende daar mede den Raad- Penfionaiis

M\ fan de Wit,

Door de Vreede en Alliantie met Engeland en den TiJJchop van
j^°^f^%^

Mfinjier kreegen de Staaten weder haare handen ruym , en capteer- hec avance-

den daar door de occafie , om het Beftier van haaren Staat te reformee- S^^o.IJ"^,,

ren, en te brengen op eenen vallen en onveranderlyken voet. Want als

die gene, die het Roer van het Schip van Hollands Regeeringe in han-

den hadden , fagen , dat Sijn Hooghejt in genade by God , en liefde

by het Volk opwies ; Dat hy de achtien jaaren van fijn ouderdom haalt

foude bereykcn , welken termin van de refpedive Provinciën vaft ge-

ftelt was , om het Interell van Si^n Hoogheyt , voor het verloop van

dien , niet te fiillen aanroeren ; En om dat fy wiften , dat de Provincie

van Zeeland feer inclineerde tot avancement van den Prins ; Dat

Vriejland en Groemngen fi-ilx niet min fochten ; En dat het aan Gel-

derlandi Vytrecht en Over-TJ[ul niet foude haaperenj omdatfy in

hem bevonden preuven van capaciteyt , moderatie en difcretie; So

vreefden de Hollandfche Bewinthebbers , dat Sijn Hooghejt door

fijn avancement , al te ontfaggelijk en te groot foude werden ; Dat
hy Alliantie met Engeland mochte aangaan , tot prejudicie van de

voorfz. Regeeringe ; Of dat hy uyt weerwraak den genen de voet

foude dwars fetten , dewelke hem , van fijner jeugd af, altijd hadden

onderdrukt , en gefocht te ruïneeren , hoevv^el haar eygcn particulieren

haat , tegens het Hnys van Orange opgenomen , hier van meeft oor-

faak was.

Om defe , en diergelyke reden , poogden die van Holland , de Holland

Staaten van de andere Provinciën daar in behendiglijk voor te komen,
[e^beienS*

of ten minden te divcrteeren hun oogmerk , van aan den Prins op fijn

achtien jaaren op te dragen alle de Eminente Charges van fyne lofïe-

lyke Voor-Vaders. Tot welken eynde fy ter Vergaderinge van de

Staaten Generaal voorfloegen , dat men in defe conjecftiiren van ty-

den (als wanneer de Kontnfr van Frankrijk, noch in de Spaanfe Ne-
derlanden , door fijne avantagieufe invaficn, aan haaren Staat feer groot

mistrouwen gaf) niet alleen alle Frontieren , aan de Brabantfe kant,

met tterker Garnifoenen mofte voorfien, en daar omtrent een vliegend

Leger in 't Veld brengen, maar ook ( 't welk wel het principaalfte

was) dat men terftond mofte kiefen een bequaam en gccxperimentecrt

Hooft
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Hooft over de Militie, aan welkers goede conduite en vigilantie de

goede fucceflen veel fouden hangen , daar toe voorflellende den Heer

IVarts , zijnde een Sweed van geboorte , die , in dienft van de Kroo'

nen van S veeden en Denemarken t fonderlinge preiiven van fijne dap-

perheyt hadde gegeven. De andere Provinciën, fiende, dat defen

voorflag , in defelve tijd , wel eenige confideratie hadde , doch dat die

was nadeelig aan Sijn Hooghejt en het Hujs van Oranire en Najfau,

lloegen voor Tnns Maurits^ VorJlvanNaJfaH-, den welken //o/-

tand i om veele byfondere refpetflen , niet dorft declineeren , maar

hadde hem airede gedeftineert tot een Extraordinaire Ambairade aan

den Keffer en het Rijk^, als wanneer den Heer IVurts , den vi-elken

eenige abfoluyt voor Seconde van Forfl Maurits begeerden , doch

evenwel het volkomen bewint, onder haare direólie, foude hebben.
Separeert Daar en boven , fofochten defelve Hollandfche Heeren , totyoor-

houdcrfchap kominge van de opdracht der gefamentlykeEminentien en Dignitey-

^^"if'h*^"^**
^^" ^P ^^^ Hooghejt , die fijn Voor-Vaders hadden bekleet , het (^a*-

piteyn-en Admiraalfchap Generaal te fepareeren van het Stadhouder-

fchap. Hier over wierd Vytrecht met Holland , als aan 't felve door

particuliere weldaden te feer verplicht zijnde , haaft eens ; Maar Zee-

land ftelde fich ter eerfter inftantie daar dapper tegen , als ook Vries-

land en Cjroeningerland , om niet te zijn tot prejudicie van haar eygen

Stadhouder , die daar door de occafie foude benomen werden , van oyt

en maakt Generaal te mogen werden, (jelderland en Over-TJful betoonden

Edia"'"^'^
daar over mede haaren degouft, 't welk Holland fiende, pradifeert

en arrefteert op den 5. Augiifti 1667. een Eeuwig Edici , een vreem-

de t'famenfwceringe , die men oppronkt met een heerlyken titul , als

flrekkende tot vovrjland van deFryheyt, mitsgaders tot Confervatte

van de Eenighejt , en van Gemeene Rufle van den Lande van Holland

enWefl-Vrieflnnd , daar nochtans de Vryhejt ^ Eenighejt en GemeC'

tie 'Kujie wel waaren gcmaintenecrt onder de Stadhouderljkj Regee-

ringe , en buyten defelve getroubleert en gekrenkt.

Deiïcifs Bydit Ediü: fouden alleHeeren, doen ter tijd in Ordre van de

Ridderfcbap befchreevcn , ofte in Vroetfchappen gekofen , en die

noch namaals in de Ridderfcbap befchreeven , of tot Froetfchappen

verkofen fouden mogen werden, als ook den %aad- Fenfonaris by fo-

. Icmnelcn eede verklaren, dat (y felfs, of door andere , noyt eenige pro-

poütie fouden doen tot v.erkiefinge van een Stadhouder , maar dat de
klwQ Charge in alle manieren foude zijn en blyven gemortificeert, dat

i^ met alle eificacie de faake ter Ceneralitep daar heenen fouden hel-

pen

teneur.
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pen dirigeeren, ten eynde by de Bomt- Genooten van de andere Provin-

ciën geftatiicert mochte werden j dat die gene , dieoyt foude gebruykt

werden tot Capiteyn of Admiraal Generaal , niet foude mogen we-
fen of blyven Stadhouder van eenige Provincie ofte P rovincien. Dat
voorts uytdrukkelijk in de Inftruótie , fo voor een (^apiteyn , als voor

een Admiraal- Generaal , foude werden ingelijft , en de gecligeerdc

by eede verplicht , niet alleen daar jegens noyt diredelijk ofindircde-

lijk eenig verfoek te fullen doen , niaar fo hem het Stadhouder/chap

t'eeniger tijd, by eenige Provincie, mochte werden gedefereert, te ful-

len renifeeren. Alles volgens inhout onder ISlum". 5.

Dit wierdc alles fo ftip volbracht , dat veele verwondert waren, dat Het EcuwIj;

den Eed, tot mortifïcatie van het Stadhouderfchap , fo promptel'jk be(woo!cn

en (onder tegenfpreeken voortging ; Maar de reden was , dat de T*ln~ ^^" ^"^ ^^'

raliteyt daar zijnde , de andere haar niet dorften ftellen tcgens de plau-

fible namen van Ltbertep en Trivilegie». Het NeElar Autocraiicum

hadde bevangen het geheele lichaam van de Regeeringe. Alle die af-

keerig waren van den Eed , vreefden uyt de l/roctfchappen geworpen

te werden , en de blaame , van te willen contrarieeren de Gulde Vry~

heyt en de Trivilegten van 't Vaderland , om welkers krenkinge men
de waapenen hadde aangenomen tegens Spanjen.

Tot Edam alleen was een out man, die feyde : 7;^ ben out en doof3 l^f'zalven van

en kjin den Eed niet wel hoorenj en rvtl liever uytgaan , gelijk hy ook de-

de. Daar na dorfl: (ïch niemand daar tegen ftellen , of hy wierd gehou-

den voor een van die 5o«j -r^w/V , dewelke toegedaan warenden Petït

Maiflre , en die daar van repte, wierd fchuldrg gehouden aan 't Crimen

.... en raakten in ftaat, om noyt te komen tot eenig Publijk Employ,

dat alleen gerefcrveert bleefvoor die 't Eeuwig Ediftjinet hert en ziel

mainteneerden.

Evenwel, om te tooncn, als of men het Avancement van Stjn sijn Hooghey*

Hoogheyt mede betrachte, vergunt men hem Sejjie inden T^aadvan veignntin

Staaten, om aldaar reimbueert te werden met de vereyfte kcnnifle, van d" Raad

de laaken van de Militie , Ftnamie en Volitie ; Lnde ingevalle ecnig

Leger van den Staat te Velde gebracht mochte werden , dat in fuiken

cas, S,Qn Heer Prince mede in polityke Qiialiteyt,het zy als daar toe uyt

den gemclden Raad gccommitteert, ofanderfins de Campagne en De-
liberatien van de gedeputeerden en Gevolmachtigden van hare Ho: Mo:
te Velde by te wonen,om alfo meer en meer becpiaam te worden tot fo-

danige Employen enCharges in en over de Militte,te Water ofte Lan-
de, als Waar toe den Staat hem namaals foude goetvinden te verkiefen,

V Alfo
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Vranktijk Alfo dc Koning van Vrankrijl^ , door het maken van de Trlple

s^'^^nf^h
-^^li^ntie , is genootfaakt geweefl , om met Spanjen te fluyten een

Nederian- Vreede, die fijne begeerte geheel niet voldede , en daar door geen kans

coid
^^ ^'^'

-^^S ' °"^ ^^^^ gewelt de Spaanfche Nederlanden te verkrygen , die hy

oordeelde hem van noden te zijn tot fijn oogmerk, focht hy defelve by

verwiflelinge ce krygen tegens het gene , dat hy noch in Navarre en

daar omtrent befit ; en om dit te beter te doen gelukken , beloofde hy

aan de Spanjaarts een langduyrige Vreede , daar by voegende , dat fy

doch die Landen niet konden conlerveeren , als door groote onkoften,

en continueele Oorlogen die uyt te putten , en al de reft van de Mo-
ttarchie in pericul te ftellen. Doch alfoo daar niet op volgde , en hy

• evenwel fijne Heers-fiicht en Ambitie niet konde inbinden , nam hy

neemt refo- voor de Fereenigde T^derlanden felfs diredelijk aan te taften en te

verecn?ldt*
beoorlogen , onder pretext, als offy oorfaak waren van de voornoemde

Nederlanden Alliantie en Vreede ; dat fy hem fijne defleynen meermalen hadden ge-
^e^^^ woi o-

diverteert; en dat fy door haare groote Commercie en Zeevaart fijn

Rijk en Onderdanen feer nadeelig waren ; hoewel het hem alleen maar

te doen was , om door het conqiiefteeren van defelve, hem een weg te

baanentotde Vniverfele Monarchie, gelijk te vooren verhaalt is,

denkende , dat hy de Spaanfche Nederlanden daar na ongetwijöèlt

foude bekomen, als hy die rondom omsingelt, en van alle buyten-

landfche affiftentie afgefneden foude hebben.

daartoe het Om dit werk wel te beginnen , heeft hygebruykt dry principale
sebruiktdry middelen: I. Heefi: hy getracht in alle bedenkelijke manieren de
auacteleni -kt • r^ i i r \ r

Negotie en Sclieeps-vaart der Ingeietenen van dc yereentgde Provin-

ciën niet alleen geheel te incommodeeren , maar ook t'eenemaal te ruï-

neeren. 2, Heeft hy gefocht den band van de Triple alliantie loste

maaken , de Vreede tot 'Breda en de Defenfive Alliantie in den Haag
op den 25 fanuarj i<^(58. tufichen den Koning van Engeland , en de

Staaten der Geünieerde Provinciën opgerecht , te vcrydelen, 3. Heeft

hy alle Potentaten en Staaten van Europa foeken aan hem te verbin-

den j en ter contrarie , tegens *t felve Nederland foeken op te roeyen

alle die gene 't felve fouden konnen a/Iifteeren,

Vrankiijk Het eerflc poiviÜ: aangaande , namentlijk.de bekpmweringe en ruïne
bekommcit van de voorfz. Negotie ; So is notabel , dat de Konmk^van yrankjijk^

van de Ver- de flori(ante welvaart van de f^ereenigde Nederlanden al voor lang
eeiiigdePio- meteen fonijdigen oog hadde aangefien , dat hy defelve in haargoet

recht by verfcheyde occafien hadde foeken te prejudiceeren , want hoe-

wel hy met de Staaten indenjaare 1(^57. by een nader Tradaat had-
'

•

"'

de
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de gerenoveert de Vryheden en Privilegiën , die wederzijds onderda-

nen egalijk en reciproquelijk fouden hebben en genieten in de Landen
fo van frankrijk, als de T^derianden , To hadde hy haar doch 't effeéh

en profijt van dien foeken te priveeren door feker Edióh in dato den 1 5.

Maart i6^^. waar by hy verbood aan alle vreemde Scheepen in de
Havenen van fijn Rijk te mogen inladen , fo lang als Franfche Schee-

pen daar te vinden waren , doch dat die Rigeur fo pregiijfe niet in Pra-

(ftijk foude werden gebracht, maar dat den Koning daar in foude difpen-

feeren , en de Vreemde Schippers en Scheepen ook tot ladinge admit-

teeren , mits dat fy voor die Difpenfatie en Licentie t'elkens fouden

moeten betaalen een goede fomme van penningen als voor eenPaf-

poort j Om dat nu de Staaten faagen , dat men in Frankrijk_door defe

redemptie en betaalinge in der daad wilde introduceeren en in trein

brengen het Lafl-geld, dat men daarvoor hadde op alle Vreemde
Scheepen te ftellen , doch dat ftrydig was met voorgaande beloften y en

den Teneur van voorige Tra(5laten en Alliantien tuffchen haar en

Vrankjijk, aangegaan, fo hebben fy daar in willende voorfien , by haar

'TUccaatopden 20 ^ugufii i<55p. fcherpelijk verboden aan alle haa-

re Onderdaanen , dat Xy haare Scheepen in Frankrijk, ladende , de

voorfz. belaftingen niet en fouden betaalen , ofte in eeniger manieren

daar over compofeeren , op poene van dry dnyfent guldens opyder[chip

contrarie defes doende te verbeuren. Doch om alle verdere difpuyten

teeviteeren, wierdop den 27, April \66^, tot 'Tarii tuffchen den

Koning van Vrankrijk, j en de Staaten (generaal geflooten een Tra-

üaat van Vriendschap , Confederatie , Navigatie, Commercie en Ma-
rine , waar by in 't 20^^ Articul de egaliteyt van beyde de Natiën is

geflelt met defe woorden : Ende wits dien fnllen de onderdaanen van

fijne Majefteyt en die van de Staaten Generaal vry ende liber met haare

Koopman/chappen ende Scheepen mogen freqnenteeren de Landfchap»

pen j Landen , Steeden j Havenen , Tlaatfen en T^vieren van des een en

des anderen Stuat , en defelve daar brengen , ende alle en een ygelijkj»

fonder onderfchejt verkoopen » ook^ kP^P^^ > trafjiqueeren ende vervoeren

alderhande foorten van Koopmanfchappen ende Waaren , daar van het

inbrengen ofte vervoeren aan alle de Onderdanen vanfijne Majefteyt , of
de gemelde Heeren Staaten Generaal ntet enfal z^ijn verbooden , fonder

dat die reciprocjt^e Vryhejt door eenig Privilegie , OBroy , ofte eenige

andere particuliere vergunninge falkonnen veerden geltmiteert engere-

ftringeert-j den Traan alleen uyt^ejondert , &c. fo langde tijd van het

voorfz.t Privilegif aireede by de Koning gegeven , jal hopen yfuUen xve-

V 2 den^tjds
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Aert.ijds onderd-tanen t'elkjsfis betetalen de gewoonlijke en andere Reds^

ten j die by fijne Adaje(iejt en fijne SacceffieHren , ofdoor de gemelde Mee-

ren Stadten Generaal in de Landen onder haare gehoorfaamheyt in Eu-

ropa z^ijnop'^efielty fonder dat de voorfz^, Onderdaanen van des een of

des anderens zJjde fallen gehouden wefen te betaden meerder ofte andere

'Rechten > Liften j Tollen of eemgderhsinde andere Impofitien op haare

Ferfoonen j (joederen , Waaren > Scheepen ofte Scheeps-vrachten , di-

re5ielijk^ of indireÜelijk^-, onder wat naam , tital , ofte pretext het ook,

fottde mogen wefen -, als die , dewelke betaalt werden by des eens en des

anderens eygen en natnyrlijke Onderdaanen.

HoefolemneeI,en met wat expreffe en naakte woorden dit Traflaat

was geflooten , (o heeft nochtans de Koning van frankrijk. » ^^^^s in

't jaar i(5(5<^. als Iiy met de Staaten tegens Engeland noch in open-

baaren Oorlog was , en ook naderhand door fubtiliteyten en artificien

het voorfz. Traclaat , ten reguarde van de gelyke beladingen van we-

derzijds Onderdanen geëludeerc door Gratificatien en Vergunningen

van Vryheden aan fijne Noordfche (fompagnie i en door fo hoge be-

ladingen en tollen op de Nederlandfche Waren , dat daar mede in

Vrankrijk niet was te trafEqueeren.

Behalven dat , fo wierd eenigen tijd de Nederlandfche Negotie en

Navigatie op dat Rijk > boven andere Natiën , van de Fermiers door

onlydelykebelaftingeafeer onrechtvaardiglijk geqiielt en te niet ge-

bel aft de daan. ^Isby exempel : Een ftuk Hollands laaken van 24. a 25. el-
HoUïndfchc

jg,, ^^^ ^o 1(5,2. betaalde 6. auldens voor het Recht van inko-

nicn, en A°. 1(^54. wierde verhoogt op 16, guldens, daarna yj". 1660.

andermaal wierde verhoogt tot op 5^. guldens , dat verhoogden fy , in

het maken van dcfen nieuwen T a r r i f tot op 80. guldens. So

peFermters verhoogden fy alle andere vrecmde Waaren naaradvenant. De Fer~
locommo-

ffjigyj en andere begonden de Nederlandfche Scheepen en Volk,tC(rcns
«leeren de .

O
i i

•
i i

Kedeiiin- de voorige Traccaaten , geheel te mcommodeeren en te berooven, ge-
^'^^^'

lijk fy deden tot Hue in den jaare i6<^8, aanhetfchip Catharina van

Afi-ddelbur^ , en de ingeladene goederen en volk, als ook daar na noch

aan een fchip van Hoorn, Omtrent den felven tijd wierden 12. Ne-
derlandfche Scheepen tot Rachelle > door den Heer Colbert de Terron

Intendant van dat Difl:ri(5l , verhindert eenige goederen te mogen in-

laden. Men difficulteerde mede ter felver tijd aan de Kamer van de

Ooft-Indifche Compagnie in Zeeland te reftitueeren haare geborgde

Vaf-Rcid in- goederen iiythet fchip T)elfiand, De Koning hadde op alle vreemde
ficvosit, fcheepcn , in fijne havens komende , een taxe van 50. ftuy vers per Vat

gefctj



T W E E D E D E E L. 157
-efeti 'twelk hoewel een exce/Tivc bcrvvaarnis is^fo wierde defeJve noch De Scheepen

tiaar mede vergroot , dat de Pachters ofte haare Ontfangers al defdve .^T^^"
^^*-

fcheepen lieten meeten van fulke Maats , diefe wel 20. ^o. a 40. Vat ten,

grooter maaten , als fy konden voeren. Dit moft puncftueel betaalt

werden , of (y wierden met haare ladinge van de reys opgehouden , en

noch gedwongen boeten en onkoften te betaalen. Hier mede was 't en vat-geld

noch niet genoeg, maar Co 'm de Franfche Havens leedige fchepen aan- ^^^^^"^1*
]

quamen , op hoope van Vracht , moften fy weder ledjg vertrekken
; ja

ledig waren,

het is gebeurt dat fy de Schippers , dewelke daar de waarde maar van

een a twee Vat goet gebracht hadden , en meer dan tweehondert en

twintig Vat konden laden , 't geheele F'at-geld deden betalen , mon-
teerende ter fomme van 5oo, en meer guldens , daar fy maar 18. gul-

dens voor vracht hadden genoten. Diergelyke ondraagelyke quellinge

en onfchiiidige lallen , diretfl ftrydende tegens de voorige Traólaten

van Commercie wierden op aldcrhande manieren, en op veele plaatfen

opentlijk aangeleyt en gedirigeert tot ruïne des, Ncderlandfchen Han-
dels , op en uyt dat Rijk na Nederland , op dat daar door foudc afge-

fneden werden de Correfpondentie en Alliantie , die van allen tyden,

tuflchen dele Kroon en Republijk Vv'as geweeft, en , was 't mogelijlc,

defelve Republijk te doen refolveeren tot oftenfie tegens den Koning,
of tot een openbaare rupture , om aan de Wereld te doen blyken , ais

ofhy geen oorfaak gegeven hadde tot de eerfte aggre/ÏÏe , often mirt-

ften , om buyten openbaaren Oorlog, de Ingefetene van dien door ne-

ringloosheyt uyt te droogen , en te confumeeren , en door het diver-

teeren van haare Negotie , als zijnde de ziel van de Nederlanden , den

itUcn Staat te brengen buyten pofluyr en vermogen van fwaare Oor -

logen tegens hem te konnen uytvoeren.

De Staaten (generaal door dcfe onrechtmatige aétien en quade me-
nees der Franjehen fiende , hoe defelve haare Ingefetene van alle wel-

vaart fochten te berooven, ftelden den Koning , door haaren Ambaifa-

deur,voor oogen deonrechtmatigheyt fijner proceduyren, en fijne con-

traventie van de voorfz. Traftaaten; maar kregen geen ander befchcyt,

als dat {y in haar Land mochten doen na haar welgevallen, gelijk hy in't

fijne; 'T welk de Staaten nootfaakte, om tot maintenue van haare F/anfe Ma-

onderdanen, by Forme van Reprefalten, zijnde volkomentlijkgefon-
J,"G?^jJa?cn

deert op 't Recht der Volkeren ^ op den 2. fanuary i6-ji. by hiare inNedciUni

i.refpedivePlaccaten, beyde onder Num".^, tcfien, ftriktclijkte
^^''*°''*'''

verbieden het inbrengen , verkoopen , en confumeeren van aldcrhande

Brandewynen en Gediftelcerde Wateren, als ook yan Franfche Manu-
V 3 fa(fluren>
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facfturcn, op dewelke op den fel ven 'Z)^/»w mede van de Staaten van

Holland geilek wierd Ordre en 'c Reglement mede onder ]SIum\^*

hier achter geproduceert.

De Koning hier van per exprefi'en tydinge krygendejdede aanftonts

(dat belachlijk is) by anticipatie , eer fyne Onderdanen noch kennifTe

hadden van de voorfz. Placcaten in Isljderland gepiibliceert , door fy-

nen Raad van Staat vervaardigen een Placcaat , waar by hy allen fynen

Onderfaaten verbood eenige Brandewynen te embarqueeren in Hoi-»

landfche Scheepen , op ftraffe van confifcatie , en 1 500. guldens boe-

te, enfteldcop yder Laft Haring oï BokAing, die in Hollandfche

Scheepen , of voor reekeninge van Hollanders in fijn Rijk mochten
gebracht werden op den i. ^prtl 24. guldens , en op den i. fnlyii*
guldens , en op den i, OBober 40. guldens ; En op de Spectryen der

Hollanders 30. pro Cento , buyten de oude Tollen, 't welk alles

breeder te fien is onder Nhwo, 5

.

Defe beladingen en andere onverdraagelyke extorfien deden de

Staaten Generaal Refolutie nemen, om by liaar Placcaat op den 2. !2\^ö-

vember i6ji. te verbieden alle Franfchc Koele Wynen , u^zijneny

KanefaJJen , Tapieren en Kaftamen , naar inhout van Num". 6,

Door welke voorfz. Placcaten in f^rankrtjl^ veroorfaakt wierd fui-

ken ftilftand van Negotie, dat de Franfche felfs de fchaade, die fy jaar-

lijx daar by fouden komen te lyden , over 55, Millioenen taxeerden,

om welke reeden deKoopluyden van Bordeaux j Nantes, Rouan, &c.
by Rcquefl: aan den Koning feer klaaglijk demonftreerden , dat dus-

doende haaren Koophandel genoegfaam geruïneert was, maarkreegen

geen anderen trooft , als dat fy nu wat patientie nioften hebben, om de

byfondcre conftitutie der Aftaircs , die fulx vereyften , en dat haare

fchaade naderhand dubbelt vergoet foude werden,

Noopende het tv;'eede poincft ; namentlijk de Iriple AllUnüCi zijn-

de een defenfwe Ligue tuflchcn Engeland , Svceeden , en de Veree-

tiigde Vrovincien y fo heeft Koning Louis eerft met alle kracht, door

fijnen AmbafTadeur Colbert , gefocht , dat hy in de felve mochte
ingelaten werden , om daar door te beter occafie te vinden, defelve

te breeken en te vernietigen ; Maar de Comm'flarifi'en van den Ko-
ning van Engeland , als den Hertor van Buckjngam en Mjlord
^rliugton

, penetreerende der Franfchen deflbynen , floegen fulks

bot af ; Waar op Koning Loms rcfolveerde, fich te willen rcgulee-

ren na defe Les van Adachiavel : y^ls men dry vynnden heeft , dat

men ma eenen mvet aangaan een ojfenfive Alliantie ; Met den anderen

een
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eeu ftilftand van Wapenen of de Neutraliteyt : En mtt den derden een

Oorlog,

Hier op heeft hy zedert getracht , hem met Engeland , nauw te ver-

binden, om by de Neutraliteyt ofStillbnt van de Sweetfche Wapenen,

de Fereenigde T^ederlanden vyandelijk aan te taften ; Addrelleerde en foekt

fich daar op eerft aan het Hof van Engeland , (aan welkers groote 1"
d dztt'

Zee-macht hem veel was cele^en , fonder dewelke hy ook te verj^eefs ^*"
f^

'«
Z) o

. .
•' o trekken

foude oorlogen tegens de loederUnders , die hem in Zee-Macht ver-

re furpafl'eerden , en welkers aflaulten fijne wijd uytgeftrekte Zee-Ku-

ften by tijd van Oorlog , gediiyrig foudcn onderworpen zijn , als ook>

om dat hy wifte , aJs hy fonder Engeland de Staaten quam beoorlo-

gen , dat het Huys van Ooftenrijk^ hem haaft offenfief foLide tegen-

gaan) niet twijiïelende, ofhy foude door milde prefentatien en liberale

beloften van geld (zijnde de krachtigfte en efficacieufte beweeg-redcn,

die alles vermag te foIveeren),aan eenige der Voornaamfte en Grootftc

ook den Koning felfs difponeeren na fijne phantafie en goetdunken, 0111

niet alleen te verbreeken het Verbond noch fo onlangs met de Veree-

nigde Staaten tot 'Breda gemaakt , en daar na in het fluyten van de

Triple alliantie vernieuwt , en met hcoge en folemnele Eeden beve-

ftigt ; Als ook , om de Nederlanders te onthouden de fubfidie , die

haar van Engeland in cas van oorlog, toegefcyt was , en by een Defen-

five Alliantie in 's Gravenhage o^d^ni^^January i<^68.opgereGht

(alstefienis onder NHm'tj^ Namentlijk veertig Oorlogs-fcheepeny

<fooo. wan te voet en 400. te paard
-i
onder belofte van refüfie der

gevallene onkoften , dry jaaren na het eyndigen des Oorlogs ; Maar

ook , om met hem alle krachten aan te (pannen , om de Vereenigde

Nederlanden-, was het mogelijk, gantfchlijk te onderdrukken.

Tot dien eynde lieten de Franfche niets na , dat haare intentie en ^^^^'^ Ma-

'cfleyn eenigfïns konde bevorderen; Sy fonden dan aan den Engel- kans na

ichcn Koning fijne Sufter Madame d'OrIeans en ook andere, die in Lo"'^«"-

ftiny 1670. aldaar arriveerden , om hem tot het annullceren van de

Triple alliantie , en het aangaan van een Offenfive Ligue met haar

te perfuadeeren. En hoe wel men èit^t fccrete onderhandclinge wilde

di/TïmuIceren , fo bleek die nochtans genoeg , als de Koning van

Frankrijk^, met een Leger van 50. dayfent man-, in de fcmer-tijd,

des jaars 16'ji. 'm de Spaanfche Nederlanden fijne geconcjuefteer-

de plaatfcn was gaan beiichtigen , want toen voeren over Zee uyt

Engeland nü. Frankrijkst en van daar ook naar Engeland veelevande

voornaamfte Sngelfche en Franfche Heeren •, De eerfte , om het

Eranfche
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Fratifche LeoeYi endchatfte, om het Engelfche Hof en Londen te

befichtigen , dewelke aan vveder-zyden fecr heerlijk en Koninklijk

wierden onthaalt ,
gedefroyeert , en met koftelijkheeden veel meer be-

Tchonken, als fy volgens haare civiliteyt gewent waren. Wat aan 't goet

fucces defer concepten mochte manqueercn , fochten de Franfche door

geduyrige raad-pleegingen met den geweefenen Engelfchen Cance-

lier, die fich tot Tarts ophielt, te difponeeren tot haare intentie.

Mr Coibtrt Ondertuflchen wende M\ Colbert Franfchen Minifter in Enge»
komt in En- ^^^^ ^ ^\\q rnogeÜjke middelen aan (gelijk de Bruflelfche Brieven een-

parig affirmeerden) om weder oneenigheyt tull'chcn dat Rijk en den

rereemgden Staat te doen ryfen , waar toe in korten tijd over de loo,

DcGrooteo dmfent Pifloletten \n Engeland wierden beÜeet. Men relageerde met
in Engeland hcerlyke gefchenken , en corrumpeerde , van tijd tot tijd , met groote

c'Jrrum-
^^*

beloften en gaven ecnige van de Grootjle van Engeland, die van de
pccrt. rechte C a b a l e waren , en die gcoordeelt wierden de grootüe van

vermogen by den Koning en het Opper-Huys , en de gepaffioneerfte

Vyanden van den GeHnteerden Staat. De Frar/fche, om een Ojjen-

en door ge- fi'^^
alliantie in Engeland , tegens de Stapten te faciliteeren , fey-

foclite rcc- den , dat fy van de Staaten , fo door Brieven als Minifiers waren ge-

fua"d?cf"tot folliciteert, om haar beyder- zijds Machten te vereenigen, en Engeland

den Oorlog daar mede tc drukken , dat by de Engelfche fo groote operatie dedc,

Scn?" ^^t ^y '^ ^^'^^ » ^^s een Reeden van Oorlog namaals deden influeeren,

in' Iviare Declaratie van Oorlog. Voorts gaven fy voor , dat men de

Vereenigde Trovincien feer gemakkelijk en feekerlijk foude winnen,

ter oorfaake , dat fy ten vollen vcrfeekert waren , dat de GrootftePo-

tentaaten van Europa maar fouden aanfchouwers zijn van de TragcE"

die , die fy op den bodem van de Nederlanden fouden ageeren ; Dat

Spanjen foude trachten na de weer-wraak fijner Rebellen; Dat de

Keyfer wegens de groote armeeringe der Imkjn , en de Rebellien

in Hungarien niets fouden durven ondernemen ; Dat Sxveden en De^
rtemarken haar fouden Neutraal houden door beloften van Geld en on-

derlinge jaloufiecndiffidentie ; Dat Brandenburg foude verblijt zijn

fijne Steeden in 't Land van Kleef weder te krygen , en dat hy van

afliftentie aan de Staaten foude gediverteert werden door den Oor-
log der Tmken in Polen ; Dat de Btjfchoppen van Keulen en Mun»
fier haar eygcn bloet niet fouden vcrfchoonen , om de Nederlanden

te vcrmecfteren ; en dat de Staaten felfs niet alleen in fwaare EtrxïHen

verdeelt , maar ook te onmachtig waren, om fich rondom aan alle kan-

ten tegens haare dreygende Machten te dekken. Dit wicrd byde

Engel.
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Engelfche Groote A'feefiers (o fmaakclijk aangenomen, dat Cy voort be-

dacht waren , hoe fy beft uyt den Secreten Raad foiiden fchoppen die

gene, die niet van haare C a b a l e waren , 't welk haar ook (o wel is

gelukt , dat Prins Robbert , den Hertog van Ormo* t , den LorclZee-

gei-'Bewuarder , en den Secretaris Jrevor , behalven noch eenige an-

dere voorname Cehe}me Raats Haren , wierden gecxauthorircert, en

dat den Hertog van Buckingant (die mede de principaali^e Aiitheur BnckirgajH

was geweelt van het oprechten van de Triple .Alliantie , maar nu door bïffade n
"^'

de tranjche van intentie was verandert) in de maand van yiunuflus Vrankiijk.

1670. als Ambafladeur na Vrankrijk^ wierde gedepefcheert , alwaar

iiy Koninkhjk wicrde onthaalt , en met alderhande bedenkelyke Cour-

tofien en Traélementen onderhouden , wanneer hem onder het dan-

zcn door feekere Perfoon , door ordre en in prefentie van den Koning,

den Degen afgelicht , en een ander met Diamanten befet , weder om- Engdand

gehangen wierd , 't welk fo veel krachts hadde , dat hy , met eenige xnpie au
ondere Heeren , fijnen Koning dede refolveeren , om den vaften Gor- liantie,

dtaanfchen Knoop van de Triple Alliantie , als een tweeden ^lexaU'
der , niet te ontknoopen , maar met het fwaart los te fnyden , en een

Ojfenfive Alliantie op te richten , die men meent , dat op den 12, Fe-

bruary 16ji. foudegeratificeertzijn.

Merkt hier eens de kracht van 't Franfchc ^eld by de Engelfche

Favoriten j hoe fy tegens haar ontwijfelbaar Intereji en eygen wel-

vaart gaan breeken het Tripel f^erbondy dat fy voor 4. jaaren fo

forgvuldig tot ruft van het Chriftenrijk hadden geftootenjeven al eens,

als ofde Motivcn tot het oprechten van dat voorfz. Ferbond al voor

by, en den Grooten Franfchen Hanmbal al van de Poorten geweeken

was ; daar fy nochtans geen meerder fecuriteyt verkreegen hadden, als

te vooren , zcdert die beruchte Alliahtte was opgerecht , en zedcrt
^^'^[Jchj''''

dat fy fo meenigmaal den Franfchen opentlijk hadden verweeten, dat aan de fran-

{'^ haare Zee- macht fochten te verminderen; dat fy haaren Koop-handel '*^^^^*

en Scheeps-vaart ondermijnden; dat fy met haarer Onderdanen fchaade

fich verryken ^ dat fy de Beroerten in haar Rijk hadden aangeftookt

;

dat fy haar in een Oorlog hadden gebracht tegens de Sraaten ; dat fy

haar hadden ontrukt de Viólorie , die fy alree in haare Macht hadden ;

dat fy den Bijfchop van Adtinjier hadden gedwongen , met de Staaten

fich te vcrccnigen , waar door fy al haar verfchooten geit quijt wierden;

dflt fy alleen oorfaak waren van die eeuwige fmaat,die de geheele Natie

op de Rivier van C/jattam hadde geleeden; datfy Denemarhjn van

hapr hadden gedivertccrr, en $\yedenhótt haare Partyc te ampleéle-

X len.
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ren. Bdialven alle dcfe reedenen hadden ha;tr van dit Verboi-Kimet de

Fr^tyifche , behooren afgefchrikt te hebben de veelvoudige Hiftorien,

die klaar vertoonen , dat alle de Verbonden , die haare voorigc Konin-

gen inet f^ranks^jk hebben aangegaan , haar ranipfalig en nadeelig.

zijn gevveeft ; dat alle Bond-breuken ter fijner tijd worden geftraft , en

dat by na alle Oorlogen op dusdanigen vreemden maniere begonnen,

feer ongelukkig en anderen tot een voorbeelt worden geëyndigt.
vraukrijk Het tweede middel , dat de Engelfche daartoe dede refolveercn,

Engeland te was , dat Vraukrijk alleen , met promte penningen foude betaalen al-

vergelden |g ^^^ onkoften , nodiii zynde tot onderftand en voortfettinge van den

en (cliaa- lelvcn Oorlog , en vergoeden alle de ichaadens , die haaren Onderdaa-
lens, nen by den felven Oorlog , van de Nederlanders fouden werden aan-

gedaan. Want EMireland was door de voorige Oorlogen en ongeval-

len by na gebracht tot onvermogen, van fulke koftcn te konnen dragen;

En daar toe , als de Koning , dewelke geen Meeller is van de Firmn-

tien , (welk poin(5t is het voornaamfte dekS: van fijne Souverainiteyt)

by de Parlementen petitie foude doen van geldmiddelen om den fel-

ven Oorlog te vervolgen , foude , buyten alle twijftel , refuys geleden

hebben , en belet geworden zijn , om fijne intentie uyt te voeren. Tot
foulagement van haare te doenc onkoften vertrooften (y haar met de

hoope , dat de Rijk-gelaadene Smirnafche en Ooji- Indifche Vlooten

der Nederlanders in haare handen fouden vallen, en accordeerden met

de Franfche, dat Engeland tot Equipagie en preparatien ten Oor-

Engdfche I^S > v'an Vrankrijk aanftonts foude ontfangen 6. Millioenen Flory-

hoppeii op nen contant , en alle maanden 500, duyfcnt Kroonqii , en dat den
^^'

Grave d'Eflréc als Vice-Admiraal van Vrankjijk^y de Engelfche

cnaccordee- met 50. kjoe^e Ootlog-fchecpen foude aflifteeren , en voorts om alle

ïruitcS^'^ confufie en difpuyt te eviteeren omtrent den Rang , by de conjiin(flie

van bcyde de Koninklijke Vlooten , dat den fel ven Grave {oude voe-

ren de Avant- CJarde i den Hertog vanfork^ het Corps de'Battaillc,

en de ï^ice-Admiraal van Engeland dz Arriere-Garde,

doel. onder En dit alles op conditie fo men met reeden fuftineert , enby ver-

fckcr«v:on. fchcyde voorvaücn namaals heeft konnen afnemen
,
(alfo haare onder-

'"*^*
linge Traftaaten fo fecreet bleeven , dat die niemand koude gewaar

werden , wat moeyten daarom zijn gedaan) dat fy beyde Koningen de

Vereenigde Provinciën op die manier fouden deelen ; dat de Franjche

Holland wel voor haar by de repartitie fouden hebben , doch het felve

niet eerder conquefteeren , als wanneer fy ds Engelfche fouden heb-

ben gefet in volle poflè/Tje van Zeelandt

Hier
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Hier op hadden de JEngeirche behooren te gedenken aan de Verdcc-

lingevanhet Kot}inkrfjk,Napels tu^chtn dt Franfchetn Sp^anfche.

Sy fouden fich bedrogen vinden , als fy wilden gelooven , dat de FraK-

fche defe Vriendfchap langer fouden houden als fy voordeel daarbv

üen. De wereld kan, fonder de grootfte confufie, van geen twee

Sonnen geregeert werden , waar van Louis ecne tot iljn Sinne-

heeld gebruykt , en boven het hooft van fijn beelteniffe op het Geld sinncbecic»

flaat , daar door hy hem felfs niet minder rekent , als veele ande- ii)k,
" ''

re Potentaten t'famen j met defe woorden : Nee Tlnnbus Impar
;

welke Sonne hy in den jaare 1672. op fijne groote progrcflèn in de

Nederlandfchi Trovincien ^ heeft verandeit in een ThceKtXt daar

inede te kennen gevende , dat hy alle Potentaaten overtreft , en door

/ijne uytfteekentheyt de Vniverfele Menarchu meent te verkrygen.

Die het Imperium van degantfche Aarde pretendeert , fa! voofwaar

het Domini^mvande Zee aan niemand anders gunnen. En ik geloof

rekei-lijk,dat de Franfche de Engelfche namaals heel foude deturbecren

uyt de poffefïïe van haar verkreegen portie in de T^ederUndetj , (gelijk

fy defeïve voormaals uyt alle geconquefteerde Plaatfenin Vrarikrtjk^

"hebben verjaagt) waar toe den Franfchen de Macht ook niet fouden

ontbreeken.

De gaufte en fchranderfte Politijke Verftanden hebben haar afge- Hoe firüdig

flooft door het onderfoeken van de byfondere Confideratien en Moti-
het'^imcreft

yen die de Engelfche , dewelke noch willen bev^'ijfen haaren recht- van Enge»

vaardigen Titul tot de Franfche Kroon ? mochten bewogen hebben tot
^

het winel-vallig Lot van defen Oorlog , waar by (y , recht tegens haar

eygen Interefl , den Koning van Vrankrijk foeken te onderfteunen,

om de Nederlanden te veroveren > en meteenen Meefter te worden
van der felver Havens , Rivieren en Vlooten, om naderhand daar door

te gemakkelijker het geheele Chriftenrijk te overrompelen , en fijn

Rijk buyben alle paaien uyt te fettcn. Daar nochtans derFranfchen d-tonlangs

Defieynenen Aanwas, noch in den jaare 166%, (6 tegens de borft beter behej-

van fijne Majeftejt van Engeland waren, dat hy door fijnen Refident "g' «vfert,

tot Brtijfel den Ridder TempIe ^ de Staaten (generaal eerit felfs ver-

fochttoteen Liguedefenjif, om met gemeendcr hand fich tegens de

Franfche aan te fetten , en droeg de Koning felfs , als ook door den Se-

gel bewaarder en andere Leden, bcyde de Hnyfen des Parlements het

gewicht van dien feer fcrieufelijk voor , om haar allen in te llampen,
hoe grooten voordeel fijn Mafefleyt daar mede niet alleen aan Enge-
Und i maar ook aan alle meiifchcn hadde te wegen gebracht , dat hy

X z den
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den moedigen en onverfddclyken Haan de vleugels hadde gebonden.

Eii als hy vreefde , dat de Sweaen door de Franfche Lomjen foiide om-
gekiiypt werden , en defe Ligiie breeken , tervvylen Spmjen feer traag

was , de beloofde fubfidie -penningen te voldoen, fo prefenteerde hy in

Otloher 1668, uyt eygen bevveginge, een gedeelte daar van fel ve te

verfchietcn , indien de Staaten Cjeneraal 't overige hadden vpillen by-

brengen.

Reedenen Doch de reedenen daar van oordeelt men defe te zijn : Alfo de Ko-
van die ning van Engeland, (wiens Voorfaten voor een valle Maxime van Po-

fndciingc. ütie obferveerden , de Grootfte Machten van Ettropa te balanceeren)

door perfiiafie van fijne Groote Minifters overdacht, hoe Vrankrijk

te Lande , en de Vereenigde Nederlanden te water , hem ftonden bo-

ven 't hooft te wafTen, hoe Spanjen daar tegen declineerde ; en bepeyn-

fende het gevaar , dat tegcns hem en fijn Rijk namaals daar uyt foude

konnen refulteeren , delibereerende , welk het oyrbaarftc van dryen

mochtezijn: Door de Franfche de Nederlanders te onderdrukken,

of felfs met gecombineerde macht der Nederlanders Vrankrijk te tem-

men , of Spanjen alleen het Hooft boven 't water te houden ? So oor-

deelde hy voor fich en fijn Rijk het nodigfte te zijn , dat hy den Veree-

nigden Staat , om deflelfs groote Negotie en Zeemacht eerft op kofteii

van Vrankrijk hielp t'onderbrengen , wanneer het hem te lichter fouJe

vallen, Vrankrijk door fijne Zeemacht te temmen,als de Nederlanden,

in cas hy fijne krachten tegens de Franfche eerd crebrooken foude heb'

ben , en dan defelve Nederlanden ook noch foude willen beoorlogen.

Daar en boven fo fouden de Engelfche door een gelukkig eynde van

dien Oorlog, en door de overhecringe en ruïnti van defelve Neder^

landen niet alleen voldoen haar verbittert gemoet, dorftende na wraak

van het quiat fucces van haaren Oorlog inde jaaren \66'). \666, en

ï 66~j maar {^ fouden ook daar door konnen violeeren het "^eclot van

de TS^itHjr en der f^olk^ereny in het ufurpeeren van de Heerfchappje der

Zee, en volkomen Mcefter werden van de Oofl-cn iVeJi-Indiës, priva-

tivelijk aan haar trekken den univerfelen Koophandel en Navigatie, en

fouden defelve Groote Meefters voor den Koning dan licht konnen te

wcge brengen de volkomcne Souverainiteyt van fijne Ryken , 't welk
haar feer qaalijk foude konnen gelukken , fo lang de Nederlanders ia

haare kracht blvven ; En in gevalle de Engelfche Meefters al haar oog-

merk bereykten,voor en al- eer defelve Nederlanden waren geruïncert,

fo fouden eensdeels door defwaare Finantien, andersdeels door de

;

Bijjchoppdijke "j^gesmge en veryolginge van de Non-Onforfffijienen

andere
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andere (vvantter binnen weynig jaaren al over de 2200, Presbyteri-

aanfcheTredicanten afgefec zijn) de Koopluyden nieefè na de Ne~
herlanden vertrekken , en de Koophandel van daar heel verloopen,

waar door de Nederhmden feer fbiidcn vcrilerkc , en Engeland vcr-

ivvakt werden.

Wat aangaat de Sweden , om dat die Natie door haare veelvoudige Sweden is

Viclorien fecr beroemt is , en de ^aUriCe desOorlons gevveldi2doet rahn
°" '

^'

hellen aan die zijde,devvelke iy kielt ; en om dat Koning Lottis bevreefl

was, dat fy haarvvaare Interefi betrachten fouden (gelijk den Heer en word

Ttiffendorf tot Paris feyde j datter geen Staat en was , dewelke fich JraSk'''""
niet en behoorde te oppofeeren tegens de aanwaflTende Macht van de aangefochr,

Friinfche Kroon , en voornamentlijk Sveden , om dat Koning Lomst
als hy de Nederlands mochte komen te conquelteeren, Sweden niet

meer foude achten , en reekenen 't felve niet meer nodig te hebben) en

dat andere Princen , na hun exempel , haare wapenen fouden t'famen

voegen tot defenfie van de f^ereeni^de Nederlanden , fo heeft hy date-

lijk na dat de 7>/;>/^ -.^//wwfiV was voltrokken , en terwijlen Sp.wjen "'^^'^''"'

Engeland zn dii: SrAaten Generaal noch. difputeerden over de fubfidien Tripie aiu-.

aan S^p^^^a te voldoen , door groote fommen gelds Scveden van de """'•

Triple ylllia<me (beken afte trekken , gelijk toen een gemeen gerucht

was. En om dat fulx toen ter tijd niet wilde gelukken , heeft hy nader-

hand in fijnen Raad feerforgvuldigoverleyt, hoe hyde S.veeden daar vrankrijks

yan noch foude diverteeren ; Alwaar wierde voorgeflagen , om dat het
l^j'^n óms^wc-

feer difficiel foude zijn , de Sweden tegens haar eygen Interejl te ver- <ien te per-

leyden , om Vrankrijks" Macht te helpen vcrgrooten , 'dat men tot dien

eynde, door Cjeli, haare Gebuyren moft fotkcn tegens haar op te

wekken, of door een'ge van haare Ryx-Raad>n en Grooten onder baar

verwekken Oproer, Faflien en Inheëmfe Oorlogen. Doch defen raad

wierde by revifie niet geapprobeert , maar ter contrarie gerefolveert

,

dat men haar foude prefenteeren part en deel in de conqucften , en geen

geld ontfien , om haar te difpoi'wieren tot het amnemen van haare par-

tye (in welke twee Poin(5len de Swed :n haar Interefi ftellen, gelijk wy
in 't eerfte Deel op 't 94.. Blad hebben voorgeftelr) Ten minften , dit

men haar foude aanbieden meer penningen , om haar voor een tijd te

doen ftil fitten, fonder partye te kiefen , en den uytflag van den Oorlog

te aanfchouwen, als fy van de l/erceniTde Staaten fouden genieten, om
een groote Macht te velde te brengen , en met de haare te ccnjungcc-

ren •, Op dat fy ('t welk wel het voornaamfte oogmerk der Franfchen

was) door haare dreygende wapenen mochten affchrikkea alle andere

X 5
Prin-
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Princcn , die den rereenigden Staat fouden willen affifteeren , in^

fondcrheyt dat fy den Kejfer in Dttytjland, en den Keurvorfi van

BrandenbHYg in ^rtijffen mochten allarmeeren j en van alle afïiflen-

tic aan de Stuaten diverteeren. En in cas fulx niet wilde gelukken, dat

het i^Tin noch tijds genoeg was, om op de inwendige Sweetfche Beroer-

ten en Fadien bedacht te zijn.

FranfeMrni- Tot dien cynde fend men derwaarts mannen van een feer vleijende

den'doen^^' ^"pcrfii^deerendeTonge, als eerft M\ Pompone, enden Marquis
preicujatie fimbrun , daar na M^, CoHrtin , en eyndelijk den Aiarquis de Fen-

qmeres , om de Siveden te blyven houden in de Subfidien en Obliga-

tien , die fy voorheaien aan rratskrtjl^ wel waren gewent geweeil,

toen het Oorlogen was van een heel ander aanfien , als nu. Maar als fy

en maken fich wat libeiaalder omtrent de Sxveden -toonden , wonnen fy ook meer
ceii Accoord

jj^j-f^lver genegentheyt , ja ook fo ^'e^-e , dat fy t'famen oprechten een

Accoord, 't welk met de Secrete Articulen te fien is onder iV*. 8.

Dit gefchiede, niet tegenftaandc eenige Sweetfe Minifters aan de

Spaanfche Gefanten ront uyt hadden verklaart, dat fy in allen deelen

fouden volharden, haar geenfins met Vrankrijkte engageeren.

Geld hoe Door defe en andere beweegreden, maar infonderheyt door libe-
kwchtig.

j.^^j (7^/^ fpendeeren , hebben de franfche de Vreede van Brtda,dc

Triple AlUavtie 3 enhetvoorfe. DefënfiefTradaat , die alle met fo-

lemnele en duyre Eeden , onder de aanroepingeGods , beveftigt wa-

ren, waen te ontbinden en vruchteloos te maken.

Dirnit Vrbiam
Portas Vir Aiacedo t & fubruit dmulos

^(ges MHneribfASi^.n ..„

Eygen t»ro- Hier op wierd van eenigen geappliceert het oude feggen , dat bynaalle

kr'achtig.
Princen al haar doen regulecren puyr na baar eygen profijt , waar na,

als na een Fundament- Iteen , daar op de heele welvaart berult , fy alles

refereeren ; Niet achtende Eer., Eed 5 Verbond en Recht , als voor fo

verre die haar profytelijk zijn.

vrankrijk Noopendc het Derde Poin ft ; Namentlijk alle andere Nabuyrige
foekt alle Potentaaten , welker behoudenis alleen dependeert aan de behoudenis
Nabuyren ^/-«tiif iri • -i J
metficJite van de T^ed^rUnden , die loekt Koning Lcats met tich, tegens de-

teSfsde"
ft-'lve Nederlanden te engageeren in fijne Deffeynen, denkende, ge-

staaten der üjk waar isjdat de Vricntühap der Nabuyrige Princen een groot fteun-

Nedah;?!^^
fel is tot bcvcitinge der Staaren. Waarom Keyfer Carel de V. en na

den, hem Oüavius Prihce van Patm^ plegen te feggen : Gelijk de Maan
byna
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'•vna alle andere Sterren overtreft in hare werkinge , fo op den Aard-
- xlem , als in de Zee , niet om datfe grootcr , en van meerder kracht,

lïaar alleen , om dat fy
nader bygclegen is ; Dat ook fo alle Konink-

vken en Staaten beter bewaart eiï behouden werden , door de byge-

legenc , als wel door ver-algelegene Iiulpe , en byftand , want Koning
Louis denkende, dat men tot Itilkegroote dcfTeynen , als hy wel voor

hadde , met eenen fprong niet kan komen , maar eerft de dtjpofttien 'm

de Materien moet brengen , waar op de forme nootfaakelijk moet
volgen , fo foekt hy de Nabuyrige EuropifeU Trincen niet alleen vol-

komentlijkte verfeekerenvan fync vriendfchap en finccriteyt, maar
tracht haar felfs , door fyne Minillers te doen geloven , en te blinthok-

ken, dat hy niet van intentie is, de Nederlanden te willen conque-

ileeren ; maar dat hy op delcive alleen revenge en reparatie haaien wil «n dat door-

van fyne gequetlle Glorie. O dwaafe hoope der gener , die haar door fteiiif;ge°n?"

flilke guychlerye laten verblinden ! Dit zijn de Sangen der Syrenetjy

waar voor men de ooren moet ftoppen j Want de Ambitie tot de Re-
j^I^ch't'i'^^°'

geeringe is byna allen Menfchen fo feer ingeplant, dat {'^ perfas & ne-

fas 3 door gevaar en omwegen , defelve altijd najaagen. Het Geluk
en weet geen maat , en deRegeeringeover anderen is fo foet en fmaa-

kelijk , dat deffelfe appetijt niet is te verzaaden, want die den overvloet

liefheeft , word <Xqs inkomens niet fat, feyt Salomo. Het welke

iy€lexander de Cjroote daar mede genoeg betoont heeft, dat hy noch

dorfte na een onbekende Wereld, daar hy de Wereld , voor fo verre Cy

hem bekent was , hadde gefubjugeert. Siet eens aan Qrusy Cambyfes

en alle Perfiaanfche Koningen , wien onder alle fult gy vinden , die de

Vernoeginge heeft een maat geflelt, en die niet gefturven is met de ge-

slachten van meer te willen conqueftecren. 'T welk niet vreemd is, om.

iat de Ambitie , wegens haare onverfaadelijkheyt , niet kan vcrnoegt

worden, hoe veel fy ook verkrijgt.

Dat de Fntnfche metdefe Heers-fucht fwangergaan, wyfen ge- Ambiriedet

nocgaandeRaadflagen van Koning Hendrik^ de IV. Groot-Vader ^""^'^''«•'^

van defen Koning Louis , dewelke onder een fpecieufen pretext van de

gemeene Vryheyt en Eendracht der Gulden Eeuwe , focht het Bewint

van het geheele Chriftenrijk, meenende eerft Europa te herformea,

en alle de Koninkryken en Republyken tot een feker minder getal te

brengen ; En dat met fuiken bepaalinge , als hy na fijne hooge Wijf-

heytloude goetvinden , om door dtie Krijgs-ftreek fuiken winft voor

hem te doen , die hem , often minften fyne Nafaaten machtig genoeg
Ibiide maken , om yder een boven het hooft te waflen , dat is met een

woord r
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woord : om tot de Algemeene Monarchie te komen. Om dit fijn

concept te volvoeren, had hy alrce de Opper-Ho.ofden en andere Offi-

ciers van fijn Leger gekoren,en foude daar door lichtelijk fijn oogmerk

bercykt hebben , 't en zy hem een te voorbaarigen dcod de occafie had-

de ontnomen,en defelve by Recht van fucceflieovei gebracht aan fynen

Neef, aan wien de Goden ichynen meoegedeelt te hebben alle Oor-
logsrdeugden , waar mede {y fyne Voor-Ouders hadden begiiftigt.

Wien ignoreerr, 't geen de Franfche Schry vers; als a Aubery^ Lafm en

andere ieggen , dewelke haare Koningen byna de geheele Wereld voor

haar Fatritnomum toeëygenen , en haar aanraaden , om defelve we-
derom te vindiceeren van alle onrechtmatige Befitters en Ufurpateurs.

iin ofly niet getneent hebben de l^ereer/tgde '^Provinciën te overhee-

ren , blijkt genoeg uyt de Conditien van Vreede , waar by (y m de

Maant van July 1672 van de Staaten Cjeneraal cyfchtcn meer als dry

«geheele Provinciën , daardoor fy den 7{ijfi j Afaas, Waal en Tfjul

genocgfaam konden bedwingen , en de overige Provinciën laten ge-

nieten luiken ydelen fchijn van Vryheyt , die i waarder foude zijn , als

alle dienftbaarhey t ; waar van by vervolg op fijne plaats mede fal ge-

handelt werden,
en lioefy Sv hebben nochtans door defe enceene kunftjes (o veel te wegen

dndcrc Po* o ' o
tcntïien gcbraclit > dat gcenc Potentaten de Waapenen voor dc Nederlanden,
noch hebben gediiyrenie dat Saifocn , fo vroeg opvatten , datfy den Pranfchen 'm

'utcn. haar Viclorien hadden konnen rcfilieeren , indien fy alle defelve Ne-
derlanden , volgens haare meyning, in korten tijd foudcn overrompelt

en t'ondergebracht hebben ; Wanneer {y niemands vrienaichap meer

voor £Teld fouden gekofr, maar elk wetten voorgcfchrecven hebben.

Het Diiyt. Aangaande het Duytfche KeyferrvX 5 ^^^^ ^'°°^ ^^ Franfche , in

hoe^van de ^"^^^ attaquccren van de ï'^ereenigde T^^ederlandert , geene macht for-

Franfche midabelder was, als die van het Duytfche Rtjk^, wiens Vorilen bin-

en"gefcheurt "cn 4. weeken konnen te Velde brengen 200. dtiyfent weerbaare
*•• Mannen ; En alfo fy vreefden , dat de ^Mjtfchen , volgens den Eyfch

vanhaar Interefl , defelve Nederlanden, als haar feekcrile Bolwerk

(gdijk pag: 154. is aangewefcn) fouden aflirtceren ; fo hebben fy het

feive Rijk , door veele finiflre pradyken , een langen tijd herwaarts,

maar byfonderlijk , onder de perfoneele Regceringe van dcfen Koning

Louis , op alle manieren , foeken te traverfeeren , en (volgens haarcn

Tweeden Regul van haare Polityke Maximen hier vooren op 't 66,

Blad gelecrt) in partyfchappen onderling te verdeelen, 't welk haar ook

iö wonderlijk is gelukt, (ondertuflchen dat fy Hemel en Hei bewogen»

om
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om 4en Keyfer , in haaren Oorlog tegens de Vereenigde Nederlan-

ders ) als een Neutralen te doen ftil fitten) dat fy eenige van de voor-

naamfte Ktjx-yorjim den Keyfer hebben doen verlaten , van devvei-

lic i^y eenige , tegens der felver eygen Intereft , met fich verbonden in

een naiuye Alliantie , als Ket^r-Kenlen en den BiJ[chop van Muh^er ;

En aan andere fuiken flaap-fiekte veroorfaakten , daar door ^y peri-

cul liepen j niet eer te ontwaaken , als wanneer de uyr moclite komen,
datfe fouden fterven : Als Keur-/Wf«/j, Trier-y BeyerenjT^alts, en
veele andere Vorften • .En dat fy den Keyfer door Fadien en Rebel-

lien in Hungarien en Idolen hebben gecmbrouilleêrt in fuiken fvvaa-r

ren pericul , en nootdringende affaires , dat hy fijn eygen Impreft 'm

het Dftytfche Rijk^ niet wel konde waarnemen , en de Franfche deffey-

nen behoorlijk tegen gaan,

Noopende het eerfte , namentlijk de Neutraliteyt des Keyfers in De Franfchc

defen Oorlog van de Franfche tegens de Nederlanders ? die hebben de Keyfe" te"

Franfche door haaren Gouverneur van Cremonville , Refident tot d'rponeeren

Wenen , foeken te wegen te brengen , door tweederhande Motiven : waiitcyt,

l^eligiefife en PoUtyk,e,

De ReUgieufe Motiven ftelden {y voor, behalven het Keyfer-^
?e°T m'^'i-

lijke Hofook aan alle Rooms-gefinde Hoven , namentlijk : T)at den ven,

aanftaanden Oorlog fonde z.ijn een Cjodsdienjttgen Oorlog , tot voorts

plaminge van het Catholyke Geloof, en ftraffe der Ketters , die godver"
z.aakt hadden j En dat alle goede Chrifienen van Confcientie wegen ge»

honden waren , ^od vieriglijk, te bidden , en alle klachten tfamen te

fpannen > om defelve uyt te royen. Maar als fy fagen , dat dit haar pre-

text weynig opereerde tot haar oogmerk omtrent den Keyfer , (als de-

welke genoeg geleert hadde , hoe de Franfche de Religie, tot haar

voordeel meerterlijk weten te gebruyken, en te misbruyken) fochten fy

naderhand , haar religieus pretext te beveiligen met een prefentatie on-

der een onmogelyke conditie: u^ls dat (y alle hare Concjueflen den

Staaten weder inruymen wilden , indien defelve de Catholyke Religtey

die fygebannen hadden , weder op den Troon wilden feiten ,
gelijk^ die te

voeren geweeft was.

De Polityke Motiven waren : Dat defen Oorlog van haar fotide ge -

fj" ^e mJ
°'

voert werden bnyten het Rijk^, waar door fy de Freede van Manfiergeen- tiven,

Jitts violeerden ; Tegens een Ut van de Triple Alliantie, aan dewelkefi-
ne Keyferlyke Majefleyt door geene Tra^iaaten fohfildig was eenige ajfi-

jientie •, En dat haare intentie anders niet was , als de al- te-hoogmoedi'

ge Staaten wat te vernederen , en piet het "I^ijk in onmfi te brengen ; En
Y dat
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dat meer, doch belaggelijk is ; Dat voch den Keyfer ? noch eer.ig Ut van

deen"cn °cr- 't 'Kijl^i (naar jnhout van de Weftphaalfche Vreede) vermocht de
cicitzijn. yercer.tgde Provhicien te helpen tegetis Frankji)ky '^och dat eenige

Dujtfche Officiers of Soldaten haar tn dier,fl van dejelve Nederl/t^ders

te<iens Franhrtjl^ mochten hegeeven : Daar nochtans de woorden van

de{elvc Vreede naakt en klaar mede brengen , dat het Roomfche Rijk.t

en de Leeden van dien , niet vermogen den genen te afliileeren , die

tegcns Vrankrijk^ onrechtmatig en ofiênfief komt te oorlogen, gelijk

de Staaten niet deden, 't welk door den Keyferlijkjn Raad, aan

den bovengemelden Gremonville mede geantwoord wierd , die daar

op by Replijke den felven Raad en de geheele wereld , die doch beter

wiften , naderhand wilde doen geloven , dat de Staaten den Koning

van Vrankrijk, eerft hadden vyandelijk» enfonder wettige reden en

oorfaaken geaggrefleert.

En hoewel nu de Franfche fagen , dat fy met haare voorfchreeve

onnofele reedenen omtrent den Kejfer niets konden opereeren , con-

JiocdeFran- tinueerde Gremonville echter feeronbefchaamt fijne voorige inftan-

RwrafeRijk ^^^" ' "^^^ tegenftaandc de Franfche het Roomfche Rijk^ , toen alree

in 't begin met haarc Heyr-Legers hadden geinvadeert • het platte Land geruï-

coiiog^ öl".
neert ; Steeden gefortificeert ; het Hertogdom van ^/^f/ geocciipeert;

fenfceideii, deflelfs Steeden niet alleen met Garnifoen befet, gelijk de Staaten had-

den gedaan, maar ook in befettinge genomen Emmerik^, (jennep en

Raveflejn , die niet alleen door het Staaten Garntfoen , voor d'aan-

komft van de Franfche , alree geabandonneert ware , maar daar en

boven waren Emmerik^ en Gennep , door eenige 'Brandenbttrgfche

Militie , in den naame van den Keur-vorft als Eygenaar , alree in

pofleflie genomen , welke Militie fy daar uyt verdreeven hadden; en

wanneer fy aireede veele Kerken hadden verandert ; de ondcrdaanen

door Aqxi Eed van Getrouwigheyt , of het Homagium aan fich ver-

plicht; de Toorens, Kafteelen en Miiyren van eenige Steeden en Plaat-

fen doen om verre werpen; de Vellen en Wallen demolieeren , en

voorts gepleegt , wat een Vyand en Conquerant hadde konnen doen.

f L®"**"!.-,.. ^iet teeenftaande dit alles ,W ik , wilde Gremonville fijnen Koning

van Grc- noch noemcn een Vriend des Keyfers ende des RijX y daarin tte-
oionvilic. gcndeel fijnen Koning den Keyfer voor geen Vriend foude verklaaren,

in gevalle de Keyfer 'm Frankrijk, ^o onbehoorlijk en vyandelijk had-

Antwoord de geageert. Maar als Gremonville tot antwoord kreeg , dat geen Ko-

möiJvSc. ""^S' veelnvnde u4lder.(^hrifielijkfie bevoegtwas, om den Key-

fer te vcrfoeken , tot het breeken van fijn woord , en het negligeeren

van
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van fijn vvaare Intereft , om fich met fijne Landen te conferveeren ; en

dat den Keyfer , volgens het 13, articul van de voornoemde Weji-

phaalfche V'reede , gequalificeert was , om allen geweld in het Ri^k.

met geweld tegen te gaan , en de g^Iedeerde Stenden niet alleen met
kracht te aflilleeren , maar ook iiji^e wapenen te mogen voegen by

diQ van de Staaten ; So gaf hy te kennen , dat fijnen Koning , als een

Broeder ^qs Keyfers , de Vreede met hem forgvuldig wilde onder-

houden , de TraHaaten van Mmjfer en Aaken- niet contravcnieeren, Prefent«ïc

en overleveren alle de orieineele brieven , die van hare Creaturen in "" *^.',?\

Polen by der hand waren, ten eyndehjne Kejferlijkj Majefteyt en a^n den- •

den Koning van Polen met de Malcontenten en FadionairifTen moch- ^'^y^^>

ten handelen na haar welgevallen (een deftige les voor den genen , die

haar door Franfch geld , tot nadeel van haar Vaderland laten cornim-

peeren) voegende daar by , dat de Keyfer met Hungarien noch geen

vier- avond hadde,alwaar hem fijne militie wel haalt felfs mochte te pas

komen. Dit alles niet helpende , fochten de Franfche,door den Svpeet- den welken

fchen Gefant , de Rijx-Stcnden tot Regensburg vergadert zijnde,
fjachtciuc^

opentlijk re perfuadeeren , om een nauwe Alliantie met Vrankrijk aan diipencerca

te gaan ; feggende , dat in cas contrarie , de Franfche , na dat fy de swcctkbcn

Fereenigde Nederlanden mochten geincorporeert hebben , voor het Afgcrant.

Roomfche Rijk^ mochten gevaarlijk zijn , welke reden de Rijx- Sten-

den feer qualijk opnamen , om dat fy voortquameii van een Gefant van

een Duytfchen Leenman , tegens fijnen Heer en Keyfer , midden
in 't Roomfche Rtjk,t ineen Rijx- Stad y en op een opentlijken Rxjx-

dag; waar mede fy mede indachtig wierden die taaie , dewelke den

Franfchen Ambafladeur lerlon in 't jaar 1668, voerde tegens een Atroganr

van de Raaden van den Hertog van Holfleyn Cjottorp , onder een glaas- TeTlon!"
^"^

je : ^ts dat men noch dien dag [oude (ten , in dewelke de Dmtfche For-

Jien , met neer gebogen knijen voorfijnen Koning foftdenfpreeken. Defe
en diergeliike reden waren oorfaak, dat de Keyfer fijneygen confer- De Keyfer

.• L T T • ^ o n^ ° n • maakt twee
vatie betrachtende , twee nieuwe Traaaaten floot ; een met Spanjen, nieuwe Tra-

om een aanfienlijk Leger op gemeene koften in 't veld te brengen , en *^^""»

daar mede op de Franfche aanflagen te paflen ; en het ander met eeni-

ge Duytfche Vorften,tot haar eygen maintenue tegens de liften en laa-

gen , die de Franfche haar fmeeden , als te fien is onder N*^. 9
Boven dien ftelde de Keyfer fulke fterke wervingen aan , dat hy, by werft volk,

tijd van noot, een Leger van 50. duyfent mannen konde in 't Veld
brengen

, waar over hy tot generaal verkoos den Prince van Baden fockt affi.

DoHrlach, Hy fond mede den Baron van ^litterédorf na 'Romeny
J^^'^jJ"/

Y 2 oni
'
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om by den Paus tot fecours te verfoeken de Tiende van het inkomen
der Geeftclykcn in het Rijk Napels en Mtlantn , maar de Franfche

jaloufie difficulteerde fiilx feer , en beletten het eyndelijk , als fy voor-

wenden, dat het felve geld niet alleen konde dienen tot defenfie van

Hnngarien , maar ook tot het ftuyten van de deileynen, die haaren Ko-

en fchrijfr
"ing reets tegens de Hollanders in 't werk ftelde, en hy fchreef aan

aan alle alle KeuY-en Vorflen des "^Ri-iXt dat niemand van haar fich Toijde men-

ftèir
^' gen in den Oorlog tegens de Staaren. .jv\V •ihtiv.'

Waarom de Om dat het Fraufche Rijk^ van de Vereenigde Nederlanclfthe Vro-

Biffcho
^ ^^ *z//'2«V« fo verre gefcpareert is , dat de Franfche haar iiyt hun eygen

van Keulen Rijk te Lande niet immediaat konden beoorlogen ; en om dat tot ful-

foeken.'^*'
ken expeditie geen bequamer weg was , als omtrent 'de Rivieren den

Rtjn yWaalf Maas en TjJhI > om daar over in het hert van defelve

Nederlanden te geraaken , waar heen fy mede niet wel konden komen,
ten zy door toelaatinge en hulp van den Keur-Forft van Keulen , en

den ^iJTchop van Aiimfter , welker Landen en Steeden aan het gebiet

van den Staaten annex zijnde , haar konden dienen tot PUatfen van
^endevous en Retraite j tot Magaftjnen van ^mmumtic en Vi'

vres , en tot Borflweerinqen , tegens alle T>uytfche fecourfen , die

tot hulp der Staaten mochten afkomen ; So hebben fy nodig

geacht , die beyde Vorflen te engageeren in de fociereyt van dien

Oorlog.

De Keur- Maar alfo de Franfche voorfagen , dat de Keur-Vorft van Keulen

Kcuicn^s ^^" ^^^^ finceer , gemodereert en vreedel-evend Heer was, die géenfins

vreedc-iie- foudc willen verltaan tot perturbatie van het T)fiytfche Rijl^ , en ver-

lucurr" woeftinge van' Landen, Steeden en Volkeren ; Die fijn eygen Staat en

Landen in haare handen niet foude willen vertrouwen, en fijne Stee-

den met haare Militie opproppen ; die op hem niet foude willen haaien

den algemeenen haat en verwytinge , van te hebben , om een kleyn

Jntereji , als dat van Rtjnberk^ , in Europa ontftooken een vuyr , dat

Spanjen niet difficulteerde te blufichcn met een goer gedeelte van fijne

Nederla'iden : Maar ter contrarie , dat hy al wat mogelijk was , foude

contribueeren tot de gemeene rufte van het Chriftenrijk ; en indien (y

liem ontdekten het fundament van haar defl'eyn , dat hy fuiken impor-

tante rcfolurie niet foude nemen,voor en aleer hy fulx gecommuniceert

haddeaan den Kejfer en de Staate» des Rijx, die hem het felve fe-

kerlijk fouden afraden. So oordeelden fy , dat fy onder het Voflen-

word mis-
^^^» *^°°^' ^'^ moften uytwerken 't gene fy door oprechtigheyt niet kon-

leyd van dc dcn vcrwerven , en hem door fulke fubtile en finiftre omwegen, onbe-
^'*^^^«'

.
^ merkt
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merkt Co diep met haar moften engageeren en verftrikken , dat hy hem
niet eerder in de Franfche affaires verwcrt foiide vinden , als wanneer
hy buytcn poftiiyr was, om daar iiyt te kennen refilieeren,

Om defe rol nu behendig te fpeelen , wafier nodig een Minifter, die

beyde by den Kenr-yorji en het Rijl^ in aanfien en credit was « en

bequaamheyt hadde, om de atraires ? onder pretext van Ejgen Ititereji

by den genen , die men focht te engageeren, fo verre te bevorderen, als

men wenfte. Men vond tot executie van dit deiTeyn geen bequaamer

Inftrument , als FnnsWiUtmvan Furjienberg, dewelke alleen had- door Prins

de de gerequireerde qualiteyten tot fuiken importanten Employ , in Furfknberg"

wiens handen was de geheele Regeerinfre van des Keur-Vorften Ge- '''^ ^^^ toe
1 • ö P ^

, .... leer be-
biet , en het gantfche beleyt van fijnen Raad, en van wiens vigilantie en quaam was.

getrouwheyt men geenfms diffideerde , die aireede door groote benefi-

cien aan Frnnkrtjk^ fo was verbonden , dat eenige Franfche Miniilers

hem noemden Le cher awy de France ^ dat is, den waarden vnend
van Vratikjijk^, (dienamaals voor fijne getrouwe dienften in fanuano

16ji. van den Koning wierde vereert met een ^hdieva» i'yooo,

guldensjaarlijxe inkowften , en belooft de eerfte Nominatie, om Car-

dinaal të'wefen in de eerfte Promotie , die den Vans voor die Kroon
foude doen ; of dat hy door de Wapenen voor fijne portie foude te we-
ge brengen het Graaffchap Meurs) die op de gemoederen van ver-

icheyde "Dayffche rorjien veel vermocht door fijnen broeder den Bif-

fchop van Straasburg , (den welken de Franfche voeden met de hoope

tot de Promotie van het Keur-Vorftendom van Keulen ^ by overly-

den van defen Keur-Vorft) en door een anderen broeder , zijnde twee-

de Perfoon aan het Beyerfche Hifi den felven Keur-Vorft mede
konde difponeeren na fijn welgevallen.

Men ontdekte hem het delfeyn , dat den Koning van Trankrijk^ «" die fini-

hadde , om de fereenigde Provinciën dire(5i: te willen beoorlogen, gebruyi^t^"

men informeerde hem , hoe hy omtrent den Keur-Vorft van Keulen

de waare gefchaapentheyt van dat defleyn foude diflimuleeren , en hoe

hy op pretext, van fijne Landen tegens de gedreygde invafien dQïStaa»

ten te defendeeren , en Rijnherk, van haar te recouvreeren , als ook,

om van de Stad Keulen eens Mecfter te werden , hem foude perfua-

deren , om Franfche Militie in fijn Land te nemen ; waar op hy hem
begaf by den Keur-Vorft ; hem bedektelijk voorftellende , als of de

Staaten fekerlijk toeleyden , om hem vyandelijk , enby verrafJinge te

attacjueeren, nemende tot fijn Fundament, dat de Staaten haare Trou-
pcs hadden gerecruteert , en eenige Regimenten gefonden na Ma-

Y^q firichp.
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flricht , dat nochtans alleen was gefchiet tot vooiHchtigheyt , om die

tijd, wanneer den Koningvan Vrankjijk^ in liet jaar 1670. met een

Leger van 40000. mannen fijne conqueften in de Spa^dufche Neder-

landen ging bclichtigen; en voorts, hoe nu degewenfte occafiege-

booren was, om Keulen te dwingen , en de hardnekkigheyt van

de Keulenaars te breeken , als ook om '^jnberk^ , fonder bloetver-

gieten , alleen op het geficht van de Franfche Wapenen , te recou-

vreeren van de Staaten , dewelke vreelende de dreygementen van

de Franfche , tegenwoordig veel meer fouden inclineeren tot des

felfs reftitutie ; Dat de Keur-Vorft van ^Brandenburg licht mede
foude te difponeeren zijn , om by die gewentte gelegentheyt te re«

noveeren fijne Inftantien tot reflitutie van fijne Steeden aan den

Eijfi', en dat de Staaten ten aanfien van die twee vereenigde Mach-
ten j onderfteunt van fuiken nabuyrigen Armee , geen fins louden dif-

tereeren de Voldoeninge op haare Petitien. En om dit by den

Ksftr-Vorfi noch meer te faciliteeren , wierd hem defe faaketeern-

G*"ft 1rk<?^
ftiger gerecommandeert door de Geeftelijkjjeyt , die hem voorhieIt>

heyp. hoe hy van Confcientie wegen genootfaakt was , defelve Stad by defe

geoffereerde gelegentheyt te verlofl'en uy t handen van de ketters. Wel-
ke voorflagen aan den Keur-Vorft , en allen den genen , die het Se-

creet van de Mii; niet grondig verftonden , fo raifonnabel fcheenen >

dat fy niemand tegenfprak.

Furflenberg Hier Op veikreefr Furflenhercr Commiflie, van den Keur-Vorft

BaflTadc na van Keulen , aan den Keur-Vorft van Brandenburgt om den felven te

Br"°cf ^r
per^ii^deeren , van fich met hem te voegen in een en het felve Interefly

maar in der daat , leyde hy het daar op toe , om hem eens te fondeeren

in fijn gevoelen omtrent den Oorlog , die de Franfche prepareerden

tegens de Geünieerde Provinciën. Hy ftelt den Keur-Vorft van

"Brandenburg in 't begin voor het defl'eyn , dat de Franfche hadden 0111

de Staaten te attaqueeren , fonder dat hy hem liet aangavin, als of hem
(ulx eenigfins toucheerde, alleen om te vernemen, hoe den Keur-Vorft

dit foude behaagen ; Maar als hy fag , dat Keur- Brandenburg fijnen

wenfch daar in niet voldedc ; dewelke oordeelde dat fulx voor 't £>«;/-

fche Rijk, feer gevaarlijk was , en dat men mofte alle krachten tTamen
fpannen, om fulx te beletten , fo fwceg hy daar van ftil , fich vernoegt

houdende , indien hy konde te wcge brengen , dat fy beyde Keur-Vor-
ften elk een Minifter na den Haag fonden , om nieuwe Inftantien te

Biarispijl en doen, tot reftitutie van haare plaatfen.

m dïnHaag. Waar op de Heer Blaasptjl wegens Keur-Brandenburg , en de

Heer
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Heer *BoHkhorfl wegens Keur-Keulen derwaarts reyfden ; De eerfte

vertrok, na eenige geringe inftantien, weder van daar , om preflanter

afi-aires , doch met hoope , om haaft wederom te komen ; De laatfte

daar wat langer vertoevende, en met den Franfchen ^mb^ijfadeur

Towpone dikwijls raad plegende, gafaan de Staateu (generaal op den ^f^o^^^^
10, November 1670. een Memorie over Tonder Datitm , heel ver- een Memo-

Vult van bedankingen over de exprefHen , die de Staaten aan fynen
"^*

Keur-Vorft gegeven hadden door haare refolutie op den 7. Aftgujii

laaftleden.

Op defelve tijd eaf hy mede over eenige poinékn , waar op fijnen J^ ""'S^

Keur-Vorlt iatistactie begeerde, m dewelke van Rijnterh^naimhJK

wierde gerept , ofFereerde evenwel van wegens fijn Meefter alle réci-

proque verfeekeringe , die de Staaten konden defidereeren omtrent

defelve rellitutie , en fprak in het laatfte fo mifterieus, en dubbelfinnig, '"udelt mi-

dat elk een genoeg konde bemerken , datter wat achter fchuylde , dat

hy niet feer inclineerde tot de afdoeninge van dit verfchil , en dat hy

eenige fecrete Inftrudlie molle hebben , om niets finalijk te fluyten,

maar de faak gaande te houden ; waar op dat hy ook uyt den H^^ag ver-
^en Haae"^^

trok, op pretext van fijne onpafTelijkheyt, daar nochtans wegens 't on-

lluymig faifoen , en het hoge water voor gefonde qualijk te reyfen was,

fonder refolutie van de Staaten af te wachten , noch dat [y hem ymand
deputeerden, om met hem te confereren , ook fonder van haar affcheyt

te nemen , maar liet fijn vertrek aan haar alleen notificeeren , door

den Heer Feeksen, Ordinair Refident aldaar van Keur-Keulen , aan

den welken hy gcene de minfte Inftruflie hadde gelaten , tot bevorde-

ringe van de Affaires.

Men gaf daar op by den Keur-Vorft alles verkeerdelijk voor, men
^.g'JJj^jjbu"

maakte hem wijs , wat men wilde ; als dat de Staaten geenfins waren feert,

te difponeeren tot ontruyminge van KijnberK > daar nochtans dat

poinft voor de Staaten niet of weynig gemoveert was geworden

,

maar alleen het Reglement van het Garnifoen, &c.
Den Keur-Vorft , die niet anders wenfte , als met de Staaten te verwerft by

leven in goet verftant, gafordre aan fijnen Minifter tot Weenend om by o^rdre oV^
den Keffer te procureeren een ordre op den Heer Baron de Nfola^ dKoia.

om voor hem de faake wegens Rijnberk.i'm alle finceriteyt met de Staa-

ren te accommodeeren ; dat hy te vreeden was met de bloote Stad, dat

men de fortificatie daar van mochte demolieeren,cn dat hy en fijne Ca-

pittels als dan voor haar en haare fuccefl'eurs met de Staaten wilden

treeden in een AlUantie Defenftef, waar toe de Staaten ook buyten-

twijftel
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tvvijftel fouden gerefol veert hebben > ten zy door de quaat-geiiitentio-

neerde Miniïleis van den Keur-f^orfi niet vruchteloos vvierdc gemaakt

en rait ter al wat door den hoog-gemclden Baron ten goeden was geëftcJlueert*

uouwen. ^^^^ "y^ ^'•^^ "^^" S^^^'^g afnemen , hoe den lOnr-Vorjl ging ter goe-

der trouwen , en m alle ïinceritey t verlangde , om alle diftercnten met

de Staaten in der minne te vcreftenen ^ en hoe fijne Minifleis hem
Verwijt van niisleyden , 't welk den Baron de l'JfoU naderhand tot Keulen ook

r-iachop van rouduyt verweet aan den Bijjchop van Straashtirg , dat hy met fiju

straasburg, groeder de eenigfte obftaculs waren in de faaken van Rijnberk. '> dat fy

den Oorlog met (^rankrijk tegens de Staaten mediteerden ; dat fy

deffeyn hadden op de Jfad Keulen , dat fy den Kenr-f^orfi fochten te

maken verkeerde impre/fien tegens de Staaten , als of die hem wilden

attaqueeren ; en ingevalle de KePtr-Forfi van alles wel was onder-

recht, dat hy niet twijffelde, of hy foude hem doen verkrijgen fijn vol-

die vaifchc komen genoegen op fijne Inftantien. Den Bijfchop van Straasburg
beloften

q^ ^^^ verwijt hoogelijk protefteerende, beloofde het contrarie te doen

blijken, dat hy den Keur-yorfl foude trachten te difponeeren tot

naarkominge van fijne Traélaten met de Staaten ; dat hy het different

wegens Keulen met alle mogelijkheyt foude fbeken te moyenneeren,

en te w'egen brengen , dat een ander Minifter na den Haag gefonden

wierd, om de Atfaires van Rijnberk. in der minne by te leggen. Maar

dat hy fulx het minlt heeft gemeent , confteert uyt alle fijne volgende

acflien, tendeerende alleen daar toe, om te behouden fo een fchoon pre-

text, als dat van Rijnberk^, tot executie van fijn principaal dcfleyn

,

daar over men fo lang gefmeet hadde , en om te vernietigen alle mid-

delen van accommodem ent , die voorgeflagen wierden ; niet tegen-

Satisfaftoirc ftaande die volkomen fatisfadoir waren. Want als de Keur-Vorft

ain Keut-^" Rtj^^^^k cyfchte, verfckerde men hem daar van -, wat goede middelen

Keulen, ' hy felfvoorfloeg, men gebruyktefe ; tekens de ydele vreefe, die hy te-

gens de Staaten hadde ; wierd hy genoegfaam verfekert, ja felfs met de

Cuaramie van de grootfle Machten van Europa \ hy begeerde, dat de

Staaten haar fterkc Garnifoenen op fijne Frontieren wat fouden ver-

minderen , dat hem wierde belooft , indien hy dede vertrekken het

fecours , dat hy van de Franfchen hadde verfocht (fo hy feyde, en ook

niet beter wift ) tot fijne dcfenfie tegens de attaquen der Staaten , als

ofhy van defelve gedreygt wierde ; hy verfocht de Neutralitcyt voor

DcFranfc
^jn^ Landen, die hem al mede w'ierde belooft , mits dat hy bleef in

geven alles poftuyr, om die van fijne kant te konnen onderhouden,

uamci"'^*
Dit alles niet tegcnfhande , fo wierden die gene , die dit oprecht

meen-
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meenden , genoemt Stook,e-handen en Oorlogs-Trotn^etten , en die

gene , dewelke met haar volk en waapenen 't Land van den Ketir-Vorji

vervulden, onder pretext van den fel ven te afJifteeren , maar in der

daat , om te attaqueeren de Vrienden en goede Nabuyren van 't Rijk,

namentlijk de Fereer.igde Provinciën, noemde mende Fadenvan
de Freede naarinhout van haare Politijke Les op 't 70. en 71, Blad

aangewefen. In fumma , men bracht fo veel te wegen , dat M^. de

LoHvoySi uyt den naam van den Koning van Frankrijk,, op 'Breul, zijn-

de een Lufthuys van den Keur-Vorft , een nauw Traólaat en Alliantie

Of-enDefenfief floot met den Trins van Furflenl^erg, die 't felve

felfs inftelde , en met fijn eygen hand en zegel bekrachtigde , zijnd'; het

felve onder anderen van inhout , dat het geheele Sticht Keulen (onaan-

gefien der Stenden publijkeproteftatien) foudegeftelt werden in han-

den van de Franfche.

Defe (lappigheyt en fachtfinnigheyt van den Keur-Vorft is niet te

excufeeren, noch kan de Trouloosheyt van fijne dienaars niet recht-

vaardigen , by den welken het was : ,^id vultis mihi dure , & tra-

dam enm vobis , dat is ; Wat wilt gj mj geven , en tkfal hem h over-

leeveren.

Om dat de Franfche fuftineerdcn , dat haar de Stad Kealen , tot De Stad

X. E II 1C II

uytvoeringe van haare defleynen , feer behulpfaam kondezijn , inhet wierdom

fourneeren van alderhande Oorlogs-Gereetfchappen en Proviant , al-
J"J,^„^i^éyt

waar fy ook om haare byfondere groote en goede fituatie haar Sedem va» de Fran-

Belli of Leger-plaats en Eetnaite konden houden , gelijk de Romej- ^'^^^ ^e °^ ^^

nen haare Krijgs-Macht , om Dup^and in allarm te houden , alhier

onder ^grippa nederfloegcn , waar van die Stad noch de naam voei t

van Colonia ^grippina ; Èn om dat de Franfche per Legcm Salicam
^",iq,f°H^,^*

defe Stad noch pretendeeren als een Domaine van haare Koningen, van haar ge-

die Keyfer Otto in het jaar 949. hun ontwel digt, en aan het "Dnjt- piftc-^ceit.

fcheT{tjk_ gebracht heeft, fo fochten fy den Kettr-Vorjt daartoe te

induceeren, om fijne oude prctenfien tcgens die Stad weder te renovee-

ren , en by defe gelegentheyt, die niet licht weder gebooren foude wer-

den , fich daar van Meefter te maken.

Hier fil ik in paflant maar kort noteeren , hoe den uiarts- Bijjchop verfchii tuf-

met de Stad Kenlen , inden jaare 1074. al in verfchil is gevv'eeft, jJcuï'-vmft

wanneer hy de overhand krijgende , de burgers dwong tot den Eed van en de Srad.

Getrouwigheyt , d> doch niet lang daar na haare Vryhcyt weder ver-

worven. In 't jaar 1260. trachtc den Bifichop wederom de Stad te

bemachtigen, om welke tijd een Keulfche Burger- Mecilcr Herman
Z Grijn
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Crijn van twee Canoniken een hongerigen Leeuw wierde voorgewor-

pen , dien hy wonderlijk met fijnen dolk doode, Eyndelijk wierd tuf-

fclien den BiJJchop Sifridus en de Stad geaccordeert , dat men om de

Stads-jleutels in 't open Veld foude vechten j De Keulenaars \Qj^t\\

de fleutels op een wagen met twee paarden , en bevochten de Vi<5to^

rieby het dorp Wovringeny waar door de Biflchoppen zijn komen te

vervallen van al haar Recht en Prctenfie op de Stad. Doch naderhind

is veele moeyten ontftaan tuflchen den Biflchop en de Stad wegens de

Jiirifdidie j welke faake nu lange jaaren gehangen hadde voor het Key-

ferlijke Hof- gericht, en noch niet was gedecideert , dat de Franfchc

tot een motive gebruykten , om het hert van den Keiir-vorft tot haar te

buygen , fcggende, dat defelve faake aldaar of nimmermeer , offeer

laat, ofwel tot nadeel van den Keur-Vorft foude getermineert werden,

waarom hy geenfins behoorde te difficultceren , defe gewenfte occafie

tecapteeren. Door fulke geduyr'ge aanvechtingen en flappen tegen-

flant , hebben (y den goeden Keur-Vorft overwonnen j en fo verre ge»

bracht , dat hy fich blindeling aan defe Leyts-luyden heeft betrout , die

hem buyten fijn weten geleyt hebben , alwaar fy wilden : Terftont dan

hebben fy de Burgers met dreygementen beginnen vervaart te maken,
daar toe uyt alle hoeken ophalende verfcheyde oude en verfleetene pre-

tenfien , aanftellende met Franfch geld wervingen van Soldaten, en ten

laatften alles opentlijk daar henen fchikkcnde, om een vryeen de alder-

oütfte Rijx-Stad onder het jok te brengen van een fubalterncn Prince.

Keulen Als nu die van de Stad den toeleg op haar gewaar wierden uyt gein-

Jvaarrthoüt,
tercipieerde brieven,en ferieufe waarfchouwingen van verfcheyde quar-

tieren , die noch gecorroboreert wierden door de meenigte van de aan-

naderende Franfche , en door de geduyfige negotiatien van Trins

Willem van FHrflenberg met den Franfchen Koning-^ fo altereerden

fyfoveel temeer, als haar pericul nader was, aangefien fy overdach-

ten , dat fy heel buyten Staat waren , om fich felfs te kennen mainti-

neeren , waarom fy rondom heenen fagen , van waar fy fecours fouden

konnen verwachten,

ftentie by^"
^^^^ eerfte tocvlucht namen fy tot den Keyfer , die haar aan-

een Kcyfcr, ftonts fijnc protedie toefeyde •, waar op hy aan dry Keur-Vorftcn

aanbeval, allen vlijt aan te wenden, om in der minne defe differen-

ten te accommodecren , en door de Marcjuis de Grana tot Ak,en

en Frank^fort liet een Regiment Infanterye werven, tot befettin-
word gefor- ge van Keulen, alwaar nu byna vaardig waren 19. Bolwerken , die

iy al vroeg op de eerfle fijfpicie hadden begonnen 3 rabeydende da-

gelijx
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gelijx noch daer aan 6. Compagnicn Burgers , Maar om dat haare de-
fenfie meer Volks vereyftc , als fy op een Hip en fprong konden beko-
men, addrefieerden fy haar aan de biaaten Generaal y (als den welken foektain.

aan haar behout feer veel gelegen was) haar inftantelijk verfoekende, ^«"f'ebydc

dat fy geliefden toe te ftaan , dat het Regiment dat den (^olonel ham- *
*'"*

fhielt begon te formeeren in haare Stad , aldaar mochte fo lane ver-

blyven , tot men klaarlijk fag , waar haar verfchil met den Keur-Vorfl
henen wilde. De Staaten voorfichtiglijk overdenkende, hoe de op-
preilie van Keulen foude zijn een trap van haaren val, dat de Franfche
lich daar door wilden meelter maken van de Commercie op den Kiitii

ter felver tijd, wanneer fy pretendeerden de Zee Negotie haar mede te

ontnemen door Engeland, dat fy tot Keulen fouden maken een Le-
ger-plaats , en van daar trekken groote commoditeyten , die haar ten

Oorlog mochten nodig zijn , resolveerden tot defenfie van fuiken con- en krijgt een

fiderablen Bolwerk van haaren Staat, en lieten het voornoemde Regi- Regiment

ment daar blyven , onder conditie , dat het van daar foude vertrekken, phicir,

wanneer het den Keyfer ofde Magirtraat goet vonde, en dat het oe-

duyrende fijn verblijfaldaar , abfoluyt foude Itaan onder de direótie van
de Magillraat.

En na dat de Keur-Vorftely ke Mimflers feer groote moeyten had- tegens (I«n

den gedaan, om het felve Regiment uyt de Stad te hebben , en daar toe Sgu^vo?
geene apparentie fagen , fo advouëerden fy eyndelijk deffelfs verblijf, ften Mini.

mits dat het felve Regiment den Eed aan de Stad dede; 't welk fy toen
^"*'

wederom opnamen voor een pretext , daar van fy haar meefterlijk be-

dienden , om den Keur-V orft fo te intimideeren , dat hy hem in Bon J^^^^^^
felfs niet feker hielt, en daarom fijn geheele Gebiet en alle Steeden aan geimimU

de Franfche over gaf in bewaaringe en defenfie , zijnde een remedie,
***^"*

dat veel erger is, als het quaat felfs.

Ondertuffchen hielden de Keyferlyke Gefubdelegecrden conti- Keyfctiijke

nueele conferentien , fonder op de Feclt-dagen te rufieii , ten fine van geërfden'

*"

accoord , voorflaande verfcheyde expediënten aan den geenen , die de houdcncon-

faaken van den Keur-Vorfl; waarnamen.
crcntien.

De Princenvan Furjlenherg maakten verfcheyde deferbyeenkom- dicdePur-

ften vruchteloos , door opgeraapte poinólen , daar nochtans haar pre- Jfucïtdoos
text niet anders was , als de queiticn met Keulen te traineeren , en tot maken,

het minfte niet te refolveeren voor en aleer fy daar over hadden gccon-

fuleert met het Oracul van Paris , gevende noyt antwoord , als na
het arrivement van Couriers van Fans , die van 'Son na Parts , en

van Parts na Bon geduyrijT als heen en weer ebden en vloeydcn ; ue-

Z 2 lijk
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wjirorsr fy Ijjk haar fulxmet fcherpc woorden verweeten vvierd door den Paufe-

ren?'''

'^°'
lijken T^untifts enden Marcjuis de Grana-, dat fy de oorfaaken van

alle de aanftaande onheylen waren , en dat fy iets anders beoogden , als

den Keur-Vorfl: felfs. Eyndclijk wierd dit het principaalfle diflerent,dat

Kear-Katlen begeerde den Kejfer en den Wefl-phaalfchen Circtil tot

Arbiters en Gitarandeurs van het te maken accoord , en die van de

Stad begeerden daar toe den Keyfer en de Staaten Cjeneraal , zijn-

intentie de toenmaals de Intentie van de Staaten , fich fo nauw met die Stad

w"gel«Keu- ^^ Verbinden , dat fy met deflelfs afliftentie de defleynen der Franfchen
len. merklijk fouden konnen traverfeeren en verydelen , indien {y haare

plaatfen aan den 'Xijn gelegen , qiiamen aan te taften , werdende tot

voorflagvan dien eyndeby de Staaten van Holland ter Cjeneraliteyt ernftig gein-
Holland,

fteert op het fenden van noch eenige Regimenten binnen die Stad , om
daar mede te verhoeden , dat defelve onluften niet wierden geaccom-

modecrt tot prejuditic vanhaar Iy,terejl. Maar fulx wierd by den Staa-
Contra Ad- .^^ y^fj ZecUnd OHj^eraaden gevonden , aan Vrankrijk , om dat
VVS vati ^cc- -* r- • /* •

land. fcheen (ich te lullen verklaaren in faveur van dien Keur-Vorft, meerder

ofl'^nfic te geven , en fich verder te fteeken in die onderlinge twiftcn.

Keulen ac- Koit daar op zijnde den 2. fununry 1671. vvierd een Provifioneei

p?ovHionce- Accoord ondcr N^. 10. getrofïen , waar by dat de principaalfte queftie
liiU mee den noch oiigedccideert bleef , die alle rijd een pretext konde zijn voor de

partije van de Stad , om die by betere occafie noch eens de voet op den

nek te fettcn. Sy obtineerden echter fo veel , dat fy haar van de Stad by

dcffclfs ncutraüteyt in den aaiiftaandcn Oorlog , tot haar groot gerijf,

konden dienen , en dat het Regiment van Bamphielt de Stad mofte

c]uitccrcn.

Franfclie Om dat nu de Frans-gefinde defc foldaten haar Regiment geern wil-

''ifich" ReT ^^^ *^°''" vcrlaaten , hadden Cy voor deffclfs vertrek , op de hoeken van

ment te de- verfchcyde Straiten doen aanplakken gedrukte pafquillen , onder ande-
ouchectcii,

^.^j^ vervattende: Dat de foldaten van 'B.iwphielts Hegimem wel na

hfijs mochten vertrek^ksn , ofelders dienfi foelie yj , wam als fy in Holland

fouden ks>men , foude men haar op de Piloot fmijieu, &c» Waar op de

Magiftraat alle de drukkers ontboot op 't Stadhuys, uyt dewelke fy ver-

nam , dat het pafquil tot Bon was gedrukt.

Wanneer nu het felve Regiment vaardig was , om te vertrekken>

dede fich in de Pas-poort van den Keur-Vorft van Keulen defefwaa-

righeyt op, dat hy tot Keyfers-wcert het fel ve Regiment wilde be-

f ichtigen, oftcr ook overloopcrs , of eenige van fijne Onderdaanen on-

der mochren zijn,die hy daar uyt pretendeerde, gelijk ook ^/'. f^erjtts
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Franfchen Rejldent tot Keulen , fulx mede wilde doen , 't welk vccl

moeyten caufcerde , tot dat den Colonel 'Bamphielt beloofde haare ge-

pretendeerde te fiillen licentieeren , forashyin hetGebict van lljne

Principalen foude zijn aangekomen,

Ondertiiflchen wierd van de Frans-Gefinde fterk gearbeyt , om het »is ook Jiet

Regiment van den Afarijins de Gr/ina , dat binnen Keulen lag, te van^dTn"'^

doen verloopen , door middel van een perfoon , die op de waarfciiou- Martjuis de

wingevanden Herto<^v.m Lotharingen wierdegeapprehendeert, ter eenMui)n°<!

oorfaake hy veele foldaten van dat voorfz. Regiment , door geld op de

hand te geven, haddegedeboucheert, om uyt de Stad na 'Bon te ver-

loopen. Defe ontboot den avond te vooren , als hy fijne flraf foiidc

ontfangen , den Trovincial van 't (^armeliten KhoJJer, aanwienhy
openbaarde , dat hy een Prieficr van de Aimoriten was , maar (ich

voor een Lieutcnant , uyt ordre van hoger hand , haddc gefimulecrt,

waar op hy aan de Minncn-broeders wierde overgelevcrt , en van die

tot een eeuwige j^evankenis in den Kerker gedeportcert.

DeFranfchequamcn tedefertijd medefomeenigvuldig binnen de Franfcheko-

Stad Keulen , dat de Maniftraat daarover on^cruft werdende , ordre
'"^"'^'^'''^

ftelde , dat fy maar door twee Poorten mochten binnen komen , en len, <iat viec-

niet meer, als 500. te gelijk in de Stad blyven , alvorens haar geweer ^^ ""wekt.

aan de Wacht overgegeven te hebben , met haare namen , en waar fy

foudcn logeeren

.

Hoewel het Landvan Lh)\ in alle de Duytfche Oorlogen onaan- 't Land van

gevochten ware gcblecven , en fijne Neutralitcyt onscfchondcn hadde ^">1^/'
^f °5

I j r -J r /i I I
^j /'• 1 L L conhdciabel

bewaart tor op delen tijd , 10 molt het evenwel nu mede lijn beurt heb-

ben , gelijk andere Nabuyrigc Landen , dcu'ijl het den Franfchen on-

gemeen wel gelegen was tot den mirfch na den Rijn , en voorfien wa^

met Steeden aan de Afnas , waar men dcfelve Rivier , fonder perical,

'

met hcele Legers konde pafleercn, en grootc Magazyncn oprichten; en

dewijl het konde uytleveren groote qiiantiteyt van Ammur.me en

Vivres. In den beginne fochten die van Lu)\hi3.\: tegens dit opko- so?kt de

mende fwaare onweer te dekken , fonden daarom Gedeputeerdens na ^y"'"^''

haaren Prins , zijnde de Keur-Voril van Keulen , tot maintenu van

haare oude Ncutraliteyt, waar op die van hein volkomene verfckeringc

ontfingen , dat de Privilegiën in gcenderhande manieren fouden geal-

tereert werden. De Franfche evenwel negotieerden fterk met de Mi- FfinfJ.e

nillers vanden Keur-Vorll, om de fel vc te bewegen aan haar in han- fic!<^nL"vk

den teftellen de Citadelle en de Stad van Laj'k^ voor fekeren tijd, ge-
lijk als hy alree gedian haddc met de plaatfen in fijn Aarts-Stichti ten

Z 5 cyndc
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eynde daar door te bevorderen de belegeringe van Maftricht ; En
feilde S^ de Montal dan in de (^ttadelte coiDinandeeren, in quali-

teyt van Gouverneur , dochmet die conditie, dat hy den Eed van ge»

troLivvi^heyt foude doen aan den rrincevan Lu)l^ voor alle die tijd,

dat hy in die plaatfe foude wefen , en dat als dan den Koning daar ccni-

cn kry^en gen tijd in perfoon foude verblyven. En hoewel die van L«;^ fich

daai' door de t'eeneiiiaal daar tegen ftelden,en trachten haare Neutraliteyt te bewaa-
^ *^'^'

ren, fo brachten de Franfchen echter fo veel te wegen , dat fy door haa-

ren Minifter Louvois met den Prince van Furjtcnberg in den name

des Keur-Vorften een Tradaat flooten , door het welke hy aan haar de

voornaamfte Steeden en Plaatfen van de Kerk van Luyk foude in han-

den Hellen. Waar op den Prince aan de Luyi^enaars by Placcaat be-

kent maakte , dat hy den Franfchen hadde vergunt voor haar Eeger de

dat de Luy- Rcndc vous en Paflage in en door het Land van Luyk.. Dit bracht de
kenaars feer

L^jyl^fche Gemeente byna aan 't hollen , en eenige onder haar tot die

° ' refolutie , dat fy den ^enen de dood en de ruïne van fijn huys fwoeren,

dewelke maar de minfte aflilkntie aan de Franfche quame te bewyfen.

die op mid- Het groote Capittel vergaderde , om uyt te vinden eenig middel,
d«ien be-

yj^j-, ^\Iq onheylen voor te komen: men fond ten dien eynde Expreflens
dacht ztin. ' ,^,,^-ïrni j

na 'Bon en ^aris'. Van den Keur-Vorlt kreeg men tot antwoord,

dat men voor dit faifoen maffe patientie hebbeu ; En van den Koning,

nevens een brief onder N'. 1 1. Dat het r,u [o wefen mofte , en dat men

van haare Neutrahteyt naderfoude fpreek^en , als den Oorlog ge'éyndigt

was. De Lnykenaan geen ander middel fiende, om fich te confer-

veeren , als haare eygene krachten , refol veerden tot wcrvinge van

800, mannen , en tot recruytes van haare Compagnien op de Cttadel-

le , elk met 3 o. mannen , die fy niet meer uyt den naam van den Prins,

maar van het Groote Capittel betaalden , en deden defelve Citadelle

dapper fortificeeren , en defl'elfs Officieren met confcnt van haaren

Prince, den Eed doen aan 't Capittel , van geenderhande Krijgs-volk,

van wat Prins of Potentaat het ook mochte zijn , te laten inkomen. Sy

kreegen mede reftitutie van al haare VviandeJs , die haar voor 20. jaa-

ren waren ontnomen , en van een Poorte , die dus lang by de Soldaten

van den Trwce van Lujk, was bewaart. Maar alle dtk preparatien

hebben geenfins konnen beletten de totale ruïne van haar platte Land

en van eenige Steeden, daar van by vervolg nader.

Franfche ad-
^""' ^^" Bijfchop van Mttnfter te doen amplec^eeren de Partye

dreiTccren van de Franfche , hadde men ontrent hem niet ncdig fo veele indired:e

B^ff-ho"ptan Intrigues, als ontrent den Keur-Vorft van Keulen , maar menad-

Mmifter. drcflèerde
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Gefleerde fich dired aan hem; men dede hem volkomene openinge van
de Franfche deflèynen, en prefenteerde hem het gene by hem alles ver-

mag , namentlijk Geld^ zijnde het principaalfte deel , dat hy beoogt.

Want ahvat fijne kiften en koffers op proppen kan , is fijn eygen Ime~ wiens irfe-

teflj tn recht IBelang, gelijk hy het felve felfs wel opentHjk heeft be- ^ '
'*'

leden , en de heele Wereld , door exempelen doen gelooven. En om
dat hy is een GeefteJijk Heer, die na fijn dood aan fijne Vrienden niets

van fijn Bifchdom fal na laten 5 dewelke by deïfelfs ruïne door oor-

log ook geen fi:hade fiillen lyden , maar van hem voor een Prinsdom
niet anders konnen erven , als een luculenten boedel , fo f"oekt hy maar
voor fijne Erfgenamen fchatten op te ftapelen,dienvolgens waarfchijn-

lijk is , indien de Staaten hem meer Geld gebooden hadden , als de

Franjchci hy foude metter haafl fijn ouden haat afgeleyt hebben, en

verandert zijn in haaren beften Vriend. En op het quaatlte genomen,
dat hy uyt fijn gebiet door het wifi!elvallig lot des oorlogs wierde gede-

pofHdeert , fo foude hem een rijke Abdye in f^rankrijk^ (die hy door

lijne getrouwe dienften wel foude meriteeren en lichtelijk ook vcr-

Icrygen) meer jaarlijxe revenucs geven , als fijn heele Bifdom , welkers

inwoonders doch bedurven zijn.

Hier toe hielp niet weynig , dat hy is Ambitieus , Martiaal , onru- sijn hu-

llig van geeft,en feer genegen tot veranderingen, dat hy by defen Oor- mem.

log lichtelijk occafie foude vinden , om fich fclfs te voldoen wegens fij-

ne pretenfien op BoychIo en Fnejland^ en by ^erfecutie der Kct'

ters een dienft foude doen aan de Moeder de Kerk^, En niet tegen- vergeeffc

ftaande het Capittelvan Munfter hem feer inflantelijk aanhielt , en van^"'r"
de Keyfer door dry byfondere Mandaten op fijne hoogfle indignatie pitteicnden

hem feer ernftelijk dede aanfcggcn , van fich niet met de Franfche te
^^i''"*

engageeren , fo begaf hy fich echter in een nauwe Of- en Defenfive

Ligue met f^rankrijk^ door M^, Lottvoys , tegens de Vereetiigde

Frovinticn , v^aar van de Articulen noyt zijn te voorfchijn gekomen,

ïïy fond daar op meer uyt fpot als gcncgentheyt een Briefvan Con- Hyhefchimt

gratulatie over het Nieuwe Jaar 1672. aan de Staaten Generaal , te- ^^ staaten,

gens dewelke hy toen al gei efolvcert hadde, om op alle manieren vyan-

delijk te ageeren , fonder fchfoom van trouwlooslijk te violeeren liet

Verbond, dat hy tot Kleef o^ den 18. v^prtl 1666. met de Staa-
vjoieerthet

ten gcflooten, en door een folemneelen Eed by fijnen Biffchoppelyken Traftaat van

Staf beveftigt hadde, waar by tuffchen haare hloog. Mog. en hem, met
^'^^'''

begeerte en toefhimnv'nge van het Capittel van Afm/ter , was be-
dongen een Eewige en Beflendige rrcede, dttt hj met meer voik^in dienji

mochte
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?? mochte houden i als alleen 3000. man, die hy felfs oordeelde genoeg^

r > te z^ijn tot befettmge vanftjne Garnifoenen ; Dat hy voortaan aeen nienw

?> volk^foude mogen aannemen , ten z^y dat de nootvpendtgheyt en de verfee-

jï kjrhio^e van't l^jk^en de Krejtfen 3 of ook^ rvel de verbonden t 't felve

j> TraÊaatnietcontrarieerende i fftlx mochten reqtiireeren » en dat anders

3> met3 als na des Rijx ConjiitHtien, ende 't recht der Forjlen
',
Vat hy hem

j> nojt op't nieuw tegens de Heeren Siaaten Generaal foude mo(fen in la-

1 > teny noch verbinden met andere Princen of Poter.taten ; T)at hy derfeher

?5 'jR.ephblyke ook^ ra et meer met een hieuwen Oorlog foude vermof^en aan te

sj tajlen j En voorts rer.untteerde hy , gelijk^ ook^haare Ho: Mo: , aan
-it alle ende ygelykje pretenfien , hoedanig die ook^ mochten z.ijn , of we~
jï fen kenden ; En eyndelijk^ , dat hy , oj fijne Succeffeurs voortaan onder

5> geenderley preiext , ofte mt eenige oorfaakj , noch door hem felf

s

, nocb

5 j door een ander , fichfoude vermogen te meflecren met faaken gehoorende
>> aan de Heeren Staaien (j eneraal 3 O' c. En in cas^ dat t'eenigen tijde

» eenige queflien) buyten vermoeden ^fonden komen te ontfiaan , tuffchen de

3> gemelde Heeren Staaten en den Heere Biffchop , mitsgaders deffelfs fuc"

3» ceffeurs 3 defelve fouden anders niet werden bjgeleyt 3 als door vriende-

s> lyke middelen, uyt l^rachte van de Guarantie over dtt Travaat gepre^

" (leert, fonder dat hyfoude vermogen , onder eenig pretext , te attenteeren

3> tegels de Heeren Staaten Cjeneraal 3 derfelver geincorporeerden 3 ende

5 > Onderdanen met waapenen, geweld^ ofte felfs metfeytelijkhe) t.

en word Dcfc Vrccdc , dcwclkc voor God , door interceflïe en by Guarantie
^J'^" 'S- van den Kejfer , Koningen van Frankrijk, en Denemarks^^, Keur-

Foi-flenvan A-fents, Keulen ende Brandenburg, als ool^de Forflen3 Bif-

fchop van T^aterborn, ^alts- Graaf van Nieuwburg , de Hertogen van

^Brunfwijk. en Lunenburg , van Woljfenbuttel en Kalenberg , fo fo-

Icmneelijk was gcflooten , vermocht nochtans fo vveynig op het geeft-

lijk gemoet van dien Bifl'chop , dat hy by de eerfte gelegentheyt , die

hem voorquani) alle de boven gcfpecificeerde poindicn direcfèelijk te-

gen ging, en geen onder die alle, naar fijn beloften, naarquam ; en had-

de fo vveynig vat op 't vereelde hert der Franfchen , dat fy den Bifl'chop

ophitltenjom dien Vreede te breeken, om welke te doen onderhouden
iy by defelve Acle van Guarantie verplicht waren,

vrankrijk Omtrent dc andere Duytfche Vorjfen gebruykt Vrankrijk dat mid-

ijidere
* ^^1 , fonder het welke noyt eenige redoutable Monarchie in de we-

Duytfe vor- reld ten voorfchijn is gekomen , dat is , dat het fcive , zijnde fijne na-

Joosheyt. buyren , door fijne byfondere flatteryen , waar van het de kunrt perfeft

heeft, weet te verleyden in fuiken forgloosheyt, ja in fuiken doodflaap,

waar
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waar uyt (y met geen Moort-Trompetten konnen opgewekt worden

dat {y haar eygen welvaart vergeeten, haare arme onderdaanen niet be-

hertigen , haar eygen Gebiet , Ampt , Stand , Vryheyt , Oiitaar , ja al

wat Goddelijk en Menfchelijk is , verwaarloofen ; En dat ten deele

door haare Nieus-gierighey t, geldt-gierigheyt, blooheyt, perfuafie van door v«-

hare gecorrumpeerde Minifters en jammerlijke eenvoudigheyt , dat fy
l^iddekn,

geloovender Franfchen Complimenten , van dat fy de Weft-phaaU

fche Vreede niet willen breeken , maar heyliglijk conferveeren , en dat

{y op den Rijx- bodem komen , niet als een Vyand , maar dat fy haare

Geallieerde tegens de Vereenigde Nederlanden wilden fecondeeren,

gelijk den Marqms de Feuqiiieres feyde, wanneer hy met volle procu-

ratie in Dupjland c^uam i om met alle Vorftenfinalijk tetradeeren,

en haar te perfuadeeren tot het fUl fitten • Daar nochtans haare Defley-

nen al voor lang bemerkt zijn , van dat Cy fich Meefter over den Rijn

wilden maken , om daar door vijf Keur-Vorften te konnen conftringe-

ren, om een Roomfchen Koning , na haare verkiefinge te ontfangen,

daar toe den Deauphin by haar de eertte ftem heeft.

De fchandelijkite naam,ctie de Schriftuyr aan een menfch geeft,is,dat

hy noch kout , noch heet is. Schrandere Regenten hebben altijd defe

Grond-regul,als feer gevaarlijk gevlooden : De Middelvaegmaakt geen

vrienden, en omjlaat met van vyanden , waarna haar de Oude Duytfchen

ook fo wel hebben gereguleert , dat fy daar door by de heele Wereld

den roem van Trou , Dapperheyt en Standvaftigheyt verworven heb-

ben, In den 5 o. jarigen Duytfchen Oorlog was elk een vaardig,met alle corfidera-

krachten, ook het kleynfte Intereft van hem waar te nemen Maar nu }o,gi°o"

laaten fy fich met toegeflooten oogen , by de neus in haar eygen bederf hcyc.

leyden , en onderwerpen vrywillig haare fchouderén het fwaare jok van

de Franfchen , daar fy felfs als SottverainekonwQn regeeren, en daar het

»vaare Interefl van Staat en de Nootwendighejt van de jtijittie van een

ygelijk van haar vereyfcht,dat fy haare gcmeene behoudenilfe loekcn in

de confervatie van haare nabuyren, die door de Franfche viandlijk wor-

den aangetaft. Die fynen nabuyr al te groot laat worden , die maakt

fich felfs daar van een flaaf Wil hy hem verdragen , fo en is hy felfs

geen meeller , wil hy hem beflrijden , het is te laat , hy moet of flaaf-

achtig van hem dependeeren , ofpericul loopen ongelukkig te vergaan.

So zijn de grootfte Koningen tot de Monarchie geraakt , door dien haa-

re progreflen ofniet wel gemerkt , ofwevnig gevrccll, offlappelijk te-

gen gegaan wierden. De Sabiners i Tofcaners, en Sammters had- waardoor

den feer licht de opkomende Macht van Romtn konnen tegen gaan,
^fjn "JJ^aau

A a en
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de ?ahiners, en beletten ; Maar den tijd hebbende verfloft , was het te laat , als fy de

Sain"ïteis*
Romejnea in Macht aangewaflen ende verfterkt zijnde , wilden beftrij-

den. Dit was de oorfaak van haar eygen ondergang , en van de Ruïne

Catrhagi- van alle andere Machten van Italien. De Carthagtnenfers aanfchouden
uejifexs. mede de opkomende fortuyn van Ronten, hoewel met Teer nijdige ogen,

maar fiende de Samuiters tegens de Romeynen ftrijdenjen de belte fterk-

ten van Italien innemen , meenden fy onnodig te zijn haar felven met

dien Oorlog te moeyen ; Maar de S.tmmters wierden overwonnen , en

de Romeynen meefter van geheel Italien , waar door de (^arthagtnenfers

hare verfuyminge en flofheyt met haar nyterfte deiblatie en uytroeyin-

Keyfcrrijk g*^ moften betaalen. De diverfe fentimenten van de (jriexe Princen,

in 't Doften, offy den Keyfer binnen Conflaminopolen van de Turken belegert , Ton-

den byftaan , dan niet > is het rad geweeft , daar de Mahumetaanfche

Sabels op geileepen zijn , en de brugge , daar fy over quamen , om in

korten tijd, haar in 't bloetvan al die focjualijk beraadene Princen te

Lacedcmo- wallen. De Z,4Cf^tfwo»/>rj, om dat fynoyt tot den Oorlog refolveer-
"*"*'

den , als door de uytterfte noot gedwongen , en dat [y de Progreifen

van die van Athenen verachten , hebben haar felven inhabijl gemaakt,

en zijn geruïneert geworden, wanneerfe fich tegens haar wilden itellen.

Gt?/kenhn"d
'^'«^^^ö«/>« , CjYiekenUnd y en 't gehcele Afia, vielen door diergelijke

en geheel verfloffingen onder het jok van Romen»

"Yèr'iciii der
Terwijlen dan de Dujtfche Forfien fien , dat den Konink van

Duytfchc Vrankrijk op de hoogfte trap van fijne Overmacht geklommen zijn-
Voiften, jg ^ nergens meer op uyt is , als om de f^ereenigde NederUndfche Pro-

vintien , een gemeen Bolwerk en Voor-muyr van haar alle , weg te ne-

men , dat fulx niet kan gefchieden , fonder confiifie en blijkelijke ruï-

ne van haaren gemeenen welftand.en dat fy met de banden van Vrank-

rijk fodanig fouden gebonden werden , dat fy haar niet meer fouden

konncn roeren , fo fullen fy immers moeten bekennen , fchuldig te zijn,

ïsaJ vooi de dat fy haar felfs falveeren , en die Voor-muyr, die de Franfche dreygen
JeJ/c.

Qj-,^ verre te flooten, ftaande te houden, dat fy haar onder malkanderen

niet moeten wijs maaken , onnodig te zijn, dat fy fich wapenen , dat de

fwaarigheden fo gioot niet zijn , als men vrceft , en dat men altijd Lt-

gtien kan maken , en te velde komen, als men wil. Maar hoe de Fran-

fche het verftand en geficht van veele uyt haar, by heldere fonne-fchijn,

hebben loeken te beneevelen , en hoe die Vorften de fangen van de

Franfche Syreenen tot haar fchaade en fchande hebben aangehoort,

fullen wy hier wat nader particularifeeren.

De Duytfche Vorften zijn of Ceeftsltjk^ oiWeYddUjkj Onderde
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geeplijke zijn (behalven Keur-Keulen enden Bifchop van Mm- peDutfch
fter , daar van wy alree hebben getradeert) de Keur-Vorften van vorften' zufi

Ments en Trier de grootfte in aanfien en vermogen , entotdeFran- ofWeS'^^
fche defleynen het beit geleegen , waarom [y ook van Vrankrijk , van ^ijk-

veele iaaren af, feer zijn aangefocht, en gebeneficeert. Om dat fv maar . .

heiitters zijn voor haar leven, en voor geen Nalaaten behoeven bekom- der Geefle-

mert te zijn , maar flechts een ruymen fwier van leven foeken , fien fy
jf'^^

^*^'^"

de faaken met fodaanigen oog niet aan , als oxt Princen , die familien

hebben, en op het toekomende moeten denken ; en laten fich daarom
licht omkoopen door Ailiftentie en Geld , maaken weynig fwaari"--

heyt om de tegenwoordige noot , van onder de Franfche Heerfchap-
pye te raaken , op den hals van haare Navolgers te fchuyven , en den-
ken niet , dat het pericul is aanftaande , en dat het om haar felven te

. doen is , maar gelooven de Franfche Religieufe pretexten , als of het

alleen te doen was , om den Hoogmoet en de Ketterye van de Hol-
landers te dempen.

So hebben de Franfche , vooreenige jaaren, den Keur-Vorfl: van Keur-Ments

Ments fonderhng aan haar verplicht , dat fy hem hielpen de Stad Er- ÏJ'a7fche'**

furt innemen , en dat (y hem (gelijk ook eenige andere Vorften) voor aangcfocht

en na veel ^dd fpendeeren , tot wervinge en onderhout van fijne Mili-
"*

tie , fonder dat [y daar door eenige vergoedinge hebben genooten. De-
bitor atitem ejijervus & diens creditoris. So fochten fy hem noch voor
het aangaan van haaren Oorlog tegens de Staaten , te verfeekeren,

dat fy de Alliantie indenjaare 16^62. met hem geflooten, heyhglijk

fouden obfcrveeren, en hem protedteeren tegens alle geweld, hem me-
de voor oogen ftellende het gevaar , dat hem foude dreygen , by al-

dien hy een andere Protetftie aannam , als die van Vrankrijk , alle-

geerende vooreen exempel het jaar 1655, wanneer eenige Vorften
haar in de Keyferlijke , en eenige in de Franfche Protedie begaven.
Hier door bleef Keur-Ments wel aan de zijde van de Franfche, cnhoeliy

maar als hy in den beginnne van den jaare 1672. fag, met wat over ?an'\"DiIy?.

groote Macht de Franfche na den Rijn afquamen , apprehendeerde ^^^^ ^.'i^

hy der Franfchen DefTeynen fodanig , dat hy den "Baron de Schoonhrm
''^'^""^t*

na 't Keyferlijke Hof fond , om daar voor te ftellen de groote noot-
faakelijkheyt , dat fijne Keyferlijke Majefteyt een confiderable Ar-
mee na den Rijn-kant mofte fenden , by aMien hy alle de Duytfche
Vorften aan den Kijn-^ niet en wilde getrafleert fien gelijk den Her-
tog van Lotharingen. Hy heeft ook eyndclijk noch den Ctrcul van
Frankjsn daar toe gedifponeert , om voor den Keyfer Volk te wer-

Aa 2 ven.
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ven. Hoe wel ook gefeyt vvierd , dat hy en Svpeden , door haare Ge-
fantcn , den Konïn^ van f^ra-nkjijk. ^1 hebben gedifponeert gehad,tot

aanneeminge van de minnelijke Inteipofitie van haar beyden , als ook

van Kear^lrier, 'Bejeren, Palts ^ enden Hertogvan Wurtenberg-,

om deu Kejjer en den K.ur-f^or/ivan 'Brandenburg metVrankrijk

te verfoenen. 't Zy hoe 't \vil,hy was en bleefvoor eerft neutraal,fonder

partije te kiefen , waar in de Franfche haar oogmerk bereykten , doch

hy veranderde daar na fijne Mefiires , als de Voorfpoet der Franfchea

bej^on te fteiiten.

fco?ce(t!f o-
Alhoewel de Franfche, om Kear-Trier tot de Neutraliteyt te

necrt. difponeeren, geen groote moeyten behoeven aan te wendcn,dewijl fijn

gebict aan Vraiikr.jk grenft , waar door hy de infolentien en invafien

yan haar geduyrig foude onderworpen zijn,indien hy niet de huyk na de
van deFran- wind hing , en ten minften neutraal bleef, fo hebben fy evenwel , door

dteeu,*^
° '"

al haare prefentatien en beloften van groote geld-fommen en avan-

cementen aan fijne Vrienden , fo veel niet weten te vi'egen te brengen,

datfy Coblents en //frwf/^-w in haare befettinge mochten bekomen,

om daar door den Rijn en Moejel te konnen dwingen ; Maar mo-
ften haar te vreeden houden , met de vrye paffagie door fijn Land,

gelijk den Marquis de LoHvoys op den z. January 1672. by hem,
die paffagie als ook by den Couverneur van Lichtenberg obtineerde, voor een

Land^óbti. Franfchc Armee, die, fo hy voorgaf, tot befcherminge van Keur-
»eeien. Keulen in dat Aarts-Sticht foude gebracht werden , welke Paflagie de

Franfche naderhand fterk gebruykt hebben met groote en kleyne

troepen , fonder fpeciaal confent daar toe yder reys te verfoeken , ge-

lijk behoorlijk was , tot irrcparable fchaade van fijn Land en onderdaa-

't Land van n^n, en van alle fijne nabuyren. Als defen Keur- Vorft 't Voorbeelt

verwoett! van Me»ts wilde volgen , en fijne Mefures mede veranderen , toen

het Fortuyn der Franfchen begon te veranderen , is fijn Land gewor-

den een proy der Franfchen , en vvierd , op weynig na , totaliter ver-

- . woed , daar van hier na breeder in 't Derde Deel,

Vo?i"enÏÏt ^^^ Wereldlijke P^orfteth fo fy voorfichtig willen zijn,gelijk verftan-

rc plicht, dige Princen toeftaat , moeten altijd 'tecne oog houden op het tegen-

woordige , en het ander op het toekomende , fy moeten fo wel forgen

voor haare nafaaten, als voor haar felven, en daarom by tijds , en fonder

ophouden , werken tegens de periculen , diehaarcn Staat konnen over-

komen. Die gene , die van de fwaarigheeden niet eerder en oordeelt,

als wanneerfe hem treffen , fal daar door niet anders , als met fijn eygen

fchaade en ruïne, geleert werden. De Romepfche Repabltj^ is tot de

hoogfte
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hoogfte Macht opgewaflen , door de inconvcnienten te voorilen , en

die , in haar begin , te remediceren. De Republijk, vau Venetien \s

daardoor wel 12. honden jaaren feer confiderabcl gevveefi: , en heeft

haar (elven , tot op den huydigen dag , by haare vryheyt geconfervecrt.

Het is een nootvvendige Maxime voor alle voorfichtige Regenten, ten

allen tydcn een wakker oog te hebben op de defleynen van Iiaare nabiiy^

ren, en fo veel haar mogelijk is , te helpen verhinderen alle onrechtma-

tige conqueflien , die defelve op haare Mede-Nabuyren foeken te ver-

krygen. Hoewel alle WereldLyke Forjlenvan Dujtfchland hierdoor

behoorden bewogen te werden , om alle haare nabuyren tegens de

Machinatien van den Franfchen Koning te maintineeren , en de pre-

tenfien van fo een entreprenanten en gelukkigen AggrefTeur tot mati-

ger aanflagen te brengen , en hem te obligeeren , met fijnen fijkel niet

in een ander mans Oogft te maajen , op dat fy niet door defelve, gelijk

alle de Staaten van Cjriekenland door Koning PhilippHs van Mace-
domen-, de eene voor en de ander na overhêert werden ; So ging men iiaare Sorg.

daar echter even als elders , men liet fich overal van Vrankyijk. 'ïi^t ^^ *^^'

fchoone woorden payen , men dacht , men raatflaagde , men difcou-

reerde genoeg van de faaken , maar niemand wilde refol veeren den

Franfchen Hannibal tegen te gaan , daar hy voor haare Poorten was.

Elk ging met fijne gedachten dwaalen op den tijd , maar in plaatfe van ^^^ pericu-

tijd te winnen , ging den tijd de eenigfte remedie verlooren (zijnde na

't feggen van Seneca geen eerlyke gierigheyt meer als van de tijd) daar

•nochtans in die dingen , die dagelijx aanwaifen , het wachten niet c'^n-

ders is , dan aan defelve tijd te geven , dat fy mogen volwaflèn. En dat

noch meer is, fommige lieten haar door de Franfche flatterycn van haar

out en waar Interefi verleyden, daar fy te vooren wel by gevaaren wa-

ren. Om hier van exemplen te geven , fullen wy met den Keur-Vorft

van Beyeren eerft beginnen.

De Hertogen van Beyeren zijn met de Talts-Graaven van veele pjrpuj'ttuf-

jaaren afover het Recht van de Keyferlyke Keur geweeft in heevige ren en Pajs-

Difpuyten , dewelke Keyfer Lodewijk^ de IV, inden jaare I55<^. by Heyddberg.

transaftie, tot faveur van Beyeren , daar van hy mede Hertog was , op

die manier hadde te neder ^eleyt , dat die beydc Familien , de eene om
de ander het Keur-'^echt fouden ^ebruyken ; doch dit is naderhand,

als onrechtmaatig by Keyfer Carel de IV. in 't jaar i$^6. 'm fijne

\AHrea BidU verworpen, en de Keur den Palts-Craaven alleen

togeëygcnt , zederc welken tijd die van Beyeren daar tegens niet of
weynig hebben durven ondernemen , als alleen ten tyde van den Oor-

Aa 5 log
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voorfpoet logtn Bohemen-, wanneer den Bcycr-Vorfl Maximilian door de Vi-

vanBcycreu.
jCj-Q^ie van Fraag , doorde T^alli>igfchap vanden Palts-graaf Fre-

deucus 3 en principalijk door het faveur van het HHysvanOoiiearijk^

niet alleen heeft verkreegen de vrye Keyferlijke Keur , de geheele

^oven-Talts i en de Precedentie onderde Wereldlykj Keur-l^orjieny

maar (gelijk fommige calculeeren) noch wel 12. Mtllioenen aan con-

tanten geprofpereertuyt het Gerieraalfchap over de Keyferlijke y^r-

tyiée , behalven de Sufter van den Keyfer, die hy daar by ten hiiwe-

lijk kreeg , en om dat hy gefalveert hadde den Keyfer en het geheele

JRijk. met hem, dat door den Palts-<jraaf, de Koningen van t^ranl^*

rijk. fn Sneden , als ook haare Geallieerden geattaqueert wierd , en om
dat hy alleen obftacul was geweert , dat Vrankrijk fijne defleynen in

Duytfand niet konde volvoeren tegcns het Uujfs van Oofienrijk^y

gelijk de Franfche Schryvers fulx mede bekennen , als té fien is by

Guebnant. lib: 8. cap'. i j. pag. 579,
Vrankiijk Om die reeden heeft Èeyeren fich lang gehouden aan de zyde van

Be>ïrcn met "^^^ Keyfer , gelijk fulx fijn waare Jntereft ook vereyfte , maar de

lich te cnga. prattfche confidereerende de goede fituatie en macht, waar door Beye-
geeren,

^^^ ^^^ Dnytfche Rijk, tegens haar kan balanceeren , hebben gevolgt

den raad, die Konink Hendrtk. de I V. en Ai'', du Tleffls al in haa-

ien tijd voorftelden, om het Hnys van Ooflenrijk en Spanjen te ruï-

neeren , dat men fulx niet beter konde beginnen , als door de Herto-

gen van Bejeren , die men door hoope tot de Keyferlyke Digmteyt^

en door belofte van haare protedtie tegens alle fijne aggreflèurs moft

foeken te winnen. Zedert welken tijd (y ook alle devoiren hebben aan-

gewent , om den Hertog van Beyeren , door Ad^. Marcheville en

andere Plcnipotentiariffen, van den Keyfer te fcpareren, en aan haar zy-

doordeFur- ^^ ^^ trekken,waar toe fy in onfe tijd gecmployeert hebben de Fftrflen-

tenbergcis berners (van outs groote Minjoens van Vrankrijk) en den ^ater Tri-

Piivigniani, vigniant B'echt-Vader van de Keur. Vorftinne , die door haar het hert

van den Keur-Vorft hadde tot fijne difpofitie , welke beyde hem door

de voorfz. flatteryen en hoope van een huwelijk tufichen den Dau-
phin en fijne Dochter hebben doen veranderen de Folityke Maxi-
men , die den bovengemclden Maxinjtlian en andere Voorfaten al-

tijd hadden onderhouden , hem verplicht aan niemand niet toe te laten

cenige wervinge ofte pafiagie in of door fijn Land in conformitc van de

Alliantie met de vier Forflen aan den Hifi geflootcn , en hem fo ver-

re geperfuadeert , dat hy al fijn vermogen daar toe foude employeeren,

^at Vrankrijk mochte vcrkrygen alle fatisfadie , gelijk genoeg con-

fteert
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lieert uyt de Inftrudie , die hy laaftmaal aan fijnen Gefant na Reoens-

hurg mede gaf, en uyt de aJfJiftentie van Volk , die hy doet aan fijne

Coiifijns den Keur-Vorft van Keulen , en den Hertog van SavojeNy

beyde volkomene Vrienden van Vrankrijk , als mede daar uyt , dat hy

den Keyfer heeft foeken te beletten de Pafiagie met fijne Armee door

d'Over-Palts. Maar Beyeren fal fich hier over namaals licht beklaagen,

wanneer hy hem om den Kejferlykjn Scepter , gelijk Condé en TS^^ten-

borg om de Toolfe Kroon , van fijne middelen fal fien uytgeput , [on-

der eenig voordeel daar tegens te genieten , dewijl Vrankrijk een an-

der wel met het Keyferrijk flatteert , maar het felfs foekt voor fijnen

DeaHphin.

De Talts-Cjraaf', of de Keur-Vorfl; van Heydelherg is door de intrfgues van

Franfche lichtelijk te perfuadeeren tot het ampledeeren van haare
JeJ^gJi^^'

zyde, en fchijnt wel, dat hy het Httys van Ooftenrijk^ fal contracarree-

ren fo lang hem niet werde gereflitueert de boven gementioneerde

Boven-Palts , de Kejjerljke lOur , de Precedentie en het vry gebruyk

van fijn Vicariaat ^ dat 'Sfi'^^r^w mede pretendeert , welke hem alle

door het Hup van Oojienrijk^ zijn afhandig gemaakt , en in welkers

pofi^e/Jie hy , na apparentie , niet beter kan herftelt worden , en tegens

het felve Hf*ys als ook tegens 'Bejeren revenge haaien , en niet bee-

ter gemaintineert worden in fijne tegenwoordige Pofl'eflie , tegens de

geduyrige dreygementen van Ments en andere Catholyke Nabuyren,

alsdoordeMachtvan.de Franfche, met dewelke hy ook langen tijd

heeft gehad goede intelligentie, die hy noch heeft vermeert door fij-

ne Dochter, dewelke hy aan den Hertog van Orleans Broeder van den

Koning heeft ten huwelijk gegeven. Defe Intrigues foude Palts-Hey-
delherg noyt verlaten , fo lang hem de Franjche gctrou en genegen

waren , maar zedert dat fy fijn Gebiet niet minder hebben verfchoont,

als dat van een openbaaren Vyand , hebben de Franfche door die

onvoorfichtigheyt den felvenKeur-Vorft doen ample<5leeren deCon-
tra-Partyc, gelijk fpecialijk te leefen fal zijn in het Vierde Deel,

Den Keur-Vorfl van Saxen , alfo defelve mede feer confiderabel Keur-Saxcn

in het %/^ is , hebbende Franfche van langer hand door vreemde
j^jj^jngg".

Intrigues met haar foeken te engageeren , tegens den Keyfer en het focht,

Rijk^ , maar zedert dat hy hem door de Vreede van Traag met den
Keyfer wederom heeft vereenigt gehad , zijn haare moeyten by hem v

fo vruclireloos gcwecft , als by andere Vorfi:cn gelukkig. Want na de
dood van den Hertog van Weimar , die met de Franfche aanfpan-

de , focht defen Keur-Vorfl deffelfs troupen aan hem te trekken ; En
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na de dood van den Hertog van Lunenbmg , foude hy deflelfs weduwe
geinduceert hebben tot het vcrlaaten van het Traclaat met Frankrijk^

opgerecht, tenzy M^. C/6o?/^- fiilx door fijne naarftigheyt hadde be-

let en defelve PrincefTe aan haar zyde gehouden.

En alhoewel Saxen al vry verre gefepareert is van den Rijnt daar

de Franfche den ftoel des Oorlogs regens de Staaten hebben neder-

^efet, fo hebben fy den felven Keur-Vorft evenwel doorhaare En-

voyccs om dt(c tijd mede feer aangefocht tot een nieuwe en vaite AU
doch te ver- liantie , of ten minilen tot de Neutraiiteyt ; Maar geen van beyden
S"^** heeft haar willen gelukken, alfo defelve Keur- Vorft fijn waare Intereft

Saxen fend volgcnde, in Jmuario 1672. depecheerdcn een Afgefant aan Kmr-
eenAfgefant 'brandenburg na 'Berlijn , door den welken hy aldaar prefenteerde

burg. twee nieuw gegootene Cartouwen , met haar toebehooren , en notifi-

ceerde , dat iiy nevens den geheelen Saxifchen Circul by defe tegen-

woordige gevaarlyke conjunduren van tyden , vaft wilde blyven by

het Room/che Rijk j en het Injlrumentum 'Pacis punclueelijk obfer-

cn komt in veeren. Waar op hy fich in Maart daar aan volgende in perfoon be-

toftdara'°'
gaf na Foftdam by den Keur-Vorfl van Brandenburg , alwaar met

verfcheyde Miniftcrs van andere Vorften tegens Vrankrijk wierde ge-

flooten een Of- en Defenfive Ligue , tuflchen dc^e beyde Keur-Vor-

flelyke Huyfen , als mede de Hoog-Vorftelyke Huyfen van Brons»

wijk. 5 Lunenburqh , Hejfen Cajfel en Denemarken»

Keur-Bran- De Keur-Forfl van brandenburg is geen van de minfte , die de

fcer'^coHÜde-
Franfche hebben nodig geacht tot uytvoeringe van haare Deffeynen)

labcl, omdathy, behalven een feer groot gebiet, odkhti^t hot Land va»

Kleef , dat geftrektleyd aan weerzijden des Rtj)is\ als ook , om dat

hem Sweden is een Vriend, Denemarken verplicht , ^ulen gene-

gen , Engeland befwaagert , het Hujs van Oofiennjk^ , het geheele

^uytfche Rijk^ , Spanjen en de Qeümeerde Provtncien ambieerende»

en om dat hy wegens fijne groote Macht feer confiderabel is in het ba-

lanceeren van de T)ujtfche en andere ï'^orfien , waar van feekere

preuvenzijndeconjunólie van hem met den Keyfer en Saxen tegens

word van de ^rankjijk^en Sweden in 'Duytfland, alsook fijne refiftentie tegens

Mngefo*ht
^^""^^^^ i" Tooien en Denemarken. Uyt die confideratien hebben de

Franfche door haaren Gefant 5'. Ceran en andere , ja felfs door Ge-
fantcn van Dujtfche ForfeniiYpde rechte huyrlingen van de Franfchej

getracht den Keur-Voril te perfuadeeren tot het omhelfen van haare

Partye , om mede-gefel in haaren Oorlog te zijn , en om fijne Stem te

hebben tot de verkiefinge van een Roomfchen Kotfingt door prcfentatien

van
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van fchoone conditien en groote voordeden van geld en reparatie van

alle fchaade in fijne Landen , en het wedergeven van alle fijne Steeden,

die fy in het Land van Kleef mochten komen te veroveren van de

Staaten,

De Keur-Voril: achtende , dat het beter was , dat hy het fijne onbe- doch te vcx-

fchaadigt bewaarde , door dien de fchaadens feeker zijn , en haare vol- ^^^^^>

doeninge onfeker , dat defen Oorlog (o feer vvierde toegeleyt tot on-

derdrukkinge van T)Hyt(land , als van Nederland y en dat hy geene de •

mi nfte reeden hadde, om de Sraaten met de Waapenen te beftooken,

met dewelke hy van oudetyden af tot nu toe , in feer nanwe Alliantie,

Correfpondentie en Vriendfchap hadde geleeft, en opgerecht Tradaa-
ten van Mutueele Defenfie in datis den 27, Jany 1655. ^^^» Marty
i6<5(5. wilde fich in geene Alliantie met de Franfche inlaten, maar

wenden alle devoiren aan , om de Franfche te bewegen tot het onder- ^oekt den

houden van de Vreede , daar fy geenfins na Vv'ilden luyfteren
;
ja vaaren ooSog af te

geftoort, als 'er van Vreede gerept wierd , voorgevende, dat de Glorie "^^"'

des Konings hem tot den Oorlog nootfakelijk drono" , dewijl hy van lijk nemen/
de Nederlanders eerft was aangetaft en befprongen, en dat daarom die

gene, die anders wilden gevoelen , offeggen, als dat de Koning den

2^ederla»ders den Oorlog quam aandoen, hem groot ongelijk deden

;

£n indien hy Keur-Vorft den Nederlanders volgens dat voornoemde
Verbond wilde a/Jifteeren , dat hy daar door des Konings Vyand foude

wefen.

Hier in toonden fy haar felfs onreedelykcr , als de Heydenen , die Onrcedeiijk*

.voor vaft en goet onderhouden : dat den Oorlog alleen plaats heeft tttf- -g^^f^i^^^

fchen den ^enen , tujfchen dewelke de Oorfaaken des Oorlogs z.ijn j En
dat de ^jjiftentie ujt kxachte VAn verbonden voor getrouveheyt , en niet

voor vyandfchap mofie gereekpnt werden.

Als nu de Franfche fagen , dat fy door fulke onreedelyke voor- fy foeken

wendingen het reedelijk gemoet van den Keur-Vorft niet konden win- tirg te"per-

nen , fochten fy hem , gelijk eenige andere Vorften , mede te wiegen fu^deeren

in fuiken vaften flaap , waar in hy van den alvernielendcn brand des tralitcyt,

Oorlogs feekcrlijk foude verraft en overvallen werden , en begeerden

inftantelijk , dat hy alleen aanfchouwer wilde zijn van de Tragcedicy

die fy met de Stdaten foudenageeren. Maar de Keur-Vorft bctrach- Uranden-

tende den ouden en bekenden fprcuk :

burg maakt
i een AUian-

tic met de
Tanc tuaresagitur i puriesft proximus ardet, staatcn.

Dat hy mede moft toefien , wanneer fijn buyrmar.s huys brant , dat de

Bb Oorlo^
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Oorlogen niet blijven ftaan,waar fy beginnenjdat niet alleen de Vyan-
den , maar ook der Vyanden Nabuyren fwaarelaften en ellenden moe-
ten dragen , heeft daar op niet alleen beginnen te armeeren , en Vrien-

den op te Toeken tot fijn eygen defenfie , maar ook met de Staaten Ge-
neraal op den 6. Mej lóyz. opgerecht een nader Alliantie, ge-

en raad de produceert onder iV*. 12. Heeft de Franfch-gefmde Vorflen in het

aclTteJens ^vk dikwijIs en ernlllijk vermaant , dat fy geen vreemde Krijgs-Vol-

Vrankrijk. keren op den Rijx- bodem fouden in laten , dat fy doch niet tot nadeel

van de Eer, Vreede en Gemeene Welvaart van het Duytjche Riji^

met vreemde wilden traóteeren , en dat fy doch geene Steeden ofVa-
üigheden den Franfchen wilden in handen geven : En indien fy an-

ders deden , fo foude op haar verhaalt werden de fchaade, die haare Na-
buyren fouden komen te lijden j En fo fy eenig different met de Ne-
derlanders hadden , dat de Keyfer en het gehecle Rtjk. door haaren

yver wel fouden te wege brengen deffelfs accommodement. Hyfond
mede na Wenen de Forji van uinhdt , om een Tradaat van mutuele

Aflïftentie met den Keyfer te faciliteeren , daar in hy ook fijn oog-
merk bereykte , en ftelde in handen van den Keyfer de origineele pre-

fentatien , die Vrankrijk aan hem dede , om fijne ftemme te hebben

tot de Verkiefinge van een Roomfchen Koning.

neemr^aHes
Omdat nu de Keur- Vorft fich van Vriendenen Kijgs-volk voor-

yeikeerde. fag , om het gedreygdc onheyl alleen af te weeren , feydcn de Fian-
Uikop, fche (volgens haarei> Politijken Rcgul hier vooren op 't 70. en 71.

Blad geleert) dat hy oorfaak was van dien Oorlog. Om dat de Keur-

Vorft fich opmaakte , om den brand , die aireede door de Franfche in

de ingewanden des Rijx wasgeftookt, teblufl'en, noemden [y (ulx

Geweld , en voor haar rechtmaatige Oorfaakjt ten Oorlog , waar by fy

feyden , dat alle de Staaten des Rtjx daar door behoorden bewooeen
te werden, om fulx aan hem te wreeken , en gaven voor , dat de Keur-

Vorft heymelijke genegentheyt tot de Hollanders voede , even of

hemfulx ongeoorlooft was tot fjne Bond-genoten , en dat om haarem wtl-

le-t met dewelke hy met gealheertwas ; dat hem volgens de Munfler-

fche Vreede verboden was , de Vyanden van Vrankrijk te aflifteeren,

't welk wy pag, 170, beantwoord hebben , dat fy wilden reftitueeren de
Steeden van het Duytjche Rijk^y die fy alrcede hadden ingenomen,
en noch fouden komen in te nemen , even als offy recht hadden in het

gebiet van een ander te doen , wat haar goet docht»

«n foekt het Met dcfe en diergclijke kinderlijke reedenen fochten
(f de Leeden

f« crabwuii. van het Rijk, tegens het Hooft , en tegens malkanderen op te hitfen,
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om het felveook aldaar te vernielen, waar fy met haare vernielende

Legers , beftaande uyt veelderhande Natiën , felfs niet konden by ko-

men ; En dan wilden fy noch geen anderen naam hooren , al dat fy wa-

ren de rechte voorfianders en befchermers van den Gemeenen Weljland

en Vryhejt ; Voorwaar als dit Welftand en Vryhey t is , wat ellendigen

Welftand en Vryheyt fal dan het geheele Chriitenrijk genieten , als de

Franfche haare intentie verkrijgen » en elk een volkomen wetten voor-

fchrij ven , het welk fy nu al heel meefterlijk konnen op die plaatfen>

daar fy met recht noch niet te Teggen hebben.

Het gebiet van den Hertog van Nieuburg , infonderheyt het Land ftaJJ'tScf

van Gfilijk^ was den Franfchen tot haare PaiTagie uyt het JLand van votie der

Luyk. n^'iï" "^^y^ ^o ^^^^ gelegen , dat het haar voor een brugge kon- "" '

de dienen. Maar dewijl hy te fwak was om de Franfche in eeniger ma-
niere de PafTagie door fijne Landen te incommodeeren , als ookom dat

fy oordeelden hem genoeg aan fich verplicht te hebben wegens de Pool-

fche Kroon , en de beloften van avancement voor fijne Soonen foin

Vrankrijk als elders , achten fy het byna onnodig , om Paffagie door

fijne Landen te verfoeken , veel min , om veel te fpendeeren , en groo-

te beloften te doen , om hem met fich te engageeren , hoewel veel ge-

difcoureert is over een fecreet Trad:aat tuffchen haar opgerecht , prin-

cipalijk om de Stad Gulijk^ te ftellen in handen van de Franfche , het

welk echter noyt ten voorfchijn is gekomen,edoch reedenen van fufpi-

cie heeft verwekt , die te meer gevoet wierden door twee Keyferlijke

Mandaten , dewelke (gelijk gefeyt wierde) de Stenden van 't Land van

^ftlijk. hadden geobtineert by den Keyfer , waar by den Hertog van

NieHbnrg expres verbod foude gedaan zijn de Stad Gulij^ aan de

Franfche te leeveren, en fich met haar verder te engageeren.

De Hertogen uyt de Huyfen van Bronfmik en Lunenburq zijn ï-un^nbjiri

f. r 1 1 1 • 1 n- •
^ , ,-, j 1 j° 1

cn Eronf-
lo conliderabel m de aftaires van het Duytfche Rijk i als ymand onder wijkfiinfces

alle Vorften, wanneer fy haare Macht t'famen voegen ; Maar om dat fy
^°"^»'*"»-

onderling verfcheyden zijn van Religie, hebben de Franfche defelve Jn ver-

door haaren langduyrigen arbeyt noyt gefamentlijk konnen bewegen ^dieyJen^

tot het verkiefen van haare zijde , waarom fy naderhand defelve fo heb- worden 'Ka
ben gediverteert , dat fy ook oneenig bleeven in het ampledeeren van *'^ Franfche

de Hollandfche Partije , 't welk by haar den eenen degen den anderen
""^^

deede houden in de fchee,en dat fy haar fo lang neutraal hielden ('twelk
het tweede oogmerk van de Franfche is omtrent andere Vorften) tot

datfy door twee van haare Princeflen Talattne en Chatillon (waar

van de eerfte aan den Hertog van Hanover , en de andere aan Mekj-
Bb 2 lenbnrg
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lenbuYg getrout zijn ) als ook door S\de Podveits haaren Envojé den

die met Ha-
J^^'^^^g "^^^ Hr/iover door een appart Traö:aat fo verre hebben geper-

Bover een fuadecrt , dat hy eenig volk aan haar foude overgeven, en felfs over een

fliivfsn? Franfche Armee commandeeren ; Waar regens de beyde Hertooen
De andere ^^« Lpinenburg en Bronswijk hebben verkofen de zijde van het 'liijk,,

haaHn" een ^" ^^^ deflelfs en haare fecuriteyt op den 22. September i6-/i, tot

Ttadaat 'Sronsvpijk^ haar begeven in een Alliantie van Mutuele Dejenfie , on-
met ilen « -v y- i

Keyfer, &c. der N'.p. geproduceert.

Switfersziin
^^ Switfers , om dat fy wcgens haarc gedifciplincerde en inenig-

feer coiifidc- vuldi^e Militie feer veel vermogen in de affaires van Oorloe en Vree-
' de in en omtrent het 'Dnyffche Rijk, 3 en daarom van elk Potentaat

• aangefocht werden tot Vriendfchap en Alliantie , fo hebben de Fran-

worden fche aan defelvc van langen tijd, en infonderheyt in Auquflo 1671.

Funfche^ Wanneer de 15. Cantons tot Baden vegadert waren , door haaren

aangefocht Refident Aiolier Teer flerk gefolliciteert , dat fy haar fouden confor-

meeren met die dry £mtoni , dewelke fich met haar reets hadden

gecngageert , en belooft van niet te willen treeden in de Triple Al-
liantie (daar toe fy gefamentlijk door Engeland waren genodigt en

verfocht ) noch in andere Verbonden , contrarie het Jntereji van

met bedrey- Vrankrijk^i of dat fy anders verfteeken foiiden zijn van haare achter-

^Am woord ^^^^'g^ penfioenen. Maar de Siviifers , fteunende op haare Vryheyt,

der switiers, en Recht van Traólaten te mogen maken na haar believen , antwoor-

den ; dat fy gerefolveert waren , de Alliantie met Frankrijk^ aange-

gaan exadelijk te executeeren , fonder fich te willen verklaaren op het

fiibjed van de Triple Alliantie, pretendeerende dat haar onderling

Tradaat hun niet benam de Vryheyt, om andere Alliantien te maken

:

En wat aanging de voorgenoemde betaalinije, dat fy die in 't korte wel

de door de
^ouden te wegen brengen by dcn Koning. Hierop hebben de Fran-

Franfche fche door praólijken onder de Cantons , die in Religie verfcheyden

bracht io^on- ^'J" » weten te verwekken eenige jaloufie en oneenigheyt, waardoor
ceaighcyt. fy belet wierden , gefamentlijk eene Linie tegens haar te trekken, maar

moften haar neutraal houden in den Oorlog tegens de Nederlanders^

't welk dé Franfche by elk een fochten te verwerven , die fy niet

konden perfuadeeren , om met haar oftenfief te ageeren, Sy fomen-

^
teerden mede niet weynig het different van den 'Bijjchop van *Bale

ftooken aan tegens die van Bern , over het herflellen van de Catholyke Religie in

ruin'^^""'
een van de Steeden , waar op die van 'Bern pretendeerden den eygen-

Bernenden dom , en in dewelke den Biflchop opgerecht hadde een Kerk, fufti-

Bakl*"^
^'^" neerende daar toe gerechtigt te zijn. Én hoewel dit difterent in den

beginne
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beginne een kleyn vonkjenfcheen, /b ftond bet echter iiyt te harften

tot een giooten brand, die aangebJaafen wierd door den Franfchen

blaasbalg tuflchen de CathoUjke en Cjereformeerde (^antons 3 'tenzy

defelve dit vuyr in fijn opkomll voorfichtig onder de alfche hadden gc-

fmeult. Ondertuflchen continueerden i^y fterk in 't werven van ^iV/N Werven vee-

fers en Grifons, diefy na Vrankrijk niet mochten vervoeren , voor '^
Q^/r^^"

en aleer fy gecaveert hadden voor der felver piinclueelc betaalinge , en doch onder

dat fy niet foiiden gecmployeert werden tegens eenige geallieerde van
"""^'

haare Camons , welk geworven Volk voor fijn vertrek fich ook met
eede mofte verbinden , van noyt te willen ageeren tegens haare geal-

lieerde.

Dit was den Franfchen niet genoeg , maar fochten noch met kracht daagde wef^
iiytte werken, dat de wervingein Switferland aan Vreemden, en vuige voor

voornamentlijk aan den Graafvan Dona voor de Vereenigde Neder derVtebe-''

landen , mochte geweygert werden , die hem alree by de (^mitons van letten»

*Bern , Zurich , Bafel en Schafhanfen was geconfenteert ; Ten wel-

ken eynde den Franfchen Gefant aan die Cantons prefenteerde dooo»

piftoletten. Maar de Switjers waren al te eerlijk en ftantvaftig, dat

iy haar eens gegeven confent foiiden herroepen , om het Franfche be-

driegelijk Geld. Ja als die van Bern fagen , dat de Franfche de Veree-

eenigde Nederlanden, met de Switfcrfche Militie, tegens haare be-

loften , beoorlogden , verboden fy aan den Colonel Erlach in haar

[
Gebiet het Regiment paarden voor Vrankrijk te werven,
• Spanjen was geen van de minfteobftaculs,. die de Franfche vreef- iDtereflvani

den te fullen ontmoeten inbaar voorgenomen conquefteeren op de gef,sde

^^'

Vereenigde Staaten , alfo fy wel wiften , dat het Imereftvan Spm.jenj Franfche

om (ichfelfs te conferveeren , al voor lang is gewecft , dat het fïjn gant- vef/énigdt

Iche Koninkrijk tot den laatjften man en druppel bloets toe moet wa- Nedeiku-

gen ,,om , fo het eenigfins mogelijk is , den Franfchen als haare eeu-

wige en erf-Vyanden den aangroey tot een onfaggelijke Land-en Zee-

Macht te beletten. Want in gevalle de Franfche de Vereenigde Pro-

vinciën quamen te veroveren , weten de Spanjaarts wel , dat fy de

eerfte fouden zijn , die van haar fouden aangetaft werden by de eerjfte

gelegentheyt , die fich foude opdoen , en dat de Spaanfche T^ederlan-

den en andere van haare Staaten , de Vereenigde in ordre fouden moe-
ten volgen , en meer andere des-avantages lijden , die op Pag: 15(5. te

fienzijn. Uyt defe en dicrgelijke confideraticn , als mede om dat het

Spaanfche Hof uyt Engeland volkomentlijk verfekert was, dat het

felve Rijk met Vrankrijk hadde aan.<TCgaan en beflooten een Of-en^

Bb j Defm-
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Defei^five Defenfive Ligtte tegens den Staat der Vereenigde Nederlanden , heb-

^'ir*h''^
ben de Spaanfche en de Staaten Generaal in 's Gravenhage op den

spaiijen en 17. December i6ji, mede opgerecht een Tra(5laat van Mutueele De-

nieden suat
^^^^^^ tegens Vrankrijk , dat kort daar na wat is verandert , gelijk on-

der N". 15. te fien is , waar van de Ratificatie over Wenen ging , om
Franfche niet in Franfche handen te vallen. De Franfche defe onderhande-

j)oiieeren
ijj^gg eenigfins bemerkende ? hielden tot Taris de Nederlandfche

Nedeiiaiid- Brieven na Spanjen op , en fpolieerden verfcheyde Couriers , die tuf-

Ss^""' fchen Spanjen en de T^derlanden door Vrankrijk, pafleerden, waar

door den (^rave van Montery GoHvernenr van de Spaanfche Neder-

landen genootfaakt wierd , fijne Expreflens met brieven van eenig be-

lang te water na Spanjen te expedieeren.

„Ml n Tot voorkominge van alle Traólaaten tuflchen Spanjen en de Ver-

fchcn Am- eenigde Provinciën j als ook om meerdere mlichten ; londen de Fran-

komf^tot f^^^ ^^^ Mar<juis de Fillars als Extraordinairen Ambafladeur (o vroeg

MadriJ, na Madril-, dathy aldaar op den 14. Decentber i6yi, fijne publyke

. Audiëntie hadde, waar op hem CommiiTariflen wierden geordonneert,

groote pre- aan dcwelkc hy by fijne Memorien en mondelinge Propofitien voor-

ioct^^^'^
floeg , om een Huwelijk te formeeren tuflchen den Spaanfchen Ko-

ning , en de Dochter van den Koning van Vrankrijk , La Tetite Ma»
dame , welkers Pourtrait hy over gaf i met prefentatie , dat men tot

volle verfeekeringe van alle vriendfchap, die men focht te verdubbelen,

defelve Petite Madame aan *t Spaanfche Hof-, gelijk als in OflagCy

wilde overleveren , om aldaar in de Spaanfche Manieren en tot dienft

van den Jongen Koning opgevoet te werden. Hy verfocht vorders, dat

Spanjen fich wilde inlaten in de Societeyt van Oorlog met l^rankjijK.

en Engeland f
om t'famen de P^ereenigde Nederlanden te beoorlo-

gen en te conquefteeren , en de verdeelinge van de Conqueften te ma-

ken fodanii^, als fy fouden konnen accordeeren, of dat elk foude behou-

den , wat hy konde bekomen ; En ingevalle de Koninginne Rej^ente

daar toe niet inciineerde , dat haare Majefteyt fich dan abfoluyt Neu-

traal wilde verklaaren in dien Oorlog , die fijnen Koning den Staaten

wilde aandoen, met conditie, indien haare Majcfteyt de Staaten noch

direét noch indired wilde fecondeeren,maar aan fijn Konings Troupen

pas wilde vergunnen over den bodem van haare Nederlanden , en die

laten toekomen alle nootdruft, onder de Guarantie van Engeland voor

alle fcha ade en nadeel ; dat den Koning fijn Meefler de Vereenigde Ne»
dtrlanden wilde conquefteeren, en voor een date met fijne Dochter

ten huwelijk geven , op dat defelve , uyt handen van de Ketters en

Rebellen
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Jiehdlen verloft zijnde, in handen van haaren ouden en wettigen Erf-

Heer j en in den fchoot der H. Roomfche Kerke wederom mochten
komen ; En dat hy geene van de Landen, forteerende onder de Spaan-

fche Monarchie foude attaqueeren geduyrende de nvinderjaarigheyt

van den Koning van Spanjen fijnen broeder. Hy prefenteerde mede,
dat fijnen Koning de queflien over 't termineeren van de limijt -fchey-

dinge in Vlaandren , die verbleeven waren aan de Koningen van Enge-

land en Sweden , noch voor een jaar wilde prolongeeren, &c.

Alfo den Marquis Villars hier op geen fubite antwoord kreeg,

iiyt oorfake , dat de Spaanfche Couriers door de Franfche gefpolieert

waren , fond den Koning fijn Meefter hem een Expreffen , met ordre,

dat hy van de Koninginne Regente foude verfoeken een pofitive ant-

woord op 't Subjeól van de Hollanders,

Don Dieoo de la Torre , Secretaris van Staat in Spa^jen , antwoor- Heeiiijke

de uyt de naam van de Koningtnne %egente aan den A-ïarquis de la van spanjen

Ftiente Commifl'aris van den Franfchen Ambafladeur Fillars den ""> villars.

8. February i6ji, op 't fubjecfl van 't aangebooden Huwelijk, dat

die faake noch te ontydig was wegens de jonkhey t van den Koning

haaren Soon en de Dochter van fijnen Meefter, en dat men om de

Vriendfchap te verfeekeren en te verdubbelen konde fodaanige andere

middelen gebruyken , die Koninklijke Perfoonen en fo na Bemaagde
paften ; En voorts , dat haare Majefteyt niet meer beoogt als de Alge-

meene Rufte van 't Chriftenrijk , waar aan fy 't aan haare zyde noyt fal

doen manqueeren
, geloovende , dat men aan 'tGemecne Beft ^etn

meerder dienft foude konnen doen , als in de Pradijk van defe goede

Intentie , waar in fy verhoopte , dat fy fal te gemoet gekomen werden

van fijn j^lder- Qorifteltjkjle Majefle)t , en dat den Franfchen Ambaf-

fadeur op dit infallibel prefuppooft fijnen Meefter mag doen geloven

en verfekeren,datter geen ordre afgegaan is, noch openinge gedaan van

yets, dat hier tegens foude mogen ftryden, maar dat fy haar fal bedienen

van de wel bekende Tireneëfche Freede, in 't geene fal voordeclig zijn

tot fecuriteyt van defelve , aan een zijde ftellende alle andere confide-

ratien voor de Gemeene Ruft, waar voor de Koning haar falige Man
en fy felfs gedaan hebben de Sacrificien in de Nederlanden , die fo

notoir zijn : Welke Maxime haare Majefteyt tegenwoordig volgende,

als onveranderlijk in haar niededoojent en rechtvaardig gemoet , en de

Regulen , die 't fdve Tireneëfche TmBaat aanwijft ; fo prefenteert

fy haare Mediatie aan den ^Ider-Chrtjlelijkjien Koning , wenfchendc,

dat voor fijne Majefteyt mag gevonden werden een weg van refpc-

öucufe '
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ducufe verefteninge omtrent de klachten , die hy over den Vereenig-

den Staat voert ; En foude fyne Majefteyt fich mogen belooven , dat

hem van harent wegen toegewefen foude werden alle die voldoeningc,

die rechtmatig is , gelijk den felven Vereenigden Staat fich daar toe by

haare Majeftcyt en den Alder-ChriJieltjk^flQn aangebooden heeft. En
zynde dit alles, wat fijn Meefter foude konnen defidereeren , en ook

niet ontwyffelbaar fchijnt , dat men 't foude konnen te wegen brengen

in de paaien van billikheyt en reedelykheyt ; So verhoopt haare Maje-

ileyt 5 dat hy haare Mediatie met fmaak fal accepteeren , daai by open-

baarende haare genegentheyt tot de Gemeene Ruft , en tot de Confer-

vatie van de tegenwoordige Vreede , die de Chriftenheyt geniet.

Rcplijke v»n Hier op dedc den Franfchen Ambaifadeur nadere Inftantie , met
Viiiars. nicer nieuwe propofitien , en alfo de ^etite Madame ondcrtufl'chen

was komen te overlyden , prefenteerde hy het Pourtrait van de Doch-

ter van den Hertog van Orlcans , die veel fchoonder was als de ver-

fturvene, om haar te doen fuccedeeren in deftelfs plaats; maar dewijl de

Kotiinginne ^egente oordeelde voldaan te hebben met haare eens gc-

daane antwoord j en niet gerefol veert was, met den Ambafladeur meer

conferentien daar over te laten houden , liet het daar by beruften Dit

Vreemde g^fcenig mifnoegen aan 't Frmfche Hof, en oorfaak tot vreemde dif-

Difcourfen courfen , als of den Ambafl'adeur VilUrs ordre van fynen Koning ont-

fchc^Ho
f?"' fangen hadde, om aan de Koninginne te verklaaren, indien haare Maje-

fteyt deffeyn hadde in een Ligue met de Hollanders te treeden , ge-

lijk men tot Paris difcoureerde , om haar te willen fecondeeren , als

fy geattaqucert wierden; of indien haare Majefteyt niet foude willen

renuntieeren van het Contrad, dat fy airede niet de Hollanders moch-

tcgeflooten hebben , dat hy als dan weder introk de beloften , die hy

qedaan hadde ; namcntlijk , dat hy geene van de Landen , forteerende

onder de Snaanfche Monarchie-^ foude attaqueeren geduyrende demin-

derjaarigheyt van den Koning , {even al eens , als o fhy overfijne belof-

ten abfoltijt kpnde dtfpeKfeeren) en dat hy haar in haare Nederlanden

wilde beoorlogen met 60. dnyfent mannen , \n (^atalonien en Italien

elX met 20. duyfent.

Niet tegenftaande alle dek prefentatien en bedreyj^ingen , bemerk-

te den Ambafl'adcur gefloeg , dat de Koninginne niet wilde defifteeren

van de Alliantie , die fy met haare Nabuyrcn hadde aan^ej^aan , maar
Sja:^if:i pre- dat fy veel eer inclincerde, die te ampliecrcn, waar van hy te meer ver-

Ooilo», fcekert wierd , door dien in den Grooten Raad van Oorlog geconclu-

deerÉ wierd tot een generale recruteeringe van alle de Militie, en boven

dien.
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dien, tot de lichtinge van lo. Regimenten te voet, en 4. te paard,

nettens het formeeren van een Leger na de kant van Catalonien ; en

om dat men refol veerde tot ongemeene Vigilantie omtrent de confcr—

vatie van de Soaanfche ISlederlanden , en derwaarts te doen veele Re-
mifen van Volk en Geld , als mede om dat men ordre fond na MiUan
(welkers Staat maar 16. dujfent mmnen in dienfl; hadde totfynebe-

fcherminge, en weynig voorraad van Ammunitiein Favta, zijnde

defl'elfs principaalfte Fortrefie en Magazijn) om alle Frontier» plant-

fcn in Fmal en tegens Tiemom en Montfcrat wel te vooiiien , alfo

men beducht was voor een onverwachten overval der Franfclien, die

dagelijx in 'Pignorol en in andere plaatfen aan de Gebergten Teer toe-

namen , als ook voor de confiderable Macht van den Hertog van Sa"

vojen , die by na als een Vafal van Vrankrijk. den Staat van Milaan

feer intimideerde. Dit quaat fucces van den Franfchen Ambafladeur

aan 't Spaanfche Hof per Expreifen tot Paris gekomen zynde, wierden

daatelijk uytgegeven de Patenten tot de Refteerende lichtinge van 100.

Compa^^nien tevoet,en 80. te paard.
-c » t j

De Koning V4n Enirelana, aie met de Koning van Vr.tnkrijk^ fend Sommi

iiaddeeenendefelve Intentie tegens de Staaten dsr FereenigdeT*ro- G^^^r"^,,

vincten , en eenderhande Confideratien omtrent Spahjen-y was bc- Mmtcry,

kommert , dat Spanjen met defelve Trovincisn foude aangaan een

Tracèaat van mutueele Defenfie , waarom hy aan den Crave van Alon*

tery Gouverneur van de Spaanfche ISlederlanden , fond den Ridder

SoHtvpel voor Euvoj'é y om te vcrfoeken, dat hy fich doch niet wilde

engageeren in ecnig Traftaat met de Vereenigde Staaten , voor en al

eer fynen Meefter de Koning van Engeland haare Majejiejt van Span-

jen ibude geinformeert hebben van fijn voornemen , en vandenlail,

die de Koning aan fynen Ambalfadeur na Spanjen gegeven hadde, met

de meeftc kortheyt van tijd , als mogelijk was.

Ondertufichen ging den grave van SunderUnd uyt Engeland voor
/."J'^J^'^j^;

Extraordinair AmbaJJadetir na Spanjen , alwaar hy by den Ordinai- /««.

ren Engelfchen AmbafTadcur Cniljelmo Codolfin tot Madrid ging

logeeren, overgevende op den 2.6, January 1672. fyne ccrfte Mc- Aitit Staa.

moricn in handen van den Cjraaf'Tignorando, in dewelke hy eerft fthuidigt,

grootcklagte maakte, als dat de Staaten de Majejiejt van Engeland

foin Perfoon als Naam van langen tijd fecr hadden gevilipendeeit,

daar toe fyne Majcfteyt geen ander middel fig , om die te weeren , als en aan span-

dat hy fijn eygen Rechter wierdmet de Waapencn , waarom hy ver- i"" S'

focht , dat SpAnjsn fich met hem in een Offenf.ve Ligue wilde ver- doet.

oote
utaiie
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binden tegens de Staaten , mits conditie, wat fy op de Staaten fou-

den komen te conqueftecren , elk voor hem in eygendom foude hon-

den ; en in gevalle eenige plaatfen door Vrankytj\ mochten gecon-

quefteert werden , die haareMajefteyt mochten aangaan , dat Vrank-

rijk die geern fal afrtaan en aan haare Majefleyt overlaten vooreen

equivalent, dat Spanjen minder mochte inconvenient zijn; Maar

ingevalle haare Majefleyt niet inclineerde tot defe Li^fie , dat fy haar

dan foude gelieven te houden by die Neutraliteyt , die iy geobferveert

hadde geduyrende den laatflen Oorlog , die den Koning fijn Meefler

in 't jaar 1666, hadde tegens defelve Staaten. En' by aldien haare Ma-
jefleyt mochte treeden tot de voornoemde Ojfenfve Ligue , ofte tot

de Neutraliteyt , {o wilde fynen Koning fich tot Borge flellen , dat de

(^atholijke Majefleyt vanden uilder-ChrijielijkJien foude verkrygen

alle de avantagieufe conditien en fecuriteyten , dewelke defelve foude

mogen wenfchen , tot inviolable obfervantie van de Vreede tuffchen

Spatijen en rrank/ijk^, ten minflen geduyrende de minderjaarigheyt

van den Koning ; en dat infgelijx met fodaanige moderatie en vereffe-

ninge fouden afgedaan werden de Debatten wegens de Linjijt-fchey'.

dingcj (o dat het felve flrekken foude tot beyder Welflant. En tot naar-

kominge van alle het vooren verhaalde , foude altoos de Koning fijn

Meeller gedifponecrt zijn, om te treeden in een Gnarantie met den

Kejfer en de Sweetfche Kroon , waar op den Ambaffadeur verfocht

een korte antwoord.

De antwoord, die de Komnginr.e Regente door Acn Graaf van
Tignorando op den 8. Fehruary daar aan volgende liet doen , behelf-

dtn in fubflantie veele en pregnante motieven, dienende tot afraadinge

van den geconcipieerden Oorlog tegens de Staaten , en dat haare Ma-
jefleyt ten hoogllen verwondert was , dat de Koning van Engeland

wilde breeken de Triplé Alliantie , daar van hy principale Autheur

was , en die van de Hollanders in allen deelen was onderhouden , en

fcer veel contribueerde tot de Gemecne Vreede van 't Chrflenrijk.

Den Engel fchcn Ambaffadeur hielt hem hier op gebelgt , dat de

Koninginne Regente niet gevoeliger was van de refpeden > die fynen

Konini^, haaren fo nauw geallieerden Vriend, hndde geleden van de

Hollanders , tot nadeel van fijn eygen , en fijns volks Interefi: ; en hy

verfocht de Interceflie van de Koninginne tot het Huwelijk van de

Hertoginne van Insbriig met Duc de Jork^.

De Koninginne liet hier op by haare tweede en laatfle antwoord

verklaaren , dat fy oordeelde» feer verre te zijn van de IntereffenVan
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Engeland i dat fiet fich foude |aten in vreemde veifchillen tot faveur

van Vrankrijk , oiii dat Engeland van fodaanige refokitie geen ande-

re Vrucht hacide te verwachten , als het verlies van haare commercie,

waar in het grootfte geluk van de Iiigefetene van Engeland beftaat,

waar uyt men lichtelijk foude kennen ahnceten de efFeólen , die haar d.t

werk foude bybreng^n , dewijl haare Majefleyt hem doet verfeekeren,

dat op de eerfte Mufquet-fchoot die de Engelfche op de Spaanfche

Trouwen fouden doen , dewelke de /^/«'///«««^fri volgens Alliantie fou-

den komen te a/fifteeren , alle commercie aan Engeland in de Spaan-

fche "S^jkjn t'eenemaal foude verboden werden. Waar by komt het

vreemde voorftel der Engelfche , willende , dat het geene haaren Ko-
ning en die van Vrankrijk gedaan hebben expreflelijk tegenshetge-

difponeerde van de T^irene'ejche Vreede , met de Portugtefen by te

fpringen met confiderable Troupen tegens Spanjen . fonder dat men
dieswegen gekomen is tot eenige rupture met d'eene of d'andere

Kroon , fulx tegenwoordig niet foude vryftaan aan haare Majcfteyt>

zynde expreffelijk toegelaten by defelve Vredens-Traólaaten ; So dat

haare Majelleyt fich nimmermeer foude voegen na een fulke onrecht-

vaardige en nimmer gehoorde wet , daar over fy mede feer gevoelig is,

JBehalven dat , fo foude dit Fait , dat den Ambafladeur met fo veele in-

ftantien fblliciteerde , onmogelijk uyt te werken zijn , ter oorfaake dat,

wanneer haare Majefteyt wilde abandonneeren het Recht haar toege-

ftaan by 't Pireneèfche Tra5iaat , van haare geallieerde te mogen
byfpringen met auxiliaire Machten (welk Tradaat in allen deekn
geapprobeert is door dat van ^ken, fulx dat men 't reekenen moet
als een gedeelte van 't ander , en dat het op defelve wyfe comprchen-

deert den KoningVim Engeland, als die van yrankjijk) fulx alleen

foude konnen in 't werk geltelt werden, indien de Debatten alleen v^'a-

ren tuffchen de Engelfche en de Hollanders-, Maar wanneer de

Franfche mede tegens delaatftefullen gedeclareert hebben , fo fal't

onmogelijk zijn , in cas haare Majefleyt de geattaqueerde tot haare de-

fenfie tegens Frankrijk^ alleen wilde byfpringen , d^^e. Oorlogs A<Sie

en Executie te konnen verdeelen. Dien volgende , dewijl haare Maje-
.fteyt door het Recht en Reden , haar vergunt by de voorfz Vreedens-
Tracftaten bevoegt is , om haar eygcn belang te afïifteercn haare Na-
buyren en Geallieerde , dewelke met violcntie geattaqueert werden,
en dewijl het niet praflycabel is 't gene op haar vcrfocht werd ; So en
kan noch vermag fy geen afflant te doen van 't gene haar by defelve

Tradiaaten gepermitteert is ; Te meer in defen voorval , daar haare

Cc 2 Maje-
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Mijcfleyt fich van die Facniteyt alleen foekt te beJienen , om , fo veel

mogelijk , voor te komen een rupture van Vreede , dewijl het meer in

reden gctondeert is te befchermen den genen , die den Oorlog niet en

foekt , maar llch alleen tracht te defendcercn, als wel te ftyven den ge-

nen , die met Perturbatie van de Gemeene Ruil , een ander op 't lijf

tracht te vallen. Noch was haare Majefteyt te meer verwondert daar

over , dat men haar in haar goet Recht focht te prejudiceeren en de ruft

felfs van't Daytfche Rijk, te troubleeren in een tijd, wanneer men
haar quam folliciteeren om haare IntercefTïe en Voorfpraak tot het

Huwelijk van een Dtijtfche PrinceJJe, namentlijk de Hertogitfiie van

Jnfprach met den Hertog van forl^. Voorts prefenteerde fy haare

Mediatie tot moderatie van de Queftien , en fo men wilde continuee-

ren , de Triple ^lliamie te verbrecken , dat fy met alle kracht de Cdve

foudemaintinceren , fo veel mogelijk.

Ondertufl'chen raadc de Koninginne Regente den Keyfer aan , dat

hyde Categorifche Antwoord wegens het Huwelijk van den Hertog

van fork_ noch wat foude inhouden j om door dat middel by den Ko~
mug van Engeland te fien te wegen te brengen, dat hy van fijnen voor-

genomen Oorlog tegens de Hollanders mochte defifteeren.

Een Envoye Spanjen was by de Franfche en Engelfche in fuiken hogen confi-

van Keur- deratic, dat (y niet alleen alle bedenkelijke devoiren aanwenden, die fy

'c %aan^fdic eenigfins konden contribuceren , om de gunft van Spanjen te winnen,
"°*- maar fy perfuadeerden den Keur-l^orjf van Keulen mede fo verre,

dathy M^. de Fait als Envoye aan het Spaanfche H)f fond, dewel-

ke in fijn eenige audiëntie , die hy maar hadde , notificeerde , hoe den

Keur. Vorft fijn Meefter in 't jaar i66p. met den Koning van P^rankr

rijk^ hadde aangegaan een Alliantie ''Defeuftef tegens de yereenig-

den Staat , omtrent dewelke hy van de Koniiginne Regente verfocht

alle goede intentie en faveur , haar beloovende van wegens fijn Meefter

alle finceere Vriend-en Nabuyrfchap , waar op hy tot antwoord ont-

fing een bellooten Miflive aan den Keur.Vorft , daar mede hy weder

vertrok.

HoedeFran- Ondertuffchen , dat de Franfche en Engelfche a:in't Spaanfche

gdfche'aa^"" ^of^^^^^^ woclden , lieten fy niet na, om den TrinceKegentvan
'i Hof van ^orttigal te bewegen tot het aannemen van den Oorlog tegens Span^

woelcif J^*^ » °'^^ '^ ^^^^'^ ^'i^ ^^'^^ *^°°*" ^^ handen fo vol werks te geven ,
dat

het te minder de Vereenigde Staaten foude konnen aflifteeren , en fijn

Intereft waar nemen , waar toe in 't begin van April 1 6ji, een Fran-

fchen Envo)é. M\(iObvillQ aan het HofvanTonugal quam, de-

welke



T W E E D E D E E L. 205

welke neffcns den AbtdcBa^ni Fianfchcn Minifter aldaar, van we- en groo'.c

gen lijnen Koning aan den 'Trince Regent proponecrde , dat men p-^''^"''"^'^"

800. duyfent Crpijaden of i6. tonnen gouts 's jaars aan hem foude ge-

ven , tot onderftant van dien Oorlog , en groote afïiiientic verkenen
tegens de Hollanders in Ooft- Indien j om die van daar te jangen,

fo hy maar met Spanjen wilde breeken , en iich inwikkelen in dai
Oorlog , die den Koning haaren Meefter veilde beginnen. Dit wicrd

by den Raad van Staaten (o fmaakelijk voorgeftelt , alfo vcrfcheyde die Port,:;ai

Leeden bydenOorloe groot voordcel konden eenicten , dat bv de
'^y"=' §«'["-

meelte Stemmen vvierde bellooten , tegens Spanjen den Oorlog aan «ien,

te nemen ; Maar by de refumptie voor den Raad van Camara wierd

die refolutie door twee flemmengeretraóleert, alwaar fich mede op-

pofeerde den Sues Do/^oro, een Heer van groote Authoriteyt, {Q2r
gende, dat men fo lang tegens Spanjen niet hadde gevochten , om fo

haafl: weder iir Oorlog te geraakcn , en ficii weder fubjecl te manken
aan de Intereflen van Vrankrijk » nu men Yreede hadde , en die kon-

de behouden.

Hier van het gerucht komende ter oorcn van de Gemeente , ont- <^asr (^ver de

-ftond een groote Tumult onder het Volk , dat te meer vvierde aange- Slnd'c"'^

dreeven door het bedrog van een Franfchen Fafloor genaamt Coiivéi w^''*-

"die vier flukkcn valfch Gout-lanken vóór Fijn vcrkoft hadde,- v^'elke fchen" f""'

Jaakenen men op den middag op de Beurs door Beuls handen dede ver- ^^^^"^ ^^^"

branden , dervende op die t'jd niet eenen Fransman vcrfchynen. De goud LiÏch/

'Fadoor bleef gevangen fitten, daar de Tarba 'Remi of Jan Hanel
mede na de Galg wilde. Veel Volks vergaderde voor hctr Talais, 'T Graan

vcrfoekende aan den Prince , dat hy fich doch niet weder wilde enga- j<o"^^''oor

geeren in den Oorlog , die f^rank^rijk hem aanrade te doen, of dat

fyy &c. Waarom den Trince goct vond de Gemeente teverfeckc-

rcn , dat hy de minfte intentie niet hadde, om Oorlog te beginnen:

Dit was oorfaak, dat den voorfz. ^bt de "Bagni fich mofte retircercn Den Abt de

na Badagos, en veele van de Hecren, die tot den Oorlog geflemt had- reen met'

den, na haare Land-huyfen , op pretext, om haar wat te vermaaken, vccicHccrcn

doch in der daat, om van 't Graau geen pericul te loopcn.

Om dat de Nederlanders in tijd van VreeJe , veel min in tijd van Dfnemar-

Oorlog de vrye paflagie door de Sont niet konncn miifen, uyt oor- JSopr'dï'^

faak, dat fy uyt de Ooft-Zee haaien alle haare nootfaakelijkheden tot Ffanfclic

Ecjuipngie van haare Scheepen , als anders , (o hebben de Franfche al Tegf^s^d?

van die tijd af, dat fy den Oorlog tegens de Staaten machineerden ,
vereenigde

een Twift-appcl foeken te werpen tu&hcn haar en de Deemn , door
^^°^'"'^''*^

Cc ^ de
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de Vytfpraak^ , waar by Koning Louis als Arbiter de Staaten con-

demncerde aan den KoKing van Deiemarkjn te betaalen een groote

fomme gelds , die rr.iyjk,njk^ fo verre profitabel was , dat die beyde

Natiën daar door wierden gediflbciecrt , die duslang feer nauw en vaft

aan malkanderen verbonden waren gcweeft, en dat de Staaten fui-

ken mcrkelyken fomme wicrd uytgepiit. En eer dat de Frnnjche ver-

fekert waren van de Neutraliteyt van de Sweden 'm defen Oorlog,

fo fochten (y (gelijk toen ter tijd met aflurantie gedifcoiireert wierd)

heymelijk een Ligne Defe-^ftef te fluyten met de Deenen tegens de

Sïveden , onder beloften , wanneer fy van de Sweden wierden geatta-

queertjdatfy haar koft-en fchaadloos niet alleen wilden defendeeren,

maar ook met haar tegens defelve fo lang oftènfief ageeren , tot dat {y

van de Sveden foiiden gerecouvreert hebben het Land Schoonen-, het

Eyland Oefel , en al wat defelve zedert 16, jaaren haar ontnomen
hadden. Maer de Deenen waren voorfichtiger , als dat fy die gewoo-
nelyke fchoone prefentatien van de Franfche wilden aanvaarden, waar

door fy in een feekeren Oorlog , en in een onfeekere en dangereii-

fe Uytkomft foiiden geraakt zijn. Naderhand om voor haar felfs een

Alliantie met haar te faciliteeren tegens de Staaten, fochten fy de Staa-

ten by Iiaar heel odieus en verdacht te maken ; als dat deCf:lvc alleen

oorfaak waren van die moeyelijkheden , die 'Denemarken van Eyige-

land zedert veele jaaren herwaarts waren overgekomen ; Dat defelve

fo ondankbaar waren. over de Beneficien en Vryheeden die fy inde

Sont en Ooft-Zee van haar genooten , waar door fy merklijk waren

gefteygert tot den top van haar Fortuyn ; dat fy in plaats van recom-

penfe , verfcheyde maaien hadden ondernomen een regul op den Tol
'm do. Sont tefetten; en die gelijk als aan haar felfs te verpachten; En
wanneer de 'Deenen daar over hadden gedoleert , en fich laten verluy-

den, dat fy de Sont wilden fluyten , dat de Hollanders niet ge-

fchroomt hadden tegens hunnen Koning te feggen , dat fy de fleutels

van de Sout , (meenendc haare Oorlog-fcheepen) hadden leggen voor

de Palen van Amllerdant-i gelijk {y ook in fodaanigegelcgentheyt

meer als eens met feer machtige Vlooten de Sont waren gepaffeert in

weerwil en prefentie van haare Koningen j En indien fy niet vi'at inge-

toomt wierden , dat fy fouden een gebruyk maken Gekroonde Hoof-
den te tarten en Wetten voor te fchryven, gelijk (y aan verfcheyden al-

ree getoont hadden , en door diergelyke reeden meer fochten fy de

Deenen met haar tegens de Staaten in haar gemeen Interejl te enqagee-

ren, daar toe fy door haarenOrdinairenAmbalfadeur aan dat Hof te

weten
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weten Af*". Trejlon krachtig arbeyden ; Maar de Deenen Gcnde cfe

groote defl'eynen van de Franfche tegens de Hollanders , by wel-

kers ruïne fy nootfaakelijk mede foiiden moeten vervallen (gelijk ver-

handelt is Pag: 156) wilden tot geene Tradaten tegens de Staaten

verftaan, maar begaven haar mede in de voornoemde ^lUautie De-

fenfief onder N". 9. tot fecuriteyt van het Rijk^ , en negotieerden

met den Nederlandfchen "^ejident over een projed; tot een nauwer
verbintenifTe , in gevolge van dewelke fy fouden aan defelve overlaten

6. dajfent mannen , en gaven uyt de nodige Ordres tot het equipeeren

van 25. Oorlog»fcheepen i en het lichten van 16, dajfent mannen y

ondertuflchen dat fy met groot verlangen afwachten den Nederland-

fchen Ambaffadeur Werkendam , die fonder ordre eyndelijk daar

quam j maar een tijd lang daar na fpeciale depêches bekomen hebben-

de, met haar floot een Tradtaat Defenlief, dat doch niet geratifi-

ceert wierd»

De Engelfche overdenkende het groote voordeel , dat fy by een Richemont

Alliantie met Denemarken tegens de Vereenigde Provinciën fouden j" „'(j ^"p^j.

konnen genieten, fenden voor af derwaarts den Hertog van Richemont ncmaiken.

en Lenox voor Extraordinair Ambaifadeur , met een grooter gevolg,

alsoyt ymanduyt Engeland haddemedegevoert , om uyt den Naam
van den Koning aldaar ten Doop te heffen den jongen Trince van De~
nemarken^ en om voort te convenieercn over het flryken van de Vlag-

gen der Engelfche Scheepen in de Sont , 't welk beyde met wedcr-zijds

contentement efted forteerde. Daar na depecheerdcn {y na Denemar-

ken den Lord To^iventry -, om de Staaten by dien Konin<]; te dce;ou- .

Conventry

Iteeren, en hem met haar en met Frankrijk^ te engageeren m een ^/- marden te

liantie Offenfief tegens de voornoemde Staaten, 't welk na vecle in-
fegcnsTe*'^

ftantien met groote offres niet willende gelukken , fochten fy Dene- staaten.

marken te perfuadeeren ten minften tot de Neutraliteyt , waar toe fy

het ook brachten door het vooiftcllen van 't groote gevaar, daar in fich

Denemarken foude komen in te wikkelen , by aldien het A^n Seaaten

wilde aflilteeren , voor reden gevende , dat het niet apparent was , dat

defelve Staaten fouden konnen eviteeren haar totaal ruïne, maar nu

fouden moeten buygcn voor d^n fwaay van haarcn en den Franfchen

Scepter , en dat met haar fouden verlooren gaan alle , die in dcfen hare

Gealliecrc^c waren.

Alle dcfc genoemde Potentaten en Staaten waren noch niet fuffi* Polen en

cant , om den Franfchenvolkomcne vcrfeekeringe te geven in hctnc- wo"de"^"

men van haareMcfurcs tot de Univerfele Monarchie j'^maar beyde de ^'^^f ']«
^

f.
. Franfche ge-

afgele* tioubiectc
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afgelegene Koningrijken van Folen en Hungarien moften dit gebrek

noch lupplecrcn , en door de Franfche Fadien tot haare eygcnc ruïne

dienen tot een Trap , daar over ue Franfche te veyliger mochten khni-

men tot den Topvun /?^(-zr^^;;';/'/:;f , endat uyt defeoorfaak, om dat

fy door het piedomineeren van haare Creaturen in die beyde Rijken

om di/erfc het Duytiche Rijk, 't welk/y beoogden, en meenden te maken tot het
evienen. voornaamlle gedeelte van 'c Lichaam van haar ingebeelde Monarchie,

mochten gelijk als in een pars fetten , om 't felve dan te beter van we-

der-zijden te konnen aggreffeeren , ten minften , dat fy den Keyfer

door de geduyrige Faclien in Polen en HHugarien mochten traver-

feeren van fijn Intereft waar te nemen omtrent de confervatie van de

Geünieerde Nederlanden , die de Franfche met den Oorlog voorne-

mens waren te belloken , en te maken tot een Brugge, waar over (y

te gemakkelyker het üuytfche Keyferrijk fouden konnen invadeeren

en fubjugeeren.

Hoe Polen door de Franfche Corruptien in defe laatfte jaaren is ge-

worden tot een Tonnecl der verwoeftingen , en voor de geheele we
reld een exempel van alle miferien, kan qualijk getradeert werden,

't en zy fulx van voorige tijden worde ongchaalt , 't welk te aangena-

mer lal zijn voor den Lefer , alfo daar van tot noch toe weynig of niet

door den druk is in 't licht gekomen.

Koning In 't jaar 1 5 74. als Hendrik, Hertog van AnjoH , broeder van (^a-
Hendrik be- yd de IX. Kom»^ var; pyaKlnijk , door de Franfche lifti^hceden tot
lüori mee ö irni -i ^ rt •
£:de , de Komng vm Folen was gekolen , molt hy op goet vinden van de Rijx-

iiie cfuiüc-
Vergaderinge , daar veele On-Roomfche mede haar vrye fe/He had-

lyke Reii- den , fich met folemneelen Eede, hoc wel ongeern , verbinden , dat hy
^^^"' aan alJe Religiën , waar in (^hrijitis als Hooft wierd gevenereert , fou-

de toelaten vrye Exercitie , en geene onder allen met perfecutie of be-

laftingen drukken. ])it heeft hy en de volgende Koningen exacflclijk

onderhouden, en haar Rijk daar doorgeconfervecrt in volle eendracht,

't wolk uia- en fonder notable Faótien , tot dat VladiJliiUs de I V. dcfe beloften

Je'crt om-° violcerde , en de Cofakken , die de Griekfche Religie toegedaan zijn,

i'kk
''^^° v.'ilde dwingen tot het verecnigen van haare Kerk met de Roomfche

Kerk , en tot het verlaten van haarcn Patriarch , en daar tegen den

Roonifchen Paus tot h^oft van haare Kerk te erkennen ; als mede tot

het opbrengen van fvvaarder Contributicn , als (y oyt ofoyt waren ge-
went geweefl.

die gcquelt Dcfe Exaiflien wierden daar en boven merklijk befvvaart door de

drSaS baatfoekenheyt der Poolfche Magnaten
, van dewelke veele in de

•*

*

VkraiKC
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Vky^ine haare Heerlijkheden befitten,en als Souveraine regeeren» van haaxe

dewelke alle Tollen , Pachten , Herbergen, Proviand-hiiyfen,Kinder- Land-Hee-

Doop , Trouwen , Begrafi-eniflen , en al wat voor een pretext van Fi- ^^'^ ,

nantie konde verftrekken , aandejooden verpachten , om door der joden.

felver liften de Gemeente te meergeld af te parlfen. De (^ofakkj»»

die van alle tijden afeen vrye Natie , en een belliccus Volk is geweeft,

fochten niet anders als occafie , om dat ondraaglijke jok van haare hal-

fen te fchudden , en haare oude Vryheyt te vindicccren , waar roe fy
,

defen tijd waar namen , dat Koning VUdijlaüs in den jaare 1 6^6, ge- uiadiflans

refolveert was de Turken offenfief te beoorlogen , met dewelke het [\z\\ om'^dc

PoolfcheRijk in'tja^r 1053. onder (^aminiek,Podolskj haddeopge-
^^'^j'^V^J

**

recht een Traclaat van een eeuwige Vreede , dat de Turken tot noch

toe in geenen deele hadden gevioleert. Hiertoe was hy geinduceert

door fyne Vrou , die een Franfcbe Dame was , penaamt ^JMane J?^"'^
'"'*"-

T/-f TT • /-»T 1- -1 ctievaniijiie

Lfomfe de Gonfaga f Hertogmnevan U\evers , op dit vergierde pre- vrou,

text,dat Baldniiitts Graaf van H^nauw en VUayideren ^ uyt wiens "f^y"''"^"^

Getlacht fy haarreekende afkomftig te zijn , m den jaare 1204. als

(/)nftanthwpel den Grieken weder wierde ontweldigt , tot Keyfer vmi

Conflantinopet is gckroont geweeft ; Als mede , om dat Carel de VIII,

Franfchc Koning , als hy Napels hadde verovert , door den Paus

(uyt fyne gepretendeerde authoriteyt) tot Kejfer van Conftantinopel

getituleert, en met al't gene het felve Rijk fpedeert , was begiftigt

geweeft.

Tot voortfettinge van defen Oorlog dede de Koning tot wervinge werft vccl

van twintig duyfent man Duytfche volkeren , onder den Generaal ° **

'BaHdis (alles voor Franfch Geld) Patenten uytgeven , die niet met

het Zegel van de Republijk , maar alleen met fijn eygen Kamer-Zegel

waren gecachetteert, en ordonneerde de (^ofakkjn een grootc Armee
te velde te brengen , om met gecombineerde machten de Turk^e^it

fonderconfentvan de Republijk en de Poolfche Veld-Hecrcn , te be-

fpriiigen.

Als dit geworven Volk door verfcheyde wegen na de ZJk/aine in J" door de

aantocht was, wierd de Koning door de Republijk op den Rijx-dag tot „i.o?3 Jgg.

WarfchoUf vergadert, gcconftringeert om afte danken al het Volk, dat 'lankc.

hy fonder het Zegel der Rcpublijke geworven hadde , en omtedcfi-

fteeren van fijn voorgenomen concept. Hier door wierd 's Konings

deffeyn gebrooken , en den CofakJ^en occafie gegeven , om haare ge-

kreukte Vryheyt te herftellen,

'BogdanChmlnitTik.y y ingeboorne van K/c»? , door de malcontente ken armec-

Dd Cop^-ie"ft«k
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Cofcikkeyi tot Hooft opgeworpen zynde, alfo hy aan 't Hof van den

Veld-Hecr Kjnecz^polskj l^i"g gedient hadde , doet van tijd tot tijd

Cynz Armee vermeeren , en folHciteerde de (^nemjche Tart(tren door

feekere beloften tot fyne afïiltentie , die hem met een groot getal

dat in Polen
""'^^^ bykomen , 't welk aan 't Poolfche Hof fuiken fufpicie caufeer-

fufpicie eau- dc , dat mcH rcfolvcerdc een Armee na de Vkruwe te fenden

,

^"'' om de Ccfal^kfn af te vraagen de reeden van haare armatuies. Defe

Polen fend Armee tot Korfun komende , hielt daar Uil , en iond aan Chnel'

den ^^ofa" ^^^^ki-> die eenigc mylen van daar in Zoitewody fijn quarticr hadde , des

kcntegens, Armccs Richter genaamt Stephan Cz.arnetz.ki met 2000. Polen en

2000. Cofakkjn , om hem de voorfchreeven reeden af te vraagen.

Defe Cz.arfietz.ki op een mijl omtrent by Zoitewody genadert zijn-

de , doet fijn Volk daar ftil ftaan , en begeeft hc'h in perfoon met 1 00.

Poolen alleen na de ['ofakkjn-, die hem met de fyne feer beleefdelijk

ontfangen en trafteeren , ondertuflchcn dat fy eenige looo. mannen
in der Itilte fonden , om het achtergebleeven Volk te omsingelen en

te verruilen , 't welk haar in diervoegen gelukte , dat van de voorfz.

2000. Pole» niet een de mafl'acrc ontquam , en dat de 2000. Cofak^

ken haar aanftonts vereenigden met haare Lands-luyden. Hier op doet

Chnelneiz.ki '^^^'^ Cz.nrnetz.ki gevangen fetten , en dellclfs voornoem-

de 100. byhebbende Polen maifacrceren , en fijn geheelc Armee, uyt

CoJakJien en Tartaren bcllaande, fo haaftig optrekken, dat fy op
den 21. Aiey 1548. de Poolfche Armee by Korfun verrallen , en

die toraktei .. -^
,

'

, , 1 i t^ ir 1 -.r i 1 t t

verflageij totalitcr ruïneerden , nemende bcyde de Poollche Veld-Heeren Tö»
'^"'^"

totsh^i en C/ilinofskJ met veeleGrooten gevangen , die fy aan de Tar-

taren volgens accoord , tot een recom^pcns van haare afliflentie , ver-

eerden , dewelke op hoope van een feer groot ran^oen (gelijk fy ook

namaals verkreegen) met defelve , en met haare geroofde biiyt con-

Cofjkken tentemCnt namen. In defen voorfpoet dede BogdanChnelnitz.ki uyt

^ürFr' °T weer-wraak en tot reftitntie van haare ^eftoorde Vryheyt en getur-
Jiaarc Land- .. O irii
Hecfen, bcerdc Kcrkelyke Privilcgien meer als 400. duyient Joden , 9000,

rienjèn^poio Roomfche Gecftelykcn , en al haare Poolfche Heeren , van dewelke
GecQdijkcn, haaronhcyl was ontfprooten , op dc Barbaarile wyfe ombrengen , en

alle haare goederen tot vryen buyt maaken , nemende de Vrouwen en

Dochteren van die omgebrachte Heeren fel fs aan tot haare Vrouwen.
Defe ongehoorde Verwoethcyt , en de dood van den Koning VUdif"
iaiis, die ondertuflchcn in defelve maand in Littauveen was overle-

den , bracht geheel Polen inuytnemende confternatie, byfonderlijk

als men hoorde , dat Chmlmt%J{i met fyne Armee in aantocht was,om.

dc
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de Ele<5lie van een nieuwen Koning te bevorderen. In dcfen noot raak- ^n verjjage»

ten de PofpoUter-Rafftm , dat is , de Poolfche en Littauwfchc Eede- ^^
R°fl-°'-'

len , als Bruylofs-gaitcn gehabitueert, te paard, om de (^ofakXeuXQ

keeren, Defe PofpoUter-Rt^jfini tot onder PtUxvce geavanceert zijn-

de, floegen haar Leger daar neer, en koofen tot haar Opper-Hooft den

Vorll Domimk^t wanneer fy 's nachts kondfchap becjuamcn , dat de

geconJLingeerde Cofal^k^en en Tartaren naby in optocht waren , om
haar te befoeken , waar door fy met fuiken paniqiien vrccfe bevangen

wierden, dat fy alle in fuiken haaft en confiifie ontvluchten , dat alle

haare Bagagie en uytnemende Koltelijkheedcn haaren Vyanden ten

buyt vielen, die daar door fodanig geanimeert wierden , dat fy van daar

in vollen marfch optrokken tot Samos toe , daar fy bleevenftaan, en T:omen tot

het Land tot aan den Wetk^fel doorftroopten , werdende haare Veld-
^^"J^y door

Heer (^hnelnitz^kj immiddels door de Franfche Minifiers , die toen in deFranichc

^Toien het Interell van haaren Koning obferveerden , begroet,en (ge-
g^ï^et Ten

^'

lijk feekerlijk vertrout werd) door Frans Geld , dat men namaals in metgeidgc-

groote cjuantiteyt onder de CofakXen bemerkte , gedifponeert , om den,

te bevorderen , dat des overledens Konings Broeder Cafimirus tot om Cafimi-

Koninggeprodameert , en aan lijn Broeders nagelaten Weduwe ge- "',^„
'°e i^io*

trouwt wierde, 't wcikden Franfchen gelukte, enden Poolen veele chmecten.

miferien verwekte; Want de eerfte vrucht, die de Poolen uyt defe

Ele(5tie plukten , was een grootc Neerlag , alfo Koning Cajtmirus in

't jaar van 1649. een Arme'e tegens de Cofal^kcn te veld bracht , die Ecnpooifche

door ^00. duyfent Co(ukken , en 200. duyfent Tartaren n^^dw^on- f'^"^"J^°°'•?,_/. 1^1/ rt 1 r 1
de Colakken

gen wierd , lich m en om de Stad Zbarai te lalveeren, alwaar ly rond- en Tartaren

om be^ingelt , en 9. geheele weeken fo vaft beflooten wierd , dat (y
^^^''^'

om den hongers-noot alle Vrouwen , Kinderen en die onbequaam wa-

ren tot de Wapenen , den Vyanden toejoegen , en in die extremiteyt

vervielen, om haaren honger met paarden-en honden-vleefch te ftil-

len , fodanig dat van 40. duyfent paarden maar 2. behouden bleeven,

dewelke de laatfte waren , die felfs door 't ecten van paarden- vlcefch

haar leven behouden hadden.

De Koning omfiin benaude Leger uyt die doods-an^fl: te redden, «" een ^ooi-

,. p .„••^^,'' A^^J ^^^^^ Armee
trekt m perloon met den Rijx-Canceher en een Armee derwaarts, gcflagen.

maar wierd in fijn aantocht tufl'chen Shrow en Zlotz^ow van 300.

duyfent Vyanden (houdende 200. duyfent de Stad Zharas onder-

tuflchen befet) fo vehement aani^etaft , dat (ïjn Leger op de vlucht ge-

flagen , fijn Bagagie en de meefte Artillerye ontnomen , en de rcll fo Cafimims

vervolgt wierden , dat geen apparentie was voorden Koning felfs te J^^j ^/J,°

D d 2 ontko-
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womic.-liik ontkomen , 't en zy de exemplaire dankbaaiheyt van den 'Tartarifchen

"empeivan c/^^« hcm verloil liadde; Want alfodenfelve ten tyde , als hy noch

];eyt!

^^^'
G.ilia ofte Vcld-Hcer der Tartaren was , het ongeluk hadde g€-

troftcn , dat hy van Koning VUdijl^tis was gevangen , en in een nau-

we bewaringe gefet, immiddels de tydinge quam van het overlyden

van den Chan , fo was Viadtjlajis (uyt confideratie , dat den Galga

de cerüc Perfoon naall: den overleden Chau , en alfo de naalle was tot

deflclfs Stoel , en ingevr^l van daar toe geavanceert te werden , hem in

tyden en wylen grooten dienft en vriendfchap konde bewyfen) te

raade geworden , om den (jalga uyt deGevankenifie wederop vrye

voeten te ftellen , met recommendatie , dat hy fulx aan hem en de fyne

foude gedenken. Den Cjalga transporteerde fich in der haaft na de

(^rhn , daar hy voorts tot ^han geëligeert wierde. Defen Chan in

dc^f^ Veld-flag van een hogen Berg het pericul van Koning Caftmirus

aanfchouwende , en in gedachtig wcrdende de voornoemde weldaad

hem van Vladtfl^'üs bcwefen , doet aanftonts de Trompet tot den

Stilftand blaafen ,datde viéloriëerende Tartaren en Cofakjifn, tot

de hoogfte verwonderinge der vluchtende Polen , fiibijt dede ftil hou-

den , feggende den (^/jafg, dat hier de tijd en plaatfe gekomen was,

daar hy lijn dankbaar hert foude betoonen. Hy fend daar op twee Tar-

taren aan C^^fmirns , die tot een teeken van vriendfchap met haare

Mutfen op de bloote Sabels het verflaagene Poolfche Leger komen
inryden , en den Koning den Vreede aanbieden , 't welk den Polen

fodanig tot blytfchap bewecgde , datweynigede tranen van vreugde

konden :n houdefi , alfo de belegerde Polen in en om Zharai uyt den

diepflen poel haarcr ellenden verloil , het overige Leger gefalveert,

den Koning behouden , en een onverwachte Vreede getroffen wierd

alleen door de Genade van een Barbaren , doch Dankbaren Vyand.

V)e{e ontfangene Genade, hoewel die met gcenige remuneratic

hadde konnen gecompcnfeert werden , en hoewel die den Polen ver-

plichte tot een eeuwige gedachten ifle en dankbaarhcyt van haare vcr-

lo/Jinj^ej fo was nochtans de on-chriftelyke Kuyperye en Corruptie van

den Chriftelykflen Koning in ^olen fo krachtig , dat de Polen door

de Franfche Fadien en door aanftookinge der Geeftelyken, naderhand

haaie gcnooteneWeldaat vergaten, en haar aan de hoogfte ondank-

baarheyt,2vnde de fnoodfteondeugt, fchuldig maakten,door dien fy op

den ouden voet den Cofakk,en haare Religie en Vryheyt weder tui beer-

den, haare Privilegiën violeerden, en daar door dcfel ve Cofak,kfn, Tar-

taren en de Turken tot haare Vyanden weder opwi^kten , die nu noch

gefa-
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gc/amendijkberigzijn, om de gekrenkte Vryhcyt en Religie der Co-

fikken te repareeren , en revenge te haaien van het fchcnden haarcr

Weldaat.

Defe Facfiien door de Franfche gecaufeert hebben 't meeft haaren /^«weike by

Oorfpronk uyt der felver follicitatien tot de Poolfche Kroon , dewelke van cailmi-

hoewel elediif is, nochtans noyt het KoninkHjke Gcflacht, fo Janc daar
'"^Conaé of

-re n • II ^ Nieuburgtoc
Jbrtgenamen van overig zijn geweeltjis onttrokken, en aan een Vieeni- succefleurs

deling opgeoftert, om welke reedenen de Franfche by defe occafie, dat Z?.ttni°bz-
Koning Cafimirus met het overlijden van fijne Vrouw Jlladamc de knypcn,

Nevers was Weduwenaar geworden fonder wettig manlijk Oyr,en dat

byiijn overlijden de Kroon foude vacant vallen en gebracht konnen
werden op een Vreemdeling (gelijk al 4. maaien was gefchict) hemel
en hel bewogen,om geduyrende het leven en rcgecringc van Cafiminis

tegens de oude Fundamentele Rijx-Wet ; JSle vivo Rege Rsx cre'è-

tnr , by den Senateuren en Eedelen te obtineeren een Nominatie van
een Succeffeur , waar toe (y trachten te promoveeren den Pnnce van Hoe fy con-

(^onde' ofden Henogvan NieabHrg. De recommendatie van (^oyidé «^^ r"o"i-

wierd daar op gefondeert , dat hy om de overledene Koninginne ( die

een Franfche was ) den Polen behoorde aangenaam te zijn, temeer
dewijl hy was een Prins van Koninklijken Bloede , die door fijn goede

Conduite en verfcheydc Viótoricn beroemt zijnde , bcquaam was om
het vervallene Poolfche Hofen Militie te redrefl'eeren , en tot voorige

krachten en luyiler te brengen , voornamentlijk door de fterke hand

en Liberaüteyt van de Franfche Kroon, die niet als de Welvaart van

Vooien en deflelfs behout tegens fijne meenigvuldige en machtige Vy-
anden beooj^t. En onaangefien ^'^{t recommendatie door de kracht van

de Franfche Louifen fo feer wierde gcfterkt , dat vcele der voornaam-

ften in Polen Condè favorifcerden, en de Franfche zijde flerk maakten,

in voegen dat de apparentie de Poolfche Balance na Vrankrijk heel de-

de overhellen , fo oppofeerden fich nochtans andere met fuiken kracht,

dat fy Condé van fijne hoope geheel fruftreerden , feggende , dat Hoe vra»k,

Vrankrijk alleen vfas de Fonteyne van al haare Calamitcyten, waar uyt
JJ'^^/j' ^fj^°'

ontfprooten was haare Nederlaag by WarfchoH , alfo den Franfcheu f-huid-gc

Ambafladeur Davocourt de Volkeren van f^olynien en Swart-Rus' ^Hn'^anst

latjd onder pretext van Vreede hadde doen vertrekken ; dat de Fran- ^'•'"e onhey

fche door 't ophouden van haare Vreedens-Traótaten met Swcedcn de vedc^
"^^

Sevcnbergers , Cofakjijn , Walachers yVngaren-, A-foldiivers en alle P''"-

nabuyrige Barbarifche Natiën haar Land hadde doen overftroomen

;

Dat {y Qorfaak waren van 't verlies van ^Trujjfen en Lijflmd ; dat fy

Dd 5 twee-

CJfem-
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tweedracht hadden gcftookt tuflchen ^^olen en 't Huys van Oojien-

rij\ ; dat fy haar Rijk hadden gefcheiirt in Fadtien en bewogen tot in-

Jandfchc Beroerten ; dat fy die Beroerten noch een rond jaar hadden

gaande gehouden , hoewel die door de naaritigheyt van ^ndreas

Trz,ebitiHs Bijfchop tot Cracaa byna waren ter neder geleyt ; dat fy

de Ltttauwers tegens Tolen hadden opgehitft ; dat fy haare Rijx-

VergAdcringcn meenigniaal vruchteloos hadden doen fcheydcn ; dat fy

door middel van de Koninginne alle de fchatten na Vrankrijk hadden

vervoert , waar door het Rijk vervallen was in die armoede , dat het

fkh tot irreparable fchande der ingcfetenen h«dde moeten behelpen

met Koopere Munte j dat haaren Gefant Lnmbrefy (die als Mediateur

den Oorloo; tufl'chen Polen , Sveden en Brandenburg foude allb-

pieeren) deVeld-flagby Warfchon hadde vcroorfaakt , door dien hy

den Kenr-f^orfi van Brandenburg door valfche relatien hadde gaan-

de gemaakt, als dat de Polen alleen met de Sweden y en niet met

hem als haaren Vafal, wilden tradeercn, maar dat hy alvorens op

fijne knyen den Koning en den Raad foude moeten af bidden vergifte-

niffe van fijne Rebellie,en dat fulx de voornaamfte oorfaake is geweefl:,

dat lOur-Brandenburir met Sweden vereenigt bleef, gelijk hy fich

op dien voet by den Keyfer Ferdinaud ook excufeerde; dat u^kakja

en dierf^elyke andere ftookebranden oly in dit vuyr hadden gegoten,

opdat Sweden door de ruïne van Polen machtiger zijnde geworden,

het Huys van Ooftennjl^ te lichter foude konnen debiliteeren. En
door allegatien van meenigvuldige diergelykc Exemplen meer, con-

tramineerden fy der Franfchen dcffeynen fodanig , dat den Land-bode

van TodoUen in de volle Rijx-Vergaderinge tot Warfchou volmon-

De Keyfct dig uytriep : Non effe cum Deo , ^ui favet Cond&o , dat is : Dat die
en Branden- ^-^ ^ q^^ wandelt , dte fondé mnflia is, Immiddels faten de Key-
biir? contra- '. V' o -* cS /
mineeren de ƒ<?»• en Brandenburg niet Itil , om der Franfchen bekuypte Hoope te
Franfche.

fubverteeren , en Condé te flooten van dien ingebeclden Poolfchen

Troon , gelijk haar ook door haare Miniftersden "Baron d'Ifola en

den Heer fJoverbeken gelukte , 't welk Sweden , dat Frankrijk^ an-

ders feer toegedaan is, al lachende aanfajj.

Dit was oorfaak , dat de Franfche haare Mefures veranderden , en

by een Tratflaat met Brandenburg Condé verlieten, en in deflelfs plaatfc

Hoe Nieu- den Hertoa van Nieuburq tot de Koninklyke Waardi^^heyt trachten te
bure door "^ i»- r 2 • ir*" ^ • ' ^
de franfche promoveeren , doen met met fodanigcn yver , als ly voor Conae aan-

gedragen vvenden , wiens faak fy noch al bedektclijk bevorderden, ondertufl'chcn

dat /y Nieuburg tot de fucccffie recommandeerden , feggende , dat

hy
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hy in de hoogfte confideratie behoorde te komen , uyt oorfake dat hy
een Koninklyke Poolfche Dame genaamt (^onftantia tot iijne Ge-
inalinne hadde gehad , dat hy in de Poolfche Taal wel ervaren en fccr

fneedig was in 't Bellier van de Polityke en Militaire Affaires , waar
door hy groote apparentie beloofde , om de Poolfche Kroon waardij-

lijk te dragen , en voor uyt-enin-lands Geweld te befchermen. Maar
dewijl hy de 60. jaaren al was gepafleert , dewijl hy een der Duytfche ^enomtient

Vorften was (tuflchen dewelke met de Poolen meer een natuyrlyken fernóïee^rt

haat als vriendfchap is) devvijlhymct elf kinderen belaflwas, dewijl i^yie i'oien.

fijne Finantien infuffl^ant waren , om de Kroon daar mede te verfeeke-

ren uyt alle gevaaren , en dewijl hy van den Franfchcn opgedragen

wierd , wclkernaam en doen by de meefte fo /^« odieus was , en om
andere reden meer , konden de Idolen niet refolvceren tot defTelfs

promotie tot de Koninklyke fucceflie.

Geduyrende defe follicitatien cjiiamen haar op 't hoogjfle mede re- Soiifcitatiea

commandceren den jongen Mofcovitfchen Qiar , den (^riemfchcn
m"/*^"-

Chtin en den jongen Hertog (^arel van Lotharingen , doende den

eerften prefentatie , dat hy de Rooms-Catholyke Religie foude am-
pleiSeeren ; dat hy fijne onderdanen , naar 't exempel van Jagello met
de Falen en haarc Religie foude vereenigen ; dat hy foude reltitueeren

Smolenfco met de afgefcheurde Provinciën aan geen- zy de van de Nie-
per , dat hy de palen van 't Rijk verre foude uytfetten j dat hy met ge-

combineerde machten by den Turken , Tartaren , allen Nabuyren , ja

by degeheele Wereld een fchrik foude zijn; dat hy door die groote

Macht de Tranquillireyt van Polen foude vaft flellcn ; dat hy de Re-
publijk met vcele millioenen gelds foude fecondceren ; dat hy de Ar-

mee promt foude betaalen ; en dat hy de onderdanen van de fwaare bc-

lattingen en exaclien foude beyryden.

De Tweede meende de Succeffie daar mede te obtineeren , dat van den Tw
hy tot Befchermin<7e van de Kroon hadde een uytnemendc groote

"*

Macht van belliceufe onderdanen , die defelve meenigmaal hadden

doen bcevcn ; dat hy door zijne gewoonlyke Spaarfaamheyt de Ko-
ninklyke Revenuès foude menageeren ; dat hy als een Vriend van de

Ottomannifche Poorte het Rijk van die zyde voor alle gevaaren foude

dekken , en dat hy fich met de Poolfche Religie foude accommo-
deeren.

De laatfte, die den Keyfer tot fijn Voorfpraak hadde , raakte aan en van den

't Poolfche Hofin byfondere eftime , door dien hy des Kcyfers Vriend
LoJlTafingc-»

cn een jongman van Illuftcren en Rijken Huyfe was , die door fijne

vigilantije
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vigiiantie en promtitude tot de gewichtigfte Staats- Affaires hoope gaf

tot recuritcyt van de Kroon.

Polen refo]. Maar allo door defe diverfe follicitatien , doch infonderheyt door de

^ccnVekic-
Franlclic corrupticH geliccl Polen in Faóllen wierden gefchcurt , de

inn^e by de Kroon in de vvaag-fchaal j^cleyt , en de voornoemde Oude Rijx-vvet

va'ifcjfiniii
door defc fucce/Iie ftont gcvioleert te werden, namen de Pooifche

J^üs. Magnaten op een volle Rijx-dag refolutie, om de voorfz. Rijx-wet

( Ne vivo Rege Rex cre'etur ) te renoveeren en onbeweeglijk te

Ihbilieeren , waar door allon Sollicitanten den wegli wierde af-

gefneden tot de Koninglijke Digniteyt , fo lang (^aftmirns re-

geerde,

vrankrijk De Franfche hier door gefriiftreert zynde van haar defleyn , en

d°!ue^^ns
^'^^^^^^'"^^ <^^t by 't overlyden van Caftmirtis haare Partye mochte

löiei, op ie komen te fuccumbeeren , fpannen alle krachten in , om de Sweden te
'"^'' ^"' induceeren , dat fy met de wapenen op Franfche koften de Eledie van

een Poolfchen Koning fouden te wegen brengen , waar op in 't jaar

i65r, tot Fo>7teyne-bleaH met den Sweetfchen Amhailadeur Tot een

Alliantie geteekent wierd ; doch dewijl deSweetfchcRegeeringe de-

{q\\q om diverfe pregnante reedenen niet ratificeerde, fondenfyin

't jaar 1666. naar Stokholm voor extraordinairen AmbafTadeur den

Heer u4rnold ^ndili de Pompone , om door defklfs indiiftrie en groote

beloften de Sweeden tot hunne intentie te bewegen, om met haare

wapenen vaardig te ftaan,als den Poolfchen Troon mochte vacant wer-

limicus de" den, daar toe (y immiddels fterk arbeyden , om den Koning Crf-

Kroon icü- Jif^irfis ('t gcenc wonderlijk is) te pcrfuadeeren tot het nederle^gen
' van den Scepter, dat hy in 't jaar i658. ookdedc. Maar alfo de Swee-

den by haar eerfte refolutie bleeven perHfteeren , behielden de Fran-

fche te minder apparentie tot die waardigheyt,waarom fy niet ontfagen

conup'lc-
v^^'^ Tonnen gouts na Polen te fenden , en daar mede haare Partye

gcij na Po. opentlijk fterk te maken , 't welk fuiken verwerringe broude , dat de

le'onheyien R-'J^-Armeen t'famen conjiireerden , dat de Eedelcn en Senatoren in

haart, groote partyfchappen raakten , dat de (^ofakj^en , die als vooren we-
der gedrukt wierden , naderhand by defe verwerringcn de occafie on-

der Dorocenskp waar namen, om den Turkfchen Sultan tot haaren

Scherm-Hecr aan te nemen , en dat alle omleggende Natiën haare

hoofden opftaaken , om te loeren op den Buyt van het vcrwerde Po-
len , waar door het geheele Rijk daverde , en de Kroon fodanii^ wag-

ee^D''Ko"ning^ F^^^ '
'^^^ ^^ ^^^^^^ ^°^^^ gevallen zijn

, by aldicn de Polen midden
in die verwcrringen , tegens opinie van de gantfche wereld > fich niet

hadden
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hadden verkooren een Koning uyt het midden van haar , dewelke een

vaillantcn Jongeling zijnde, bequaam was om den Koninklijken Scep-

ter te fwaayen.

Dit verrukte de Franfche fo verre, dat fy beconden op middelen be- - ^^^^^^

dacht te zijn , hoe ly het Rijk Polen van haare wettig-gekooren Ko- roeken te

ningfouden berooven , en defTelfs Troon doen bekhmmen door den
°"'^'°°"*^"*

Hertog van Longevitle f daar toe fy doo» duyfent Rijx-daalders der-

waarts Tonden , en fo vreemde Intrigues gebruykten , dat het gefchaa-

pen ftond , dat het Rijk door een inwendige Oorlog foude aangeftee-

ken en verteert zijn geworden , alfo tiifl'chen de Groote en den Onder-
Cancelier heevige diffentien ontftonden,die den Koning (felfs niet fon- ^oor heen-

der gevaar) noch byleyde,en alfo de Malcontenten tot 4. a 5000, S^^'"^°*^^"

Eedelen in getal , (die door de Franfche waren opgemaakt , gelijk fulx

bleek uyt geintercipieerde Brieven van den Frankhen Minifter aan het

Keyferlijke Hof, genaamt (jremonmlle , daar in hy de Malcontenten

animeerde , om het lang gepremediteerde Defleyn in 't werk te ftellen)

door den *BiJfchop van (^ujavpa , Heer PaUtinatus ^z.ermchovtenfis

en den Grooten Cancelier Leffinz.ki veele fwaare poind:en op de baan

brachten , en hart daar op drongen , dat de Koning de Kroon goetwil-

lig foude abdiceeren, en fich daar voor met een Cardinaals-Hoed en eneenige

een Millioen aan Geld, die fy hem fouden verwerven , contenteeren, P^*^^""'^*°

dat de Koninginne in haaren ftand foude verblyven , en haar een ande-

ren Koning aan de zijde foude gefet werden.

De Koning, die met een byfondere fierheyt op defe ongehoorde D"; fich de

propofitie antwoorde , dat hy de Kroon niet als met de dood foude ver- üerhcyt te-

laten , raakte op nieuws in de gevaarlijklle conftitutie , daar uyt hy niet
f^"^^

°p^"'

gered foude zijn geworden 't en zy hy tegens de Malcontenten , die op
den Rijx-dag niet meer wilden verfchynen,maar in haar aparte Verga-

deringen complotteerden , door den Vorll Radz.evil met 6000. Lit- «n wcrtgc

tauwers vi^aren geaflifteert, en dat den Paufelijken Nuntius den Aarts-
do'o "A*^.

Bifl'chop en alle die vau de Franfche Fadie waren , niet hadde in den t'*"^-

Ban gedaan , waar door de rebelleerende Malcontenten begonnen te

verftuyven , van dewelke haar eenige begaven by de (^ofal^kjin , die

fy in haar voornemen fo üijfden , dat veele onder Dorofeusko , met Dorofimks

afliftentie der Turken het Rijk van Polen, als het noch in oneenigheyt
if'-

^°^^"

fluctueerde, en daar door op fijn fwakft was met ecu bloedigen Oorlog
quamen beftooken , en dat de rcfteerende onder den Hanenkp be- V^ H.menko

.geerden van den Koning , dat men haare Arme'e de achterftallige pen- pctitie""'^^

fioenen foude betalen; dat men in de Vkraine de^nie der Religiën

E e foude
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foudc affchaften , en haar by haar RufJifche , en elk by fijne Religie 1?..

ten blyven ; dat haar foude vry ftaan , een feeker aantal Militie tot haa-

re fecuriteyt te mogen houden , en dat des Kroons Krijgs-volk buyten

de Vkraine foude moeten blyven. De Koning dede hierop , na ver-

mogen, alle fatisfadiie, en focht de Republijk fo wel van binnen als van

buyten tegens alle gcdreygde onheylen te verfeckeren , renoveerde in

April des jaars i6-ji. de oude Traólaten van Vreedemet Mofco-

vien , en kreeg van den Cz.'^r belofte van afHdentie fo in raad als daad,

die ook voort door een Minifter aan het Turkfe Hof dede remonftree-

ren , hoe dat hy de voorige Traktaten met Polen weder vernieuwt had-

de, en diarom gehouden was dat Rijk te a/ïifteeren , by aldien het door

de Macht van de Porta vyandlijk wierde aangetaft. Immiddels was van

't Poolfche na 't Turkfche Hof j^efonden Wifoaskj , die daar geen an-

der befcheyt konde obtineeren , als dat de Turken de Vreede niet lan-

ger wilden onderhouden , als tor dat de Republijk hadde gerenuntieert

vanhaar Recht op de Vkr^tirje en op de (^ofakl^n-, pretendeerende

den Groeten Heer , dat de Inwoonders een vrye Natie , en hy daar

over Befcherm-Heer was.

Aan 't felve Hofwas mede een Franfchen Minifter genaamt Noirt'

tel-, dewelke met Mma Fermca Turkfchen Afgefint in Vrankrijk, die

daar fecrctclijk hadde genegotieert , in 't jaar i6yo. was vertrokken na

Conftantifwpel , alwaar hy de Franfche faakcn niet genoeg beyverende,

in 't volgende jaar wierde afgeloll door A4^. Delrieax-, doch wat fy-

ihnóe^^n"
"^ verrichtinge daar was, wierd feer gcfecreteert, 't welk aan de gehce-

aUechiiik- Ic Chrïften-Wcreld jrcen kleyne fufpicie verwekte van collufie der
"'"' Franfchen met de Turken tegens Polen, volgens 't exempel van haaren

Koning Franfoisde I. die met Snltan Soltman tegens Keyfer K^rd
de V. hadde aangegaan een offcnfive Alliantie. Wat van der Fran-

fchen verrichtinge mochte zijn geweelt aan 't Turkfe Hof, is ons on-

bewuft,en indien fy al van collufie met de Turken mochten onfchuldig

2ijn,fo hebben fy ecliter den Vloek van alle oprechte Chriften op haar

geladen , door dien fy door haare vuyle kuypcryen en verwerringen in

Polen ten minften oorfiak hebben gegeven, dat het felve Rijk , als een

voormuyr van 't Chriftenrijk , door de algcmccne Vyanden van den

Chriften- naam feer ellendig is gefchonden, en in een deplorablen ftaat

gebracht , daar van wy in 't Derde Deel hier na breedcr.

Het Koninkrijk Hungarien hoe dat het felve om de Franfche Am-
bitie is verdeelt geweeft in de gevaarlijkfte Rcbellien en Scheuringen,

en gebracht in ftaat , om onder het Turkfche Geweld te geraaken , is

genoeg



TWEEDE DEEL. 219
f^enoeg geblccken by de overtuyginge en confe/fie der dry Graven van

Nadafii , Zerin en Frayigepatihi , by de antwoord van den Secreta-

ris van Nadajli op de luterrogatorien hem voorgehouden, en by

de Belijdenifie van haare Complicen , dev^'elke haar hadden laten ge-

bruyken j om Geld en Brieven van de Franfche Ambaiiade tot Wenen
aan de Hoofden der t'famen-rottinge te brengen; hoe dat den Fran-

fchen Minifter Vauhmn een cxprefl'e voyagiein Düytfchland heeft door vau-

aangenomen , om de voorfz. Heeren met 'Jiagetski tegcns het Hnys ^""''

van Ooflenrtjk^ op te wekken , waar toe naderhand op 't yverigft be-

fig is geweeii den Franfchen Refident tot Wenen Commandant van door Gre-

Gremonville , om 't aangefteeken vuyr van Rebellie meer en meer te
"i°"viiie.

verheffen , waar by de Perfoon van fijn Keyfcrlijke Majefteyt felf:, ge-

vaar liep , gelijk fulx Serinien Frangepanm aan den Pnns Willem van en door

FHrfleriberg mede in 't heymelijk hadden geopenbaart , die 't {^Uq niet icm\^'^'
aan den Keyfer fijnen wettigen Heer (gelijk hy na alle deugdelijke Wet- Fmftenburg,

ten fchuldig was] maar alleen aan den Franfchen Koning bekent maak-

te, om daar uyt fijn voordeel te trekken.Defen toeleg der Franfchen is

te meer bekrachtigt door het Kafteel Mttran in Opper- HfingarieKjCn

door diverfe Brieven daarin gevonden , dewelke om het refpeft van de

Franfche Majefleyt voor de gemeene wereld zijn gefupprimcert. Gre^

Monville quam eyndelijk tot die onbefchaamtheyt , dat hy reeden eyftc

van den Keyfer waarom hy fijne oude Regimenten fuppleerde met
nieuwe recruyten, waar tegens hy hooglijk protefteerdc, met klachten

vol van dreygementen , en de Keyfer door fijne gcduyrige inftantien fo

importuneerde5tot dat hy veele van fijn Krijgs- volk afgedankt, en door

dat middel aan den Hungaren gelcgentheyt gegeven hadde, om dies te

lichter te rebelleeren. -

Dit Vuyr van Oproer in Hungarien wierde krachtig aangeblaafen a's mede

door den drift der Roomfche-Geeflelijken aan 't KeyferlijkeHof , die Roomfche

by den Keyfer , dewelke uyt religieufen yver de Geellclijken al te veel Gceitciijke,

gehoor geeft , te wegen brachten , dat den Proteftanten tot T^reshnrg

haare Kerken, die fyfelfs met Keyferlijk confcnt opgcbouwt hadden, „agj ^^^^

afhandig gemaakt , en allen Religieufen Dicnft tegens deoudePrivi- ^e rrote-

legien verboden wierd , dat haar in de Hooft-Stad van Opper-HutJga- den gepii-

'

rien , Caftonie genaamt , door den Gouverneur Spank^amv alle Ker- j^*^" y^"

ken ontnomen vincrden , die fy zedcrt het jaar 1(^04. wettig en fondcr ken en

interruptie hadden gepofJideert ; Dat die van RakozS van hunne Aca- Schooien,

demie van Petack,die van 400 Proteflantfche Studenten wierde

gefrequenteert , wierden gepriveert ; dat tot Cafchan den Richter en

E e 2 de
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de meefte Regenten van de P roteflantfche Religie wierden van Iiaare

Bedieningen berooft , en der fel ver plaatfen gefuppleert met nieuwe

Regenten van de Roomfche Gods-dienll ; Dat voorts met het inne-

men der Kerken en Schooien bvna door geheel Hun^arien fo ernftifr

wierde voort gevaren , en de Wederflreevige met geweld fo gedwon-

gen , dat de aengrenfende Turken fulke onbehoorlyke proceduyren

verfoeyden , feggende dat het bittere wreedheyt was , de Proteftanten

met weg te jaagen te willen reformeeren. Dit niet tegenflaande calan-

geerden de Roomfche Geeltelyke de Euangelifche by den Keyfer met

fo veele grieven , en fchooven op der fel ver halfen fo veele ongerijmt-

heeden , dat de Keyfer refolveerde , om haar alle te doen vertrekken,

het welk het geheele Koninkrijk feekerlijk gefiibverteert foude heb-

ten ', Maar alfo de Keyfer naderhand particulier bericht kreeg van defe

onrechtmatige befchuldingen , trok hy degegevene Ordre wederin,

die hy geheel veranderde , en daar op fijn Intereft beter betrachte , het

welke hier vooren op 't 99. Blad vertoont is.

Van defe quade proceduyren der Geeftelyken wierden alleen de

Franfche aan 't Keyferlyke Hof en in Hungarien opentlijk befchul-

digt , dat fy die door haare Creaturen voor langs al hadden beginnen te

brouwen , maar op 't ernftigfl: eerft voort gedreeven , als fy bemerk-

ten, dat haare Verwerringen , die fy door Pater Nittart aan 't Spaan-

fche Hot tegens Don foan d'^ftftria geftookt hadden , te niet Jiepen,

en dat den felven Pater na 'Romen mofte retireeren > daar hy na-

maals tot Card'tnaal wierde gepromoveert.

Gelijk de Voorfichtigheyt van een Conquefleur vereyfl: , dat hy dat

Land of Diftriifl , 't welk hy van voornemens is , door de wapenen te

overrompelen , van diverfe kanten aantaft , often minften allarmeert,

om daar door de inwendipe macht te verdeelen , en door die verdeelin-

ge defelve te verfwakken , ^ia vis unita fortior , Even fo focht Ko-

ning Louis het Chriftenrijk , dathy gerefol veert hadde te conqueftee-

by den Tran- ren , om daar in fijn gepretendeerde Univerfele Monarchie op te rech-
fchengc- ten , niet alleen van binnen door fijne vreemde Intrigués te troublee-

ren , maar ook rondom van alle kanten te benauwen ; als in de Veree'

nigde Nederlanden door fijne prefèntie en de wapenen van hem en fij-

ne Geallieerde , in Polen en Httngarien door fijne corruptien en

Creaturen , en in 't gebiet van de Sereni/Iime Republijk. van Genua,

in 't Gebiet door de Wapenen van den Hertog van Savoyen , dien hy door a/Iiften-

!f ufil^^^ tie merkelijk fecondeerde , om aldaar te ftooken een Vuyr , dat lichte-
pUDliJK van |..| i!»r'f»ir
Gcau». IijK geheel Itahen loude in vlam letten.

Tot
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Tot defe Defleynen op Italien fchijnt Koning Louit bewoogente Reiknenvan

zijn door dry reedenen, i. omin denalgcrneenen Brand van Jtalien deiFeynèn"^

fijn Voordeel te Toeken , en eenige Italiaanfche Princen onder pretext legens Ge-

van AffiHentie te fubjugeeren. 2, Om door Milaan en 7\(apels

werk aan Spanjen te verfchaften , en deflelfs Maclit te diverteeren.

3. Om door fijne Authoriteyt en Arbitrage S^vojen en CJeima te

vereenigen, en der felver Militie in fijnen dienft over te nemen, als hem
hetwiflelvallig lot fijner wapenen in Hoog-en Neer-Duytfland fulx

mochte komen aan te raden.

Tot fundament van defen Italiaanfchen Oorlog,alfo den Hertog van P^eiext mar

SAvojien daar toe rechtmatige pretexten en'redenen manqueerden, feyde JTgen^Ge"

men, dat hy foude van f^rankrijk^ by mangelinge overgenomen hebben ""^ ooriogt,

al het Recht , dat dien Koning pretendeerde te hebben op de Stad en

RepubHjk van (jenua , daar vooren aan yrrnkjijk. cedcercnde al,fijn

Recht en Gerechtigheden , die hy Hertog pretendeerde op de Neder-

landetii uyt hoofde van de fucceflie van Donna Catharina Infante, out-

fle Dochter van PhilippHS de IL Koning van Spanjen. Welke recipro-

<]ue Transporten hebben of haaren voortgang niet genomen,ofzijn aan

de zijde van Savojen te fwak geweeft , om 't felve tot een Reden van

Oorlog voor de wereld te pretexeeren , want hy daar van in fijne Oor-

logs-Declaratie tegens Genua-, dewelke hier achter onder A"". 14. is te

lefen , niet een vvoort mentioneert , maar fijn eenig fundament daar op .
«yfgedrukt

neemt, als dat d'Onderdanen van een fijner Leen-mannen wierden ge- DccJaratic5*

moleftcert door de Onderdanen van een Leen-man van Genua , en dat

eenig Beftiaal den Inwoonderen van Rocca toebchoorende, door d'on-

derdanen van Genua waren aangehouden en niet weder gereftitueert.

Defe Declaratie , waar by men in acht dagen tij ds pretendeerde repara-

tie van alle pretenfe exadien en violentien,concipieerde en publiceerde

men eerft in Pi'éve, na dat men defelve plaats , die onder de Domainen
van Genua forteerde, fonder de minile waarfchouwinge ofdenuntiatie

hadde op 't onvoorfienft overvallen en vermeeftert , en daar door di-

recft tegen gegaan het Recht der Volkeren , *t welk by alle Natiën ver-

eyft, dat de Oorlogs-Declaratie voor de Vyandelyke Aggrefïïen voor- • •

gaat. Met wat pretexten men defe occupatie van Pi'éve wilde dekken, Coiuta-Ma-

fo konde elk niet alleen uyt het Contra-Manifell: van Genua , dat mede gchhsƒ"

onder N". 14. geproduceert is , deflelfs onrcchtmatigheyt afmceten,

maar ook genoegfaam bemerken , dat dit Deflcyn voor langs was gc-

fmeet, alfo Savoyen al vooreen gcruymcn tijd hadde gcflooten een

Tradaat en Alliantie met Vrankrijk , waar van de Articulen wierden

Ee 5 gefecre;"
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savoven ar- gefecreteert , en flerk hadde volk doen werven , dat met veele Fran-
mccrt fterk, fchc en Beyerfche vvierde gebracht tot een groote Armee, die den

Hertog met ongemeenen yver dedi^ armeercn en Inet allen voorraad

voorfien , hebbende tot dien eyndc al in 'fannario j6jz, acht duyfent

Mufquetten , en 4000. pieken doen inkopen voordenieu geworven

Battaillons , ondertuflchen dat hy in geduyrige confcrentien met den

Franfchen Ordinairen Ambafladcur geoccupeert was , eneenBenrfe

en prcDj-
^^^^ prepareercn tot fubfiftentie fijner Troupen, om welke redenen hy

rcert ecu' mede in dcfclve Maant van January pretendeerde, dat de Fice-Roy

ond"rJio°[t
'^^'^ Napels de ordres foude hebben te onderhouden , die voor defen

der Militie, tot fijne voldoeninge , iiyt krachte van het hiiwelijx-contraft van de

hoog-gemelde Infante (^athanna , waren gegeven, en dat hem de

Intereflen van 't felve , die tot een feer grooteiemme opgeloopen wa-

ren, fouden betaalt werden ; By fautcvan welke betaalinge men te-

gens Spanjen mede hadde konnen formeeren een pretext van Oorlog,

en aggrefleeren het nabuyrige MHanen , wanneer de wapenen tegeus

Gentia een gelukkig fucces hadden genomen.

Defe voornoemde Redenen van Oorlog , die niemand anders kon-

den bewegen , om oorfaak te geven tot een Quaat , daar in alle Quaa-
len volmaakt zijn , als die vermaak fchept in 't verderfvan Landen en

Volkeren , en wiens principaalfte oogmerk is Voldoeninge van fijne

Ambitie , ftellen wy ter judicature van de Neutrale Wereld , die defel-

ve fal bevinden van gelijke conllitutie met de vyandelijke actiën defes

Oorlogs , dewelke wy in 't Derde Deel verhandelen fullen.

Geen eenig Italiaans Prins ofte Republijk bleef van de infultcsen

importuniteyten der Franfche bevrijt , elk wierd gelokt dooi het Fran-

fche aas , om door dat voetfel mede in Franfch te ontaarden.

FnnfcheSoi- ^^cn Taus wiert voorgeftelt de religieufe intentie des Alder-
iicitaticn by Chriftelijkften Konings, om by dcfcn Oorlog deHollandfche Ketters

te doen wederkeeren tot het oude Geloof, en haar onheylig Land we-
der te doen heyligcn inden fchootvan de Moeder de Hcylige Kerlc^

't welk dooreen brief van den Koninf^ aan den Paus felfs ^efchreven,

wicrde geconfirmecrt, met byvocginge, dat hy in 't voor-jaar gerefol-

veert was met een Leger van 1 50. duyfent mannen de Ketters te gaan

uytroeyen ; En alfo dit heylige voornemen niet minder als de gunft van
Sijne Hcyligheyt meriteerde, fo verfccht hy; dat Sijne Heyligheyt met
een heyligcn yver en met publijke gcbeeden fijne wapenen wilde afli-

ileercn en zcegencn , en alle Rooinfclie Princen anin\eeren , en tot een

nootwendigc plicht opleggen, om fijne Gods-dieniiige Intentie, naar

allen
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allen vermogen , te fecondeercn , ten minften , om defelve op pene van

excommunicatie niet tecontrariëeren; Ingevolge van 't welke de Paus
den Bijfchopvan Munfter door een Briefonder fijn eyge- hand geën-

courageert heeft , om fijn devoir tot uytroeyinge der Ketters wel te ob-

ferveercn. T>oc\\ o[(o\\ttKoom{^chc (^apitolwm andere Hoven over- die weynig

treft in de kunfi: , om door een Politijken Verre-kijker de Intentien opeiecren.

en Defleynen van alle Potentaten te voorfien , fo deden de Fran-

fche Sollicitatien in 't regard van andere Princen hier weynig opera-

tie , voornamentlijk , als fy in den naam van den Hertog van Tarma
(om haare gefmeede DefTeynen tegens Italien daar na by gelegent-

heyt te beter en feckerder uyt te voeren) van Sijne Heyligheyt preten-

deerden rcflitutie van Cafiro , waar toe het (^onftjlorte der Cardmaa-
len geenfins wilde verftaan , als nadeelig zijnde aan de Apoftolijke

Kamer. En dewijl de Franfche daar op met importuniteyt infteerden,

dede de Paus tot haare fatisfaótie alle de Cardmaalen op dat Poind:

fchriftelijkadvifeeren, welke fecreete l^ota geöpent zijnde , bevond

hy,datter alleen acht tot faveur vanden Hertogvan Parma lagen,

gaande alle de andere tot confirmatie van de Inkameringe gedaan door

Alexander de V 1 1. Waar op de Paus refol veerde, defelve ftemmen
tot een eeuwige memorie in het Kameel .S"'. Angelo te doen bewaaren>

opdat noch den Hertogvan T^arma^ noch de toekomende Taufen
daar over fouden hebben te klagen,

Den HertogvanTofcanen , die nergens meer toe inclineert, als tot Yuakhe
de Gemeene Ruft en Vreedein halten-, om welke te bevorderen hem ^oncuatim

geen bloet of fchatten te dierbaar zijn , om die daartoe vrywillig te

^endeeren , wierd omtrent defen tijd wegens Vrankrijk al mede be-

groet door Monfieur Gaumont , die fijne tranquiliteyt , door vreemde

propofitien en aanbiedinge van afJificntie tegens de Republijken van

Genna en Luca t totfatisfaótie van fijne rechtmatige pretenfie op de-

felve j fo troubleerdc , dat dien vreedfamen Hertog van haar een aver-

fie kreeg, en weynig defereerde aan haare voorftcllingen , flaandein

generale Termen mede af hiiaie propofitie , dat geen Hollandfche

Scheepen in fijn Diftrid: foud(Mi mo^cn haavenen,cn dat men geen
Hollandfche goederen , felfs onder andere namen , in eenige Scheepen

foude willen inbarqueeren
,

't welk blijk genoeg gaf , dat de Franfche

de Wet aan heel Europa wilden geven.

Den Hertog van Mantua', om dat dit mecftcr is van de Sterkte byManm^
van (^ifal , en uyt genegcntheyt en Maagfchap verbonden is aan het

Huys van Ooftenrijk , waar door hy de Partyc van Vrankrijk niet licht

ftond
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ftond te amplccleeren , wicrd door de Franfche liften en lagen bedek-

telijk aangefocht, dewijl openhertigheyt weynig foude helpen; want fy

door fecreetc correfpondentie met den Cjraaj van 'Bolganni , die op
't gemoet van den Hertog en Hertoginne veel vermocht , Cd/at Toch-

ten in handen te krijgen , ten eynde te bequamer in Italien te konnen
oorlogen, als het gepremediteerde Defl'eyn rijp, en de tijd daar toe ge-

booren mochtezijn. Maar als defe aanflagen by den Hertog bemerkt

wierden , raakten Bolgarini in difgratie , en de Franfche in fuiken

haat, dat fy geen gehoor konden verwerven , hoe fterk M^. eiAvmx
in het doorpaiTeeren na (^enetien daarom ook folliciteerde-

enbyvene- ^^ Repiiblijk van Venetien , en de Hertogen van Modetia en
tien.Modena Tarma kondcn mede nietbevrijt blijven van de Franfche Intrigues,

alfo fy door M". a Avaux veri'ochtcn , om in den aanftaanden win-
ter 30. dnyfent man van haare Militie in hunne Landen te incjuartie-

ren , dat geen kleynejaloufie en vrees aan allePrincen van halten^

maar voornamentlijk aan Genua verwekte, welke Republijk daar

door foude geheel omsingelt zijn geworden door de machten van

Vrankrijk^ en Savojen , die beyde haaren ondergang fochten,

Fianfche Siet daar hebt gy de Verklaaringe , hoede Fra*}jche meeft alle *Pö-

dcre^po^en- '^''^'«'^^ ^<*ï« SuYopa hebben gedifponcert na hun believen , om de Se-
tateii te de- yen klcyne Getinicerde Trovincien te abandonneeren , en aan haar tot

door dry" cen proye te laten , waar toe fy generdlijk gcbruykten defe 5. midde-
middeicn. len , dat (y de groot/ie met Geld , de k,leynfle door fchrik van Wa-

penen , en eenige van haar beyde door haare Lijïen verwonnen,

't Franfche HctGeld, waar van de Fr-^w/c^^ eerfl: door den Cardinaal Riche-
Geid hoe Ugft groote quantitcyt hebben opgehoopt , is voor den Vader van den

tegenwoordigen Koning fuiken krachtigen middel tot overwinninge

gcweeil , dat hy daar door meer heeft getriumpheert tegens de Rebel^

len , Hugenoten , Spanjaars , Engelfche , Dajtfche en Italianen , als

door het goet beleyt van fijne Militairen , en door kracht van (Ijne Wa-
penen. 'T welk defen tegenwoordigen Koning fijn Soon als een goet

difcipul ^o wel \s nagekomen , dat hy h'jn Vader noch overtreft in het

vergaaren van fchatten in tijd van Vreede , om by Oorlog daar door te

tridmpheeren. Want indien hem in den Oorlog mochte overkomen
ecnig manquemcnt aan Volk, Ammunitie , Vivres , Correfponden-
tie, O-C. fo foude hy doorliet geld niet alleen alle defelve defeften

konnen fuppleeren , maar ook alle Fortrellcn , hoe fterk die ook zijn,

overwinnen , als hy de Batteryen maar van Gout maakte , en navolgde

de voct-ftappcn van Konins Thiltppm van Macedonien , dewelke het

Geld
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Geld wifttegebruyken jfohetnodigftvvas. Als aan den felven eens

in fijnen viótorieufen cours van eenige onverwinnelijke fterktenver- Anippm
haal gedaan vvierde , dat hy die fvvaarlijk foude konnen verwinnen , om ntenw?ft''°"

te komen tot fijn oogmerk , namentlijk de Vniverfcle Monarchie, fich van de

vraagde hy , ofaan die fterke plaatfen ook Poorten v^^aaren , en of die ceiï wd
wel fo wijd waren, dat een geladen Muyl-Efel met geld die foude kon- '« bedienen.'

nen pafl'eeren, niet twijffelende , wat de Macht der wapenen aan die

onverwinnelijke plaatfen niet foude konnen opereeren , 't felve ^gina
pecunia foude doen , voor dewelke dat te koop zijn Vaderland , Vry-
heyt en al wat heyliger mag zijn,

Doorde Wapenen , hoe de Franfche eenige Potentaten dwingen, Franfche

om hacr begeeren te voldoen , is getradeert in het Eerjie Deel op het
^^^"^"'

74. Blad.

Met haare Liften zijn de Franfche niet ongelijk den Muggen of .F^nfche

den Infeden , dewelke , gelijk Pht&don verhaalt, niet gemerkt wer-

den als [y fteeken , om dat haare werkinge fo fubtici en bedriegelijk h,

dat men by het fwellen eeril merkt , dat men gefteeken ofgebeeten is,

foni(er nochtans dat men in die dikte eenige wonde befpeurt ; even fo

gaat het in de converfatie met de Franfche , dat men niet ofbefv/aar-

lijk kan merken haare liftige deffeynen , maar dat menfe eerll voelt

en gewaar werd , wanneer fy een ander hebben verftrikt.

Door defe middelen fullen de Franfche noch Meefter worden van Apparentïe

meefl: alle Machten van de Chriften Wereld , ten zy elk Potentaat fijne MoifaVcliï^

toevlucht neemt tot dit Heylige Anker : Dat (y , na al haar vermogen. Raad daar

beletten , dat door de oppreffie van de mindere Princen en Staaten de '*^2*='^*

Franfche niet worden verheven tot fuiken hoogte , van waar ^y , als

een blixem , de overige fouden konnen verpletteren. En om dat elk in

't byfonder daar toe geen machts genoeg heeft , moeten i^y alle haare

Macht t'famen fpannen tegens den genen , wien fy alle vreefen. De
OlTen voegen haare hoofden en hoornen by een , als de Wolf haaren

gemeenen Vyand nadert, en als die weder weggaat, gaat elk weder
voor fich weyden ; Wel doen dit de redeloofe Dieren , wat fullen niet

doen de Menfchen , die door de reeden leeren haar cygen bchoudeniflè,

en gefien hebben , hoe de Franfche felfs alle Machten van Europa heb-

ben geperfuadeert tot het aannemen van de welpenen tegens de Span*
jaarts , wanneer die elk een tot een fchrik w-aren. Men moet dcü brand
bluffen in fijn buyrmans huys, want als hy in fijn eygcn huys overflaat, is

het te Iaat,en men moet alles te vooren fo wel overleggen,dat men daar

na niet genootfaakt word te feggen -, fa ik^hadde het nietgedacht.

Ff Dit
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Dit zy voor eerft genoeg van de ^Daytfche en andere Vorften , om

dat het tijd is , nu ook eens te fpreken van de vvaare gefchaapentheyt

Generaal en Conllitutie der f^ereenigde Provinciën i hoe bouvallig die zijn ge-

F^d'amc" wordcn door het verval van haare flindamenteele Staats-Maximen en

ten van de Grondcn, zijnde de vijfPilaaren , daar van wy op *t eerfte en volgende

NcdViUn-' bladen fpecialijk hebben gehandelt , als ; de Religie, fftjittte , Po/;ViV,

den. Militie en Finantie-t en in wat flecht poftuyr van defenfie defelve Lan-

den waren, als fy, van alle vreemde hulp verlaten zijnde,door de groote

vereenigde Land- en Zee-Machten van Vrank rijk^-, Engeland > en een

gedeelte van Daytjland, gelijk als een Vloet overftrooint wierden.

In het eerfte Deel hebben wy aangewefen , hoe dat de Religie word
tweefins geconfidereert , of Innerlijk, of Vyterlijk^ j dat de Inner'

lijke by allen Volkeren is Eenderhande , en Vyterlijkj by allen Vol-

keren onderfcheyden , en hoe nodig tot maintenu van een Staat die

beyde zijn. Nu ftaat ons te examineeren , hoe de Innerlijke tn %Jy-

terlijke Religie in de Vereenigde Provinciën is gemaintineert> en hoe

(y is naargelaten.

Verval der De Innerlijke "Religie , dat is , de Godsvruchtigheyt beftaat alleen

Reï^iè! aan. in de Kenuifle en in den Dienft en Vreefe van den Eenigen en AI-
gaaodc de machtigen God jen daarom isfy het fundament niet alleen van alle

van God. Deugden, maar ook van alle Heerfchappyen en Staaten,fonder de wel-

ke , na ons Cicero leert , nootfaakelijk moeten vervallen de Getrou-

vvigheyt omtrent een Verbond; de onderlinge Gemeenfchap om-
trent het Menfchelijke geflagt, beftaande in de Natuyrlijke Eer-

lijkheyt ende heerlijkfte Deugt , namentlijk de Gerechtigheyt« Hoe
nu de Religie in 't reguard van het eerfte poind, namentlijk de Ken-
nifl'e van God, in de Vereenigde Nederlanden was vervallen, fal

blijken , wanneer wy eens betrachten , hoe niet alleen eenige van

de Gemeente , maar ook felfs van hooger ftaat , indien niet rond

uyt met woorden , doch ten minften door nootfakelijke confequen-^

tie van haare pofitiven j hebben verloochent het Aanbiddelijke Godde^

lijke Wefen , en haar betoont rechte ^theiften , tegen s het gevoe-

len van fommige, die niet gelooven , datter Gods-Verlochenaars

zijn, noch exemplen daar van konnen gegeven worden , hoe wel by
^lutarchus , Cicero , en Socinus verfcheyde verhaalt zijn , en by vee-

lennochin geheugenKfe is het fchrikkelijke exempel vaneenen Va-
Schrikkelijk ninu s tot Tholo/ife y die in 't jaar 1620. daarom levendig verbrand is,

anVaninus dewcike opfijn uyterfte noch fo verhard was, dat hy deomftanders
liet voelen aan fijnen pols , dat hy het minfte niet ontftelt was voor de

fchrik-
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fchrikkelijke dood , die hem voor oogen ftond, en glorieerde j dat hy

geene defperate woorden fprak , gelijk hy feyde , dat (^hriftus gedaan

hadde aan het Kruys j ja als hy alree aan den paal door het vier gefengt

werdende , uytriep : Mon Dieu , Adon Dien , en daar op van een

Munnik gevraagt wierde , of hy nu in God gelooofden , antwoorde hy

noch : Monfienr , c'eji feiilement un fa^on de parler , dat is ; Mijn

Heer » het is maar een mariter vanfpreeken» Dit is by na het Telve, dat

Lucanus in fijn Jupiter Tra^oedus uyt Euriptdes verhaalt : Ik^ heh

geen kenmjfe aan een Jupiter , aan alleen , dat tk^erfo vcat van heb hoo-

ren prakten. Defe materie is te vervaarlijk , om veel daar aan te geden-

ken , veel meer om daar van veel te traéleeren , waarom wy ons bege-

ven tot het Tweede poinót , namentlijk den Dienft en Vreefe Gods,

die by veelen feer fiauwelijk , ja ook niet is behertigt. Alle de fonden Vervji dci

te particularifeeren j die in dit Nederland feer gemeen waren, en tot Rdfgie aan-

God riepen , foude zijn te treeden in het Ampt van de Theologanten, gaande den

dien het beter paft , en welker daagelijxfe forg het bevoolen is. Alleen vr'ccfe Ggds,

dit fa! ons genoeg zijn ; Na dat het Volk in dit Land was gefegent bo-

ven alle Volkeren, en fo vet was geworden als fefchnrun , fo floeg het

achter uyt, en liet God vaaren, die hen gemaakt hadde, en hoewel

het hem met den monde bekende , fo verloochenden hem veele met
het herte door haare boofe wegen, in fomma, het overtrof in godloos-

heyt ook fulke Volkeren , die om haare fonden van God verdelgt zijn,

en verwekten alfo den Heere door fyne gruwelen tot toorn , waarom
hy den Machtigen Koning van Vrankr^k.t als een ^Jfur en een

Nehucadnefar , tot een roede fijnes toorns tot een fchrik defer Volke-

ten , en tot verwoeftinge defer Landen gefbnden heeft.

Noopende de Vjterlijke Reltgie , die meerderhande is , alffer Na- verval van

tien zijn , hebben wy mede aangewefen , hoe nootfaakelijk het zy, keRifigici»

dat eene van defelve by de Politijke Regenten boven andere werde ge- Nedciland,

maintineert voor de Hooft- T^eligie , en dat alle de andere , die daar

nefïens toe gelaten werden, minder werden gehanthaaft , als defelve.

Maar hoe weynig dat dit is geobferveert by eenige Regenten in 't ^er^

tenigde ^^ederUnd , zedert dat het felve fonder Stadhouder is geregeert

(die altijd yverige Voorftanders zijn gevv'eeft voor de Hocft-Religiet Namcntlllk

dat is de Gereformeerde , voor dewelke fy met de Gemeente hebben ^'" '•'= ^""^
r \ A r.1 •!• • 1- formeerde

Opgelet haar Goet en Bloet , en m den jaare 1590. Penningen heten of Hooft-

flaan , op dev^elke aan eene zyde ftont een Pilaar, gefondeert op een ^^<=''S'^'

groot Boek , genaamt Religie, met dit opfchrift : Hacnitimur^datls:

Vp defe Reltgiefiennen vs>)) fal men fien , als men eens betracht , hoe

Ff 2 ver-
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vcrfcheydc ook van de Voornaamfte Regenten , na de Les van den
Florentijnfchen Machiavel ^ dewelke ftrijdig is tegens het gemeen
gevoelen van alle andere Politijkcn , en tegens de cxemplen van alle

Natiën , zedert alle Religiën wel hebben toegelaten ; maar geene on-

die onder- der alle behoorlijk, als een Hooft- Religie-, geprefereert ; want men
drukt wiet- befnoeyden den Gereformeerden haare oude Vryheyt in haare Religie

enKerklijke Difcipline; Men maakte op fommige Plaatfen den Pre-

dik-ftoel Politijk door het fas TatronattfSy en door het indringen

alleen van fulke Theologanten , die de nieuwe Maximen van haar heel

toegedaan , en ten minften mede van haare Maagfchap waren , en men
fchreef alleen den Gereformeerden , en geen andere T!*redicanten voor
nieuwe Ordres , Formulieren en Methoden , waar toe hoewel de Staa-

ten mochten gequalificeert zijn , onvermindert de Vnie tot ZJytrecht

in den jaare i jy^. geflooten , fo baarden fulx nochtans veele On-
luflen in en met verfcheydc andere Provinciën , infonderheyt met Zee-
land en f^riejland , die haar feer hart daar tegen kanten j Men be-

toomde de Kerkelijke Vergaderingen dikwijls door fulke Politijke

Commiflariflen , die noyt in de Kerk quamen , of van een andere Re-
ligie profefHe deden ; Eenige feyden opentlijk uyt, dat de Religie maar
was een Dek-Mantel van de Politie , onder den welken de Regenten
haare Defleynen te beter konden uytvoeren j Men bracht het gehcele

Recht van de Kerk aan de Magiftraat , en confidereerde de Kerkelijke

Saaken niet anders als Politijke Saaken ; Men bracht in de Vergaderin-
gen van de Synodus van Znp-cn Noon-Holland tot 2, <« 5. reyfen toe
de Refolutie van de Staaten > om die te juflificeeren , en de Gemeen-
te door 't Prediken te perfuadeeren tot blinde gchoorfaamheyt , dat (y
alles voor goet foude keuren, wat ook de Overigheyt dede ; En hoewel
hierop fterk wierde geïnfteert , konde men fulx niet te wegen brengen
by de Theologanten , niet tegenilaande de Politijken het naderhand
fochten te modereeren , als (y geen apparentie fagen van eenig fucces,

waarom het eyndelijk bleefftcekcn. Infumma ; Men c|uam ten laatften

fo verre , dat men glorieerde daar over , dat men d^n Swart-Rokk^n
de Voet op de Nek hadde gefet.

De Gereformeerde Theologanten waren mede niet geheel te excu-
feeren, alfo Cy door onnodige en harde Difpuyten tegens malkanderen,
en door onderlinge Verdeeltheden en Facftien, die fy veeltijts met hee-
vigc paflien onderfchraagden , de Kerk haar ontfag tegens haare Vyan-
den , en haar felfs die Authoriteyt en dat Refpecl ontnamen , waar me-
de ^y te vooren voor de heele wereld triuiiipheerden , als fy alle een-

dracht
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drachtig t'famen fpanden , en uyt eenen mond fpraken •, En fo lang dit

niet weder gefchiet , moet haar Kerk meer en meer declineeren , 't en

zy die worde herllelt en gemaintineert door goede Ordres van de Po-
lityke Overigheyt,

Men gaf van die tijd afaan den genen , die buyten de Gereformeer- vryheyt en

de Religie waren , ook daar van noyt uyterlyke profêfJie hadden ge-
^^i^l^neiT'^

daan, meer Vryheyt als oyt te vooren ; Men liet defelve befittenhet die van een

Kuflèn op'tRaadhuys , en het Landen Volk regeeren^ Men vergaf Jg^J
aan defelve fo Polityke als Militaire Ampten en Officien ; Men execu-

teerde geene Placaten , die voormaals waren geëmaneert tegens de

verboden Boekenen Leeringen. Injumma menwierdfo Ltifertijns ^'^ i^}htt-

en f^ry-Geejlig-, dat men fich aan geen feekere Religie meer hielt, tc^gtoo"

maar men foude mettèr tijd ingevoert hebben een univerfecle Syncre-

üfmHs , dat is , men foude alle Religiën in een gefmolten , en fuiken

gemakkelyken Schoe daar uyt geformeert hebben , die aan elx voeten

pafte , en den naam van de Politykj of Liberttjiifche %eligie foude

verkreegen hebben , om dat de Liberteyt by eenigen al fo groot was

geworden (gelijk voor de wierheyt verhaalt word) dat fich feeker

Regent hadde laten verluyden ; dat hy aan Mofes en Vylenfpiegels' Exempelen

hoe\en evenveel geloofgaf (even als ^^ans Leo de X. op fijn fiek- ""^ ^*"*

bedde door een Cardinaal uyt de H. Schriftuur getrooft werdende, fey-

de : Wat verhaalt gy my veel uyt die fabulen van Chriftus , die ons fb

rijk hebben gemaakt) dat een ander by feekere perfoon te wegen bracht,

dat die haaren Bibel in 't vier wierp en verbrande , als die daar mede
uyt de Kerk quam : dat andere de miraculen van het Oude en Nieuwe
Teltamcnt rekenden fabulen ofgemeenc natuyrlyke kunften, en op die

manier alle de fundamenten van het Chriftelijk Geloove om verre

wierpen. In feekere Provinciale Vergaderinge bracht een van de Lee-

den op 't Tapijt , dat men tot Menage van 's Lands-Middelen behoor-^

den afte fchaffen de Academie met de Profejforen , als onnut en on-

nodig zijnde tot Welftant van den Staat , feggende, dat hy felfs niet

gcftud^eit hadde, en nochtans den felven Welftant fo wel kondc be-

trachten en waarnemen , als ymand van Studie : Voorwaar een Oor-
deel , dat fuiken Regent pafte , die noch van Studie noch Oordeel

was , en die niet wifte , dat in alle goede Regeeringen de Schooien al -

tijd zijn gehouden geweeft voor Fundamenten van de Religie
, Juftitie

en Politie, maar die deRegeeringe van defen Gepolitifeerden Staat
"^

wilde confbrmeeren met de Barbaarifche Regecringe der Tfirkjn,

Mofcovitcn en T<^rwr^« 3 die alle Studiën verachten , en defeiVe haa-

F f
5
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ren onderdanen onthouden , tegens de Exemplen van alle wel gefielde

Republijken , die van alle tijden af fodanige Collegien hebben onder-

houden , als Egypten , Syrien , Chaldeën > Indien , Sina , Griekenland

en 'e Roomfche Rijk , en die daar door bevonden hebben waarachtig te

zijn't gene den wijfen FUto feyde; D:it die Steeden fioreeren , inde-

welke T^hilofophen regeeren , ofwelker Regenten philofopheeren. Louis

de XI. Koning van f^rankrijk. Vv^ilde fijn foon niet meer, als defe

Latijnfe woorden laten leeren : j^i nefcit ftmhlare , nefctt regnare»

dat is, Die niet k,^nveinfen , k^wook^met regeeren, waarvan hyniet

veel meer lofs hadde , als fttlianus ^pojlata , dewelke het gebruyk

van alle Schooien verbood , om daar door de Chriftelijke Religie uyt

te roeyen.

Vandejufti- Van de Religie dependeert de fuftitie ^ die fonder den Dienft en
*'^*

Vreefe Gods niet kan beftaan,gelijk Qcero leert: dat by verval van den

Godsdienft nootfakelijk mede moet vervallen de Principaalfte Deugt,

namentiijk de fufiitie, van welkers nootfaakelijkheyt wy pag, 13,

hebben gctraéteert , en aldaar aangewefen hoe defelve is tweederhan-

de : Of Vniverfeel , of Particftlter ; deCc wederom Commutatief^

oi "Dtfinbtitief, '

Yj;!|jV •: \ ^a.

Univcrfeele De Vniverjeele Juflitie was zedert eenigC jaareninde Vereenigde
juftitie ver- jfyovincien fo verre inongebruyk gekomen, dat veele die niet inde

Executie , maar alleen in 't maken van de Wetten noch kenden en ob-

ferveerden , en dat verfcheyde haar die geheel ontrokken , en fy

niet anders falutairoordeelden , als voor foo verre fy voordeel konde

doen.

tkc°*T^u^^'
De Commutative Juftitie was op veele plaatfen in fuiken fobren

veivaiicn, ftaat , dat men daar van wel mochte gebruyken de woorden van Tact-

tus : Leges erant ,
fedinvalidum earnm auxilinm ; vi , amhitn & pe»

CHnia turbabantur , Dat is ; De Wette» waren krachteloos , en wier-

den oeperturbeert door (jeweldy Ambitie en Geld, en datmen fecr /waar-

lijk Recht konde bekomen tegens Regenten of haare Vrienden , die

aan hooger boort faten ; 't welk meeft tocquam by het verval van de

Toliiie , die uyt een ^rijiocratte was gedegenereert in een Oligar-

chie , dat is in fuiken forme van Rcgeeringe , daar eenige vveynige het

bewint van de Souverainiteyt aan haar hadden gebracht , gelijk wy hier

onder fullen demonftreeren.

ranSïïï Defc weynjgeom haar groot Ge fach te beveiligen, en te vermei-

ren, vladen de Hoven van fujïitte , die eertijds van groote Authori-

tcyt en Vermogen waren , te ex.authorifeeren j en te difponeeren na

haar
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haar welgevallen » fo dat men tegens de Stemmende Steeden , die men
Co Souverain maakte, als de Provinciën, geen Provifien verleende, im-
mers dat fy geen obedientie toonden. En men gebruykte het Franfche

tirannicq fpreekwoord , Le Roj ne pleyde pas , que de mainfaifte , uy

t

krachte van 't welke Sijn Hooghep wierd ontnomen de Heerlijkjaeyt

van ^eertrHydenberg, en geweygert Provifie van fujiitie , ongeacht

deffeïfs minderjaarigheyt , en dat het Hujs van Orange daar van in

pofïèfïie was geweeft veele jaaren voor de Troubles en Reformatie,

zijnde nu verre over de hondert jaaren , en die polfe/fie hadde beveftigt

met goet en bloet in de Algemeene Troubles.

De Heer van Brederode was in 't felve predicament , en foude ook
gedepofïïdeert zijn geworden, hadde hy fijn Bailliufchap niet daar voor

gefacrificeert. In eenige Provinciën en Steeden wierden de Giyile
|"eèd^'^*^

Rechten veele na gunften . . , , gedirigeert voor den genen , die van de

Vrienden en Cabale waren , fo dat particuliere follicitatien, het krom-
me veeltijds recht maakten. Hier by quam noch de verdrietige lang-

\^^i^^^^^^
wijligheyt van de Rechtspleeginge , die offe fchoon geen eygentlijke Recht$pic«*

inbreuk op de Vryheyt felfs en geeft, nochtans vry voor een aanfienlij-
^*"2^'

ke vlak aan een vry Land komt te ftrekken, en die ten dtdt verdonkert

den luyfter en lof, waar door Azk Provintien in andere Landen glo-

rieerden , van dat daar noch het Recht gekoft , noch Rechter-ampten

verkoft wierden. Na de Roomfche Rechten , (welkers billijkheyt men
hier te Lande in veelen wil navolgen) moften de gewichtigfte en alder-

fwaarfte faaken ten langften binnen dry jaaren op verftek afloopen

;

Maar hier bleven fy vry meer jaaren aan een fpijker hangen, infulker

voegen , dat de menfchen fterflijk en de faaken dikwijls onfterflijk

bleeven , waar door den Grooten gelegentheyt gegeven wierde , van

de geringe te verduren en alfo te verdrukken , dat nergens , voorna-

mentlijk in geen Vryen Staat , daar yder wel even vry , maar niet even

groot kan zijn
, plaatfe behoort te vinden.

Hoewel datter middelen genoeg konden uytgevonden werdenjom de rcmcd.v»
Luyden, die het procedeeren niet voorby konden,ten minften aan kort ^^^^ *fgp»

Rechtte helpen , wien het meenigmaal anderfins nutter ware geweeft»
'^"^*''"' '*"

de helft vanhaar Recht in den beginne overgegeven , jahaare faaken

geheel en al verlaatenofverlooren te hebben, dan die na fo veel tijd

verlies , fo fvvaare koften , en fo groote moeyten eyndelijk genoegfaani

fonder vrucht te winnen ; En hoewel fulke middelen genoegfaam wier-

den aangewefen ,en van veelen daarom hartelijk en met tranen wierde die vcrwjar.

gefucht , fo kon men geen tijduytvinden, om over het redres van de ^°°^ ^^**"

Hejligc
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Ucylfe Jujfitie te befoigneeren , maar die moft om andere Polityke

afluires (o lang te rugge ftaan , tot dat die Pilaar heel vervallen , en een

medc-oorfaak van des Staats gemeene ruïne was geworden , waar door

liet procedeercn op fommige plaatfen met recht mochte genoemt wer-

den de vierde Geefel van God , om de ryken te temmen , . die door

Peft , Honger, en Oorlog niet konden getemt werden. De Stad

Lof van ^mfterdam , die fo groot en overvloedig is van occupatien meriteext
Amftcrdam. jg kfoon en lof boven andere , dat dviar noyt , federt haar begin , heeft

gcblecken eenigc fufpicie van een Rechter , die door geld of gunft

mochte gecorrumpeert zijn gewcelt ; en ingevalle dat daar ymand aan

fchuldi(T vvierde bevöiiden , die foude niet alleen van alle digniteyten

werden geèxcludeert, maar voorde geheele Stad een fchand -vlek en

abominatic verltrekken.

Dlfttibmive De Dtfirtbrnive fftfiitie was geworden tot fuiken wan- fchepfel

,

vallen?
^"'

^^^ fy
^'^^'^ ^^^^^ "^^^ ''"^^'^ ^" geleek

;
daar hadde geen Premie, Avance-

ment ofStraf meer plaats , als tot voordeel van de Cabaliften en haare

Vrienden , naar welker oogmerk en Intereft dit geheele Recht fich

Avaayde. Was ymand van de Regenten de Contra- Partye toegedaan,

Ptins-gefin- hy mofte uyt de Regeeringe , en mochte niet langer bcfitten den floel

uvt'dc lu:-
^^" ^^^^ ' ^*^" ^V *^°°^ veelvuldige dienften gemeriteert hadde , welke

geerirgc. plaatfen dan gefuppleert wierden met vertroude vrienden. Socht ymant
de Contra-partye alleen maar met behoorlyke middelen te a/fifteeren,

hy mofl van kant j hadde ymand van de Vrienden begaan een (^rimen

morte piandfim, waar over hygeboeyent was, die konde men uyt de

boeyen loilèn , over fijn delicft difpenfeeren , en hem laten pafleeren

voor een eerlijk en waardig Patriot , gelijk fceker Regent , dewelke

door hulp van fijne Patronen wederom op vrye voeten geftelt zijnde,

naderhand fulx heeft moeten boeten met een fomme van tien duyfent

guldens, en met de inhabiliteyt tot eenige Digniteyt Hadde ymand die

van de rechte geur niet was , een getrouwen dienfl: gedaan aan 't Land,
voor dien was weynij^ overig ; maar ,vas het ymand van de vrienden,

voor dien waren geen goude Koppen, groote Gefchenken of Heerlijk-

hccden te veel,

officicn uyt De Offiden fo Militaire o^ToUtyke , waar mede men na defe

om pcid Dtftribmive Juflttie hadde bchoorcn te honorccrcn perfoonen van
veikoft. Merite en Capaciteyt , wierden op fommige plaatfen verbeven of ver-

kofc voor Faveur en om Vriendfchap , en op fommige plaatfen voor
geld aan den meeftbiedende , die het felve weder fochten in te pal-

men met den Intereft , tot nadeel van het Gemeene Beft, dat voor

par-
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particulier Voordeel mofte wijken. Defen Handel en Kuyperie is nocli

by de Grieken , noch %omejYien , noch eenige Oude Republijken in

gebruyk gevveeft , en by de Civile Wetten ook verboden. L, umca. ^.
ïie perfe^iif. di^mt Ub. 12. £t tri Novel.S. ubi hi perator aittom-

mum occafionem ej[e maloium , & toiius nequitU prkctpitim , (jr termi-

nhmtfiJitdexpYG mnnere fuo mercedemprtzflare cogatur.

Van de tolitie , van haare Forme en der felver Gtbreeken , van de van de PoH-

volmaakheyt van de getemperde Forme, en van de Adminiflratie van '^'^•

de Politie is gehandelt pag, 14. en volgende. Nu ftaat ons hier te too-

nen hoe dt(e getemperde Forme inde Vereenigde Nederlanden was
ontaart , en hoe de Politie fo vreemd wierde gedirigeert, dat daar uyt

ftond te verwachten de feekere Ruïne en Ondergang van den voorigen

florifanten Staat. Om dat de Tolitie den heelen Staat regeert , en de

vier andere Pilaaren van Staat van ^q(q. 't meeft dependeeren en wor-
den gemaintineert , fo moeten die nootfaakelijk mede vervallen by het

verval van defe.

Hoewel den Staat defer Nederlanden-, maar infonderheyt van ziinJeOor-

HolUnd en Zeeland , volgens het feggen van Haar Groot Mog, in
oudcrjleur

haar Tlac.iatvanden 16. OBob, 1587. binnen den tijd van Soo. der Vereen;

jaaren , in dewelke de Cmaven met de Staaten hadden geregeert,
?c^,'|^''^"'

was geweeft onveranderlijk,en fo geduyrig als eenigcn Staat ter wereld

foudeiuogen wefen , en in die tijd noyt met den fwaarde was gecon-

quefteert, ofte t'ondergebracht , noch by Uytheemfe , noch by Inland-

fche Oorlogen , fonder dat men daar van andere reedenen foude kon-

nen geven , dan dat altijd goede Eendracht , Liefde en Verfland is ge-

weeft tuflchende Tnncen en Staaten van den felven Lande; En
hoewel zedert den voorfz, 16. Oüoh, totdenjaare 1651. ^^^^ Ver-

eemgde T^ederUnden door goede Eendracht en Harmonie tuflchen de

Tnncen van Orange H,L^M. en de Staaten met de rroetfchap-

pen der refpe(5live Steeden hebben gebloeyt en aangegroeyt tot admi-

ratie en invidie van de ^eheele wereld , en fcheenen door haare goede

Politie als onvergankelijk te zijn; by welke forme van Regecringe men
na alle reedelijke Wetten , haddebchooren te bJijven , en te betrach-

ten den fpreuk van Saluflias .- ^md Imperium factie tisdem artibus

retinetur , cjuibus imtio partum efl. Dat is : Tiat een Rijk licht door

defelve middelen word behouden , waar door het is groot geworden ; So
zijn echter eenige Regenten fo verre gekomen , dat fy tegens de oude

pou[ie^5/,Je

en goede Maximen , de Forme van ae Tolitie hebben verandert , en vereenigde

uyt een Getemperden en Perfeden ftaat eene puyre ^rijfocratie in 5!:ï.^'^"^'

Gg ge.
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nevoert , die foo defedueus was , dat (y in ccn Oligarchie verbafterde,

en lichtelijk ook tot een Monarchie hadde konncn ontaarden, (ge-,

lijk het Hertogdom van To'ca^e*} onder de Afedtcn) indien by een ge-

nerale Revolutie en Omkccringe van de yflnlhcratie , en door het

weder aannemen van een Stadhouder niet wederom op de beenen was

geholpen de oude getemperde Regeeringe, by dewelke defen Staat

altijd hadde welgevaaren,

binnen de- Hoe eenige Regenten defcr Nederlanden by het leven van de voor-

hetïaThou- gaande Princen Maurits en Wtiiem de 1 1. //. L. M. de Stadhou-

cierfchap derlijke macht hebben getracht té vernietigen , en het geheele Bewint

moiiificee- van den Staat aan haar te brengen in forme van een puyre Arijiocrauey

""•
is te fien op 't 112. en vol'iende Bladen. Maar hoe en door wat mid-

delen , zedert het overlijden van den hoog gemelden Prince Willem

de 1 1. de al-om bekende Lmvenjleynfche Heeren met haare Adhe-

renten en getrouwe Navolgers het Stadhouderfchap hebben foeken te

mortificeeren, en effeStive hebben gemortificeert gehad, en hoe daar

door den Staat der Vercenigde Provinciën is gebracht in het uyterlte

pcricul , van heel en al onder een onverdragelijk jok te geraaken, Haat

hier te examinceren.
enceneikic Naar hct afflerven van Prins Willem de II. en de geboorte van

optc°KJh- defleifs eenigen Soon T^rins Willem de 111. r.H onfen Gez.cegenden

'*='' Stadhouder , raakten de Louvenftejufche Heeren weder in haar volle

credit , en deden alle devoircn , om de Stadhouderlijke Regeeringe te

vernietigen , en de Regeeringe van den geheelen Staat ( dewelke be-

ftaat in de Vryheyt der Steeden ende des Volks , in de reprefentative

Souverainiteyt der Staten , in de Authoriteyt van een Stadhouder , en

dm noch in de overecnkomft en conftitutic der Unie ) te brengen in

handen van de Staten , dat die alleen Aen geheelen Staat als Sóuve-

rainc mochten rcgeeren , 't welk fy Tochten uyt te werken door dry

Middelen

:

door .iry
j Y)m fy het Hhjs van Orange met alle die het felve Huys toe-

"'
qcdaan waren, Tochten te vernederen , en te brengen buyten alle Ont-

Tag en Employ.

2. Dat Ty de Regenten van de Provinciën en Steeden flatteerden

met de abToluyte Souverainiteyt.

5 . Dat Ty de Gemeente lieT-kooTden met den Toeten naam van Vry-

heyt, die Ty overvloediger Toude genieten by de AriftocratiTche oT

StaatTche Regeeringe, als dat men mede een Stadhouder hadde.

int'émi^vln
Raakcnde het eerftc , To is Tccker , dat dcfc Natie , zedert den tijd

vari
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^an CiviliSi noytgevveeftis Tonder een Hooft onder de benaminge de Gemeen"

van een Cra^f oï Prins t die altijd de Wetten , Zeeden en Souve- '«•

rame Macht van den Staat onderworpen bleef. Onder fodanigen

Hooft heek degefamenthjkeNat:e, die eygentlijk den Soiiverainen

Staat is (gelijk fulx van Ctcero Itb. 5. de Repubitca wort geleert:

MespHblica eji res populi , cum bene & jufle geritUY ab uno rege , Jive k

pancts optimatibfts y five ab umverjo populo» Dat is ; De Repub'ijk

behoort aan 't Volk^ alsfj wel en met recht word. bedient van een Kordng^

ofvanwepige der yoornaamjie , ofvan'tgefamentlijkeFoll^) altijd

Willen geregeert zijn , tegens welkers wil en dank niemand de Forme
van Regceringe vermocht te veranderen , en van een wefcntJijk Lit

of Deel te verminderen. En onaangefien de Authoriteyt der Princcn

van Orange altijd haar weefentlijk Deel gehad heeft in het eerjfle Ge-
-bouw defer Republijke, en in alle defl'elfs avontuyrcn, gediiyrende ^cn

gantfchen Wasdom en Voortgang van den Staat , en iiyt die oorfaak

ook altijd behouden heeft een dikke Wortel niet alleen in de fes andere

Pi ovincien buy ten Holland , maar ook felfs in de herten der Gemeen-
te van Holland fclve , die nergens anders om riep , als om een Stad-

houder : So heeft men nochtans defe laatfte 22. jaaren feer cetracht , .**j"
^""

^' . > V ' mindert de
om dclclve Wortel uyt te rooyen en te doen verdorren , waar toe men Authoiirej t

gcbriiykte verfcheide fpecieufe pretexten , als dat dePrincen tegroot
p^Jnf^"^

wierden in den Lande, en van tijd tot tijd gedongen hadden na de Sou-

verainiteyt , dat het Land door hun wierJe uytgeput , en dat men de

inkomften van den Lande mofl: menageeren , en tot dien eynde alle

middelen aanwenden , tot verklcyninge van dit Huys fo in Perfoon,

Naam aJs-Gocderen, gelijk uien 't felve ookfo heeft beyvert, datmen,

niet tegenrtaande eenige Leeden der Vergaderinge voorflagen deden,

om aan den jongen Prince op te dragen alle de Eminentien van fijne

Voor-Vaders, tegens hem als den eeniglten Erfgenaam van den Hoog-
gemelden Kuyfc , als hy noch in de wiege lag , door Tradaten met

Cromwel oprechte die befaamde yiEie van Sec'ufje , en hem nader-

hand buyten hoop brachte van verdere Digniteyt door het Ecuwig

Ediü; , dat den gehcelen Staat met Ecde moft bekrachtigen , gelijk

het felve hier vooren verhndaelt is.

Men verdeelde de Authoriteyt der Princen onder deverfchcydene

•Magiftraniren van den Staat : Die van de Steeden mat'gden fich aan de

• laatlle Nominatie van hun byfondere Ma^iftraats Perfonen : De Staa-

tenTrovp cial trokken aan hanrhet vergeven van de Militaire Amp-
ten over die Troupcn , dewelke op haare Repartitie ftondcn : De

(j E 2, Staa-
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Siaaten Qeneraal eygenJen.haar toe het Commando over de Legers

door Officieren , die fy felfs (lelden , en na haar believen veranderden;

M jii fochc de Aiithoriteyt van den Prince ook fo re verminderen , dat

inPeifoon, eenige dorften rontuyt fegj^cn: Datbyaldien Stjn Hoogheyt quam
folliciteeren om een Vaandel , men hem het felve foude en mofte wey-

geren ; Men ordonneerde by een Refolutie van den 4. Martij i6<f6,

dat den 'Pmice van Orange fijnen titiil van Sijn Hoogheyt niet meer

foude mogen gebruyken , als voorheen , maar dat in alle Aden , daar-

in de naam van den Heere Prince foude werden gebruykt, in den begin-

ne eens, en ook in de onderfchrijvinge foude moeten werden gellelt

Den Heer Prince van Orange, en dat dan in 't vervolg foude konnen

werden geftelt Sijn Hoo^eyt-, als relatief tot het voorgaande, of

Hoog-r^emelde Heere Prince ofdiergelijke; Men dede overal fijne wa-
pens wegnemen; Men ruymde in feekere plaat fen weg de Stadhou-

derlijke Stoelen , die daar van oude tijden af geftaan hadden; Elders

verkoft men 'sPrincen Hofaan Particulieren; Men verbood de Pre-

dicanten in 't toekomende meer voor den Prince te bidden, waarom
men haar voorfchreef feekere Formulieren van Gebeden ; Men be-

ftrafte in verlcheyde Provinciën de Predicanten , die de loffelijke Da-
den van de Prmcen van Oran^^e ophaalden , en de fauten in de Rcgee-

ringe bedcktclijk aanwefen ; Men bracht het fo verre , dat het in fom-

mige Steeden onder den Burgeren een fchande gereekcnt wierd te heb-

ben een Orangie Vaandel , Veld-teeken of Linten , maar derechte

Couleur na de Mode moft zijn Wit ot Swart, zijnde de eerlle ais een

voorbcelt van de aankomftc der Franfchcn , en de andere als een tce-

ken van Rouw over 't felve.

in Naam, Men focht de uytileekende Verdienften van dat Doorluchtig Huys
te bekladden en aan te vrijven alle vuylc ongcrijnitheden en mifdaden,

die men noch wilde juftinceeren met groote Deduflien , verfcheyde

Traclaten en Diftumatoire Libellen ; en in plaatfe men defelve hadde

behooren op te haaien , en te verbieden , en der felver Aurheiiren na

behooren te ftraffen , fo vereerde men fulke Boeken met Oflroyen, en

de Autheuren met finguliere gunften ; Gelijk Iict Boek van La Court

gemaikt en geintituleert ^anw/yfmge der heylfame ToUttjke Gronden

en Maximen vaide ReDüblij!^ van Holland en IVefl-Vriefland by de

Vergaderinge van de Staaten van Holland en Wcft- Vrieflind , op den
10. Deccmb. 166'è wanneer eenige Regenten abfent , ennahaarere»
fpedive Steeden in 't laatfl: van de week, enby hetfcheyden van die

Vergaderinge vertrokken wnren,is vereert met een 0(Sroy van 15. jaa-

ren,
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ren , dat van den Raad-Pehfonaris M^, Jan de Wit geteekent was, en
naderhand door defelvc coinpleete Vergaderinge by haar Placaat m
datoden 28. A^ey i66<^. als fub- en obreptief verkreegen , ingetrok-

ken , gerevoceert en het Boek verboden is op pene van 600. guldens,

met defe exprefïien : Om dat hetfelve Boeket» veele inq^redief:ten enpaf-

fages inJHueus , laflerlijkten ten haogften detejiabel ts , gelijk breeder by

't felve Placaat te fien is.

Men dede fijne middelen verminderen door de vooren geroerde fn'nGocdc-

Proceduyren van Gertrujdenberg , door befvi'aaringe van fijne Hof-
houdinge en Finanticn, &c.

Om dit werk te beter uyt te voeren , Tocht men uyt de Vroetfchap- .
Men on-

pen der Steeden , en uyt de Hooge Collegien der Regeeringe uyt te de Prins-ge-

houden alle die men oordeelde , dat het Hhjs van Orame eeniger ^*'"^^'

maten toegedaan waren. Geen uyt defeive hadde hoop tot eenig fo

Militair als Politijk Officie of Beneficie, omdat men daar mede al- enavanceer-

leen begunftigde de fijne , den welken men gaf fulke aanfienlijke Amp-
^e c""

^'"

ten , die t'famen , om voorgaande Refolutien , van een Perfoon alleen len,

niet mochten bekleet werdenj Men begiftigde fo veele Knechten,of die

aan fijne Dienfi:-meyden gctrouwt waren, met Officien , datter (gelijk

voor feekcr verhaalt werd) in de Mcyerye van 's Hertogen-Bofch alleen

over de 80 der felver tot Ampten geavanceert waren Hiefiên ecnige

Prins-gefinde in de Provinciën haare Hoofden op , daar fond men Hol-
landfchc Gefanten heen,om haar ter neder te fetten,en als fulx door be-

loften en toefeggingen gelukte,ging de Regeeringe wei en harmonieus.

Het was niet genoeg , dat men op fuiken wijfe het Lofièlijke fJuys ^^l^iocht
van de l^ijfoufcbe Heiden fwart en verdacht maakte by de Regenten ment'mtro-

en Gemeente van Hollanden Wert-Vriefland, maar men laboreerde ?"?eamk°c
gedayrig , om de andere Provinciën mede tot dat fentiment en verkeer- rrovincicn.

deimpreflie te brengea, en aldaar de gchcele Regeeringe ook te ftel-

len in handen van eenige wcynige Heeren van de Cabale , in formc van

een Oligarchie.

Die van Gelderland zijn altijd gcwecd: getrouwe Voor -Vechters en «is in Gel-

Yveraars voor het Hoog-gemelde Huys, maar zedert ecnige jaarcn,dat
***"''"**'

daar door veelderhande Pradijken,eenige Regenten met defel ve Maxi-
men geimbucert wierden , die het Bewint van de Provincie en Steeden

alleen; gelijk in een OUiarchie , geheel in haare Macht kreegen, en
alles dirigeerden na de intentie van "//ö/Z^y^, heeft Stjn IJooaheyt daqr

niet meer credit behouden , als ergens.

De Provincie van Zeeland is altijd de Intereffen van het Hf^js inzseiaud,

G g 3 van
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van Oranoe feer toegedaan geweell , maar na dat fy feer fubijt vtrloor

den Heer l'''eth-) waar door het pi:ncipaallte Bewint van die Provin-

cie creraakte aan andere Heeren , die de Contra-partije leer foveerden,

fo begon men daar mede te verflippen, en wierden inmeeft de Steeden

eenige Heeren door indudie getrokken in de Partye van Hollandt in-

fonderheyt tot A1iddelbur;i enter 7holen, daar men oordeelde, dat

men Holland belioorde te gemoet te komen.
in'tStifc De Provincie van Vytrecbt volizde de Maximen van HolJand fo
Uvttccht, \ -11 T r II I « r> Tl

na, dat fy van veelen wierde bygenoemt Hollands-Aap or t Bootje, en

van Crimen . , , . foiide befchuldigt zijn geworden , indien (y Holr

lands petitie in alles niet voldede.

. , . n 1 De Provinciën van Vrteüund en Groenin^en , om dat die haaren

en Giocnin- byfondercn Stadhouder hadden , konden hier omtrent niet wel geper-
^^°' fuadcert werden, hoewel fiilx wel ernftig is getenteert als haaren Stad-

houder f.üig: gedacht: door een ongeiukkigen Plloolfchoot fijn leven

verloorenhadde; en hoewel den arbcyt daar toe niet heel vergeefs is

aangeleyt, fo bleeven defe Provinciën noch llandvaflig, en wilden niet

wel na veranderinge luyfteren, fcggende geduyrig: OmnismMatio ejl

pericalofa,

en in Over- Doch om van defc wonderlijke Intrigues een ampel Exemplaar te

YUul. neven , fullcn wy eens fpccialijk aanwjfen , wat voor byfondere Ver-

anderingen en Onluften, zedcrt eenige jaaren, in Oier-TjJnl hier door

zijn gecaufeert en voorgevallen.

De Provir.tie van Over TJful pleeg voor de andere Provintien te

dienen tot een model van een goede Harmonie en Regeeringe, ter tijd

toe dat in 't jaar i^44- Sweer van Haarfolte Droji vun SalUu.t , een

getrouw Dienaar des Huyfes van Orange-, (juam te overlijden j in

wiens plaatfc fuccedeerde HUdo v.an Foorfi , die de VoetR.ippen

van den overleden wilde volgen, doch de Regenten begonden daar na

van haare Maximes te veranderen, infondcrhcyt met het Overlijden

van Stjn Hooghejt in den jaare 165 1. waar op volgden de Befen-

dingen door die van de Loeveiifte)>i[che Faüie in alle de Provinciën,

daar by fich voegden die van de zijde der R,iasfelfche in Over- T/ful met

de Stad 7)evemeri waarop volgde het affkrvcn van foan 'Tiip^erda

tot het Weldam, &c. Droji vanlwerde , in wiens plaatfe wetteljkr

en met pkiraliteyt van flemmcn in ^pril 1654. verkooren wierd

Rut^ert van Haarfolte tot Haarfl , Drof} van Lwgen , waar tegen

lich oppofccrde y^dolph Hendrik^ va-i R.xasfelt , een groot Mignort

van den Rand- Penjionaris de Wtt , met eenige weynigc Edden
en
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en de Stad Deventer, die defe eleólie iliufoir maakten , decricerende

en denigreerende den perfoon van Huarfolte met vecJderhandeonge-

rijmtheden, om haar fuRenuen te coloreeren , *t weïk fo, verre Cch ex-

tendeerde dat de Staatfclx: Vergaderinge vvierde gediflblvccrt , en dat

men begon tot extremiteyten te komen ; De Ridderfchap en de Stc-*

den Campen en Zwol, wilden den Droji Haar/olie in Twente in-

troducecrcn , daar tegen lich Raasfeld met fijn Geconjureerde , cw

de Stad Deventer feitelijk oppofeerden ; aannemende den naam , en

zegel van de Staten, en tot koften van den Lande Militie ofWaart-gel-

ders, die in de Twentfe Stedekens als Oldenfeel en elders geleyt wier-

den , voorgevende de Vryheyt te willen conferveercn , de Gemeente
inprentende, dat de 1)ro(i Haarfolte en die van fijn familie den Frins

v'tin Oranje te feer waren toegedaan. Dit viiyr van oneenigheyt , fo

voortlopende, wiften die van de Ridderfchap, en de Steden Campen
en Swot t geen beter expediënt, als te treden op het oude fundament,

en eligeerden in OêioOer 1654. ^^" l^rince v^n Orange tot Stadhouder

in Over-TJfiil -, en geduyrcnde deffelfs minoriteyt , den Heer Pm

^

Willem van NaJ[aii St'-tdhonder va>i t^riejïand', Defe Prins Willem al-

fb aangenomen zijnde dede alle vlijt, om de qtieftien t'aifop^ëren, maar

Raas feit en de fijne, als de Nylaudtn binnen Deveyiter-, fcheptentoen

daar uyt noch meer pretext ; als dat de Vryheyt was verkragt , waar

onder fecker //o//^«<^j/yefr fijn perfonagie fpeelde, en ée R.tasfelt-

fche foveerde , die ook de fteeden van Hajfelt en Steemviik. 3^" ^^^r

zijde trokken, als of fy door het eligeeren van een Stadhonder in haare

Privilegiën waren verkort. ;i.:.-4.;j

Den Vice-Stadhotider van Over-TJftil Prins Willem van NaffaPt

by de Regenten aüe devoiren doende , om defe queftien aan een zij<}e

te fetten, trok felfs in perfoon na ^Deventer y om aldaar insgelijx te

doen , doch qnam onverrichter faken weder tot Swol ; ondertufTchen

dat in Holland gefmeet wierd de ^Sie van Harmonie , over 't non eli-

geeren van een Stadhouder , &c, met den gevolge van dien , en fineii-

lende dit vuyr van oneenigheyt meer en meer , raakten die van Hajfel't

onder 't voorfz. pretext , en om dat fy fuftincerden , dat de Swolfehff

Veer-fcheepen daar moften aanleggen , andere daar haare waaren ven-

ten , en dewijl fy de partye van Deventer gekooren hadden , in adie^

fchooten op de Swolfche Feer-fcheepen en haalden die met geweld aan,

v;aar over die van Swol aan de Ridderfchap en Steeden klagtig vielen,

by dewelke refülutic genomen wierd, om die \mi Hajfelt te benau-

wen , en te bedwingen , gelijk gefchiedc,

Den
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Den F.aad-Pey>for3arisdeWit eyndelijk fiende , dat hier uytmeer

fsvaarigheyd foude rijfen , vvift het daar hccncn te dirigeeren , dat ciefe

faken ter Uytfprake van hem en den Heer de (Jr^iaf wierden gel}eit,d!e

fulx afdeden op den naam van de Startten van hoUand, met prefcriptie

van veele Reglementen voor de Regceringe in üver-TJjui , met exclu-

fie van Sijn Hoogheyt als Stadhoptaer , en T^rws WtUim als Vtce~

Stadhouder , en met renuntiatie van de Heer Haarfolte van 't ^Drofl*

uimpt van Twente.

Raasfeld door de Wit tot fijn oogwit gekomen zijnde , waar op
niet lang daar na volgde het overlijden van den Drofl van Sallandjfpan-

de alle krachten in , om , hoewei tegens de vcorn. gcfmeede Regle-
menten , met Haarfolte te correfpondeeren , en die met fijne vrien-

den te induceeren , datmen gefamenrlijk foude treden tot het verge-

ven van alle vacante Charges ; 't weiken iliccedeerde , werdende hy

Haarfolte, dien men voorheen niet waardig achte, cm Drofivan
Twente te zijn

, gemaakt Drofl van SalUr.t , en Prefident der Pro-

vintievan Over-TJfal , enhet Drofl-^mpt van Twente o^h^m Raai-
felt geconfereert.

Evenwel in hem Raasfeit een Wrok fittende tegens die van

Haarfolte , vermits {y altoos haar inclinatie toonden tot het Hu)s van
Orange y dirigeerde in 't jaar 1666. een op fchroeven gefielde Re-
folutie over de introdudie van Stjn Hooghejt in den Raad van
Staate, en als (generaal over de Mtlitie -, 't welk temeer fich open-
baarde , wanneer door den Heer van l^allar.t en Lahgen, geduyrende
den Engelfchcn en Munfterfchen Oorlog , wierde geproponeert , om
Stjn Hooghejt te difponeercn tot een reyfe naar Lngelant cm de
Vreede, waar tegens Raasfelt gcduyrig urgeerde , darmen 'Paliand

en Lange over fodanigenpropofitie fcudecn mofte cenfiireren , als

iulx biiyten Laft van haare Principalen hebbende gedaan ; Maar als

dit geen fucces nam , praciifeerde men in 't jaar 1668. door dry

Gefuborneerde perfoonen een conferentie met den ^Urofi van Sal-

lant Haarfolte , om van oude kenniile te fprcken ; Defe drie Ge-
meentslnyden van Campen zijnde, met den 'Drujl Haarfolte van ai-

Jcs difcoureerende , en haar dienft prefenteercnde , in /pecie in 't re-

guarde van de Regeeringe , rapporteerden binnen Campen , dat

Haarfolte den Vnnce van Orange tot Stadhouder wilde maken,
en de Regceringe binnen Campen veranderen ; Dit namen die van
Campsn op voor een Cnmen Lafe Majeftatis , hier ageerde den
Heer Raasfelt feerkonftig fijn perfonagie, bekuypende voorheen

hoe
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hoemen den Droji Haarfolte foude adioneeren , en fijn vrienden uyt

de Regeeringe fchoppen , doordrijvende, dat men Extraordinaire Ge-
deputeerden Itelde , onder pretext , om de Finantien te redrefleeren,

doch in der daat om door defelve den Droft van Salland uyt fijn Droft-

ampt en Prefidentfchap te fetten, 't welk hem fo verre gehikte,dat hem
in de plaats van Haarfolte niet alleen wierde geoffereert 't Drolt-ampt

van Salland en het Prefidentfchap , maar dat den Heer Palland ook tot

Campen fijne Commiflie ter Generaliteyt wierde ingetrokken , en dat

den Heer Samen buytcn tij ds uyt den Raad wierde gefet , op voor-

geven , dat hy met Haarfolte foude hebben gecorrefpondeert. Daar

op v^'il de men voorts het Lieutenant Stadhouderjchao in Over-7J[tit

mortificeeren, onder fchijn, dat waar geen Capiteyn was , ook geen

Lieutenant nodig was; Maar daarna in 't jaar 1670. den Collonel

H^iarfolte overleden zijnde, die dit ampt van outs bekleden, wilde

Raasfelt op feekere Conferentie , beleyt op den 15. OÜ:ob. 1670. tot

Heerde doen aanftellen een Lieutenant Stadhouder over de Militie in

Over'Tjfiil , om eene van fijne Cabale daar mede te beneficeeren , dat

hem toen nochtans miflwktcn, tot in Febr. i6jz» wanneer 't felve

Ampt wierde gedefereert op den Colonnel 'Dtderik^Stek, 'Raasfelt

noch niet vcrnoegt fijnde met dus de Regeeringe aan hem te trekken,

tafle ook in de Ftnantien , onder prsetext van die te willen redrefl'eren,

dewelke efi-ed:ive getroubleert wierden met ongehoorde concepten

van Mefiiage en befchuldinge van ontrou der geener , die de Finantien

waren aanbevoolen , voorgevende dat men alles qualijk adminiftreerde

en ter Generaliteyt eenige Tonnen-Gouts hadde overbetaalt ; daar toe

eenige kunftige Balancen van Credit en Debet opgeftelt , gedrukt en

gedivulgeert wierden , daar nochtans ter Gcncraliteyts Rekenkamer

notoir was , dat men t'zedert 't jaar 1661, (behalvende voorigejaa-

ren ) tot 1671. alleen over de 11, tomen (^oms aan Extraordinaire

Lam- en Zee-la(ien ten achteren vv.is ; Tonder eens het achtcrvi^efen

van de Militie en Provintiale fchuldcn in 't particulier te rekenen , en

dat men in Over-Jfnl Anno 166'y. en j666. door de Munlh-rrche

invafien aan 't inkomen der Provinciale Middelen over de dr e Tonnen
Gouts hadde verlooren; Ook niet tegenftaande alle Laften haaren cours

hadden gehad , fo dorft men venteeren , de Provintie in 7. jaarcn uyt

alle haare fchulden te willen redden; enalfofijn fuÜinuënen menecs

uyt te voeren. Maar men dacht niet aan fo veele Millioenen Capitalen,

daar de Provintie mede befwanrt was. Enincas,dat de Crediteuren

gecontendeert hadden tot aflofïïnge , hoe foude men die hebben kon-

H h nea
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nen voldoen ? Maar het oogmerk hier omtrent was , om in te voeren

eenen Rhtmen tot Financier t die men ook tegens proteft van ande-

re Leden in 't Collegie der Gedeputeerden introduceerde , befvvaaren-

de het Land hier door met nieuwe Laften , ondertuflchen datmen pre-

texeerde, het Land door een nieuwen Financier te willen ontlallen,

'tv^'elkeen v^erk was, dat de Heeren Gedeputeerden Staaten ge/a-

mentlijk v^'as aanbevoolen. Men trachte den Griffier immiddels van

lljne Fun<fiie te deportceren , en incarcereerde Mterio , die den Grif-

fier affifteerde , om alfo fijn voorgeven fchijn te geven. Ja wanneer

diergelijke Concepten obftacul vonden,wift men 's Generaliteyts Con-
fenten daar aan t'accrocheeren.

Door defe Vreemde intrigues en proceduyren kreeg den Biflchop

van Munfter kenniffe van den Staat der Provincie van Over-Yflul , en

occafie , om de Ingefetene by den Oorlog de onbetaalde reftanten fo

ligoureufelijk te extorqueeren , dat veele daar door zijn geraakt in een

deplorablen ftaat.

De Militie ondertuflchen bleefonbetaalt en ongedifciplineert , hoe-

wel men daar over veel difcoureerde , fchreef en Refolutien dede tey-

kenen ; men gefwijge felfs de Extraordinaire Confenten Anno 1671.

en 1672. in fo dangereufcn tijt achtergelaten, de nieuwe Wervingen
geilaakt , ja ten deele achter gebleven , het invoeren van de nieuwe

middelen by de andere Bondgenooten ingewilligt , gcenfints nageko-

men , Compagnien tegens ordre van de Generaliteyt afgewefen , door

extraordinaire (Gedeputeerden gefocht den Land- dag te annulleercn, en

als fulx niet wilde fucccs nemen, den felven Land-dag fodanig door ge-

ibchte middelen gcprotraheert , dat die op den tijd van 't aankomen der

Vyanden , noch niet was gecyndigt , waar door gcene Rcfolutic tot

de Wervingen en andere hoognodige affaires konden genomen wer-

den , met meer andere faken tot grooten ondienft van de Generaliteyt,

in fpecie altijd gccontradiceert de eledie van den T^rtnce van Orange
tot Capitcyn Generaal , &:c. daarby noch komt een fonderlinge groote

Lafl: , door defe Regenten veroorfaakt , dat fy in de Steeden , geduy-
rende haar Regiment , infpecietot Campen, hebben getolereert het

Munten van veele te flechte payementen , die in de Provintie zijn ge-
bleven , en in Hollant en elders voor Billion verklaart,

Eyndelijk met allerhande middelen fijn oogmerk foekendc , convo-
ceerde men op den II. funy i6ji. aan de Maftebroeker Kerke een
Vergaderinge van de Ridderfchap en Steeden van Over-T[[ul , daar
toe ook befchrijveade de Steeden ffajfelt en Stcmvtjk,} 't welk niet

pleeg
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pleeg te gefchieden , als in 't kiefen van een anderen Heer , of op het

poind van nieuwe Belaftingen ; Alwaar men proponeerde een Befen-

dinge te doen aan Vranknjk, dat by veelen onfmaakelijk werdende

opgenomen , feyde feeker Heer in 't fcheyden , dat Deventer nu be-

legert zijnde , eerlldaags ftont over te gaan , en dat de andere Steeden

haalt ftonden te volgen , waarom hy aan fijne vrienden recommendecr-

de , dat (y , vermits het fijne gelegentheyt niet was j om te konnen blij-

ven , op het recht van de Ridderfchap wilden letten , en na een reël

querel gemaakt hebbende met den Heer Mulert den ouden , nam hy

fijn affcheyt , en vertrok uyt de Provintie naar Holland , verlatende dc-

fen Herder alfo fijn Kudde.

Veele diergelijke exemplen voor te brengen, en die met alle circum-

flantien te fingularifeeren , foude ons oogmerk te buyten gaan , en ont-

fteeken den haat van fiDmmige , die fich daar van mochten geraakt vin-

den , waarom v^y fullen overftappen tot het examen, lx)e men de al-

oude Forme van Politie ofRegeeringe in de Provinciën defes Staats

heeft verandert , en gebracht tot fiDdanigen gedaante , die noyt aldaar

bekent , en by de Gemeente altijd haatelijk is gevv^eeft.

Ondertufichen dat men fich fo , gelijk hier vooren met veele exem- De Anflo.

plen getoont is , tegens Sijti Hoogheyt verfeekert , en de geteinper- "TaLen
"*

de Forme van de Regeeringe defer Provinciën verandert hadde in een "« oügai^

puyre ^hffocratie, trachte men defelve te brengen tot een Oligarchie^ ^ "^'

dat is, tot fiilken forme van Regeeringe, daar het Beftier van den gehee-

len Staat is in handen van een minder getal , 't welk gefchiede op defe

wijfe ; Dat de Introduéleurs van defe nieuwe Regeeringe in Holland

haar eerft fochten te verfeekeren van eenige Penjionartjjen van ftem-

mende Steeden,dewelke als Miniflri Perpetui in haare refpedive Stee-

den metter tijd groote authoriteyt verworven by haare Regenten , die

maar 1.2.35. j^^f^n in de Regeeringe continueerden ; en dat , wan-
neer fich eenige difïïculteyt in die defleynen openbaarde, men fulx wift

met OfEcien , Beneficien , Beloften , Premien en anderfins fo te ver-

beeteren , dat men fijn oogmerk in die Steeden bereykte , en cyndelijk
Deceniri».'*

tien ftemmende Steeden op fijn hand kreeg , waar door men de andere "is,

Steeden kondeoverftemmen,en met geprepareerde (lemmen refolutie

obtineeren by na op alle Poin(5len, die men felfs op 't Tapijt bracht.

Dit was een Decemviratus , dat is , een Regeeringe beftaande in genik eens

tien Principale Regenten,doch dewelke minder illulkr en durabel was, ^°^ Romeo

als de voorgaande Regeeringe; Even al eens gelijk Ltviffs verhaalt '

van de Decemvirattis tot Komen , dewelke gefprooten zijnde uyt de

H h z ge-
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getemperde Foime der Regeeringe ( als van defTelfs Burgermecfters,

die een Koninklijke Aiithoriteyt hadden , van de Senateuren , en van de

Overheedcn des volks genaamt Tribnui Plebis) weleen aangenaam

begin hadde , maar door haare overdaat , verkeerde menage en eygen

voordeel in der haait dusdanig verviel , dat men de voorgaande Regee-

ringe van de Burgermecfters wederom mofte introduceercn.

D-emf-nhi Sodanigcn DecewviratMS of Oligarchie in Holland alleen was

vi'nden me'
"ïct fuffi^ant , om ter Gencraliteyt de gepremediteerde Deileynen en

<tc fociu in Refolutien vafl te ftellen , maar men moft de andere Provinciën mede
te voeicD,

brengen tot defe Forme, dat eenige weynige aldaar mede alleen predo-

mineerdcn , en de nieuwe maximes waarnamen , ondertuflchen dat.de

andere Lceden waren gelijk als gecxauthorifeert , 't welk fo mecnig-

wair viYt vuldigeen gevaarlijke Faót en veroorfaakte in alle de andere Provintien
oiuHonden ^^ Steeden , al (Ter Fadien waren door de geheele Chriften-wereld , in

öigefaaicn. dc dijrticnde Ecuwe , wanneer de Guelfen en Ghibellinen Vv'oelden

in Italien ; De Oofienrjjkjrs en Bejerfche , en daarna de Beyerjche

en Beemen in Duytfland ; de tweefpalt van die van Orleans en Bour-

gotidien in Vrankrijk ; Van Lancafter en fork. onder den naam van

de Roode en Witte %oos in Engeland •, Die van de Witte Caproenen

in Vlaanderen ; Van de Vet-kjiopers en Schienngers \ï\ Fnejland',

Van de Heekers en "Bronkhorjlers in Gelderland j En van de Hoekj-

fche en Cabeljaufche in Holland en het Sticht van Uytrccht : So

veel en noch meer Fadien waren in eene tijd in dcfe Nederlanden,

daar niet alleen elke Provincie , maar ook elke Stad en Dorp verdeelt

was in Fadien onder diverfe Namen, niet anders , dan ofeen vergiftige

invloeyinge van oneenigheyt de gemoederen van de Regenten in defe

22, iaatfte jaaren onwederophoudentlijk aan 't hollen geholpen hadde,

welke uytfinnige oneenigheden hoe (y meer inwendig waren in het li-

chaam van de Republijke, hoe (y ook ellendiger waren : Want de bitte-

re genegentheden aan weder-zijden Woelden niet alleen met verfchil-

lende twiften tegens malkanderen , maar berllen ook uyt tor het fwaart

ende waapenen , 't welk men noch wift te verfoeten met den lieftelijken

naam van Harmonie en Eendracht,

M«n mis- Raakende het Tweede Middel , namentlijk de Souverainiteyt der

soulc't!inN Regenten fo van Steeden als Provinciën , die wierde fo hoog verhee-
teyt in Stee- yen en p;earro2eert , datter verfcheyde, doch abufivelijk haar hooft
den en Pxo- i^rfio Jri -j
vimicD, voor hook reekenden Souveramen van den Lande , en aanmatigden

meermachts , als haar rechtmatig toequam , fpeelende elk in fijne Stad

en Provincie alfo den Meefter , en ageerende aldaar effetiivé den Stad-
"

houder.
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houder j wiens naam men voor den Volke execrabel hielt j Niet tegen-

ftaande diverfe noch om haare virtuten ofmeriten , noch om haare Ex-

traólie tot die Eminentie waren geftcegen , maar gelijk de Metelli

tot 'IR^men op 't kufTen en tot het Burgermeefterfchap waren geraakt,

Dcfe verlekkerden fo feer op den foeten fmaak van haare pretenfe Sou-

verainitcyt , dat , hoewel fy fagen , dat fulx was van gevaarlijke confe-

quentie , fy haar echter door 't werpen van Goude Appelen lieten ver-

rukken.

Dit was van fuiken fchaadelijken cffed , dat de Provinciën en Stee- Elke pjo-

den meer betrachten haar Particulier als 't Gemeen Voordeel , en fo «'"^'^ t"
• 1 • 1 t 1 t I

otau locnt

jalours Wierden over malkanderens welvaart , dat eik om des anderen meer haar

welftant te krenken , en alleen de welvaart aan fich te trekken , alle be- fh-ïcem/en

denkelijke middelen in *t werk üelde; dat de Hollandfche Steeden de Voordeel,

Dorpen in Noort-Holland fochten van alleNeeringen door een Staat-

fche Refolutie te priveeren , en haar felfs daar mede te vcrgrooten ; dat

de Steeden aan de W^ial gelegen , om haar particulier profijt en nego-

tie, het geheele Land voor de mvafien der Vyanden liever wilden open-

ftellen , door 't laten verloopen van den Neder-Rijn en TJfnl , als dat

fy fouden gedogen, dat in de Waal by Schenkenfchans door 't leg-

gen van Kribben ofHoofden den (troom uyt de Waal wat was gedi-

Verteert, en den Neder-Rijn en Tlfnl verdiept geworden j dat Provin-

ciën en Steeden geraakten t'famen in de uyterfte en gevaarlijklle con- t'/amen ia"

tentien
;

ja dat de verfchillen van Steeden en Leeden in een en defelve onderiiuge

Provincie tot feytelijkheyt en Oorlog uytbarften : Cutn intamlaxa

& opulenta Repuhlica inter pares feveritas am terror ejfe non poterat,

adfatis ^epnntendum , Dat is : Om redenen-^ dat men in fodanige vrye

en rijke Repuhlijk onder gelijk: machtige Regenten geen ftrafheyt en

fchnk^hadde om de opkomende verfchillen genoegfaam te verdrukjien,

waarom men daar heenen fond Hollandfche Heeren , door dewelke
wj'^jjen^'^^*

men die queftien als door ontfaggelijke Patronen appaifeerde , of ten door hoU

principaalen ftelde ter Decifie van den Hoogen Raad in HolIand,in al- Heeren,

len fchijn , als ofmen in den Haag hadde willen oprechten een Hol-

lands Parlement , 't welk alle de andere Provinciën fouden fubjc6t zijn.

Gelijkeensin Meyi6jo. na (yrofm«^«« was gedeputeert den Raad-

Penfionaris M''. fan de Wit , om te affopieren de verfchillen en diftc-

renten» die gercefen waren tuffchen Stad en Landen, waarop feekcr

niet ongelukkig Poëet aldus alludeerde

:

Hh 3. Tom
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* A.ütu. Toen 't eer/Ie {^) Schepfel Gods door (y)\ tweede wierd bedroegen»

'' A^ En door de (f) Swnrt ; toen ftont't verlies haar beyd' voor oogen.

/^Gtoenin-' Sowierdde (<^) Stad door (e) 't Land ^ het eerJi door 't tweede Lit

f"omiand ii

"^^drogen 5 tot verhes van beyde , door de Wit,

Men ver- Om clefc cn dicrgclijke nicuwc Maximen te beter te grondveften,
kieynac her inoit dc Geiieralitevt mede aanftoot lijden , want men niet alleen {&^-

hiare Ho!''" de , maar ook by opcne gefchriften patrocineerde , dat de Generale
wog. Vme j dat falutaire , en by de geheele Wereld geadmireerde Werk van

weynig importantie en vrucht meer was , dat men daar van, om reede-

nen, moclitc refiliceren , gelijk de eene predomineerende Provincie de

andere met het aftreeden van de Vme wel dorft dreygen , als fy in de

Generaliteyt de toeftemminge van de andere nietkonde verwerven,

daar doch de eene (o liberen Advijs en Siem hadde,als de ander. Men
approbeerde het feggcn van LaCourt in fijn Hollands-Interejl , dat

de Provincie van Holland alleen zijnde onder haare Regceringe , veel

meer floreeren foude als nii,dat fy piiyrlijkop haar defenfieftaande

gewifl'elijk alle uytheemfche Macht te fchanden maken foude , maar dat

iy nu te veel Op-eetcrs hadde, als Gelderland, Over-Tful ,de Ge-

tieraliteyts Fortificatien cn l^laatfen, Cc en dat die opgepropt waren

van kaaien Adel en Land-vreeters , en te veel korten van onderhout

;

Waarom men nootfaakelijk oordeelde , dat men dat Nootfaakelijke en

Illuftre Collegie van haare Ho: Mog: als onnut annulleerde ; Tot
welken eynde men de Refpe<5live Provinciën voor dit Collegie dede

voorgaan , wiens Authoriteyt in kleynachtinge wierde gebracht , op

wiens Placaaten en Bevcclen weynig meer gepaft wierde , als ot haare

Ho: Mog: maar Dienaars waren , en wiens Aélen dikwijls wierden ge-

fufpendeert , als offy onwettig waren. Al Wctt aan dit nieuwe Defieyn

noch manqueerdc, bracht meneyndclijk ten vollen effcó^e dooreen

nieuw bedacht Collegie, dat men den Secreeten Raad baptizeerde , om
dat men in'tfelve verhandelde al het confiderabelfte, dat haare Ho:
Mo: conccrnccrde,met fuiken fecrete{re,dat niemand uyt het Collegie

van haare Ho: Mo: konde weeten de conftitutie van de generale Staats-

afFaires , en fo fy daar toe begeerig waren , wierd haar fulx geweygert,

om redenen, dat 't felve op den Eed verboden was te openbaaren. Hier
door raakten het Collegie van haare Ho: Mo: buyten alle employ , en
wierden de Staats-faaken alle in den Secreten Raad gebracht , daar het

Generaal Manicment gedefereert wierde aan fodanige Heeren,die men
fulx volkomen vertrouwde, fo dat eenige der fel ver het abfoluyt Bewint

van
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van de Zee-faken , eenige van de Land-Militie , eenige van de Buy-
ten-landfche Correfpondentien , eenige van de Engellche en andtrc

van de Franfche faaken had de.

Eenige Provinciën, als die van Zeeland , Friejl^ttdy Over-TJffil W'sfl^s om-

en naderh.^nd ook die van (^roeningen raakten op dien voet fo verre, Munt-fakc,

dat fv uyt krachte van haare Souverainiteyt difponeerden over 't ftuk

van de Miinte , daar van fy by het 1 1, ^-irücnl van de Vme, en bv het

27. Articul van 't Placaat van haare Ho: Mog: in dato den 4. v^«-

gttfli 1 586. afrtant hadden gedaan; Want fy aan haare refpective Munt-
meefters Octroyen verleenden , om Payementen en Provinciale Pen- en Gener*.

ningen te flaan onder den voet, die by de Generaliteyt beraamt was, en iJinaén''
g"'.

dat uyt oorfake van de ftevgeringe van de Prijs van 't lilver , op dat al- flagen fon-

fo de Munt-meefters by het verminderen van het Gewicht en Allöy,of ^
p'''^°-

van een van beyden haar voordeel mochten vinden, 'twelk oorfaak was,

dat de Heeren Staaten van Holland haaren beyden Munt-nieefteren fo

tot Dordrecht als tot Hoorn te i^oet quamen in het Sleyfchat , en haar

authorifeerden , om Generaliteyts Penningen , als Schellingen , Dub-
belde en Enkelde ftuy vers naar den ouden voet te flaan , doch Tonder

Pijlen , alleen met den Hollandfchen Leeu , in gevolge van welke au-

thorifatiedaar ook veelein den jaare 16ji. gemnnt zijn, die daarom

ook noch tot een eeuwige gedachtenilfe by de Liet-hebbers van Rari-

teyten fullen opgelegt ende bewaart werden.

Inftimma , men maakte in de VereeKÏgde NederLmdfche 'Republijk^ De veiee-

foveele byfondere Republijken en Vrye Staaten, allTer Provinciën en
S'ifJ^v^eTd""

Steeden in waren , ja verfcheyde hooge Collegien verhieften haar tot in veeieRc-

independentie , waar door een feparatie en affcheydinge onder de Pro- veid«ic?

vincienen Steeden te wegen gebracht wierd ; So dat men van defen

Staat te gemoet fag het Pericul , dat JuliinHs in 't begin van fijn 8.

Boek^ verhaalt de Grielifche Steeden overgekomen te zijn : Grscia

civitates , dnm imperarefinmU CApiant, imperium omnei perdiderum :

qnippe in mutHum exitiumfwe modo rnentes , ommbus penre , cjuodfm-

guU amitterent , non nijl oppreff^fenferunt. Dat is , Jlls de Griek^fcht

Steeden elx apart rvilden re/reeren, hebben fy alle h.tnr Heerfchappjt

verlooren : Want ondertujjchen dat fy voor *s hands tn haar onderling Ofmen met

Verderf vervielen, wierden fy haar algemeen Verlies niet eer gevpaar,
cenigdc^Nc-

als voanneer fy alle onderdrukt waren, derhnden

Of men nu niet van fins is geweeft,de Oligarchie te transfor- ch.fhSt"

meeren in en Monarchie, daar inhoudeik mijn oordeel op, God wüen trans*

weet het , en veele geloven het , om dat Holland , fo fy feyden , als i^e'^rM JL
^Q iiarchic.
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de Machtij^fte en Rijkfte Provincie alle d'andere metter tijd foude heb-

ben gebracht onder haar ontfag , daar over die ook jalours en bekom-

mert waren ; Om dat Holland Tocht de Mtlitie Provinciaal te ma-

ken , om daar door de andere Provinciën , die haar ^ota en haare

Achterftallen niet pregijs betaalden , reclijk te executeeren , en tefet-

tcn biiyten de Vu-ie \ Gelijk men eens hier van een begin maakte met

Gelderland t dat feckerlijk buytende Vt.te Tonde geraakt zijn , tea

zy Tulx ware belet geworden door de Oppofitievan d'andere Provin-

ciën, dewelke vreeTdcn , dat Tulx Toiide ront gaan , en haar beurt me-

de werden , To dat Holland alleen over d'andere (es Provinciën Toude

domineeren , gelijk de Sonne over de 6. andere Planeten , die van

haar alleen haar glans en luyfter ontTangen , waarom niets by de gefa-

mentlijke Provinciën oT de meerderheyt van dien konde gereTolveert

werden , of 't moil cerft in dien Achter-raad van Holland ^ dat is by

de Hoofden ran de Oligarchie geconcipieert en geTmeet zijn j Om
dat de Regeeringe alleen by Maagfchap To wierde bedient , dat men
alle jaaren te voorenwift, wien het volgende jaar Toude regeeren

;

dat men by na niemand anders deputeerde in de Generalueyts en

Provinciale Vergaderingen , als Vrienden en Bloetverwanten ; waar

door Tekcre Geflagten eenige Steeden als Prinflijk en Een-hoof-

dige begondente regeeren , en de Provinciale Regeeringe niet was»

als in handen van Neeven en Swaagers, die alles dirigeerden tot

voordeel van de haare , welkers Hoofden Ty gingen Tterk en aanfienlijk

maken door het opdragen van de fura Afajefiatis , van den Arbi-

trifim van Oorlog en Vreede , van Commi/ïicn tot de hoogde Taaken,

en van het Gebied over 's Lands-Macht te Water en te Lande
; ja

Tommij^e overdenkende j hoe die Familicn , die in 22. jaaren waren

geftcygert tot Tulken hoogen GeTach , in 2 z . volgende jaaren na pro-

portie Toudcn vcrhceven zijn geworden , twijftclcn nier , oT die Fami-

lien Touden haar oogmerk Teckerlijk bereykt hebben , te meer, gelijk Cy

vorder Tcyden , om dat Ty 's Lands Regalien misbruyktcn ; Dat fy tot

haareygen glorie Goude en Silvere Medailies lieten Haan van haare

aifticn , en bedrijven metdeTc Tuperbe InTcriptie, Ajjertis Legibust

Emendatis Sacrts, Adjtitis , T)efeK^ts & Conctliatis Tifotbus, Vthdtca-

ta MariHm Libertate, Pace Egreqiavirtu e j^rmorum parta. Reftatt-

Ha Orbis Eitropci qnieie, R. P. 3. C. C. Siende het i. op het Eeu-
wig Ediól, het 2. op 'tPublijk Gebet, het 3, op den Oorlog in

Denemarken , het 4. op den Oorlog tegens Engeland in den jaare

166^. het 5. op de Vreede van Breda , en het 6, op de Trjple Alli-

antie ;
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antie; Dat men tot Dordrecht op'tStadhuysophiengeenfchiiderie,

van de Expeditie op Chattam , waar in den ^uart van Putten als over
den Engelfchen Koning triunipheerde ; Dat men met een Koninklijke

Equipagie met een Rok van Staat , als ook met een Lijfgarde van 12.

Helbardiers den 'Fjiart van Putten op de VJoot verheerlijkte , om de
Souveraniteyt van den Lande aldaar te reprefenteeren , 't welk te voo-
ren noyt meer gehoort was ; Dat men de Religie politijk regeerde,

en wetten voor fchreef; Dat men de fufiitie adminiftreerde veel tot

fijn voordeel ; Dat men tegens de oude Privilegiën der Eedelen in de
Ridderfchap ymant focht te introduceeren, die noyt Edel was geweeft;

Dat men beforgde , dat de Militaire Officiers en Commiflarifièn in de
Legers waren tot fijne difpofitie ; dat men de Patenten hielt aan fich

felfs , ofdat men die liet ter dire<flie van fodaanige Heeren , die van de
rechte Vrienden waren, waar door men meelter van de wapenen bleef,

die gebruykende én niet gebruykende na fijn welgevallen ; Dat men
forg droeg , dat geene Propofitien , volgens gebriiyk , wierden gere-

giftreert , als fy niet tot conclufie wierden gebracht , want die moften
al op den Eed fecreet blijven , gelijk de Propofitie wegens Turenne^

So men yets van fijn Intereft wilde inbrengen , 't welk men vreefde,

dat by, de volle Vergaderinge niet foude werden geconfenteert , dat

menfulxin gafofvoor ofnaar de Vergaderinge, als maar eenig Con-
forten prefent waren , gelijk blijkt aan het voornoemde Privilegie op
het Boek van LaCourt; En met veel meer diergelijkeadien, die al-

le na Supereminentie en Souverainiteyt fmaakten , wierden de Regen-
ten befchuldigt van veele , dewelke pretendeerden , des Staats gehey-

men al wel gefondert te hebben.

Om de gemeente mede te bevreedigen, en haar te brengen tot , ^^^'^'"

blinde gehoorfaamheyt , flatteerde men die met de lieven naam van mcente

Vryheyt , waar van fy abondanter Vruchten foude genieten , als oyt '''"="' gt^^t^

voorheenen , hoewel ik niet weet , in wat faake de Gemeente den «aam

minder Vryheyt in alle voorige tijden heeft genooten,als inde 22. vaaViyheyt

laatfte jaaren-, Maar ter contrarie is een nootfaakelijke confequentie,

dat de Vryheyt der Gemeente by defe laatfte Regeeringe voor fo ver-

re moet gedeclineert zijn , als de Macht van de Ovcrigheyt is verhee-

ven ; Heeft men de Regenten in de Steeden gegeven het hoogfte Ont-
fig , ja felfs de Souverainiteyt , men heeft daar door de Gemeetjte hare

Vryheyt vermindert , zijnde de Souverainiteyt der Regenten en Vry-
heyt der Gemeente contrarie en incompatibel , die t'famen niet konnen
beftaan , want by het opgaan van een van beyden , kan de andere niet

-

I i als
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en siin ^'s Ondergaan ; Evenwel om dit te beter te doen gelukken , focht meit

Hooghey: (Je inizeboorene Liefde en Geneirentheyt omtrent Siin Hooqheit uyt de

Gemeente Herten der Gemeente fo leer uyt te krabben , dat daar niets van mocht
^'*'^"^ SC- overblijven ; men lafterde alle tijd fijn doen en wandel , noyt konde hy

't van pas maken, want het geene hy dede , wift men altijd voor 't volk

tenergften te duyderr
,

't welk ook by fommigevan fuiken fchaadelij-

ken efteót was , datter van de Gemeente waren , die niet fchroomden

in een vol gefclfchap roht uyt te feggen , dat fy wenften , dat Sijn

Hoóghejt in Huspot gekapt was , en dat alle Prins-gefinde daar van

óaten , dat fy barften ; andere wenften Beuls te mogen zijn , om Sijn

Hoon^heyt met wreede tormenten te mogen dooden , en duyfent dier-

gelijke gruwelen meer , dieallc machtig waren , om Gods Wraak en

Vloek wegens fuik onnofel vcr^rooten Eedelcn-BIoet , te haaien over

óns Land , over ons en onfe Kinderen,

Onaangefien alle defe particuliere grieven , daar mede de Gemeente

de Politijke Regenten befchuldigden , kan ymand j die niet moetwil-

lens wil blind zijn , uyt het vooren gepofeerde lichtelijk fien , hoe on-

vermijdelijk den Staat der rereemade 7\(ederlanden konde ontgaan de

Uyterfte Periculen van haare Ruïne en Ondergank.

VandcMili- Van de Nootwendigheyt der Militie ^ dat die tweederhande is , te
^'** Lande en te Water ; dat die beftaat in Folk^ , Fortrejfen , Scheepen

en Ma(raz.ijneyti van de Militaire Difcipline , en hoe die inde r>r-

eetüade Nederlanden is gccultivecrt onder het hoogwijs beftier van de

Trincen van Orange , is gefprooken in het Eerfte Deel , pag. 20. en

21. Nu ftaat ons hier aan te wijfen , hoede Militie inde Pereemgdi

Nederlanden is onderhouden of vervallen , zedert den felven Staat fon-

der Stadhouder is geregeert,

vcuai Vin Om dat by ordre te tra(5lecren,fo laat ons eerft examineeren het ver-
dcM.icie te

^^\ van dc Militie te Lande , bcftaandein ^e//^, FortrelTen en Maaam
iancic in de .. r^rr C r > i T». y^ °
vereenigac Tiijnen, Het f^olk. Zijn 01 Officiers or Soldaten, De Officiers zijrt

dcu.*'^'"'
of Opper- Hoofden, of Subalterne en Mindere Bevelhebbers, De
Opper. Hoofden zijn niet alleen nuttelijk maar ook fo nootfakelijk voor

een Heyrleger , dat fonder dcfelve een Armee foude zijn een lichaam

fonder ziel , en een Schip fonder roer , waarom Tacttus feyt , dat de
Vidorie meer aan de Overften als aan de gefamentlijke foldatcn hangt»

üÏÏcyTvrn Onder die Opper-Hoofden moet een alleen prevaleeren , en het hoog-
ten miiiiiir fte Gebiet voeren , want altijd feer fchadelijk is bevonden , gelijk ons

Hooft. Thncidides leert , wanneer het Militair Gouvernement is geweeft by
meer als een , ofwanneer het onfeeker ofgeen is geweeft. Waar uyt

het

Nootfaake-
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het Spreek-woord by Salujltus' is ontfprooten : Multi Impemntes

perdidere (^ariant,

In ^t^t Nederlanden j om dat de Politijke Regeuten wilden alles in ^^f veicea.

alles zijn , trokken fy het Capiteyn-fchap generaal aan hc^ar felven, en Nederland

onderhielden een Mtlitie fonder een aanfienlijk Hooft , waar door litie vaii een

defelve was , als een krachteloos en dood lichaam , en wierden , na ons C^f^'
I I

• 1 • 111 Hoort gc-

u4itz.eMa verhaalt, mden jaare 1651. wanneer den laatlten Stad- püvceit.

houder was overleden, by de Groote Vergaderinge ingevoert en gear-

refteert defe Navolgende ruïneufe en fchaadelijke veranderingen in de

Militaire Ordre.

1. So wierd de Macht in ^tgeven van de Patenten » vanden (^a- 't geven van

pitejn generaal i en alfo vaneen ^anftenhjk^Hooft gediverteert en
bJadn^toF"

overgebracht tot een nombreufe Vergaderinge, als die is van haare een Nom-

HoogMog, met advijs van den Raad van Staaten-, Dit ftrijd regel- gj^eïine"'

recht tegens alle goede Ordre fo van Tohtie als Milnie , volgens

dewelke, fo ons Lipftm aanwijft, vereyft word, dat het hoogfte

Militair Gebiet zy by een alleen , ut imperit milttaris fummajitpenes

unum. Hier door wierd het executeeren van des Staats Refolutien in

faaken van Oorlog fo lang getardeert , dat men met recht daar van wel

mochte feggen, 't gene wel eertij ds Tlutarchus feyde van de Sam-
fiiten : Confttia veftra longafunt , ejfeöfus lentï &fapijftme nulli. Dat is:

ZJxve Raad/lagen duyren lang , haare unwerkjngen z.ijn langfaam , en

dikypils nul en vangeender waarde.

2. Van geen minder train en disordre was 't , dat geene Compa- van't leggen

gnien in een ftemmende Provincie mochten geleyt werden , noch daar gnieif 'ilT^*'

door marcheeren , als met preallabel advijs , mitsgaders met *Fatent flemmende

of Attaché van die felve Provincie of haar Geauthorifeerdens,

3

.

So moften de Patenten van de Compagnien, Garnifoen honden- Patenten

de in Plaatfen, die ftem in Staaten hadden , gelaten worden met Oope- Namen'/
^"*

ne Namen , om by de refpetflive Overheeden ofMagiftratcn , na gunft

en optie (en niet , fo men gelooven moet , naar den meeften dienft:

van den Lande) gefuppleert te werden met fodanige , diefc lieffl: quijt

waren j Waar door dikwijls gebeurde • dat fodanige Patenten geen

eflè(ft fcrteerden , om dat de Magiftraaten voorgaven , haare befettin-

ge , fo als die was , te moeten behouden , Nota , tot uytvoeringe van

haare Politijke beveelcn , of tot afwijfinge van een gewaanden Vyand.
Al het welke aanliep tegcnsde Secretejfe en Trcmptitude , tvvcefo

nootfaakelijke Requifitien , die fo wel hier , als in meeft alle andere

voorvallen van den Oorlog , vereyft worden, ^la ratio ejus non aliter

li z bene
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bene co»fiat , quamfi uni reddamr , daar in een Veel-Hoofdige Re-

geeringe is een enorme Traagheyt.

Moft de Ml- 4. Men hadde ingevoert vierderhande Formulieren van Eede by de
jitic doen Ji^tlitte te doen refpeüivé'y 1. aan de Gemeene 'Sotjt-gemoten ,

de Eed.
" 2. aan de Provinciën haare 'Betaals-Heeren\ ^, aa.n de Provinciën^

daarfyjoftden voerden geémployeert', 4. aan de Afagifiraatenvande

Steeden , en de Officieren van andere plaatfen ten platten Lande , daar

defelve (oude in Garnifoengeleyt veerden. Ook was goet gevonden> dat

geene Commandeurs ofte Majoors in de voorfz. Steeden fich fouden

hebben aan te matigen het bevoaaren van de Sleutelen , openen enfluy-

ten van de Toorten , of het uytgeven van het Woord, Hier van , gehjk

ook van defen laatften Eed heeft ons de Ervaarentheyt in defen Oorlog

geleert , hoe pericieux en nadeelig defelve is geweeft , voor het behout

van fo veele Confiderable Steeden in Gelderland en Over-Tffnl , daar

eenige Commandanten haar van defen Eed , als van een plaufibel en

gevvenft pretext wiften te bedienen.

Dcb«ttcno. 5' Vielender Debatten in dat felve Fatale jaar 1^51. opdie Ver-

ver 't ge ven gaderingc , aan wien foude ftaan het geven van Licentie en Verlofaan

«ifvclioö"^ de Militairen , die fulx voor een tijd mochten komen te verfoeken :

^^"•> Aan de Staaten Generaal ; Aan den Raad van Staaten ; Of aan de

Betaals-Heeren ? De eerden de ander maatigde fich defe Authoriteyt

toe , waar door dikwijls naderhand gebeurde , als een Gouverneur ofte

Commandeur van een Frontier-plaats, die fijne opficht en forge aanbe-

volen wa« , aan d'een ofd'ander van fijne fubalterne Officiers, om goe-

de reedenen , verlofweygerde , dat fodanig Officier, fondcr verdere in-

Jtantie te doen , tot groote kleynachtinge en vilipendentie van fijn re«

fpcélivcn Gouverneur of Commandeur, door middel van een Vriend in

een van die Collegicn , wiil uyt te werken en te wegen te brengen het

oewcygerde Verlof , waar uyt voortquam het verval van Refped en

Ontfag van een Minder Officier tot fijn Meerder.

Den officie- Hicr by verhaalt ^Jitz^ewa noch , dat deHeeren St.iatenvafi Hol-

dcn,h!at°iii ^^ud haarc Ciccommittcerde Raaden, by exprefl'e Rcfolutie hebben
vreemicn verboden eenige bctaalinge te doen aan Officiers, die haar buyten

ueituëcien. 's Lands en in uytheemfen Dienft begeven hadden, ofnoch tnfaturum

fulx foudcn komen te doen > daar nochtans ten dienfle van ckn Lande
feer nodig was geweeft , dat men de Jonge Officieren tot fulx te doen

hadde geobligecrt en gccncourageert,om in tijd van Vrede in dek Lan-

den,d'occafiewaarte nemen,om haar inandere landen,daar oorlog was,

te bequaamen tot meerder dienft van den Staat. So heeft den Heer Dit-

mar,
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mar vanWijnbergeH', laatfte Gouverneur tot ^^^j , met groote moey-
ten nauwlijx konnen verkrygen , licentie, om als Folontatr, hoewel hy
al Capiteyn was , hem te mogen oeffenen en beguamen in de Franfche

Legers , die voor ydencine lagen , als dat van Don foan ontfet wierd.

Hier by quam noch , dat men geen oude en geëxperimenteerde P*" ouden

Militairen wilde gehoor geven , maar de Militie na fijn eygen wijsheyt gafn!e"gJciï:

alleen regeeren. En in plaats , dat men de oude en ervarene Officie- s^^^oor.

ren behoorde na merite te refpecleeren , en te avanceeren tot aanfien- neme ten

lyke Gouvernementen en Commandementen , die van de Trincen f'^
"^^" *'"'

van Orange bleeven als gerelerveert voor Colonnels en andere confi- fonder Ci-

derable Chefs , fo wierden defelve van de Staaten Generaal (aan den
*'""^y''

welken by de vooni. Vergaaringe het vergeven van de Gouvernemen-
ten en Commandementen buyten de ftemmende Provinciën was ge-

confereert
)
gegeven niet aan de meefl: meriteerende , maar aan de

grootfte Favoriten en naafte Vrienden, Tonder aanfien van hoog of laao-

CharaBer, ofvan (^apaciteyt. In plaats , dat men de oude en ervaa- DeOiidcMi-

rene Officiers behoorde te continueeren ; dat men niemand tot die Di- ^'^'^ wicrdet

gnitcyt behoorde te avanceeren , als alleen den geenen , die door fijne
* ^^ ' ^*

virtuten fulx loffelijk haddegemeriteert; en dat men habile perfonen

daar toe behoorde aan te queeken , fo cafTeerde men veele vaillante en
getrouwe Officiers , die met haar fweet en bloet de Vryheyt en Religie

van defe Landen hadden helpen grondveflen , men dankte veele af

door de Reduótie en Onderfteekinge van Regimenten en Compa-
gnien , dewelke daar door genootfaakt wierden, 10 (y felfs niet van ver-

mogen waren , of met wijf en kinderen te gaan bedelen , of elders

Dienft te foeken , voornamentlijk , daar men ten Oorlog prepareerde

tegens ^(^(q. Nederlanden ^ op dat fy daar occafie mochten vinden van

revenge, om haar fweet en bloet wederom te haaien. Defe haare plaat- De vacante

fen , of die anderfins vacant wierden, vergafmen aan Neeven, die eerfl
Jy'"/([en ^ -

van de School of Academie quamen , en aan fulke Favoriten en Die- vult met
"

-naars , die noyt piek gedragen , noyt dood man gefien hadden ; men gcó"
''"'"

promoveerde defelve tot Capitcynen,ja tot Gouverneurs en Comman-
deurs van Steeden en Forten,tegen s alle oude Ordres en goede Capitu-

latien,die men als een geheyligdc en falutaire Wet pleeg t'obferveeren.

Alle Vaandels en Licutenants-plaatfen wierden , gelijk ons Aitz^e, Vaendeis sn

ma mede nanwijft in fijn fevende Boek , in //ö//4«5 op Tourcn ver- t'ei'-enants.-

geven by de Gecommitteerde Raden , en vervolgens aan Nichtjes en Eu'eJde" by

Neefjes , dat een Oorfaak en Begin was van een quaden voortgang, "^Q^^" ^'^i-

want om dat men ic{^ niet wilde verongelyken (gelijk men het ge-

II woon.
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woon was te noemen) om by 't affterven van haare Capiteyns en van

hooger Officiers, haar als by Trappen voort te kruyen • itond het noot-

faakelijk fo gefchapen , dat by verloop van weynig jaaren de Militaire

Charges vervielen van oude en bequame , in handen van jonge en on-»

geëxperimenteerde. Want men, van die tijd af, niet gevvoon was te

deferecren aan de Recommandatien van Collonels , ofAtteftatien van

Gouverneurs , maar men feyde , dat men het yfer moft fmeeden , als

*t heet was ; en dat het natuyrlijk was Ingeboorene voor Uytheemfche,

en fijne Vrienden voor andere te helpen. Ging het fo in Holland , in

andere Provinciën ging het niet beter , daar men niet fchroomde , met

Militaire Charges te benificeeren Kinderen , Aïo. noch geen Degen

konden aangefpen, ofnoch in de wiege lagen , infonderheyt in die Pro-

vinciën , daar men alle Officien verkoopt aan de Meeft-biedende , niet

tegenflaande verfcheyde Wetten fulx verbiedende . Uyt dQ(Q ongere^

geltheeden gebeurden *t , dat fommige haaren Dienft verlieten , alfl'er

Oorlog opquam , denkende beter te zijn Bloo Jan-i als Doo fan;

Dat naderhand , wanneer de Franfche begonden te ageeren , leker

Vaandrig, by een loofen Allarm , aan fijnen knecht wilde overgeven

fijn Vaandel , om 't na de Allarm -plaats te brengen , en aldaar te be-

waaren , en als de knecht , wiens officie 't niet en was , fulx weygerdej

moll hy fijn Heer derwaarts geleyden , alfo hy by donker niet alleen de

Straat dorfte palfeeren. Een diergelyke op de Wal van Tiijnèerk, ftaan-

de, als dat van den Franfchen Koning belegert vvas , befchuldigde

fijn Fapa met traanende oogen, dat die hem in fuiken dangereufen

Employ hadde ingewikkelt.

Als aan den Staaten Generaal geconfercert wierd het vergeven van

de Gouvernementen en Commandementen , gelijk hier vooren gefegt

is , toen wierd aan den Raad van Staaten , volgens verdeelinge daar

over met onderling concert gemaakt , opgedragen het begeven van de

Majoors en (^ommis-plaatfen vandeGarnifoenen , forteerende on-

derde Qeneraliteyt, welke officien fodanig wierden gereferveert al-

leen voor Dienaaren van dcfelvc Heeren , datter in geen 8. Frontier-

plaatfen zijn geweefl: Majoors of (^owwifen, die den Liverey-man-

tcl niet hadden om gehad.

VijfofScs Ordinaire Ingenieurs alleen wierden van den Raad van

Staaten onderhouden met een Tradement van 300. guldens; Maar
geen van de Extraordinaire trokken Gagie , als alleen vier guldens

daa^<;, wanneer fy in Commiflïe waren , 't welk fo felden voorviel,

dat ly haar daar van geenfins konden onderhouden , waar door (y ge-

noot-
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Bootfaakt wierden haare koft te foeken in Dienft van andere Potenra -

ten , 't welk fuiken fchaarsheyt van Ingenieurs caufeerde , dat men fich

by defe Oorlogs-tijd moft behelpen met fodanige op te foeken, die

haar beroemden daar van maar eenige kenniffe te hebben; defe in dienft

van den Staat aangenomen zijnde, ordonneerden, na haare flechte ken-

nifle , Werken , die na excefJive koften wederom moften gedemolieert

werden , eer Cy goet gemaakt konden werden , daar van ftaaltjes zijn

Weefp, Hinderdam en Vper-Meerfe-Sluys,

Veele afgedankte Sergeanten , dit 30. 40. en meer jaaren het Sergeanten

Land hadden gedient , en haar leven meenigmaal hadden geprefenteert onatje^ ge-

in de periculeufte brelfen van den HoUandfchen Tuyn , moften met de ]|"'^^^ '°^

Hellebarden op de fchouder gaan bedelen , en als fy haar beklaagden ftaf.

over de caflatie , en voorwenden haaren langduyrigen dienft en veele

wonden voor 't Vaderland gekreegen * moften fy fuik verwijt noch
hooren , als dat fy ondankbaar waren aan de Staaten , die haar den

bek fo lang hadden opgehouden.

Het Volk fo te voet als te paard wierd fodanig gecaffeert en ver-
iJg""de"/**

mindert , dat men alle de Fortreften niet na bchooren konde befctten. Militie,

veel min , dat men in tijd van noot een Leger konde te velde brengen,
^^^^^.^^ ^

fonder nieuwe en langduyrige Wervinge , waar toe niet weynfg hielp, Engeifche

dat men in den Oorlog tegens de Engeifche van denjaare 1665. alle
^jij^""'^'^'^^

Engeifche Troupen , en na den inval der Franfche in Vlaanderen , en

de nauwe Alliantie van de Staaten Generaal met Engeland in 't jaar

\66'è, alle Franfche Troupen afdankte , fonder der felver plaatfen we-

derom te fuppleeren met nieuwe en fo goede foldaten , als de gecaf-

feerde waren. De Compagnien, die men continueerde, en uyt 's Lands ^„len w^feo-

kaflen betaalde , waren dikwijls niet halfcompleet , wegens de menig- njet com-

vuldige morte-payen , die by de monfteringe wierden over bet hooft ''
^^^'

gefien,om de Officiers fijne Vrienden en Neven dat vetjcn niet te ont-

trekken , daar toe fo hadde yder Compagnie fijnen Solliciteur of Mïsbruyk

Schryver, die traflement trok van (^. 7. a 8. Soldaten. De cffcdive tems.

Soldaten beftonden veel in jongens , die het Mufquet nauwlijx kon-

den hantceren, en fodanige luyden , die in de Plaatfen van haar Garni-

foen inwoonders waren , en om haar handwerks willen , haar tochten

en wachten bcfteeden. Veele waren Soldaten , die niet meer als bil-

jetten hadden , en fervies trokken tot 4. 5, en 2. ftuyvers ter week.

Veele wierden voor Soldaten aanc^egeven , die voor 20. a 30. jaaren

waren overleden. Dit volk wierd fo weynig geëxerceert , dat veele

het commando niet wiften te pareeren.' ^
De
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De ^Burgers en Land- luyden , die voorheen , geduyrcnde den

Oorlog tegcns Spanjen, hetftuk van de Militie reedelijkwel verfton-

den , en onverzaagt den Vyand dikwijls hebben tegengegaan , daar van

de Hiftorien genoeg getuygen , waren door de langduyrige Vreede van

aart fo verandert , en den Oorlog fo ontwent , dat fy haar meer op den

Koophandel , Scheeps-vaart , Mechanijke kunften en Land-bou , als

op den Land-Oorlog verftonden. Dit veroorfaakte , dat men het ge-

heele Avontnyr van de laatlle Oorlogen, aan üyt-heemfche en gehuyr-

de Militie beveelen moft. Door dek Vreede en Fleur is de Moet en

Courage van defe Natie fo feer vermindert , dat de Burgers veel min-
der gewicht toebrachten tot defenfie van haare Steeden, als fy voor de-

fen hebben getoont in de vermaarde belegeringen van Lejden , ^Ikr
maar , Haarlem , &c. daar fy den Spanjaarden het herte in de fchoe-

nen deden finken , en der felver Fortuyn een keer nemen.

Van de Mtlttaire Difctpline , die te vooren van elk een wierde ge-

laudeert en nagevolgt , mocht men met Cicero wel feggen : Nee for -

tnam [altem ejus & externa tanquam tineamenta fervamus , en met
TacitHS : Omnia indtfpoftta , temulenta , pervigilis ac BacchanalibptSy

tjuam Difcipltna & Caflris propiora. Tot het totaal verval van de^Q

Difcipline contribueerde niet weynig , dat men zedert het maken van
de Vreede met Spanjen , by een geduyrige Vreede te Lande , waar
door het Oorlogs fwaert verroeften , en by continueelen aanwas van
rijkdom en delicien,die dit Land als overll:roomden,is verwijft. So lang

als Toornen hadde een buyten Vyand, heeft het fijn Rijk vergroot,

maar fo ras als het Canhago , dat een wetfleen was van fijne Waape-
nen , hadde verdelgt , en daar door buyten vrees van Oorlog was ge-
raakt , begon het geluk van die Stad te luxurieeren , en alle goede dif-

cipline te verachteren , men keerde de Wapenen om in fijne eygene
ingewanden , en befprengde fijn gebiet met eygen burger-bloet , waar
door Romen deKoninginnevan de Wereld wierd overwonnen, dat
te voren alle fijne Vyanden hadde overwonnen. Met de dood van 6-

vanAthenen paminondos -, Krijgs-Overfte van de Republijk, van Theben^ verviel

mede de t.yHilitaire difcipline van de It^themenfers , die door Epa~
mmondoA altijd in aflie en vrees waren onderhouden , maar naderhand
de oorlogs gedachten fo verfetten , dat iy meer werks maakten van
Fceften , Schouw-fpeelen en Comedien, als van hare Oorlogs-Vloot,
en Armee te Lande, waar door occafie gegeven wierd aan PhilippHs
van Macedauien , dat hy de voet fette op de Nek van geheel Criek,en-

fc^n"en M^c""
^^"^ ^" ^Z''^' -^^^xandeï de Croote foude den 'Ferfen en ^^eden

den, haar
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haare Monarchie niet hebben ontweldigt, en op den Grieken gebracht,

'tenzy die door haare overvloeijenden rykdom en overdaad ib verre

waren ontaart en verbaftert , dat fy meer met haare ondeugden, als met
den Vyand ftreeden. De Meden fouden den u4j[jners hare Monarchie^
die fy na't gemeen gevoelen al 1500. jaaren , offo Herodottis ons leert

520. jaaten bewaart hadden , niet ontnomen hebben , 't en zy der fel-

verlaatfte Koning Sardanapalus meer als verwijft waren geweeft,

Cyrtis wift fich hier van fo meefterlijk te bedienen,als de Lydiers tegens en van de

hem rebelleerden , ondertuffchen dat hy elders met fijn Heyr-leger be- ^y'''^"»

iig was , dat hy haar ontnam alle wapenen en paarden , en in plaats van

die liet oprechten Herbergen , Schou-fpeelen , Hoer-huyfen en alder-

hande Jonk-fpel , waar doorhy dit Volk fodaanig fyne oude deugden

en krachten uyttrok , dat het door ledig-gang en welluften wierd over-

wonnen,daar het voor die tijd noyt door de Wapenen was overwonnen.

Om dat de Vereenigde Nederlanden den Magtigften Koning van de sccmitcyt

Chriften-wereld hadden gebracht tot de refolutie , om defelve Provin- hey?°iif
°°''

cien vry en independent te verklaaren , en een Vreede te maken ge- vereenigde

noegfaam na haar contentement ; Om dat men den Nederlandfchen ^ ^^^'^ *

Tuyn haddc omheynt en gepalliffadeert met confiderable Fortreffen

;

Om dat men door den florifanten Koophandel feer toenam in rijkdom;

Om dat men Spanjen niet meer vreefde, dewijl 't de Macht en humeu-
ren der Nederlanders kende ; En om dat men nauw verbonden was
met Engeland en Svoeden , door twee byfondere Alliantien , en daar en

boven noch door de allegemeene Triple Alliantie , fo wierd men fo fe-

cuyr , en maakte fich felfs die inbeeldinge , dat fich niemand foude dur-

ven verftouten, om defen Staat te Lande te attaqueeren, en dat Vrank-

rijk de courage en macht fo te Water als te Lande noyt foude hebben,

om tegens fo machtige Bond-genoten ofFenfiefte ageeren ; Sonder dat

men het feggen van PatercHlm eens betrachte
,
't welk men nader-

hand met fchaade en fchande heeft waar bevonden : Nemo celerim op»

primitur , cfuam qui nihil timet , & frequentijftmnm initium calamita-

tis ejifecHritas, Dat is : Niemand word eer overrompelt , dan die niet

en vreeft , en de Gernfiheyt is een feer gewoonlijk, begin van Ellendige

heyi. En men dacht , ingevalle het al tot een Oorlog quam , dat men
celds «zenoes hadde , om Volk te werven , om de vervalene Fortreffen

weder op te maken , en om de ontbloote Magazynen met alle nootfan-

kelykheden te ftoffeeren ; Dat men dan op een conjundie met den

Keyfer en Spanjen valt mochte gaan ; Dat roch Spanjen door fyne

Nederlanden , noch eenJg Duytfche Vorftdoor fijn Diftrld; (tegens

Kk den
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den wille des Keyfers , en tegens het algcmeene Intereft van 't Keyfer-

riik) eenigen door-tocht aan de Franfche na deft Landen foudenper-

jnitteeren , Tonder dewelke fy op defe Frontieren niet konden komen»

Men konde fich niet inbeelden , dat Engeland met f^rankyijk. ooyt

foLide t'famen fpannen , om defen Staat te ruïneeren , en dat de Triple

ey^lUantie in Sweden van fo geringen operatie foudezijn, noch dat

andere Princen en Staaten van Enropn fouden gedoogen , dat de Macht

van Vrankrijk met fuik een Conqueft , als dat van defen Staat is , ver-

groot foude werden. Men ÏQtidt daar op geruft , men liet de militaire

Difcipline varen , men moeyde fich by na niet met de Fortificatien en

Magazijnen,achtende defelve meefl: maar voor ballaften,en in de wind
flaande de meenigvuldige demonftratien van de Gouverneurs en Com-
mijfen der Fortreflen en Magazijnen , over degroote defeden en man-
quementen, waar door men eyndelijk fodanig buyten poftuyr raakte,

dat men noch feekerheyt hadde yan binnen , noch ontfag van buyten;

dat den 'Biffchop van Manjier , die men te vooren met een geficht

konde dwingen , fich dorft verftouten , defe Landen den Oo.Iog aan

te doen , en dat de Militairen naderhand meenigmaal , op 't geluyt van

den Trommei- flag en Trompetten-klang der Vyanden , haare Poften

verlieten , en om een goet heenkomen uytfagen.

verval der Defe ingebeelde fecuriteyt en de verkeerde Menage was oorfaakjdat
Boitieflea. ^^gn in 2 2,. jaaren by nageenfchop heeft gebeefigt tot reparatie van

eenige der confiderabelfte Fortreffen , die eyndelijk fo verre vervielen,

dat op fommigc plaatfen de Buyten-werken waren geplaneert , en qua-

lijk ken-teekenen meer overhadden , de grachten toegeland , de Pal.-

lifiaden en ftorm-palen weggerot,de Borftvveeringen met de Banquet-

ten , op dat die eenig aanfien en glans mochten hebben , als de Gede-
puteerde die op hare gefctte tijden quamen vifiteeren , wierden te voo-

ren afgefteeken , om glad en effen te zijn , in plaats men die hadde be-

hooren te verfwaarcn, waar door defelve op haaren kruyn fodanig wier-

den vermindert , dat fy maar 5, in plaats van 6. a 7. voeten breet

waren. De Wallen , ja felfs op eenige plaatfen tot in de Fauchebrayen

toe , wierden omgegraven , beplant en geappropricert tot Tuynen en

Luft- hoven , en onbruykbaar gemaakt tot transport van Canon in tijd

van noot c^c.Men praétifeerde in't opmaken der Fortificatien Baterjen

en Solderingen van Menage , daar het Canon maar op twee lange plan-

ken wierde gefet,die met 2. korte dwars-planken waren aan een gehegt,

waarom men met dat Canon maar eenen weg konde uytfchieten , daar

meii op behoorlijke folderingen de ftukken heen en weer kan dlrayen.

De
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De Generalitcyts Magazijnen , die op de Repartitie van feekere veml d«r

Provinciën ftonden , Witrden om defclve Redenen van Menage niet Wagjzijnen.

voorfien met nieuwe en nootfaakelyke Ammunitie en Vivres ; 't Kruyt

wierd ten deele -geconfumcert met Eer.fchooten voor de Gedeputeer-

dens en voor de by^ondere Vrienden van de Gouverneurs en Com-
mandeurs , ten deele vvierd het onbruykbaar door den langen tijd en de
vochtigheyt ; Het Canon fonk door de Aftuyten en Solderingen in de
aarde , daar men 't liet leggen ; Het befte Canon vervoerde men voor

en naar , om op 's Lands-Vlooten te gebruyken , en als men dan wel

ander Gefchut wederom font , waren de oude Koegels van een andere

Calibre; De Vuyr. werken raakten buyten haar kracht door fchim-

mel , roeft en droogte ; Koorn en andere Provifie was weynig in voor-

raad , en dat weynige wicrd door het ongedierte en de tijd geconfu-

mcert en bedurven ; Men onderhielt de gewoonte , om na de Frontie-

ren alle half-jaaren , en na die aan den Rijn-ftroom alle jaaren uyt den

Raad vanStaatentedeputeereneenige Heeren tot opncminge van de

Fortrefl'en en Magazijnen, dewelke alle de Defeéten Tchriftclijk ter

Generaliteyt rapporteerden , ook wel eenige werken aan feekere For- •

tificatien befteeden , en nootfaakelijkheden in de Magazijnen inkoften,

waar op fy aan elk van die Aanneemers van Werken ofte Leveranciers

ter handen ftelden een yiEle van Ferfoek. op die Provincie , op dewel-

ke die Fortreffen en Magazijnen waren gerepartiè'ert : Welke Provin-

ciën , behalven 2, a 5. uytgenomen , defeLuydenveele jaaren fon-

der betaalinge lieten loopen , ook wel noyt voldeeden , waar door den

bovengemelden Gedeputeerdens alle credit wicrt ontnomen , fo dat

niemand meer diergelyke befteedingen of leverantien wnlde aanne-

men; ja dat meer is, eenige Commifen van de Magazijnen liet men
8. a 9. jaaren loopen , fonder betaalinge niet alleen van haare Gagien,

maar ook van haare verfchooten penningen.

In defe forgloosheyt en fecuriteyt continueerde men fo lang, tot dat

de Machtige Koningen van Vrankrijk en Engeland defen Staat te wa-
ter en te lande op 't lijf vielen, en de Militie met al 't gene daar aan de-

pendeert, in fo flcchten poftuyr en fó defeftucus vonden , dat daar door

('t gene noyt meer gehoort is) binnen 28. dagen é>8. fo Steeden

als Forten haar boogen voor den glans van haare Bannieren , 't welk

wy in het Derde Deel elx in 't byfonder omftandelijk fullen dcmon-
ftreeren.

Wat aangaat de Zee -Militie, die verfcheelde by de Land-Militie fo vandezee-

veel als een Man bv een Kind ; fo groot de gebreekcn waren te Lande, ^'^'i'^'^-

Kk 2 fo
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fb groot waren de perfedien te water , en (o feer de eene was verwaar-

looft , fo feer was de andere behertigt.

In 't Eerjïe Deel hebben wy verhandelt , hoe dat de Negotie en

Zee-vaart is het Tweede Poindi van het Interell defer Nederlanden^

fonder dewelke die in weynig jaaren haar fel ft fouden confiimeeren , en

raaken buyten vermogen van fubfiftentie , als ook , hoe dat defen Staat

de Zee-vaart van alle tydcn af tot nu toe fo heeft behertigt, dat die daar

door heeft op fich geladen niet alleen de admiratie , rnaar ook de invi-

die en bedreyginge van de geheele Wereld , en diverfe maaien geraakt

is in feer vinnige en fwaare Oorlogen ter Zee , tegens dewelke defen

Staat fich niet beter konde wapenen , en verfeekeren , als door conti-

nuatie van fterke Scheeps-vaart , die het Zee-volk feer dede vermee-

nigvuldigen , en tegens de injurien , en ongemakken van den Hemel en

O^ean indureeren en verharden , die haar inprente het Scheeps-beftier

en hanteeringe der Wapenen , en haar onverzaagt maakte tegens alle

periculen en vyanden, Door diergelijke middelen en goede difcipline,

door aanbouw van fuffi^ante Oorlogs-fcheepen , door goede voorforge

van de Scheeps-Magazijnen , door de oeffeninge in twee Zee-oorlo-

gen tegens Engeland y en een tegens Sweden , door de jaarlijxfe toch-

ten tegens die van Algiers en andere Corfairen , en door de geduy-

rige en meenigvuldige Convoyenjhebben de Verecnigde Nederlanden

haar voor alle Zce-machten ontfaggelijk gemaakt , en niet gefchroomt

het hooft te bieden aan de gecombineerde Oorlogs-vlooten van de

twee Machtigfte Koningen van Engeland en yrankrijk^-, en dat met
fuiken fucces (hoewel haare Vyanden in 't getal van Volk en Scheepen

haar verre te boven gingen) dat fydefelve tot vierreyfen deden de

vlucht nemen , en de Zee met fchande quiteeren > 't vvelke hier naar

omftandelijk te lefen fal zijn.

Van de Fi- Hoe nodig de Finantie is ; Wat men door 't Geld kan te wegen
iiantic, brengen; Op watwijfemen de Fwantte moet bevorderen ; En hoe

men het Finantie-geld moet menageeren , is geleert in 't Eerjle Deel
pag, 2z, 25, en 2,4.

Hier dienen wy nu eens te onderfoeken , vooreerft; Hoemen in

de Vereenigde Nederlanden de Finantie van tijd tot tijd heeft ver-

meert , en hoe men de Ondcrdaanen meer als oyt te voren heeft belaft

zedert 22. jaren herwaarts, in welken tijd men fonder Stadhonder

regeerde , en geintroduceert hadde die Staatfche en Republjquaire

Regeeringe , by dewelke men de Gemeente geduyrig voordroeg, dat iy

meer Vryhcytfoude genieten, als oyt voor heen;. En ten tweeden,

hoc
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hoe men die overgroote en menigvuldige Schatten, die men uytcie

Gemeente wiit te haaien, heeft gemenageert, ofmisbruykt.

Alle die nieuwe middelen van belaftingen te pai-ticulaiifeeren , ^it V'" <^« Ye»'

men uyt alle hoeken van de wereld , ja fdis van de oude (jHek^en en ge^erFi'"'

Romeynen heeft gehaalt , en geleyt op de fchouderen van de Gemeente^ jumicn.

foude wel te beginnen , maar, om de meenigte
, qualijk tevoleynden

zijn, om welke reden wy meenen , datdenLefer, dieeen'gegeheu-

genifle heeft , fich felfs dien aangaande kan vernoegen met de overdcn-

kinge van die Laften , dewelke wegens haare jonkheyt allen den Ree-
nen noch fpeelen in de geheugenis , die daar van fuik gevoelen hebben
gehad , dat dufdanige nieuwe Impofitien meer Beladingen als Vry-
feeyt gelyken , van dewelke de Werken van AïtiLema vervult zijn.

Alledeonwaardeerlykefommen, die men door de hooge Finan' Mer.age is

tien uyt de Gemeente trok , waren meer als genoeg geweeil , om den fE' de"^"

Staat tegens alle Vyanden te maintineeren , en om veele oude fchulden verquiftin-

van 't Land at te leggen , en nieuwe Penningen van Refcrve op te fla- fighcjt/'"

pelen tot een nootval , indien men defelve behoorlijk hadde geme-
nageert en ook befteet , daar 't nodig|was , na de regulen van de Ethi-

ca , of Moralifche Wetten , die ons leeren , dat de Deugd van de

Liberale Menage, (gelijk alleandere Deugden, ) refideert tuffchen

haaren Sxces en DefcH y dat is, tuflchen de Ferquiflinge en Cie-

righeyt.

Uyt de (jierigheyt en de Ambitien , fegt Arifioteles feer wel , dat Gierigheyr

alle fouten fpruyten , en dat die twee de beulen zijn van de mcnfche- A'k caufccrr.

lykenatuyre , dag en nacht defelve pynigende , en alle quaat in de We-
reld veroorfakende , door dewelke Landen en Steeden t'ondergebracht

en verwoeftzijn. So heeft een Bagijn (of Veftaalfche Maagd,) uyt

Cierigheyt het Capitolium van Romen aan de Vyanden overgegeven.

Als fugtirtha Koning in Africa uyt Romen fcheyde , keek hy dik-
*

wijls om na de Stad , (eggende : O veyle Stad , en die haafl vergaan

fal, [o daar maar een koper gevonden werd i want hy hadde bevonden,
dat door de qierigheyt aldaar alles te koop was. En wat de Gierig- cfenghc" t

^

heyt onder pretext van Menage , maar in der daat Verkeerde Mena- '" Nedei.

ge , in de Vcreenigde Nederlanden heeft konnen uytrechten in ge- ''" '

legentheden , daar men hadde behooren liberaal te zijn , wyfen aan

êidc weynige exemplen : Dat men vcrfchcyde Cajfatien van de erva-

rene Militie aanftelde, daar men korts daar na, om onervaren Volk we-
der aan te nemen , meer aan aanritz-en transport-gelden molte fpen-r

deeren, als men gefpaart hadde; Dat men de Fortificatien en Ma'
Kk 5
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gaz^ynen liet vervallen , en het Land open ftclde voor de Invafie der'

Vyanden ; Dat men onwetende bleet van alle SccretefTen van andere

Vorften , die nochtans de Defl'eynen van defcn Staat wiflen , eer (j

vait waren gerefolveert j Dat men tegens het inflantelijk verfoek van

veele Leeden en Provinciën weygerde een jaarhjx Penlïoen aan Sijn

Hoogheyt te fpendeeren , wiens middelen mcrklijkbykrompen; Dat
men ten tijde , wanneer men was in de Uytcrfte Noot , van Vigoureu-

felijk geattaqueert te werden van de groote Machten van Frankrijk*

Engeland, Keulen en Muuftcr^ liever wilde miflen 8000. dappere

Ltinenburq^fe Soldaten > als 5000. I^ijx-daalders', Daar men in tijd

van Vreede boven andere Potentaten hadde gemeriteert de lof van

prompte Betaals-Heeren , en daar men nu tei^ens den aankomenden

Vyand foudc ageeren , dat men heelc Compagnien van nieu-geworven

volk , door manquement van bctaalinge liet verloopen , die men daar

na met 5. a 4. dubbelde koften mofte fuppleeren.

Effe:"^ van So als men in dcfc en diergelijke voorvallen helden na de kant van

ftïngc in Ne- ^^ Gierigheyt en Verkeerde Menaje , fo naakte men aan de andere
dcdiuA. jfant te feer tot yerquiflinge , waar door men in veele occafien was

al te liberaal in 't fpendeeren van 's Lands Middelen, en 't doen van on-

nodige onkoften. Wat groote quantiteyt van geld heeft defen Staat niet

gefpcndcert , en ook wegens Accoorden en Alliantien betaalt aan

Vreemde Potentaten , en dat tegens alle trouwe afraadinge en falutaire

Advijfen van eenige wel-meenende Heeren , dat men het geld behoor-

de binnen 's Lands te houden , en dat men door»hct werven vari Folk^

opmaken van Fortrejfen en provideeren van de Magazijnen fich fo

belioorde te verftcrken en te verfekeren , dat men geen Alliantien van

andere Potentaten fo dierbaar behoefde te kopen, van dewelke men de

vruchteloofe efFed:en menigmaal hadde befpeurt , en die ook feer liclit

konden geannulleert werden door de Vyanden. Met dit fpendeeren

heeft defen Staat evenv.'cl fogeftaadiggecontinueertjdat by andere Po-
tentaten een fpreekwoord wierd : Holland IS de Melkjkoey dte moet

alles betaaleh , want dte heeft Qeld. Van wien heeft defen Staat ter

contrarie geld genoten; Van niemand in 22. jaarcn ; nochtans blee-

vcn andere Potentaten mede behouden fo wel , als defe Landen , hoe-
wel fy noch minder verfterkt en voorfien waren.

Eenige dorften fich in den jaare 16(55. i'ontuyt laten verluyden , dat

fy liever Oorlog met Engeland begeerden als Vreede, fchoon men die

om eenen (luyvcr mochte konncn koopen, waar op ook dien fchaadely-

kcn Oorlog volgde , die in 2, jaarcn meer kofte , als den gelukkigen

Land-
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Land-Oorlog in veelen, daar by de Priticen van Orange veele Steeden
en Forten aanwonnen tot fecuriteyt van den Staat , en nochtans daar

over meenigmaal in haare graven wierden ontroert met het verwi't,

als of fy 'laar toe de onkofteu onnodig hadden verfpilt.

In plaats men volgens de oude en goede gewoonte , en de gemeene
manier vaa alle Republyquatre Regeeringen fich behoorde nederig en
fonder uyterlyke pompe te toonen in alle piiblyke en folemnele aótien,

fo begon men het zeyl hoe langer hoe hooger in top te trekken , en fich

egaal te honden met Gekroonde Hoofden, die men niet een duym breet

foude willen wijken. Men praalde met feerkoftelyke K<irof[en->Stoe'

le^i , en %ok}jn van Staat , die men voorheen niet gekent hadde , en
met nieuw gepraélifeerde D'gniteytcn fo te Land als te Water , die

men al op 's Lands koften verheerlijkte met Koetfen , Liveryen , Hel-
bardiers , Knechten , Meubilen , ja felfs met geheele Proviant-Schee-

pen : Men fond feekeren Heer de Wit na 'Tolen , om den Koning
alleen te begroeten , met fuiken M-ignificcntie , dat die Ambalfade het

Land by de 7C00O. guldens kofte; Men expedieerde veele Deputa-
tien tot deZee-kuften,tot Infpeftie van Werken, tot Monfteringe,

en tot Verpacht inge,dewelke veeltijds meer koften, als men by 't efteóh

van dien profiteerde; De Deputatienuyt de Provinciën en Steeden wa-
ren veel koftelykvr als voorheen , want men reyfde met eenige knech-

ten of booden, mede nemende, op 's Lands koften , Vrouwen, Kinde-

ren en Vrienden tot een fpeel-reysje ; Men drong het Land 's jaars op

meer als 80. duyfent guldens aan onkoften in tijd van Vreede, met
het verleggen en transporteeren van de Garnifoenen , tot voordeel van

de Officieren fijne Vrienden, en tot fpijt der genen , daar op men gepi-

qucert was ; Heerlijkheden , Rentebrieven , Goude Pocalen en groote

Geld-fommen waren niet te veel , om liberalijk weg te fchenken aan

fijne geaffedioneerde ^
'/ Ejgen Imcrefi , zijnde de fpil, waar op nu de

gantfche wereld draayt , hadde in fommige plaatfen van de Vereemgde

Provinciën fuiken kracht , dat daardoor verhoogt wierden de jaarlijxfe

Tradementen en de Dag-gelden van 's Lands Beampten , dewelke

men dan committeerde , om reguard te nemen op 's Lands Werken,
Beftekken , B fteedingen , en Verpachtingen , waar by fy door haare

Vacatien fomtijds meer genoten , als de Werken , &c, felfs koften of

profiteerden , gelijk tot een proefjen is een Dijk in feekere Provincie

van 6o.d(fyfc.it ^fildens , die over 80. daj[ent guldens alleen aan va-

catien kofte. Hoedanig fommige Lands kallen wierden verkracht,

leerde genoeg de crvaarentheyc, waar by fcheen , dat de een de andex

daar--
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daar in wilde overtreften , maar om dat fulx behendig wierde verrichtj

wierden die manieren van doen fo gefecreteert , dat niemand die licht

Iconde affpeculeeren > die geen acces tot de boeken van de Finantien

hadde ; Maar ingevalle men die nu eens mochte examlnceren , en dat

dusdanige Penningen weder moflen te borde gebracht werden , fouden

eenige ctviliter moeten derven, die nu noch voor groote baafen agee-

ren ; Op fommige Plaatfen raakten de Kaflen fo ledig door de exceflive

onkoften op de Land-dagen en in de Vergaderingen , dat men daar na

fijn ^otn inde ^eneraliteyt niet kondc voldoen. In andere Provin-

ciën misgunde men den Hollanders naaren aanwas van rijkdom , dien

fy door haare induflrie in de Negotie en Schceps-vaart acquireerden,

en als de Kaflen op die voorverhaalde manieren uytgeput , en van alles

ontbloot waren , trachte men die weder te vullen met penningen a de^

po/ito te nemen , alleen van deParticnlieren in Holland , die tot hfteii

van die Comptoiren noch hadden loopen groote Capitaalen van

Lijf-en Los.renten , die pe-ricul liepen met al den relt , om ver-

looren te gaan door het fchandelijk overgeven van haare Steeden en
Provinciën.

De Penningen van Referve , ter fomme van 70. tonnen gouts , die

men in Holland , even voor het begin van den Oorlog noch in voor-

raat hadde , wierder meeft gelicht door Regenten en haare Vrienden9

met het intrekken van haare Capitalen, die (y tot lafl;e van 't Land had-

den loopen , als (y merkten het groot pericul , dat den Staat boven het

Hooft hieng.

Verval van Gelijk de Menage van de Voor-ouderen , fo wel van Regenten als

dc/^PMtKu-
P^"iciilieren

, ten defen dage noch wort gereekent een middel en een
Uexcfl, weg gewcefl: te zijn tot het conqueftecren van dien Rijkdom , daar van

men nu noch in dek Landen jouïlfeert; So is de luxuriecrende overdaat

en verquiftinge , die in delaatflc 50. a 40. jaaren fchrikkelijk is ver-

meert , groote oorfaake van den fobcren flaat van vcele ingefctene,

want in plaats de Regenten voormaals in kleedinge niet waren te on-
dcrfcheyden van Particuliere , en ten dagvaart quamen te voet in haare

dagelijkfc en gemeene burgers. klcedercn , en haarcn knapfak mede
brachten , fo doet men nu geheel het contrarie. Als feker voornamen
gevangen Spanjaart in den Haag eens fiende eenige uyt de Staaten in

haar flecht habijt , en vraagende , wat defclve voor Heeren waren , tot

antwoort kreeg, dat fy waaren Staaten van den Lande ; fo feyde hy, dat
die gene feer qualijk gedaan hadden , die fijnen Koning tot den Oorlog
hadden aangcraaden tegens de Staaten , die fo menageerden , en op

koften
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koften van fijnen Koning alleen den Oorlog voerden , tegens dewelke

men met j^cen voordeel konde oorlogen.

In plaats de Regenten en Burgeren lich voormaals vernoegden met
de oude Hollandfe dracht , fpijs en drank, die het Land felfs voort-

bracht , gelijk eenvoudige kleeren uyt durable ftoffcn , Tonder ftrikjes

en quikjes , wey , kernemelk, bier, boter, kaas, erten, bonen, gort, en

diergelijke fimpltcia , die het lichaam gcnoech konden voeden en in-

dureeren tot allen arbeyt , en bevvaaren by haare finnen ende gefi^nt-

heyt , (o is men nu betovert , door die verfoeyelijke en onbellandige
, ?"'t-^"'

^^

Franfche Modens, dat men die als bavianen en meer-katten na-aapt,en

tot een patroon neemt het i^ene tot Taris en Montpelliers door

de dartele Juffertjes en hooffe kleermakers word vcrfonnen. Wanneer
men een Hollander nu foude uytbeelden door fijne dracht en kleede-

ren , mocht men hem welnaakent fi:hilderen met een fchecr en een

fluk ftofs in de hand, om een nieuw fa^oen van een kleet te fiiyden, de-

wijl hy geen kleeren van cut fa^oen draagt. De Spijfen finaaken niet,

(o fy niet met een Franfche faus zijn overgooten , en na de Franfi:he

modetoebereyt. Alk cor^pofta van Taufen, koketten, &c, moeten ge-
j'^'S"/

'^^

prepareert z'jn uyt deextrermftcen contrariecrende ingrediënten , die

het lichaam vervullen met alderhande quade humeuren , en weder afge-

fpoelt moeten werden door een glaasjcn dclicaten wijn, die nu in fiilkcn

overvloet word gcbruykt, als voormaals bier; Tot onderhout van fiilke

modens en inkoop van die wijnen en delicatcHèn worden jaarlijx veele

millioenen aan contanten uyt defe NederLvmen vervoert , voorna-

mentlijkna Frankrijk ^ welkers F/>;^;/ri>« daar door fo wierden ge-

ftijft , dat het door 't felve geld , als met e"en ficherp geweer defe Lan-

den een gewilfe doodfteck konde geven , daar men hier nochtans voor

al dat geld niet overhielt , als fich over die nieuwigheden wat te flattee-

ren en te kittelen , en den wijn met berooyde finnen te verteeren. De
Voor- Ouders vernoegden fich met haaren fiaat , bouwden haare huy-

d^Hiiyten,'^

(en tot burgerlijke woningen , en fchikten die op met bruykbaren en

gemeenen inboel ; maar nu fchijnen de Koopluyden wel Princcn , en

haare huyfen Palaifen,d:e oü^cpronkt werden met de cxquifitüe en

kunftigfte ornamenten , die de wereld uytlevert.

Dit totaal Verval van de Fundamenten en Pilaren van den Staat der „,
*^°'j'"^^"'

Vereerngde T^ederUndeu is n^cQn geringe ooriaak geweelt, die den vranUrijk

Franfchen KoniKg aanporde'tot refolutie , om dcfclve Landen oiicn-
bf"in?t'e'-"^'

fief te attaqueer

breni^en, van
o

[•eren, en, fo het mogelijk was, tot fijne devotie te geiisdc vs-

't goede fucccs fich genoeg verfekcrende, uyt oorfake,dat
"e"'budeii.""'

LI hy
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hy vertrouwde , dat deCelve Landen , boven het aangeweefen Ver-

val ook geflingert wierden door een Facflie , die alleen fuffi^ant was,

om den felven Staat te brengen tot llinen ondergang;Dat die door voo-

rige Oorlogen en fwaare onkoften fo feer afgemat , en tot dat onver-

mogen waren gebracht , om , na alle apparentie, die groote vereenigde

Land-en Zcc-machten van hem en den Koning van Enaeland . als ook

van den Keur-Forfl van Keulen t en de BiJJchoppen van Mnnjier

en Straatsburg niet te kennen wederftaan ; Dat iy van alle hulp ont-

bloot zijnde , niemand hadden , van wien fy heul en hulp hadden te ver-

wachten ; Dat fy geen genoegfame Militie hadden , om 94. For-

trejfen , (waar van de meefte vervallen lagen) te befetten, veel min de-

fel ve te defendeeren , en een fuffi^ant Leger in 't Veld te houden , te-

gens de invafien van fo groote Machten te Lande, die door de prefentie

van een glorieufen Monarch wierden aangemoedigt-, Dat de Ingefee-

tene van die Landen door langduyrigen Land-Vreede , en overvloet

van allen Rijkdom , van haare oude dapperheyt waren ontaart , en op
deaankomft van fulke groote dreygende Legers fouden bevangen wer-

den vaneen algemeenc en panique vreefe ; Dat men in defe Landen

wel foude vinden Papiften, die om de Religie; en Geld-gierige als ook
fodanige , die hctzeyl fo hoog in top getrokken hadden , dat fy haaren

grooten Staat niet langer konden uytvoeren, die om vuyle winllenhaar

fouden dienen voor Verraders en Gidfen; Dat men door Gonde Loui-

fen wel foude pcnctreeren de fecreete Refolutien van de Staaten;

en dier2;elijkc favorable poin(5len waren motiven , dat den Konink^van

vrankrik' l^rankrij!;^ den Oorlog tegcns dcfelve Nederlanden fo vaft fteldc,

tüt delen J^it },y Joor gccnc rcdcncn ofrcmonftraticn van eenige Vorften,by de-

ioUcinm%. welke hy de Nederlanders focht te degoufteeren , kondegeinduceert

werden tot eenige alteratie van fijne voorgenomene deflfeynen , en liet

in de Badüle fetren die gene , dewelke maar eenigfins in faveur van de

Nederlanders fpraakcn. Na defe gcnomcnc Refolutic begonden de

Franfcbe ftcrk te preparecren ten Oorlog fo te VV^iter als te Lande,

waar mede fy jaaren toebrachten , om defclve toeruftingen te propov
tioneeren met het groote Werk , dat fy voor hadden.

Jfe^Tral^ii*^
De Treparatien te Lande beftonden in het Werven van een mach-

ten Ooiiog. tigHeyrlegcr; in het fourneeren van alderhande Oorlogs-Inftnimen-

ten , en Provifien van Ammunitie en Vivres ; in het beforgen van Wa-
gens , Scheepen en Bruggen tot transport van defelve ; en in 't Bevey-
ligcnvan de Paflagieuyt rrm^jk/ijk. tot op de Nederlaudfche Froa-
lieren.

Wat
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Wat aangaat de WervingevanFolk^, fo was den Franfchen nodig Frarfdie

die aan te ftellen in Landen, daerdeNadenmanhaftigcren flandva- '^"vir.gcii.

fliger waren als fy , om met defelve de Naturelle Franfche te tem-

peren , dewelke door haare Mcrcurifche Natuyr hebben een branden- Franfche

de courage , die aangefteeken is door een Vuyr van ftroo , 't welk ^°"'^=sc«

fchielijk vergaat. In haare eeiile aggrcfJien zijn fy meer als Mannen,
maar in haare refiftentien flimmer als wy ven. In defe dolle furie en fu*

bite retirade komen fy heel net overeen met de Barbaarflc Natiën

onder alle , als de Mooren , Tartaren en alle yljiatifche en ^fri- Franfchen

cetanfche f^olkeren , 't welk oorlaak is;, dat fy licht Landen conqueftee- qu"jm 'tot

ren , maar defelve ook licht wederom cjuijt worden , na den bekenden ^^" conque-

fpreuk : .^od cito fit , cito perit j dat is fb veel als : Sogewomen , fo nitl tot^h"

ohtromen : Gelijk de rauwigheyt de fpijs, die te overvloedig en haa- confeivec-

ftig is ingefwolgen,weder doet uytbraaken.even fo kan d'onmaatigheyt

van de Ambitie niet by fich behouden de fubite groote Winllen. Van OuAt Exem-

de Vier Mor.archien isgeene haaftiger opgereefèn , en ook haaftiger yin".

""^

weder te gronde gegaan , als de Griekfche. Niemand heeft oyt u^t-

tila en Tamerlan overtroffen in haare groote en fpocdige overwin-

ningen en fchrik over alle Volkeren ; Niemands Rijk is ook fo fubit

van fuiken hoogte tot de grond toe gedaalt , als haare beyde Rijken der

Scythen en Hunnen. Ttgranes bracht in 't korte Armenien tot fui-

ken hooge Mnjefteyt , dat het over verfcheyde Koninkryken heerllc,

maar defelve Ttgranes mofl: dien Scepter der Scepteren binnen een jaar

vernederen aan de voeten van den Roomfchen Prins Pompejus Ma-
^««;.Dat dit op de Franfche applicabel is.lceren deexemplen van meer
als 2. duyjent jaaren t hoe fy TaUjiina-i Sjrien, en -Egypteny als

een blixem hebben afgeloopcn , en hoe fy na veel vergooten bloet de-

felve Landen even fo haallig gequiteert , en fich binnen haare limiten

begeven hebben ; Hoe fy door de Ttren'éen in Spanjen cjuamenoo;^

logen , en hoe fy van de Romeynen door den fel ven weg weder in haar

Land wierden gejaagt; En hoe fy AlHanen , Napels-, Sicilten en

Catalonien in korten tijd hebben gewonnen en weder verloren. Uyt Franfche

oorfaake van defe haare exceffive Furie en Verflauwinge hebben fy van z'i" dechrer

outs noyt konnen beftaan tegens bcftandige en cordatc Natiën , en in- de Diiyt"che^,

fonderhcyt tegens de Ditytjche , waar van Julitis Cafar gctuygt, dat

de Franfche gewent waren altijd van haar overwonnen te werden,

waarom fy haar felfs ook niet wilden gclyken bv de Tfuyrfchen in

ftandvaftigheyt , maar mollen bekennen , dat fy fchrikten voor der switfersin

fel ver Geficht en Ooecnflraal : Om dit quaat te remedieeren, hebben ^^^"'^
'^'•^""

LI 2 de '
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de Fratjfche van de tijden van HturoCapet vooreen gebruik gehad,

dat fy haare Infanterye , daar op fy haar niet dorftcn yerlaaten , verfee-

kcrden en verllcrkten met andere Natiën , maar voornamenth'jk met
Switfcrs , Tonder dewelke Machiavel feyt , dat fy niet wel konnen

deweiisc vecliten. De Switfers y naar dat fydoor verfchcyde Vi(5lorien haare
Merccniirc Vryhcyt hadden gcvindiccert van 't Hup van Oojfenrijk^, enzedert

21;»/ altijd van alle Chriften Potentaten wierden gcambieert om Vriend-

fchap en Affiftentie , zijn fo verlekkert geworden door de groote ga-

gicn , diefy by andere Volkeren trekken, datfy den Land-bouw en

Vee-tocht nalatende, met me^nigte haar in vreemden dicnfl begeven.

Gelijk voor outs de Cares inville Oorlogen dienden voor mercenaire

Soldaten, engelijk de Grieken pleegen over te gaan in dienft: van de

Franfche ^^erjiaaufche Koningen ; even fo dienen de Smtjers de Franfche al-

üs^iui'ide^'
1^*^'^ O'^'i 't geld , waar uyt het fpreekwoord is gereefen : Point A'Ar^

Natiën, gent-, point de Sptijfes , dat is , Geen Geld , Geen Switfers. Maar om dat

den tcgenwoordigen Koning Louis de XIV. tot het formeeren van

fijne nombreufc Legers meer vreemde foldaten nodig hadde, als de

Switfers wilden of konden uytleeveren ( van dewelke hy eftedive

Z'^,df4jfentmamen te veld bracht tegen de 2\(^ederlanden) deede hy

in 'Dujtjlitnd o"^ verfcheyde plaatfen, in Lotharingen , VValsUnd,

Savoyen , Tiemont , ^enft.t > (^orfica, Lma , Tofcanen , Farma , Mo-
dena, MiiKtaa^ %omen , EngeUnd, Schotland en Terland fo fterk

werven , als of hy het Rijk van Carolt4s ^ïagnns daar mede wilde

in pollefHc nemen. En niet tcgcnftaande men in alle de voornoemde
Landen hadde behoren te dilficulteeren aan een fo ambitieiifen Koning
toe te fraan vrye Wervinge van d'Onderdancn , die namaals eens het

viiyr konden komen t'ontftceken in haar eygen Vaderland, en dat foda-

nige Princen, met dit toe te Itaan , haar felfs de handen binden , en een

n>.et grooren ander wMpenen , die haar fufpecl is , fo kreegen de Franfche aldaar

)°f°lt^t'^*^
fuiken toeloop , waar door fy keuriger wierden, als de Onde Romey-

Kciuig r.en waren in haare wervingen , want die formeerden haare Legers uyt
maakie. Manfchap niet jonger als 17. en niet ouder als 4(J. jaarenj maar de

Franfche namen in die bovengemelde plaatfen niemand aan, als die

boven 20, en onier 40. jaaren out waren , waar uyt (y t'faraen brach

•

ten Legers van Infanterye fo fchoon , als ooyt de Wereld geHen had-

.
de. Haare C^t/^//f/')'ff was niet minder , wanr die beftond meeft uyt

Franfche Bedelen , die te paard geen Natie wijken ; Defe laatfte kree-

gen van den Koning ordre , om uyt haar felven te fourneeren ten min-
ilen 7, duyfent mannen, yder voorfien met een knecht in gelyke ru-

flinge>
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ftinge, dat i_jl. duyfent mannen iiyt maakte, aan dewcJkc den Ko-
ning liet tellen yder 9. piftoletten.

Ondcrtnfichen formeerde den A^larefchall^ de (ye^jui 'm't midden oodercre-

van den jaarc 16ji. een Leger van eenige duyfent maniien , i'o te voet, ^^^ ^^g^g^

ïils te paard in Lotharitirren , waar mede hy convoyeérde veele Schee- gefoi^nieert,

pen langs den Moefel met Artilleryey Ammunitie t\\ Vivres ; en toen

raktegeduyrig Frans Krijgs-Volk iiyt Frankrijk, na Lujker- en Keuls-

land al- , 't welk in fulker voegen continueerde , datter vooj? de winter

in die quartieren en daaromheen , al by de 20, duyfent mannen aan-

gekomen waren , tot opmaakinge en bewaaringe van FortrciTen en

Magazijnen.

De Preparatien in Oorlogs-Behoeften en lii(ïrHr.^enten waren niet rranfche

minder, als de Wervingen. Tot Do»ay boude men in FeL 1670, ver-
fj(^3'^^"o"s"

fcheyde Kruyt moolens , men vergaarde daar veele Kruyt-werkers , die Bfhoettcn.

men daar aan den Arbeyt flelde,en maakte alfo die plaatfe tot een öef}e-

raal MagazSj-^ van het Frnnfche Nederland. In verfcheyde Steeden in

Vrmkrij\ en Nederland richte men op Gefchtu- Gieteryen. Op de Tfer^

hntten tot Andernach en daarom heen wierden gegooten groote quan-

titeyt van fwaare Cjranaden , Bomben en andere yfere gereetfchappen»

Tot Lti)\ liet men vervaardigen een groote meenigte van Tieken,.

Jl^.'df^/ietten, Hellebaarden, &c.\Jyt de Magazijnen in Vrankrijk deelde

men op eene reys uyt 40, dnjfent Pielien en Mafc^ieetten aan nieuw ge-

worven Volk. Op verfcheyde plaatfen fo in als buyten I'^rankriiKt ]^

op deNederlandfche Frontieren felfs rechte men op, buyten exempel,

feer groote Magaz^ijnen van alderhande Artillerie , Aftimtimtie en

Vtvresy'^ih tot AethyChark'roy , j^esnoj , ^hilippe-ville , tJM^<^~

rienbHYg-, zJ^Cets, Lujk? Bony Dorften en Nays , quanfuys tot defen-

fievan K^^/y-iv^/i/fw tegens de dreygementen van de Staaten, Defc
Magazijnen wierden voorfien met ongeloofelyke quantiteyc van Hoe-
den, Rokken-, Koufen , Schoenen^ c^c, van Canon , Mortiers-, Vier-

werkjn, Mr4f^Hetten-, 'BnJJ'en, Petarden ^ Granaten , Saucifen , Pekj

kranffen , t^jfnyten , Forqnetten , Bandeliers , Kruyt , Koegels ,

Lont , Salpeter , Piekjn , Degens , Hellebaarden , Halve ^Pie-

ken , &c, van Koorn , Meel en andere voorraat , die in alle cp.iartie-

ren van Daytjland , en {qIis in Holland opgekoft en derwaarts ge-

voert wierden ; En om die Magazijnen noch abondanter van vivres te

vullen, maakten de Franfche uyt den naam van haaren Koning alom-
meby biljetten bekent, dat fy gcfint waren op te kopen 70. dnyfent

feptisrs Koorn > o;n 't felve te brengen in haare Magazijnen omtrent de

LI 5 ?ic^
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ISl^ederlanden , en dat die gene , die 't felve te koop hadden , haar aan

de Magazijn-Mcefteis foudcn addrefieercn. Om iiyt dit Koorn fo wel

in de Legers in 't Veld , als in de Steeden brood te bakken , wierden

tot Kenien en elders koopere Bak-ovcns daar toe vervaardigt , en

200. Franfclie bakkers iiyt Paris voor afgefonden. Het GrootlleMa-

pgBifl-cjiop. gazijn maakte men tot Nup, om dat het den Vereeragden Staat het

pen van naafte vvas , maar op dat het van alle perictilen en tegens der Staaten

Straatsburg deffeynen mochte bevcyligt blyven , cjuamen de Bijfchoppen van
forririceercn

/\4iinfier en Siraatsbrng in T^vewber i6ji. aldaar , en deden , uyt

ordre van den Koning die Stad fortifïcceren , en een gedeelte van de

Stadts-muyr en vcele Huyfen af breeken , om aldaar op te bouwen een

groote Citadelle , binnen welkers circiimvallatie mede lag het fe-

ffiiten Kloofter , dat fy lieten ondermijnen , om in tijd van noot te kon-

maaien daar
'""^^ \^tQn fpringen, Sy deden mede buyten de Stad een groote Leger-

b^yten een plaats van iioute balken opflaan, en met ketenen befpannen , waar toe
cgerp aat.,

|y ^^^^ Frafis (jcld op koftcn al het hout , dat in Vlotten den Rijn.

afquam , en gaven voor , dat fy den Rijn fodanig wilden verleyden,

dat die om de Stad foude vlocyen , 't welk alle faaken waren van groo-

te confequentie tegens het Rijk en de Capitulatien van dien, en tegens

regens de ^ Privilegiën van de Stad, die haar by den Keur-Forft (^hrijiojfel

luWlegicn. verleent en by de Stad en Capittel oiidcrteykent zijn , als ook tegens

het Keyferlijk Privilegie , dry jaaren jonger als het voorgaande , van

dat noyt in 't Aarts-Sticht cenige nieuwe Fortrclle tegens het confent

van haar en het Rijk foude mogen gebouvvt vv'crden.

Frans Geld ^^^ betaalingc van alle die exccffive koften fond de Koning in Ja-
komt tot MPiario 16.JI. cenige gemafqueerdc Ruytcrs met 3 o. Valaifen tot Bnfac

Bon!
^^ over de brugqe , den Rjjn al: na Keulen , alwaar fy aftraden , en in ff-

bmario gevolgt wierden van 12.karren met geld na Bon en Nftys, yder

ophebbende 3000. ponden gewichts, onder convoy van 100. mannen.

Franfchc ^6 voorforgc , die de Fraf^fche droegen om Karren , Wagens^
prcpararien Scheepen en 'Brfiggen tot tranfport van f^o/k^j u^rtillcrie, y^wmitie,

van Volk,
^ Ftvresj Bagage en andere Behoeften , was ongemeen groot, In alle

^'^- haare Steeden en Plaatfen. leggende op de Maas , arrefteerden fy alle

Scheepen en Vaartuygen, met ordre om haar de Rivier op te bes;even,

en haare ladinge in te nemen tot Mafiercs , alwaar lallen voorraad uyt

Wagens en VrA^nkrijk^ tc LandcaanquaiB. De f^racht-iva^ens en Vivres-k^rreny
^"*-"' die fy omtrent P^ïnj vervaardigden en by een brachten , waren ontel-

baar , over dewelke Ad'. Colbert van den Koning: vvierde jzcftelt aJs

Direüear CjeneraaU Tot transport van alles over de Rivierc den

Rijn
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Rijn maakten (y tot Bon een groote Cjierlfrtigge , en tot Kc'jlen en el- Gietbrug-

ders veeleplat-bodcme Ponten, en quamen in zWo. plaatfen op den ^^'

Rijn opkoopen alle Scheepen , die haar dienden tot het opflaan van

Bmanen, namen mede daar toe aan allc Schippers » Matrofen en Bruggen.

Timmerluyden , die fy konden bekomen , de Meefters eenen Rijx-

daalder, en de Knechten eenen halvendaags belovende met de koft, Timmer-

tot welken eynde fy mede tot Luyk^ worven een (^ompagvie MaaS' ^^y^^^-

[chippers , en veele fwaare yfere Kettingen en Ankers lieten vervaar-

digen, om daar mede de Ponten vafl te maken.

En om dat fy wilden oorlogen in een Land > dat door Rivieren en
^
J'oopere •

Wateren feer verdeelt is , en met water kan overftroomt werden , (o
"'^ "y'^"-

hebben fy in het Arfenal tot Paris laten vervaardigen een groote

meenigte van Schuytjes 12. voeten lang , en 4. wijd. Eenige van defe

waren uyt maffief koper geflagen , van dewelke fy konden 6. in mal-

kanderen ^.lapelen , en vervoeren op eenen wagen met 8. paarden

;

andere die fy wilden gebruyken tot het opflaan van bruggen over de

Rivieren , waren inwendig met kopere latten bekleet , en hadden de

langte van 18 , de breette van 6 , en de hoogte van ^. voeten en een

duym , van dewelke maar 2. en 2. op eenen wagen konden üouwen.

Tot Aaken lieten fy mode kleyiie vaartuygen timmeren , om ook op

wagens te verbrengen, en op ondiepe wateren te gebruyken.

Tot Beveylinqe van de Paffaae uyt Vrankrijk. tot op deNederland- Franfche

fe Frontieren onderhielden fy op alle weegen veel Volks tot Convoy.
J°,^-^^^gn''i,e.,

Keur-Tritr dorjR: haar den vryèn pas door lijn gebiet fo te Landc,als op veyiigenp

den Moefel niet incommodeeren. Keur-Keulen befchiktcn den Fran-

fchen vryheyt in 't palTeeren van de Moefel over den Rijn tot J^Juys

toe , als ook door het Lctnd van Lnyk.- Lmfenbttrger-Land gebruyk-

ten de Franfche als haar eygen , en als fy in fanuario 1672. met eeni-

ge duyfent mannen by Philippe'Ville het Spaanfche Gehiet wilden

paflèeren , na het Ken!fche- Land , fonden fy om een vryen pas een ex-

preffen Edelman na het HofvanBmjfel aan den Cr.iaf van Monte-

ry , die fulx excufeerde tot dat hy ordre uyt het Hof van Spanje» daar

toe hadde bekomen ; maar binnen weynig uyren daar na hoorde hy,

dat fy al waren gcpafleert, eer fy defe antwoort hadden ontfangen. Om
de paifagie voorts uyt het Land van Lujk. «^oor het Land van Gnlijk,

te beveyligcn na Nhjs , focliten fy , fo men toenditcoureerde , by den

Hertog v.in T^iewbtirg , door groote (ommen gelds , de Stad üulijk^
^

en andere plaatfen inbefettinge te bekomen , 't welk ook licht foiulc

gcfchiet zijn , hadde niet ten deele geobileert de Erf-Veibrocderinge
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van KefiY-Bra))der,bfirg , en hadden ficli de Stenden en den Comman-
dant van G'Mijk, daar tcgens niet geoppofccit , en te wegen gebi acht

het fcherpe Keyferlyke Mandaat , dat den Hertog haar by hunne Privi-

lejrien foude maintineeren.

Franfdie *"j)e Preparatie» ter Zee waren fo exce/Iïef en groot, als de Franfchf

^er''zecr" noch noyt voor heenen hadden ondernomen. Kaare Scheepen ten Oor-

lof^idialV zedert weynige jaaren, fo in als biiytcn haar Rijk hadden aan-

geboiiwt , en in verfcheyde Havens van haar Rijk hadden verdeelt leg-

f^eojwaren tTamen r)jj.. in getal, en van iulken Calibre, dat fy vereyflen

CIZ4. Stukken-Canon. Van defen wierden ^o.Capitaale Scheepen (in

de lijfte onder A^" i5.gerpecificeert) toegetaakelt en na bchooren voor-

fien, om met d'Engelfche Vloot te conjungeeren. Om defe 50. Schee-

en vinJrr P^'n na bchooren te bemannen , konden de Franfchc in haar Rijkfo

Manq ie- ycel Boots- volk niet uytvinden, als daar toe nodig was, wilden daarom

ze^voii" tot f^er.etien veel Zee-Volk inhiiyren, dat haar gewcygert wierde , om
uelke reeden fy van de Venetiaanfche Scheepen en Gaieyen, die fy er-

crens in Zee refcontrecrden , lichten alle Franfche Bootsgefellen , de

welke fy na haar Rijk fonden ; En alhoewel haaren Refident tot Genua»

als ook OD 't Eylard (^orfa aan alle Franfche Bootsgefellen dede notifi-

ceeren,dat hy ordre van den Koning hadde,defelve ciltemaal na Frankr

rijk^ te doen keeren , om op de Scheeps-Vloot van fijne Majefteyt te

dienen , foquam nochtans het Volk fo fchaars by , dat fy haar molten

'"che
bc"-cvcn tothet extreemüe middel , dat is, tot het Taannijk Prejfen

prcfleii z<e- <^an Volk^ dat onder geene menfchen, 'k gcfwijg onder Chiiften plaats

ee!f t'iran-
behoorde tc hebben; Want daar door eygent men fich k\ïs toe fus vita

iiijk middel ^ yj^as , dc micht om te difponecren over het leven en dood van de
"'

Onderdanen quanswijs een vryc natie , dcfelve tcgens wil en dank haa-

ren vrouwen en kinderen te ontweldigen , en gelijk als in kluyfteren en

flavernye te werpen op de Scheepen, om aldaar met de dood te worfte-

len , en haare lichamen te proflitueeren aan alle bedenkelykc gevaaren.

Hier door rukten fy met geweld by een, wat fy konden Bekomen,

't welk oorfaak W3S , dat de Boots- gefellen in Bearn en andere Zee-

plaatfcn revolteerden, en dat deBarquicrs op de Rivieren en Havens

hanrabfenteerden, tot ^roote incommoditcyt van de Negotie aldaar.

Het prcflen ging eyndelijk noch fo hart vooit , dat men de Boeren , die

men w'ltc , dat oyt t'Zee gevaren hadden, briefjes t'huys fond , om llch

binnen fekere dnfzen te begeven op fuiken Schip, als men hiar aan-

wees, en dat op pene van de 2,^\s,- «Hier door kreeg men fo veel Hecht

Yolk, dat de Éngclfche, quahfwijs uyt mededogentheyt over der Ran-
fchen
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fchen onervaarenthcyt in Zee-faken , op liaare eygene fchccpen de

Franfclie rauwe Zee-lieden overnamen , en door haar beiie Volk He-

ten oefFenen.

De VjtrHJlinge en Eqmpagievande FranfcheVloot ging mede fb f'in flecht in

kreupel toe, dat de Engelfche naliet franfche Hof mollen verfen- renTan bla-

den Vice-Admiralen en andere aanfienlijke Zee-Officieren , om hun in " ^^oox,

raad en daad by te üaan , en tot het tocruften en voort-ftuvven van haa-

re Vloot dapper aan te fetten. Tot onderhout van die Oorlogs-Vloot,

alile in Zee mochte zijn , rechten de Franfche twee Magazijnen op in

Engeland ^ met alderhande Scheeps- Behoeften, Ammunitie en Vi-

(flualie. En gelijk de Franfche alle devoiren hadden aangeleyt , om
alle de Land-Princen tegens defe Nederlanders op te ftooken , even ia op te roe*

fo verfochten fy in Jannar» 1672. door haaren Admiraal /!</ . <;i'^/- )'«"»

weras , die met 12. Scheepen van Oorloge aan Malta aanquam , dat

den Groot meejier alle t^l^alteefche Scheepen en Cjaleyen, hier en

ginder op de Turken kruyfende , t'huys wilde laten komen , om we-
gens haare Commanderyen , met haar gefamentlijk te ageercn tegens

de Nederlanders , 't welk fy echter om verfcheyde oorfaakcn niet

konden verwerven. HaareZee-kuften aan deiMiddclandfche-Zee, op c„ vrcede

dat die, in abfentie van haare Zee-Macht, door de Corfairen niet fe maken

,
...

, ir rit metdcCor-
mochten ontveiligt werden ; meenden ly te verleekercn door een fairen,

Tra(5laat van Vreede met die van Ttinis , Tripoli en H^crto Fanno-,

gelijk die met Engeland hadden ingegaui , maar lulx wilde geen fuc-

ces nemen , om welke redenen de Franfche naderhand hebben in Zee

moeten houden een Vloot , beftaande in een goet aantal Galeyen. De-

Zee-kuflen aan den Ocean , om dat die door de infulten van de Neder-
veff^cïcfe*

landers konden geincommodeert werden, wierden op eenige plaat- haare zee-

fen gefortificecrt , alwaar den Adel en Land-man het Ampt van fol-
'^"'^•

daat moftcn bckleeden , en op 't eerfte gerucht opfitten , en haar na de

Zee-kant begeven , alfo daar alle Militie was weg' gelicht. Voor het

laatfte wierd de generale dired:ie van alle de Zee-faken , en de Voog-
dye van den Cj'^aafvan Vermandois , Natujrlijl^e Soon van den Koning

en Admiraal van Vrankrijk^f aanbevoolen^aan J</'". CoM^rr onder den

Titul van Direüeur Generaal.

Alle defe Preparatien te Land en te Water waren fo groot , dat de FranWieoh-
onkoften van den Koning , tot onderhoud van alle fijne Land- en Zee- '^oikn tot »i-

Macht (na het feggcn van de Franfche) alle vier maanden foude mon- latièn.

^^^^'

teeren ter fomme van 13. Millioenen en 700. en eenige duyfent Pon-
den, Om ^q(q middelen alleen te vinden uyt loopende Revenues en

M m nieuwe
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nieiuve belallingen , Tonder defpaar-kift te roeren, liet den Koning

%SH^. Colbert door A4\ de Lohvois aanfeggen , datter 50. MtlUoe-
nen inoften voor hem uytgevonden werden , tot de naafte Campagne,
waar op Colbert antvvoorde, dat fulx fo veel was, als of men het

Volk in de Bofcagien wilde jaagen , maar 30. a 55. Millioenen foii-

dehyfien aan fijn Majefteyt te fourneeren. Hier op begint men ten

Hove te befoigneeren , om nieuwe Middelen uyt te vinden , en men
refolveerde tot een taxatie van de finantiers , Fermters en Pachters,

die feer hoog liep ; Tot fupprcfJie van veele van 's Konings Commijfa-

rtjfen en Officiers van 't Sont , welke laatfte daar voor alleen opbrach-

ten 800. diiyfent Ponden ; Tot fiippre/ïie van de helft van de Thre-

fanners van Vrankrijk , ten eynde , dat de overige yder 10. duyfent

ponden aan den Koning fouden geven , maar daar op prefenteerdcn (y

yder 2000. bonden y om alle te mogen geconferveert blijven, het

welk z, Millioenen , fo men rcekende , foude uytmaken ; En tot

taxatie van de Notarifien en Rechts-dienaars , over de Legaliteyt haa-

rer bedieningc ; Men belafte op nieuws de Leen-Goederen ; Men
befwaarde yder Bunder-lands , fo wel van Geeftelijke als andere Erf-

goederen , met 5, ftnyvers , dat feer hoog beliep ; Men dede de

Penfioenen voor een jaar inhouden , en denootfaakelijke Traólemen-
ten verminderen ; Men ftelde 20. ftuyvers op yder Mark Silvers , en

30. opeen Once Gouts , dat verwerkt foude werden ; Men verbood

aan alle Gout- en Silver-Smeeden, eenige andere Silvere werken te

maken als Bekkens, mits dat die niet fouden wegen over 12. Mark,
en Schootels niet over 8. Mark , voorts Tailloren , Hand-beekers,

Kandclaaren , Vorken en Leepels , en anders niet , als alleen Kerklij-

ke ornamenten; Men ordonneerde voort aan de pene, die eenise

foorten van verbooden filverwerk mochten hebben , het felve te bren-

gen in de Munte, om aldaar gefmolten en tot geld gemaakt te werden;

Het Parlement tot Paris verifieerden een Declaratie vanden Koning,

behelfende , dat , die geld aan den Koning foude leenen , Intereft van

hem foude genieten tegens den penning achtien. Men bracht mede op
het Tapijt, de gelden in Franlirijk. 15. ten hondert te verhoogen,

daar mede de Koning een ongeloofelijkc fomme foude trekken , dat

echter geen voortgang nam , als mede het geene men divulgcerde , dat

de Koning een Ordre foude doen emaneeren, volgens dewelke 5. Huy-
fen met Poorten, daar Caroflendoor konden rijden, gehouden fou-

den Zijn een man in de Arme'e te leveren , en te onderhouden , en dat

éc gene , die fclfs Caroifen houden > elk een diergelijken ma n fouden

moe-
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moeten fourneeren , waar by fijne Majefteyt alleen uyt Paris , fonder

eenige kollen , foude hebben omtrent 25. duyfent mannen.

In Engeland was men niet minder befig , als in frankrijk > "^^^ EngeTaod

het uyt vinden van middelen van Finanüe , tot foulaas van alle extraor- f/nooifog,

dinaire aanflaande onkoften ; met het toetaakelen van de Oorlogs-

vloot 5 welkers Groote , Calibre, &c. gefpecificeert is in de lijile on-

der Num. i6. Met het preflen van Zee-Volk , en met het werven van

Land-Volk , om haare Stranden te verfeekeren tegens alle Invafien >

en het Rijk tegens alle Beroerten,

Belangende de Celd-middeUn; alfode Koningvan Engeland da^r foefetGcli'

van fuiken voorraad niet hadde , dat hy fijne defleynen konde in het
^^'<*<i*^"'

werk ftellen , fonder nieuwe Finantien , fo was fijn eerfte werk op

middelen bedacht te zijn , om de nodige penningen daar toe uyt te vin-

den. Hy ftelde daar op den 2. Novemh. desjaars i6jo, indeVer-
gaaderinge van beyde deParlamenten voor , hoe nodig het was , dat

fy (ich met notahlefommen van penningen voorfagen^ boven het gene , dat

fy hem onlangs by gtfte hadden gearrefieert in den Impofl op de wij-

tjen,&c. De Nootfaakelijkheyt van fijne petitie fondeerde hy alleen op

de groote Armature van de nabnyrige Trincen j enfpeciaal van P^rankj-

rijkjdat hy by verfcheyde reditenfufpeH hielt, feggendej dat de Franfche

na 't begin van den laatjlen Oorlog met de Geünieerde Provinciën , haa.

re Scheeps-machtfo in groote als getalfodaanig hadden vermeenigvul-

digt , dat haare Zee- macht nu drjmaalgrooter was , danfy oyt te vooren

was gevpeefl , en datfy ook^ na den voornoemden Oorlog noch niet hadden

Jiil gejiaan haare Zee-macht te vergrooten •, Waarom de Noot vereyfie^

dathy hem mede wapende , om ten aldermmjten te onderhouden de Vree-

de inftjn 2?»;/^, en de Ligues , die hy hadde aangegaan ten beften van de

Vreede van 't Chriftenrtjk^ , uyt k/achte van dewelke hy gehouden was

tot feker gedeelte van macht , »« cas van l^reede-breukj, en ook by geval

van invite , te doenfeconrs aanfijne Nabuyren , fpecialtjk^aan de f^er-

eenigde T^ederlanden , met dewelkj hy verbonden was tot mutueele ajfi-

ftentte vanfekergetal van Folk.en Scheepen in cas van attacjue-y &c. Om
welke redenen hy genoodigt zwijnde doorfijne Royale goetheyt , ten beften

fijnes Volx , aireede hadde O rdre gegeven 50, van fijne alderbefte Scheg'

pen te ecjuipeeren tegens de Lente van den jaare 16 ji. behalven de Con~

voyeps , en die na de Middelandfche Zee gaan , V welk hy met foude

komen uytvoerenfonder nieuwe importantefubfidien , diehy daarom op

't hoogde aan de beyde Huyfen recommandeerde , &c. Hier op begon

het Parlament aanftonts ook te beraatflagen op Gelt-middelen , Volk

Mm 2 te
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Hft Paiia- te Werven en te Equipeeren, en confenteerden daartoe 800. duy-

ment con-
fent Ponden Stcrliniis. Voor dit j^eld bracht de Koning, na beloften,

duyfent in 't jaar 1671, geen vloot in Zee, maar continueerden in overleg,

5tnhn"s ^^°^ ^y '^i'^^ Finantien foLide vermeerderen, en meer geld by een bren-

gen. Tot weiken eynde hy in December i6yi. wanneer geen Paria-

ment fat , om penningen te ordonneeren , wederom voorwende defel-

ve boven verhaalde redenen , dat hy in 't voorjaer ló-ji, een Oorlogs-

vloot in Zee mofte brengen , om daar mede te letten op de delfeynen

van fijne Nabiiyren, en fpeciaal van frankjijk^y die alle dapper ar-

tngeland mecrdcn ; Hy liet daarom de T^blijkj 'B^-nk^ ofte Effe^tte lluyten,

/inyrdcbank
'f ^yelk dc Gout- en Silver-Smeeden , die als Kafïiers der Koopliiyden

eque.
^^^ -\yinel-bank van dcfel ve houden , niet weynig ontftelde , alfo fy wel

160. Tonnen Gouts , fo men voorgaf, daar by waren geintereflèeit

;

Dewijl fy daar van niet konden ontTangen , konden fy ook niet betalen,

't welk veroorfaakte, datter vceleWillcl-brievenna It^lien en elders

met protefl: te rugge keerden. Van defe fchaade en de confequentie van

dien, fond men een Remonllrantie na Wtthaly Vv'aar op men kreeg

tot antwoord: Als de Gout-fmeedenden Koning wilden fourneeren

300. duyfent Ponden Sterlings, dat dan alles weder op den ouden
propofitic yQ^^ foude saan , &c. Hier na Ytclde de Koninj^ des morirens na Nicu-

des Koiiüigs . . <^. r> 1 / i} mr i Si .--

in fiincn jaar voor in lijnen Kaad ; hoe alle 7\abt4ynge rrincen en btaatengroote
Kaad. preparatien len Oorlog waakjen , fo te Water als te Lande ; So had

hy ftch felven bedacht , tot fecuritejt en proteflie van ftjn Volk^en Gebiet

behoorltjks preparatien te makken, en van nu aan gelaJJ een [eer groote

Vloot te ecjHipeeren-, om tegens de ï^oortijd gereet te z.ijn ; Dat hy door defe

onvermijdelijke noot groote onko(ien tot defe preparatien tnofle doen i en

na rijpe overwegin^e vond hy geen vermogen, omfc-ilkj extraordinaire on-

kofien goet temaken, als door de gewoonlijke maniere van geld telec'

r.en , alfo ftjne inkomfien alrce dapper waren verfmolten , en verydelt

van te avanceeren ; So was hy nu tn defe occafe genootflakj , hoewel te-

gens fjneygen inclinatie ) voor de feCHriteyt van't Algemeen te doen op-

huden debetaalinge van dte penningen -, welke in de Schat-l:jjien noch

overig waren-, &c. Hier op wierd een Declaratie in den Rand gefloo-

DeCredi- ten, en wierden de Crediteuren tot den laatrten December 16ji.

S^iconTn.»
'-•yf ^cftcJ'^ > en de Thefiuriers gelaft , 't Geld te cmployeeren tot de

werden iiyt- Equip^igic van 's Konings Vloot.
gcftcit, DeCai Voorraad van Engelfche en Franfche Penningen,aIfo de Ko-

ning by een feciect Traól:aat, fonder kennifle van 't Parlament van
Yrankrijk groote fubfidien bedongen liadde , beletten veclc obÜaculen

ia
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in 't toetakelen en provideeren van haare voornoemde Vloot, met no-

dige Oorlogs-gereetfchappen en Mond-koft.

Maar het bemannen van die Vloot Iiadde meer f\vaangheyts,om dat De Engel-

den aanftaanden Oorlof^ was teejens de borfl van de Gemeente , die lie- ['^''^ Roeken

ver tegens de Fr<2»/aj^ , naareouaeenonverloenlijke Vyanden, als te- voik aan te

gens de Nederlanders haare Geloofs- en Bonds-Genooten wilde aan-
"o'ïfr'^'fe"

gaan; Want hoewel men nu het Boots-volk begon te betaalen haare fierde mo-

achterftallen » en haare te verdienen maand-gagieby anticipatie , om
"^^^""

haar te meer aan te moedigen dienft op de Vioot te nemen ; hoewel

men door een Proclamatie uyt alle vreemde dienft inriep alle ingeboo-

rene Zee- Luyden op pene van de uyterfte rigeur des Wets , om fui-

ken haarcn verraderlijken aanhang, ƒ0 men 't noemde, en van het gevaar

van confifcatie van haare Landeryen, Huyfingen, Goederen,Vee, &c,
als onder Num. 17. te (ienis; en hoewel men de Gemeentewijs
maakte met gedrukte en geprivilegeerde Gefchriften, als ofmen in

Holland groot gebrek hadde aan Boots- volk , Provifie en Ammunitie,
datter onluft was tufTchen den Admiraal de Ruyter en den ^aad-
Penfionaris de Wit , om de flechte voorlleninge van de Vloot, dat men
in Holland en Zeeland Placaten hadde geconcipieert, waar by elk

gcconftringeert foude werden , om al fijn Gout-en Silver-werk te

Brengen na de Munten , om tot geld geflagen te worden , tot betaalin-

ge van (\ck Oorlogs-laften , doch dat men die Placaten noch wat bin-

nen hielt , om alle tumulten te verhoeden, en diergclijkc Leugen-taa-

ien meer , fo konde men daar doch fo yecl volks niet in dienft krijgen,

d-at men de Vioot , na behooren , konde befetten , maar men moftc

fich wederom begeven tot het uyterfte middel , namentlijkhet Preflen.

So expedieerde men een Ordre aan den Hertog van fork^, om op de

Htvier de Teems te prelfen een getal van 1000, Boots-gcfcllcn , en

men fond Circulaire Brieven na de Zee-kuften , om aldaar mede 5. a

6000. man te preflen, Defe Preflingen kondcfl het gerequircerdc ge- dochmoflen
tal van Zee-Volk noch niet vervullen , waarom men vatte en greep alle ^^ ^^

die maar te bekomen waren; De Pres-Mecfters kregen Iaft,datfy v^jn"ze?^

over al in de huyfcn mochten gaan, om Volk te preflen , en daar uyt ^°'^ ficflea.

te haaien , principalijk uyt de Koffie-Huyfen , om dat (gelijk in haa-

re Courant ftond) de hoogdringende Noot , daar in fy nu waren , fulx

vereyftc. Men flecpte het Volk van de Scheepen van S\ Edaard
Sprag na de Vloot , fo als hy daar mede uyt de Straat was aangeko-

men, fondcrconfideratic , dat het Volk 2. jaaren was uyt geweeft,en

noch geen voet op 't Land by haare Vrienden hadde gcfet; Men haalde

Mm 5 de
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de Boeren van hunne bedden , die oyt t'zee gevaarcn hadden ; Men
dede opteckenen de namen van alle de Boots-gefellen , die in 't Rijk

waien , en men publiceerde, dat alle die gene, die eenige Boots-

gefellcn logeerden , defelve fouden aanbrengen , op pene van felfs op
's Konings A'loot te moeten dienen , en dat boven dien den Bootsge-

fel , die fich foude verburgen hebben , ftrengelijk foude werden ge-

ftraft. Tegens defen rigeur oppofeerde fich de Gemeente van Schot-

landt die eenige Pres-Meefters tot Hawerton dood floeg, Veele

van dit gedwongen Scheeps-volk begaf (ich by nacht in periculvan

haar leven , buyten boord , en fvvom naar Land , alwaar komende fy

fich Landwaart in begaven, en in Boffchen en Bergen verftakcn.

Om de Zee-kuften te beveyligen tegens alle attaquen uyt Zee , en

het Rijk tegens allen oproer , liet de Koning van Engeland werven

20. dujfent mamien y boven de ordinaire Militie , en twee Regimen-

ten Paarden , die van Prins Robbert fouden gecommandeert werden,

om alle moeyten , die der ergens mochten komen te ontftaan , in haar

begin te dempen.

En op dat de Engelfche haare handen mochten ruymer hebben , om
Chriftenen haare Geloofs-en Bond-Genoten te vinniger te beoorlo-

gen, gaf den Koning ordreaan Sr. Editard Sprag , Admiraal over een

Efquader Oorlog-fcheepen op de Middelandfche Zee , om met de

Turkjche Rovers van Pilgier , fo veel doenlijk , een Traólaat te ver-

haaften , en dan voorts met fijne byhebbende Scheepen , het Trad;aat

geflooten zijnde ofniet , tegens 't begin van de Maand Maart te re-

patrieeren , ingevolge van welke ordre Sprag op den ip. Decente.

Jóji. 't felveTraftaat voltrok met deBarbaaren, met dewelke fy

in den vorigen Oorlog van de jaarer! van 5. 6. en 1667. fich mede
verbonden hadden tegens de Nederlanders , wanneer fy defelve met

haare Roof-fcheepen en geroofden buyt veylig lieten in de Havens van

Yrland brnnen komen , om te vidualieeren en fchoon te maken , om
welke tijd fy met een groot Engels en een Turks Schip , omtrent de

Caap St, Vincent ontmoeten een Zecufe Avonturier , Capiteyn Fieter

Wtllemfz.. die fy te famen fo fel aantallen , dat de Capiteyn met 7.
gequetften van 150. mannen maar noch over bleef, die de Engelfche

den Turken overgaven in flavernic , en het Schip voor haar be-

hielden.

Mot dit Trac^aat door Sprag geflooten , konden de Engelfche

haare opgevatte boosheyt tegens de Nederlanders noch niet voldoen,

maar fonden noch daar en boven veele Commiilien uyt na Forttigaly

om
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om door de Caperyen den Nederlanders allefchaade toe te voegen,

die te bedenken ftonden.

Gelijk de Engelfche alle ^^(q. voren genoemde preparatien , op het ^^ gf*'"

verfoekvan rrayikrijk,, deden vervaardigen , evenfofchijnt , datfy aidethlmie'*

't felve Rijk mede favorifeerden in 't ftuk van de Religie ; Want na dat Religiën,

de Koning op een Reqiiell van de Parlamenten op den 25, Maan
i6ji, door lijn Rijk hadde doe» publiceeren eenPlacaat, waar byhy
allen Jcfuiten , Priefters en anderen , die Iiaare Ordre van den Stoel

van Romen hadden ontfangen , notificeerde , dat (y voor d€.n i. Mey
Engeland en 't Land van Walles fouden moeten ruymen , op pene &c.
So2^2Lihy 'm April i6ji» by een nader Placaat den Rooms- (jefinden

in fijn Rijk niet alleen volle Vryheyt van Exercitie in haare private

Huyfen , en vernietigde alle voorige Wetten > die tegens haar waren
geëmaneert , maar fi-ifpendeerde alle andere Aften en Wetten tegens

alle de Non-^^onformijfen-, En om alle onvi^ettelyke vergaderingen

voor te komen wilde hy haar geven genoegfame plaatfen , om yder fijn

Gods-dienil: te pleegen,die voor alle perfoonen fouden open liaan. Diü
fondeerde hy op pretext , dat hy nu 1 2,. jaaren hadde gearbeyt , om de
difcrepantiein de Religie van fijne Onderdaanen weg te nemen , doch
Ufo fulx vergeefs vv'as geweeft , hadde hy nn gerefolveert fijne Opper-
Macht in Kerklijke Saaken te gebruyken, &c.

Hier op lieten veele de tjkijfe celebreeren in haare hiiyfen , en RoomS'^Gc-
eenige Gevangene Priefters , die anders na de Wet , ftrengelijk fou- fin'^e gmote

den geftraft werden , wierden weder ontflagen j 't welk fuiken hoope
^""^"^ ^"^^'

onder de %ooms-Gejinde gaf, als of 't nu fo gefchaapen ftont, dat haa-

re Religie overal weder foude triumpheeren , en die van de Gerefor-

meerde heel ondergaan , te meer , wanneer fy haar flatteerden met de

hoope , dat de Fereenigde T^derlanden in den aanftaanden Oorlog
haar fouden moeten begeven onder de Gehoorfaamheyt van den Al-
der-Chri[ie lijkjien Koning t en Eerji-gehooren Soonvan de KerJ^, en

dat de Repubitjl^ van Geneve wilde opentlijk tolereercn alderhande

Oeflèninge van Gods-dlenfl: , maar hoe fy in haare hoope zijn gcabu-

feert, fal blyken, als men in het vervolg fal fien geheel het contrarie.

Gelijk de Keur-Forfl van Keulen door fijne Adimfters en door de Kei"Kcuieii

Franfche fcer finifterlijk was misleyt, en tegens fijne Intentie geen- feTo^odog,

gageertin de Intrigues van Frankrijk. 3 alspag. 172. en volgg: ver-

haalt is , (o wierd hy door defelve mede geinducecrc tot de Preparatien

ten Oorlog, die hyaanftelde met dat geld, 't welk de Franfche hem m« Fraiifd:

daar toe in groote quantiteyt verfchaftenj Hy , ofte veel meer fijne
^'^''^'
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Minifters deden dan alle devoiren, om afte fnyden den weg en a/Tïflen-

tie van bovenen na beneden , en de réciproque communicatie tuflcheii

«nige^thJt-
D"ytfl^n<^ en de Nederlanden, daar toe (y fortificeerden Dorfieyi,Bof7,

fcn, Nnys en de Citadelletot LH)\y en opwierpen een Fort op de Lip, die

fy alle met abondante yirttllerje ,^AmmHhitte , Vivres en Volk, op-

Kooptaider- piopten tot Magaz.iinen
i
Sy bcfteeden tot Litjk i^^o. diijfent gui~

luncicoor- dens met het inkoopen van Waapenen-yTs-fpooren , Haakjn-i Hou-

tchappen, weelen , Schip-^nkers , Kettingen^ 8000. paar Schoenen met Ts-SpoO'

ren beflaagen , &c. Sy probeerden voor Bon op den Ti^ijn een Gier-

GTei-biu^g^c"
^^f^gg^ i diefy nieuw gemaakt hadden, van dewelke de Boeren fcy-

den , dat die foucte een weg zijn van vcele ranipfaligheden en ellenden

in 't Rijk, daar van die in 't Kealfche Land de eerfte beurt fouden heb-
wctft Volk, ben j Sy deden rontom heen werven te voet en te paard , fclfs tot in

'Bejeren toe , alwaar fy met 1 500. mannen begonnen, die fy meenden
te augmenteeren tot 4000. toe ; Den Trms van Furjienberg en
grootlte Minjon van den Keur-P^orj} werft op fijne eygenc koften een

Regiment van 2400. Mannen te voet in 't Graaffchap van Waldek^

neemt Fran- Ondertuflchen lieten fyfovecl Fraufche komen in de voornoemde

iii^fijn L^Sd,
Fortrcff^n > ciat die daar meefters waren , en tx)t "Bon , daar de Keur-

Vorft felfs refideerde , Franfche Placaaten aanfloegen aan de Corps de

Garde , boven met liet Franfche Wapen , beginnende met groote let-

op een vaifeh teren ORDONNANCE DU ROY; Sy publiceerden uyt
pretext, ^^^ naam van den Keur-Vorft een Edict , inhoudende , dat hy fich al-

tijd bemoeyt hadde , om fijne Onderdanen in Ruft en Vrcede , en by

haar Weivaaren te main tineeren , maar dat hy nu gedwongen was ge-

weeft wegens de differentien met de Stad Keulen, om Volkeren in

't Land te brengen ; en ofdie nu wel by gelcyt warcn,nochtans om dat

de Nabuyren fterk armeerden, en dat hy niet en wifte, tcgens wien dat

gemecnt wierd , was genootfaakt daar tegens , en volgens de Dsfen-

ftve alliantie met Vrankri)k, -^mo 166^, aangegaan, noch meer
Volk over te nemen ; En om dat die fijne Onderdanen niet laftig,maar

veeleer profijtelijk fouden zijn , foudenfc alle 8. dagen , na dat fy in

fijnen dienft.en Eed waren overgenomen , corred betaalt werden , fo

dat niemand yets aan de Militie , fondcr geld behoefde te geven , als

Vuyr en Bed , &:c. en die anders quam te doen foudc vallen in een

amcnde van i o. gofit guldens , tot dat men fag, waar de wapenen van

F.anfchc ^^ Nibuyrcn hcencn wilden , &c. Hier op namen fy alle de Franfche
doeiiEeJaan tot 7\(ji)is ovcr in dicnft van den Kcur.Vorft , aan wien die door den

vurft.

^"^' gewoonlijkcn Eed , met ontdekten hoofde en bloote rapieren beloof-

den
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den gehomv en getrouw te Tullen zijn. Dit overnemen van Volk ging <eg€ns een

voort, alhoewel den Kejfer dooreen expres Mandaat den Keur- Wandaatvan

Vorft in November i6ji, geinterdiceert hadde , van eenige Fran- ^" ^^
"*

fche op den Rijx-bodem te doen komen , als firydende tegens de

Rijx-CapitnUtien. Om den Keyfer hier over eenig refped: te toonen,-

en hem op te houden , fond men twee Euvoyées Tucceffivelijk van Bon
na Weenen , die geenfins konden excufeeren het doen van haaren Keur-

Vorft , doch aldaar fo lang trotteerden , tot het tijd was , haare deflèy-

nen in 't werk te ftellen , hoewel den Keur-voril middeler-wijle door

twee Expreflen van den Keyfer nieuwe Mandaten kreeg , om de Fran-

fche Partye t'abandonneeren. Niet tegenltaande alle defe vreemde Keur-Keu-

proceduyrcn , groote Oorlpgs-Preparatien en 't inhalen van fo veel staaSn te

Franfch Krijgs-Volk , meende men fijne voorgenomene defleynen te- ^''"'«"^

gens de Stuaten te difïimuleeren , en defelve tot een goet vertrouwen traiueyt.

te brengen en in flaap te wiegen , ten welken eynde men door den ^i/-

fchop van Straatsburg het Dom-CapitteL liet verfoeken , ymand naar

den Haag te fenden wegens de Neutraliteyt , maar het Capittet

dit oordeelcnde een werk van meerder belang te zijn , heeft daar in fo

niet konnen confenteeren , meynende , dat men reeden foude geven

tot quade gedachten , en dat men behoorde alle ombragie weg te ne-

men , fo deed men op den 14. ^pril 1672. in druk publiceeren,

en in alle Kerken aflefen een Manifefl , in dato den i(5. dito , waar by

men verklaarde neutraal te willen blijven met de Geünieerde Staateny

en verbood aan alle Franfche in fijnen dienlt overccnomcn , ccnice ho-

ftiliteyt tegens defelve Staaten haare Onderdanen oft Landen te plee-

gen , als breder te fien is onder Num. 18. DitManifeft dedemen
mede in den Haag^iw den Staaten (^er.eraal notificeeren. Maar hoe
oprecht men dit meende, en met wat valfche Praflijken men de wereld

abufeerde, leerden de Declaratie van Oorlog die op den 27. Me^ i6-jz.

daar op volgde , waar van hier na breedcr.

Alfo den Btjfchop van Munfler, volgens het Tradaat van Vreede Sefp7e"

tulfchenhem en de Staaten tot K/^^/ gcdootcn op den i8. y^pril parecn ten

1666. niet vermocht eenige nieuwe wervinge aan te üellen , als onder een va^ich^

conditien in 't felve Traétaat gefpccificeert , fo moveerde hy eenige pi«exi.

quellien tegens de Lunenburgj'e Hertogen wegens de Stad Heuxter
en de u4bdte (^orvey

-, die hy al in Jan. 1 671. aan de Wereld bekent

maakte door een gedrukt Manifelt met fijne bylagen vervat op 6. vel-

len papiers, en dede naderhand daar van Notificatie aan de Staaten

Generaal door den Overjïen Benting , met betuyginge van fijne fyn-

N n ceii-
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ceriteyt omtrent het onderhouden van het TraBaat tot Kleef ^t^oa^

ten , en met de gelukwenfinge van een Gelukfalig en Vreedfaam

Nieaw-jaar. Onder dit pretext hadde hy aireede groote Preparatien

ten Oorlog begonnen. En hoewel defe twift tuflchen hem en de Hoog-
gedachte Hertogen dooreen Provifioneele Stilftand geappaifeert wier-

de jfo continueerden hy echter op dien felven voet met geduyrige Pre-

paratien » en Wervingen van Volk tot Hamburg , Bremen , Kenleny

l/Éakjsn 5 Franl^fort , &c, en met toebereyden van Bomben , Grana-

ten en andere Vuyrwerken,daar aan hy veele hondert perfonen op ver-

fcheyde plaatfen in fijn Gebiet liet werken. Binnen Manfier-tCoesveldt

en 'Fshenen quamen <5oo. Wagens met veele Mortieren en Ge fchut;

Tot Breemen vervaardigde men 8000. ponden aan Touwen en 70.

Ankers tot een Schip-brugge j Men maakte mede gereet 600. kaflen

van Greynen- ofte Vuren-hout , van binnen met biefen gevult
,
yder

kas van omtrent 6. voeten in het vierkant , die met haaken aan mal-

kanderen konden werden gehecht , om in der haaft een bequame Brug-

ge over de grootfte Rivieren te konnen flaan. De Boeren in Mun-
JierUnd moïten opbrengen 60. dnj/[ent mudden rogge , waar by men
liet inkoopen eenige duyfent mudden tarwe , en men verbood fcherpe-

lijk allen uytvoer van Koorn , Hammen > Spek , en andere Vivres

;

men nam veel Frans volk over in dienft , en ddt alomme een opont-

bodvan denderden man van 't Land-Volk , maar de boere jongens

ftak men in ^en nieuwen rok , en namfe mede tegens haaren dank. Al-

le vordere Oorlogs-bereytfelen waren fo cxcefliel , als ofden Bifl'chop

2Ï\ten a\\t At NederUndfche Provinciën hadde willen inflokken. De
onkoden daar toe wierden hem abondantelijk gefourneert van Vrank,^

rijk^, waar by noch quamen 100. dujfent Rijx- daalders , die hem in

4. niaandclijke termijnen betaalt wierden van fijne Land-Stenden,

Hier hebben \vy vertoont de hoog-wichtige deffcynen van de Fran-

fche haare veelvuldige Raatflagen en groote Vigilantic; haaren onver-

mo^yelijken arbeyt en liberaal fpendeercn aan alle Hoven van Europa,

om aldaar de Geünieerde Sraaten te degouftecrcn , en tcgens defelve

alle Potentaten te animeeren , om gefamentlijk met haaren Koning

aan te fpannen , en defelve Staaten uyt te roeyen , of ten minften en

in allen gevalle , dat fy haar maar neutraal wilden dragen , en bloote

aanfchouvvers blijven van die Tragedie^ die haaren Koning op 't Thea-

ter van de Nederlanden foude ageeren , ais mede welke Potentaten,

en in wat voegen fy hebben gediiponeert-jen de onvergelijkelijke Oor-
iQgS'preparatien van haar en haare Geallieerden, als de Koningvan

£n"



T W E E D E D E E L. 283
Engeland , den Keur-Vorfl van Keuhn en den ^Bijfchop van
Mnnjler,

De Staaten der yereenigde Provinciën fiende alle de/e extremftey- piicht der

ten , hoe hemel en hel tegens haar was ontroert , en hoe (y gedreygt ^^"'«^ »« '«

wierden met die meenigvuldige en fchidderende wapenen, die tot haa- Aliiantien,"

ren ondergang gefcherpt wierden , willen wel , dat (y alle die. gevaa-
ren niet konden ontgaan, ten zy fy de Macht van haare Contra-partye

balanceerden door haare Contrarie Werkingen , dat \s ; door haare Al-
liantien met andere Potentaten , en door hare nodige voorforge tot

Defenfie van haaren Staat door de Waapenen,

Om hier van by ordre te handelen , ftaat ons hier voor eerft in te nfet wei

{ien,hoede Staatenderyereenigde Provinciën hebben behertigthet ^"^^ S«n^-

hoognodige Poincl van Alliantien aan te gaan met andere Nabuyrige
Potentaten, tot defenfie van haaren Staat , en tot diverfie van haare

Contra-partye , waar by men fal bevinden , dat fommige Minifters

niet voorbaarig genoeg waren , om haar beft te doen , ten eynde datfe

fulke DefTeynen , die haar dreygden , vroeg genoeg mochten breeken

ofdiverteeren , want de Ambaffadens na de voornaamfte Potentaten

wierden fo laat aangeftelt , dat daar het gat al vernagelt , en de deuren

door goude Franfche Grendels van binnen geflooten waren ; dat de
AmbalTadeurs daar eerft arriveerden om die tijd, als den geheelen Fer-

etnigden Staat was in 't grootfte pericul van heel en al te geraaken on-
der de macht van den Triumphanten Franfchen Kordng , als ook dat

men gerefufeert heeft eenige Prefentatien , die gedaan wierden tot de
grootfte Securiteyt en Voordeel van den Staat.

Geen onder alle Potentaten was machtiger en beter gelegen tot der spanjcrt hoe

5f<*<irtf« Voordeel en tot Afbreuk van der felver Partyen, als de AV vootdevcr-

ning van Spanjen , die in Navarre , Catalonien , T^ederlandefiy Mi~
5*"i^**^

^^.'

ianen , Bourgondien en aan de Zee het Rijk^ van Vrankrijk, konde
alarmeeren , en van fijn groote DefTeynen diverteeren , gelijk Scipio

Hannibal dede , en die Engeland onwaardeerlijkefchaade konde ver-

corfaaken door verbod van haare Negotie , door confifcatie van haare

groote eftcdien in fijne Rijken en Landen,en door het incommodeeren

van haaren Spaanfchen , Levantfchen en (^anarie-Handel.

Sulke Sorgvuldigheyt , als wy hier vooren hebben gcleefen , dat de de^NedcrT

Tranfche en Engelfche hadden , oin defe inconvenienten te vcrhoe- landen om-

den , en hnar van Spanjen te verfeekeren , noch meer forgvuldigheyt jen"'
^'""

vereyfte de Wclftand van ciefe Nederlanden van de Staaten , om Span-

jen te bewegen tot een Offenfive ^lUarAie tegens alle Vyanden daar

Nn 2 na
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na Spanjen ^oormaals wel hadde getracht , maar in plaatfe , dat men
Sparjjefi in tijds door een Ambafladeur en alle Officies daar toe hadde

behooren te nodigen, fo fond men derwaarts voor Extraordinairen

Ambafladeur den Heer 'Paats, die in ffily 16ji, tot Madrid eerft

arriveerde, wanneer de Franfche alree fulke progreflen hadden ge-

daan , dat , indien die noch weynig dagen hadde gecontinueert , defel-

1 yê-in fiilken deteftablen poftuyr fouden verandert zijn , dat noyt te re-

Notabie -pareereli ware geweeft. De Spaanfche Atie^ Progreflen vernemende,

ff°n 'f/"' waren heel ontJtelt en verfet, en konden haar die fubite en onverwach-
spaaniche jg veranderinge geenfins inbeelden, of fy mollen gelooven , dat eeii

veüies u^de'^^ni defe bcyden waar was : Ofdat de Regenten (^ck Provinciën aan de

Franfche foclitcn verraderhjkover te geven:Of dat der felver oude Mi-

litaire Deugd en waare Staats- fondamenten waren vervallen > wegens

het cerfie dorften fy de Staaten niet vertrouwen , noch eenig Oftenfief

Verbond met defelve aangaan , uyt vrecfe, dat (y met haar fouden par-

ticipeeren in eenen'tfelve ongeluk; wegens het tweede tardeerden

fy met de Staaten te tracteeren , om dat de Staaten haar op de Span-

jaarts niet fouden verlaten , maar haar immiddels in beter poftuyr van

Defenfie Hellen, waar door den bovengemelden Ambafladeur aan dat

Hofniet eer yets voordecligs heeft konnen uytrechten, als in Septemb,

16^73. ^"^^nneer men fag , dat den Nederlandfchen Leeu weder tot fij-

ne oude krachten quam , en uyt die fluymer-fiekte was ont A?aakt, waar

van hier na ter fijner tijd breeder.

ootlogs- Ondertuflchen was Spanjen altijd befig geweeft: , om fich in tijds

Pieparatien
^g ftellen in behoorlijke Defenfie , en hadde ordres gefonden na al fijnem Spanjcii, tjij-t- -^i
Duyten-Landen , leggende m Europa , om niets na te laatcn , wat tot

nootfakelijke defenfie mochte vereyft werden,principalijk in de Spaan-

s^cnfch^^ fche Nederlanden, die wegens Frankrijk^ het meeft in gevaar waren,

"Nedeiian- Defe Landen hadden om defen tijd het geluk, van geregeert te werden

EuJcie vau
^ooï" tl^ti Graafvan Afontery als Gouverneur, die meer als een van

den Graaf alle vori^e Gouvemcurs door de Gemeente wierd bemint wegens fijne

aamirable Conduite, mcorruptiblen Yver, onophoudelijke Vigilantie,

en goede Voorlbrge tegens het toekomende quaat , waar door hy als

een voorfichtigen wijfen Regent niet alleen de onruftige Gemoede-
ren der Staatenen Regenten derfelver Landen bracht tot een univerfele

Harmonie , uy tbjyiden de Corruptie , ftraften het Quaat , beloonden
het Goet , beveyligde de wegen en Land ftraaten , bevryde de Nego-
tie , betaalde de Soldaten, en verforgde alles wat tot gemeene en parti-

culiere Weiftand diende, maar hy liet med£ njet pa het minfte , dat tot

De
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Detenfie van die Landen vvicrde vereyft, Sijne eerftc voorforge was, jij beforzt

dat hy de Gemeene Geld-middelen fogt te vermeeren,fonder dewelke dcFiuamitn.

hy niets van gewichte konde uytrechten;hy verfocht daarom met drin-

gende redenen aan V Hofvan Spanjen Subfidicn van notable geld-

lommen , die hem ook wierden overgemaakt ; hy difponeerde fijne on-
derhoorige ISIjderlanden y dat elk van haar als ook de Geeflelijken

vrywillig confenteerden in 't verhoogen van de Finamie , en in 't be-

taalen van merklijke fominen van penningen ; hy was als een vlieden-

den Held by nacht en dag op de vifites der Fortificaticn ; hy ontbood Fortifiatic»

alle Gouverneurs van de FortrefTen by fich , ten eynde , om perfeft

befcheyt te geven van den tocftand der felve, waar op hy for-

meerde een generale Lijfle van alle fijne fterkten en plaatfen , om die

na tijds gelegentheyt te konnen voorden , en aan de Koningime Tie-

gente daar van reekeninge te geven j hy dede ^rujfel, Aiechelen-,

Dendermonde , IS^ameK , Lier , Lutfenbtirg , Herentals en Navainne
fortificeeren , en de Geeftelijkheyt , met confent van den Aam-Bif-
fchop van Aiechelen en 'Bijfchop van Brujfel , daar aan fterk arbey-

den ; hy liet Vilvoorden met het Kafteel verfterken, tot behout van de

Sluyfen die daarin waren ; hy ordonneerde de oude muyren om de Stad

Leuven afte breeken tot op 6. voeten hoog , en die met aarde te vul-

len , als ook ecnige nieuwe buytenwerken daarom heen te maaken , en

aan eene zijde de hoogte fo te llcgten,dat men 't daar foude konnen on-

der water fettenj hy dede de vervallen Wallen en 't Kafteel van de Stad

Cent repareeren, waar toe ^Gkho. Stad confenteerde 5o.duyfcnt kroo-

nen ; hy fette Bergen in Henegou onder water ; hy liet de laage Stad

van Lutfenburg en ^.efnoy demanteleeren , en door den Graave

van Maran in pofle/Iie nemen 't Kafteel Argentean , gelegen op

de Maje , behoorende aan den Aiarquis de Trejlon , die hy vreef-

de door de geruchten , dat daar over met een uytheenifch Prins wilde

handelen ; hy rechten op tot beneficie der Fortificatien veele Steen-
'

bakkeryen , en dede tot der fel ver brand 700. mannen hout hak- Artuleryci

ken in de boflchen ; hy gaf ordre , om tot Mechelen en S'. O-
mer te gieten 150. ftukkcn Canon, meeit halve Cartouwen; hy

voorfagalle Steeden met alle nootfaakclijke Artillerie, Ammunitie,

Vivres en Volk ; hy verbood den Uytvoer van alle Vivres; hy lier allen vivies.-

Voorraad van het platte Land vervoeren in de Steeden , uytgcnomen

de nodige provifie voor de Land-luyden ; hy liet in de kleyne ongefor-

tificeerdc Steeden den Inwoonders niet meer behouden , als vooreen

maand provifie van Koorn ^ hy wierfvolk tot recruyten en maakte ge- Werving*,.

N n 5 ftaadig
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flaadjg nieuwe Regimenten ; hy verhoogde de foldaten haar gagie, be-

taalde haar promptelijk , en gaf haar nieuwe Cofakken ; hy beforgde,

dat in alle Steeden de Burge'ryen waren voorden met Geweer, en gere-

cuBurgcryc. guleert ondcr haare Compagnien , waarom ^r»j^(?/ haar Jonge man-
ichap boven de 1 8. jaaren wapende , makende 1 5 . Vaandels , 10. wij-

ken , en 5. Gilden. Dit en diergelyk*e meer warende vruchten en

Effeflen van de goede Adminiftratie van defen voorfichtigen Politijk

en Gouverneur der Spa^xnfche NederUndefj^

sweden is Swceden quam in de affaires \ian Europa fodanig in confideratie,

fcerconfidc- ^^zm ^anuarto 1672. aan 't felve Hofmeer Gefantfchappen waren,

aliler ni 20. jaarcn geweeit waren,alwaar niemand meer Icheen te man-
cjueeren , als een Ambafladeurvan den Staat der f^ereenigde Neder-

landen , die de Sweeden de eerfte onder allen hadden verwacht , om
dat fy willen , dat tot ruïne van dcfelve door Vrankr^k^ en Engeland

groote concepten gefmeet wierden,welkers Ambafl'adeurs al feer tyde-

Engeifchen lijk haar aan dat Hof vertoonden. Wegens Engeland quam daar den
Ambada.. i,ord Conventrj 5 wiens principaalfte Commifïïe was, dat hy de Svpeet'

Hof van ' fche RegeertKge foude perfuadeeren tot vernietinge van de Triple Al-
swcdcn.

liantie i en tot een Ofenfive-Ligue te^€i)sde Staatea , often minften

Franfcheii tot dc Neutralitcyt. Wegens Ky/««)^r;y/^ arriveerde aldaar den Heer
Ambaira. Pompoyie met defelve Commi/Iie en oogmerk , als Conventrj hadde*
deiitaan't r' • i- i i i

• j j > tt r
Hof van en fo tijdig , dat hy al eenige maanden te vooren daar aan t Hof , en
Sweden. ^y (\e 7{ijX-Raaden hadde gencgotieert , eer een Ambaffadeur vande

Staaten daar quam,in welken tijd hy fulke groote inflantien dede,om te

daar een Ge- komen tot fijne intentie , dat de Sweeden refolveerden alle negotiatien

Jj"^^i^^"jjj^
methemtcdifFereerentertijdtoe, dat een Gefant van de Staaten al-

gewacht daar was gearrivecrt , over welkers lang uytblyven fy niet wcynig ver-
*'*"

' Hoort waren , 't welk de negotie van Pompone onder de hand fo avan-

Haiienkomt cccrde, dst, wanneer den Heer Hairen als Ambafladeur Extraordinair

fondk^r'^^"
''^l<^3ar wegens de Sraaten \v2ls aangekomen,doch Tonder CommifIie,die

Commiffie. hem ecrfl foude nagefonden werden , hy door groote quantitcyt van

. .
penningen , de Sweden met hem deede aangaan een Tradaat van Neu-

vanden""^ traliteyt , dat Onder A///W. 8. te lefen is, en haar weder dede inroepen

Ambif^" ^" vernietigen de Ordres die fy in December des jaars 1671. van

dcui. Stokjoolm na Staden hadden gefonden , tot het formeeren van een Ar-
tillerye vooreen Leger van 24. duyfent mannen, diefy vermeenden in

Pomeren en het Sticht "Breemen t'famen tebrenj^en, om daar mede haar

Ihtcrcjr waarte nemen, als geheel Europa mochteverwertzijn.

Aan 't Decfir In Denemarken haddc dc Negotiatie van den Heer van Werkendam
fdie. Hoi £jj_
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Extraordinairen Ambafladeur van de Vereenigde Staaten niet meer Jomt
^

een

fucces, als in Sveeden -, want hoewel de Koning feerinclineerde tot /chen^Am.'

een Alliantie met de Staaten te {luyten , en tot dien eynde al in Fe- bafladeur,

^r^^r/ö i6j%, hadde uytgegeven de nodige Ordres tot het equipee-

ren van 25. Oorlog-Scheepen , en tot een lichtinge van 16. dnjfent

mannen Land-miliue , fo wierd den Heer van Werkendam (o lang in

//o//^»^ opgehouden , dat hydeniz. ^priL 1671, ecrft van yim-

Prdam m ^Denemarken vertrok, alwaar hy met den Koning nego- die daar ne-

tieerdeover een Projeél tot een nauwer Alliantie,die doch noyt is gera- eei'^aüwe"/

tificeert , alfo de Franfche en Engelfche Ambafidems daar ik^k te- Anuntie^._

eens werkten, en kort daar na aldaar de onverwachte tydinge quam van g°efï ,om

de groote progreflen van de Franfche en haare Geallieerde op den bo- ieedenen.

dem van de Vereemgde NederUnden , dat de Ratificatie van 't voonj.

geprojedeerde te rug hielt, alfo de Koning vreefde fijnen Staat te peri-

cliteercn met ymand , die byna overwonnen was, en wiens adien hcni

fo vreemd fcheenen, die hy oordeelde groote reeden te hebben , om de

Vereeniode Staaten te mistrouwen.

De %:eyfer quambyde Staaten fo weynig in confideratie , dat ly j^Me^^^de*»

hem niet eens toefonden een Ambaifade , om hem mede te nodigen en „iet finaals

te engageeren in haar Gemeen Intereft, maar fy handelden in 'fanuario getraaecit..

16ji. in de Treves-Kamer met de Keyferlyke Minillers den Heer

rBarondel'Ifola Envoyé, en den Heer Crampncht Refident ,
om

een auxiliair ofvliegend-Leger by allen voorval den qeümeerden Pro-

vinaen toe te fenden , welke onderhandelingen toenmaal geen fucces

namen , waar op fv den Keyfer alleen verfochten door een Envojé

tot Weenen , dat hy aan haar foude gelieven te confenteeren, dewijl in

Holland de Franfche Wijnen verboden waren , en door den aanftaan-

den Oorlog de Paflagie op den Rijn voor de Rijnfe Wijnen feer diffi-

ciel foude vallen, dat men Hmgerfcheen Ooflenrijkfcl^e Wijnen fou-

de 'de £•/ƒ mogen afvoeren na Holland, 't welk ook voor een proet

is gcconfentcert , en wierden dienvolgende eenige vaaten met fulke

Wijnen gcconfigneert aan ecncn IJac Telgens Koopman tot jim~

fierdim.

De KeHr.l-'orfl van Brandenburg wierd wegens de Staaten üene- ^.A'"/;^'»^;^^,

raal\n fanuario 1672. begroet door den Heer van yimerongcn, en Branden-

verfocht tot een nader Alliantie met defelve ; waar op lijne Keur-Vor- bu'ë'e Hof.

ftelijkc Doorluchtighcyt prefentatie dedè , dat hy met een Leger van
p,,fe„,3.

25. dnyfent combattanten in de Maant van Mey naaftkomende ,
m

'^'^^^V*;,^'^'"

perfoon wilde flaan aan den rjjal , en daarenboven noch in protedie *
'^

nemen
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nemen en bewaaren fijne Steeden in 't Land van Kleef ten behoeve

van de Staaten , diedefelve met haar Garnifoen befet hadden, mits

dat hy daar voor van de Stauten fubfidie penningen foude trekken fo

veel , als men in redelijkheyt foude verftaan te behooren. Hier van de-

de den Heer van ^merongen aan haar Hoog, Mog: per Exprefl'cn no-

tificatie, en niet tegenftaande men defe prefentatie met beyde de armen

hndde behooren te omhelfen , fo wierd fy door byfondere , ik weet niet

wat voor diredie , niet aangenomen , maar men accordeerde eerft op

d^n 6. Aley daarna het Mutueel Trad:aat van Ailiftentie onder

Num. 12. daarvan de Ratificatie fo lang achterbleef, dat in plaatfe

men den Keur-Vorft hadde behooren aan te foeken tot fpccdige expe-

ditie , dat hy de Staaten door den Heer van uimerengen niofte aan-

porren , feggende tegens den felven Envoyé met uytdrukkelijke woor-

den : Mijn Heer gy hebt verraders tna Laud, de faakjen worden niet

na behoorengedtrigeert , 't welk fo veel opereerde , dat de Ratificatie

in 't begin van July tot Hamburg den Minillers van "BrandenbHra

eerft wierde in handen geftelt.

Den Bijfchop van Munfter wierd uyt den naam van de Staaten

Ge-neraal door den Heer van Amcrongen mede begroet , die aan

den felven Heer de grootfte verfeekcringe dede , van dat hy het Laatfte

Tra(5taat , met de Staaten tot Kleef geflooten , volkomen en in alle

fynceriteyt wilde onderhouden , maar dat hy nit t foude konncn weyge-

ren aan ymand van fijne Geallieerdens Pafl'agie te verlecnen door fijn

Land , als fulx verfocht wierd ; waar op gedachten Heer den Bifl'chop

met ferieufe woorden toevoegde , dat wanneer hy het voornoemde

Traóèaat volkomen wilde onderhouden , lichtelijk ficn konde, hoe ver-

re hem 't vergunnen van die palfagie mochte geoorloft z; jn ofniet , en

dat hy fich na den inhout van dien wilde voegen, hoewel de Staaten

wel wiften , dat fy haar van de Oprechtigheyt en Getrouv?igheyt van

dien Biflchop geenfins hadden te verfeekercn,dat hy niet foude fchroo-

men eer en eed te vergccten, als hy eenige avantagie mocht fien tegens

haar , welkers Ruïne hy meer beoogde als der fefver Voordeel,

De Hertogen van Lnnenburg en Bronfvpijk. prefenteerdcn in fa-
nttario 1671. aan den Heer Braffer Envoyc van de Staaten Gene-

8000. man uytgelefen volk te leveren op de monfterplaatfe , fo

vroeg als de Staaten ^\q fouden begeeren (alfo fy 't fclve Volk alree

in cfifeótueclen dienft hadden)mits dat fy daar voor fouden genieten een

dewelke de- redelijke Somme van Penningen, die men haar,om de menage fo verre

weygerde , dat men degunfte van è\e. Vorllenen die 8000, man , in

een

Amcrongen
by den Bif*

fchop van

Munfter.

Braffer by
de Luiien-

burgfchc

Vorften, «lic raal
rrcfentarie

doen aan de
Staten,

felve wcyge
ren,
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een tijd van hoogde noot , liever wilde mifTen, als het different van

5000. Rijxdaalders fuppleeren ; Om defelve reeden bleef mede ach-

ter het Tra6laat tuifchen den Heer van Amerongen enden Hertog ais ook de

van Zei wegens 2. Regimenten te voet en 2. te paard voor fekere
Jjn'^zci."*

fubfidieomde 6. maanden te betaalen.

Andere Princen , die mede eeinterefleert waren in het jrevaar van confidera-

ir.,,. • •• 1 1--1 r I All- • tien omtrent
dele Nederlanden, en met tijdelijk waren aangelocht tot Alliantie en «ndeic vot-

Affiftentie , waren ofte verre gelegen , om tijds genoeg by de vlerken ften-

te zijn , ofdie nader waren , wilden haar niet geern in een gevaar ftee-

ken , daar (y niet genoeg tegens voorfien waren. De meefte door invi-

die aangeport , fagen graag , dat de Grootsheyt van defen Staat , die

fonder een aanfienlijk Hooft gercgeert wierde , aan het daalen raakte-,

fommige , dat fy mochten revengeeren het quaat en fpijt, dat fy meen-

den haar aangedaan te zijn • Veele wilden hun gebracht hebben tot die

vernederinge , dat fy niemand meer konden bravccren ; En fo refol-

veerden elk haar te laten vaaren , om de llormen van haare Vyanden

voor een faifoen alleen uyt de ftaan , fo fy bell konden , 't welk fy ver-

trouwden niet veel te konnen vorderen tot hunnen ondergang , aange-

merkt de grootheyt van hunnen Rijkdom, het getal van hunne Militie,

en de fterkte van hunne PJaatfen.

Wat belangt de Oorlogs-preparaüen in de Vereenigde Nederlanden, van de Ooi-

fo is aanmerklijk , dat de'groote Avantages en Voordeelen, die defel-
["tfeifin^'V

ve boven alle andere Landen genieten , fo in naturelle en artificiële vcreeiiigde

Sterkten , als in quantiteyt van f^olk. Geld, Oorlogs- en Levens-mid- ^^ ^^ *" '

delen , aan alle Staat- en Krijgs-kundigen volkomen verfeekeringe ga-

ven , dat , indien men ten tijde , wanneer men fag , dat de Vyanden

begonden ten Oorlog te prepareeren , en wanneer men uyt alle om-

ftandigheeden fekerlijk konde bemerken , dat het den Fereenigden

Staat foude gelden , alle fijne Macht met ordre hadde gereguleert , en

fijne Middelen van Defenfie geproportioneert tegens de dreygende

wapenen , dat men , {e^ ik , na menfchelijk oordeel , alle Macht van

beyde de Koningen van Frankrijk en Engeland , als mede van de dry

'Btjfchoppenvan^eulen, Munfler en S' raatsburg foude gefteut , tot

een fpot van de Wereld gemaakt , en in der daat betoont hebben , dat

den f^ereenigde Staat invincibel was.

Tegens de Vyandelijke attaquen te Lande waren defe Nederlanden JJ^JjefeV^^

wonder wel voorfien met defe voordeelige Middelen van defenfie. yan i^efenfie

i« Dat die door verfcheyde Rivieren , Zee en Wateren zyn om9in- J" Landc*^

geit en verdeelt in Eylanden of Byna-Eylanden , en wegens haare
''^•(j^p^j^-^n

O o laag- en keg land.
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laagte voor 'c meeften deel onder water konnen gefet werden , als de

noot falx vcreyft.

Difficliepaf- 2. Dat daarin zijn veele difficile paflagien over Dijken en door
lagien.

laagten , die men licht kan onbruykbaar maaken met defelve Dijken

door te fteeken , als anderfins.

Veele confi- ^ , Dat alle de confideiable Steeden, Plaatfen en Pafl'en, die over de

freS
^°' Rivieren leggen,en van denVyand te Lande konnen genadert werden,

waren verfterkt met fiüke reguliere en luffi^ante Fortificatien ( hoewel

{y in 't laatfte jammerlijk waren vervallen, fo hadden (y nochtans liclit

weder konnen opgemaakt werden ) als geen ander Land ofRijk in de

wyde Wereld.

Meenigte 4. Dat defe Provincien , maar infonderheyt die van HoUandj Zee-
van Volk,

j^^^ ^^^ f^ricjland door haare menigvuldige Steeden, Dorpen , Ge-
heui^ten en Gebouwen ten platten Lande fo dicht zijn befet , dat nie-

mand daar fchier woont , fonder een na bygelegen buyrman , en yder

Provincie meer een Stad als Land gelijkt , waar uyt men kan afne-

men, datter geen Land , hocpopuleus het ook zy dcfen Staat over-

treft in meenii^te van Volk , wordende het getal in de Provincie van

Holland alleen begroot over de 25. honden dnyfent.

dat uyt de ^^ j)^,. jj^ Volk ïs ontfprootcn uyt die oude en alom beroemde Ba^

omfpiootcn taviererj y die door den Politijken Tacitus worden gepreefen , datfy
"' boven alle Dnytfche Volkeren in dapperheyt hebben uytgeblonken

,

en welker onvergelijkelijke Helden-daden de Gemoederen van defe

tegenwoordige Nederlanden tot genereufc adnen fodanig foude gein-

fpireert en aangeprikkelt hebben , dat , indien fy door goede Ordre,

fonder confufie tot haar eygcn Defenfie wierden aangedreeven, {y voor

Goct en Bloet , pro Arts & toets , liever fouden hebben willen llrij-

den , en in 't bloejen van haar jeugdig leven fneuvelen, eer dat fy haaren

Nek fouden hebben willen buygen onder het jok van haaren Vyand,

waar van fy voormaals by verfcheyde voorvallen heerlijke prcuven heb-

ben gegeven, hoewel haare Oorlogs-deugd van haare voorgaande dap-

perheyt al vry was ontaart.

Faciic Wer- ^. So was een groot voordeel voor de Vereenigde Staaten , dat fy by
vingen voorige Oorlogen en ook in tijd van Vreede, door prompte betaalinge

by alle Natiën hadden geacquireert en ook verdient het Renommé van

goede Betaals-Heeren,'t welk fo was geprent in de gemoederen van al-

le die ten Oorlog wilden dienen, dat de Staaten in haare Wervingen in

alle Quartiercn fuiken toeloop van Volk hadden, dat fy daar uyt in kor-

ten tijd een groote Armee van eryaaren Volk konden formeeren. Tot
Trans-
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Tranfport van defe Volkeren uyt alle Landen leggen defe Provinciën
pJ"

y^""^*

{o favorabel , dat men defelve met gemak en weynig koften langs de volk,

Rivieren en Zee derwaarts kan brengen met Sciieepen ; daar van fy

meer overvloet als fchaarsheyt hebben, v^^erdende by fommige de niee-

nigte van Scheepen in Holland alleen geacht te furmonteeren het ge-

tal van 20. duyfent Stuks, en die van de gefamentlijkefeven Provin-

ciën meer , als die van geheel Enropa.

Het Gebrek , dat men mochte gevonden hebben aan genoegfame

dappere en ervaarene Officieren , hadde men licht konnen fuppleeren

met fodaanige by tijds aan te nemen , die haar uyt alle Quartieren met
meenigte quamen prefenteeren.

Tegens de Vyandelijkeattaquen ter Zee waren defe T^ederlaMclen voordceiigc

niet minder voorfien met voordeclige Middelen van defenfie , als te van Defe^n.

Lande:
far,d"fe'wT

1, Want de Ondiepe Kuft , die langs heenen be^ingelt is meü 'Ban- ter. ais

:

ken belet alle Landinge , voornamentlijk , dewijl het Strant is befet
K^rtvoi^Éan-

met veele Dorpen en Land-Luyden , die op 't geluyt van de Klok met ken.

meenigte in goede ruftinge en aller fpoct 't aankomen van alle Vyan-

den konnen fteuten.

2. De Zee-Gaaten zijn tegens alle Attaquen fo licht te defendee- Defcnfi.e

ren , als het ftrand , namentlijk door de Forten , daar mede die zijn

verfeekert , ofte licht konnen verfeekert werden , als ook door het op-

nemen van de Tonnen en Baakens , en door de meenigte van Vaartuy-

.

gen en Zee-Volk.

2. Omden VyandenhetHooftinZeetebieden-meteen Redouta- R^f^outable

,
J

I
• n • Vloot.

ble OorlogS' Vloot manqueert den Staaten het minlte niet , wat tot

deffelfs Equipagie dient.

4. h de overvloet van Zee-varend Volk,(o groot, dat fich meer er-
„f"ƒ ^^,^"'

vaaren Zee-luyden vrywillig ten dienfte en tot Defenfie van 't Vader- zecroik,

land prefenteeren, voor een redelijke Maand-gagie, als tot het beman-

nen van fuiken Vloot word gerequireert , daar nochtans de Engelfche

noch Franfche geen middelmaatige Vloot konnen bevolken, fonderte

gebruyken het Middel van violente Prefïïnge.

Tot onderftand van den Oorlog te Landen te Water manqueerde Gcmeene

den Staatsn noch Geld , noch y^rüllerye , noch Ammmntxe-t noch nSden^*^
Vivres. ais:

Wat aangaat het Geld , fo is notabel , dat , gelijk Aitz^ema re- Gdd,

kent , de inkomften van de Staaten van Holland in den jaare 1645,
gevreeft zijn elf MiUtoencn ^ of iio. Tonnen Coms » behalyen de

O o 2 by-
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byfondere inkomften van de HolUndfche Steeden , en de andere 6^

Provinciën ; Wel wat fullen diezedert niet vermeert zyn by de groote

multiplicatie van Volk , Negotie en Finantie ? De inkomllen van de

Geyjeralitejt , die op de Petitien vanden Raad vatt Staaten , en op

de Reekeninge van onkoften voor het aanftaande jaar door haaringe-

levert, geconfenteert werden, bedragen omtrent 21. Adtlltoenen,

die van de 7. Provinciën , na hunne byfondere Repartitie en Propor-

tie betaalt werden , bebalven noch de inkomlten voor de ^dwtrali-

teyten uyt de Generaliteyti Plaatfen in Brabant , Vlaanderen en op

den Rijn-i door haare Tollen , Licenten, &c. Eenige willen voor

vafl ftellen , dat alleen de l-'^ovincie van Holland voor een jaar ter

Generaliteyt voor haare portie wei gecontribueert heeft over de 16,

AiilUoemv^

Ingcvalle Aq^c jaarlijxfcinkomflen niet toereyken , wat foudemen

noch groote fommen konnen profiteeren nyt de middelen van Particu-

lieren , die in Rijkdom en meenigte geenc Natie ter Wereld wyken ?

Wanneer die fchatten behoorlijk en met vrucht wierden befteet , wat

foiide men daarmede niet konnen uytrechten tot voorftand van Religie

en Vryheyt ? Daar de arme en benaude Voor-Vaderen onder Trins

Willem de I. haar wonderlijk hebben gedcfcndeert tegens de Macht
van den prootftcn Koning van de Chrilten-Wereld , en haare onver-

brooken dapperheyt meer en meer betoont m een tijd , wanneer men
geen raad wille , om 14. duy[ent guldens by den anderen te brengen

tot vervolg van het beleg van Middelburg , ofmen mofi: belooven het

felve geld dubbelt wederom te geven , als de Stad loude verovert zijn

;

Wanneer men om gebrek van 40. dtijfent guldens de Stad Haar-

lem moft laten onder de verdrukkinge van haaren Vyand; Wanneer

men om 15. honden guldens uyt te vinden , de klokken uyt Ati\

Haag moft laten halen , die men daar na noch den Staaten mofte

quijt-fchelden.

Arriiierye, Van Artillerie i Ammunitie en Vivres is defen Staat het grootfte

«avTvics?* Magazyn , dat in de Wereld is, en hoewel defe Provinciën op verre na

uyt haaren eygenen boefem fo veel niet konnen uytleveren , als fy no-

dig hebben, fo zijn {^ nochtans de algemeene Schuyr en Pakhuys, waar

in allen overvloet opgeftaapelt blijft, om daar mede te hulpe te komen
allen Landen , die in eenigen deele gebrek lyden.

Avanta^ie
^^^ ^^^^ ^" vi\z&x diergelijke Voordeelen waren naaft de bejlieringe

der Neder, van God , en naaft de goede Ordre en *Dire5tie van de Recenten defer

iUeTwaaiJ™ ^^^^^^^ v^^ rug-fteunfds en feekere middelen , waar door defen Staat

ficb
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(ich boven alle andere Natiën en Volkeren konde tegens alle iljne heden te bo-

Vyanden verfeekerenenbeveyligen. Wat foude men met alle die aVan- ^f^"
'^ ^^^'

tagieufe middelen niet konnen uytvoeren , daar de oude Neder/anders

tegens de Spaninarts miraculeuflijk zijn gered , en alle fwaarieheeden

te boven geworftelt in een tijd , wanneer [y bcfig waren met overleg

van dien hoopeloofen raad, of 't niet beft was Dijkenen Dammen
door te fteeken , het Land te doen verfinken ineen onverrijfelijken

ftand , en op Gods genaade, met het kleyne reftant van een geruïneer-

de Fortuyn over Zee andere Landen te foeken , om aldaar of j^elukki?

teleeven, ofmindermiferabel te fterven ; wanneer men in ZeeUnd
fo defperaat was , dat men het werken aan de Dijken t'eenemaal ftaak-

te , latende de Zee op yder gety het Land affpoelen , gefint zijnde veel

liever , na hun feggen , haar door dat Element , dan door de Spanjaar-

den te laten vernielen. Wy gefwijgen dan alle die defperate tijden , in

dewelke defe Republijk heeft gefchud en gebeeft fo door vrees van den

Vyand vanbuvten , als door de conRifie van binnen.

Voor fo veel raakt de byfondere Bejiierin^e van God , en wat hy in Gods beftJe-

fijnen eeuwigen en ahvijfen Raad mpchte beflooten hebben tot behoiit ""Se,

of bederf van eenig Volk
,
paft geen nietig menfche te onderfoeken,

die het tegenwoordige, veelmeer het toekomende niet kan vatten,

maar fulx moet laten ter vryeren ongelimiteerder difpofitie van dien

grootenGod, die alles na fijne onafmeetehjke wijsheyt beftiert , en

die oorfaak en macht heeft , om uyt te roeyen wien hy wil , wiens goe-

dertierenheyt wy alles willen laten bevoolen blijven , en alleen onder-

foeken , v^at na menfchen oordeel apparentft en waarfchijnlijkft is.

Maar wat aangaat de Ordre en goede DireUie van de Rei enten , die Nootfake-

was fo nootfakelijk , als alle de boven-verhaalde middelen t'famen, goedel Düe-
want defe Nederlanden konden fo min tegens de groote Vyandelijke <^*'e ^'^n <Jc

Macht , fonder goede Ordre behouden blijven, als een lichaam fon-
^S«n'e««

der bequame conftitutie kan leven. Het kleynfte vereyft even fo goede

Ordre , als het grootfte , en hoe foude het groote Hemels-gebouw fij-

nen ordentlijken fwaay en werkingc konnen hebben, indien het niet

wel geordineert en na de maat gereguleert ware , om welke reeden

Orphetts en Phytagoras van gevoelen waren , dat de Sonne de Maat
van de beweegnis der Sterren ilaaiide , een feer foet geluyt en harmo-
nie geeft , dat Dorilaiis bewoog , om de wereld Gods Orgel te

j^^^ ^^j ^^
noemen. qualijk in

Hoe wel ofte qualijk defe nootfaakelijkc Ordre in de Vereenigde ^^'^^!:"f

Isederlanden is waargenomen , als die gedreygt wierden met een Oor- middelen

0-. , ° I zijn waar-
^ i log genomen,
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logfo te Water als te Lande, fal blijken, als men eens examineert^

wat preparatien en voorforgen tegens die aanftaande onheylen mede
fijn gedaan te Water en te Lande.

Hier vooren hebben wy genombreert de voordeelige middelen van

Defenfiej diedefen Staat tegens eenVyand te Lande te goet hadde

boven andere Natiën , waar van wy het eerfle hebben gellelt in de ta-
omtrent de -vordhle Situatie defer Provinciën 3 tufibhen Zeen, Rivieren en Wa-

sTtuatie*^
tcren , daar door die als Eylanden te Lande inacctfïibel waren, en daar-

om by den vermaarden Gmcciardin onwinbaar gerekent werden. Dit

.groote voordeel v dat de Natuyr defe Provinciën gunde, vvierde door

de Natuyr den felven Provinciën op eenige plaatfen weder ontrok-

ken > doch niet ib , ofde kunft en arbcyt hadde de Natuyr hier in kon-

nen verbeeteren, gelijk .eeo.exeulpel , om fulx aan te wijfen, ge-

.rioeg fal zijn :
'

.
•

: ,; ,
;• .

en de con.
. j[^et oude Batavifche Syland ( Infnla 'Batavica ) wierd ten tijde

't Baiavifchc van Kejjer Caltgmat 2^e\\]K.<ins 5»fro«i«j verhaalt , omvat met 2,
EylanJ, Armen van den Rijn , die iich feparecrdcn ter plaatfe , daar (y fich

nu noch fcparecren, namentlijk by Schenksn-Schans. De Slinker Ann
.he^ft haaren^iaam de Waal en cours tot nu toc-noch behouden voor

by Nt7nxvegen en; Corcum , voor vvclke laatfte plaats fy haar met de

Maas vereenigt , en t'famen de Zee invloeyen. De rechter Arm be-

houdende den naam van den Rijn , ftroomden toen voor by jirn-

hem\ Wijk, teT>fiurflede-, Vprecht , Leyden en (^atvpijk. in de Zee,

welke pallagie by (^atwijk. door Sant en Diiynen vcrftopt zijnde de-

fen Arm heeft cours doen' nemen na Cajlenhftrg, Schoonhoven enfo

voort in Zee. Al wat met defe twee Armen en de Zee wierde omvat,

gelijk als Zujd-Hollaf/d, Uprecht , en het Noorder n^edtelte van

Cjelderland , voerde voor outs den Naam van Batavia , welkers bo-

venlte gedeelte hedendaags noch de "Betauvpe quafi Batavia ge-

noemt vi'ord.

den Yiiir^' Terwijlen ^en Roomfchen Veld-Overften Drufus T^ero Stief-

<iofn gra- foon van Keyfer ^tigujlHs omtrent dit Eyland den Rtjn overgefcheept

was , om de f^nefen te beoorlogen , liet hy tot commodieufer trans-

port uyt den Rijn by Arnhem een Gracht graven tot by T>oesborg

in de Rivier voor outs de Sala , en nu de Onde-Tfful genoemt , wel-

ke Gracht met de Rivier voor by Ztttphen i Deventer , Hattem en

Campen in de Zujder-%.ee loopendc , nu genoemt word den Tfful^

of Fojfa Drufiana , dewelke fo veel waters uyt den ^ijn trok, dat

DrtifHs uyt den Rijn door defe Gracht en den Onden Yj[ul voor

ftroom,
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ftroom , mee fijne Heyr-legers in de Zuyder- en Noord- zee fcheep--

te, en omheen in Dttjislmd oorlogde. Door dti^o. Gracht wierd

7\(oort- Holland, Gooj-lafid , het heele Sticht vanVjtrecht en een

groot deel van Gelderland, namenflfjk het ^artier van de l'^eLtu-

vee mede gemaakt tot een Ëyland , 't welk met Batavia naderhand

onder eene Heerfchappye vereen-gt zijnde, met recht den naam meri-

teerdevanhct Butavifche EjUnd,
Dit Eyland was door fijne om heen flroomende Rivieren fo fecuyr, veyiigheyt

dathet of geen Land-Vyand hadde, of geen vreefde, en zedert het fchcEyk»rf>

fijnen boefem-vyand, namentlijk de Spanjaarts hadde uytgedree-

ven , is het van geen buyten-vyanden geincommodeert , als eens of

tweemaalen door defelve Spanjaarts , die het fo haaft weder moften

quiteeren , als ('^ het hadden geinvadeert. Maar terwijlen by de Staat-

Jche %egeeringe fonder Stadhouder (die altijd meer het Gemeene
Beft , als particulier voordeel van d'eene of d'andere Stad beoogt ) aan

allen Steeden en Regenten fouverainder Macht wierd gegeven, als voor dat verfwakt

heen , nam elk fijn eygen voordeel fo wel waar, dat fy haar om het Ge-
g^cn°voór-^'

meene Beft weynig kreunden , 't welk oorfaak was, dat de Steeden aan deel der ste-

en omtrent de Waal leggende , als Rotterdam-, Dort, Gorcum » waa""
'^^

WorCMm, Bommel, Ttel en Ntmwegen gecnfints wilden toeftaan,

datmen even boven Schenk^en-Schans aan de Wa al-kant door kribben

den Stroom eeniger maten foude dwingen na de overkant, om den

Neder-Rijn en TJJul navigabel te houden , die by fomer-tijd en

droogte niet konden bevaaren werden , om dat fy door flik en grind-

fant fo aanlanden , datmen den Tjjnl en Rijn droogs voets konde paf en doorde

feeren , en dat die in 't jaar 166^. door feekere curieufe boeren dwars dcn°Nedcr-

doorploegt wierden. Defen natuyrlijken verloop van water op den ^'i" en Yf.

Rijn en TJftü ontnam dat 'Batavifche Eyland fodanig fijne avanta- *

gieufc fterkte , dat men in 't jaar 1666. geduyrig gealarmeert was,

uyt vreefe , dat den Bijfchop van Aiunjler met fijne Troupen , door

denondiepen Tj^nl de Felauw foude intrekken. En hoewel de Stee- daarover

den aan den Rtjn en TJfal leggende , door haare demonftrdtien van
ntgheyrSIÏt*

hetgrootfte nadeel en pericul , datterin 't verloop van die Stroomen üoac

voor den geheelen Staat lag , de Staaten deden refolvceren , om den

fterken Stroom van de Waal na den Rijn en J/f^l door kribben

wat te diverteeren , en door het weg graven van den Oever van den

T^ijn die Rivier te verwijden , om het afbakkende water te beter

fchoot te geven , fo wiften doch de Steeden aan de Waal leggende'

door finiftre praclijken , die kribben en werken van haar effecfl fodanig

te



296 'lverwerde europa,
te fruftreeren , dat alle moeyten en koften vergeefs waren , die de Sta-

ten daar toe ordineerden. Dit mag met recht een van de voornaamfte

Oorfakcn genoemt werden van alle die calamiteyten , die defen Staat

van haaren Vyanden zijn overgekomen , waar van hier na breeder.

Den YfiTui De Staaten overdenkende het groote gevaar , dat haar van ron-

fierkrnieV domme wierdc gedreygt, fochten het gebrek van de TJful tefecon-
Retrenche- Meeren met 'J^etrenchementen v^n TJfftl-Oort af na beneden , ter di-

ftantie meer als 15. a j6. uyren weegs, die onder de Directie van

den Veldmarfchalk f^orfi Maurits van NaJfAU., op de Vdauwe langs

de Rivier wierden vervaardigt door gediiyrigen arbeyt en exceflive ko-

ften van den Staat , ter tijd toe, dat die tot perfedie wierden gebracht9

en lieten tot Amfterdam opbouwen nieuwe Uytleggers fonder Kielen,

om op dat ondiepe water te konnen gebruyken.

va?d'^'*''"*
^'^^ ^'^^ ^^" Schenken-Schans tot Hftjfcn, lijnde met fijn kromtens

Nedei-B.ijn, en bochtcn een fpacie van vijfuyren , hadde door het verloopen van de

Drift en Stroom 4. a 5. plaatfen , die niet meer als z, il. enten

hoogften 5 . voeten diep waren , daar de Vyanden becjuaamlijk door

konden palleeren tot in de 'Betamve , en fo noch cenige diepte en

drift was , die was fo fmai , dat men met 2.35. fchuyten naaft mal-

kanderen te leggen gemakkelijk een Brugge daar over konde flaan,

dic niet ge. om welke oorfaaken even fo nodig was een fiifïicant Retrenchement
fecondeert ,

.

j r r J r> i i ^
wierd mer langs den Eijn tot dererilie van de BetaHwe j als langs den TJjhI tot

chememd" defenfic van de Velauwe, dat echter niet gefchiet is ; Ofdaar van de

üüdig was. oorfake is geweeft d'onkunde omtrent die ondieptens, die niet te excu-

feeren is, ofeenige andere reeden, is ons onbckent. Maar 't zy fo 't wil,

men maakte alleen by het Tolhnys een Boi ftwccringe , en liet den

heelen Rijn voort ongefortificeert leggen , ter tijd toe , dat men daar

den Vyand fag aankomen , wanneer men wierd overvallen , als men
nauwelijx de fchop in de aarde hadde, om tcgcns de voorfz. droogtens

eenig Retrenchement op te werpen.
Gcdcputeer- Dg Trovincien van (jclderland ,V)tr€cht en Ovtr-Tffnl-, wien

Kijn.omdic het meeft aan de verfeekeringe van den Tj[ul gelegen was , fonden
te^vcrdic-

^^ ^ ^^ vvecken voor het aankomen der Franfchen haare Gedepu-
teerdcns na den T[}Hli om daar van infpeólie te nemen , en tedelibe-

reeren , wat nodig was tot delfelfs defenlie. Dcfe Heeren bevindende

dat de Mont van den Neder-Rtjn door Grint-fant fo feer verftopt

_, was , dat het water geen fchoot konde kjijgen , noch dat fulx met uyt-

esn rieu gravcn Iicht tc rcmedieeren was, vonden goet , een quartier uyrs bo-

mïeit
'* ^^^ Schenken-Scbans aan den Luj/s-bos een Canaal door Lobet

recht
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recht op 't Tolbnys aan te doen graven , ter langte van omtrent 500.
roeden , waar door fy fo veel waters meenden te trekken, dat den 'Ne»

der- Rijn en Tj[ul wel 4 a 5. voeten waters fouden aangroeyen.

Het ^nartier van de Velamve prefentcerde daar toe loco. Boeren*

gelijk den f^eld-Marfchalk, Vorfl Maurits mede 1000. uyt het

Land van Kleef t waartoe indien Vytrech en Over-TJul pro rato

hadden gecontribueert , wasdatwenfcheJyke Werk gecfreólueert ge-

worden binnen 14. dagen. Doch alfo door feekeren Heer dit goet

voornemen , onder verfcheyde voorwendingen wierde getraineert , beict"woi/

addreiTeerden fich de voorn. Heeren Gedepiiteerdens aan het CoIIegie **<="•

van de Heeren Burgermeelleren der Stad u^mflerdam > haar met vee-

Ie pregnante reedenen voorftelicnde de nootfakclijkheyt van haare In-

tentie , en demonftreerende de facihteyt tot dat nodiü^e Werk , indien

fy alleen wierden geafJifteert met 50.240. duyfent guldens ; Doch
alfo maar 5. Burgermeeflcicn prefcnt waren, als de Heeren fan van
de Pol , M', Lambert Reynft en noch eenen , wierd de faake daarop

iiytgeftelt , dat , terwijl de vierde van haar Collegic in den Haag
was , fy op dit Poinfl niet konden refolveeren , waar op de Gede-
piiteerdens haar waarfchouwden , dat fy foiiden gelieven toe te fien

en forg te dragen , dat anderfins apparent W3s , dat fy den Vyand
\S'q\ binnen 6 . weeken mochten voor haare Poorten fien , 't welk

ook fodanig uyt viel , dat het geen 2. weeken fcheelde , of de

Vyand was geavanceert tot op een mijl of anderhalf na by j4m-

Jierdam.

Uytvreefe, dat de gefamentlyke groote Macht der Vyanden dtn.

Rijn ofte TfftiU door force ofte lift, mochten komen te paffeerenjcn tot

in 't hert van Holland in te dringen ( 't welk men fekerlijk wifte , dat

haare intentie wasjen dat Monp". de Lionne niet alleen in fijne geinterci-

pieerde Memoires aan den Koning in de Spaanfche Nederlanden, maar
FranfcJic... ^ laximc in

ken leeren , dat men ten eerften met alle force moet doorboorcn tot in 'f cojicpie-

ook de Franfche Politijke en Militaire Schry vers opentlyk in hare boe- Maxime in

't herte van een Land , dat men wil conquefteeren , en dat men aldaar

voort moet affteeken de hert-ader, waar door alle omleggende leeden,

zijnde d'andere plaatfen,uyt gebrek vannootfakelijkheden en doorper-

plexiteyt moeten verflauwen, fonder fich lang op te houden met Fron-

tier-plaatfen, die men kan pafTeeren , welken raad Dtic de Turenne aan

den Koning te defer tijd ook hooglijk hadde gerecommandeert ) oor-

deelden eenige Provinciën feer wijflelijk, dat het hoog nodig was. Een Affiifj-

dat men een Affnijdinge foude vervaardigen, om by nootval te gebruy- ^'"?^
f
^^

P p ken"
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wierd gcrc- ^^^ tcgcns dcii verdcrcn iiibreuk der Vyanden , waar toe fj^uytkofcn'

de yecht idiemenv^n dQ Zifydtr-Zee aitot Vjtrecht en voort tot

aan de Rivier de Lek^ toe , met een Rctrenchcinent foiidc verfterken

;

En onaangefien men aan de Arbeyts-Iuyden en Boeren , die daar aan

fouden werken, fulx al hadde bekent gemaakt, foo bleef het mede ach-

doch liiet ter, gelijk mede het fortificeercn van Naarden-, Rhetien en Amtn-
voibrachr.

ƒ^,^yJ ^ als qq]^ h^t: doorlleeken van de Gref en de Veenen , om al

het Land daar omtrent onder water te ftellen , daar over men veel met

de Ingenieurs hadde gedelibereert , maar geene refoiutie genomen , al-

fo die van Vjtrecht fiiftineerden , dat de koften daartoe moften ge-

dragen werden by de Ceneralitejt of by Holland , dat het nieeft daar

door foude werden vcrfekert , hoewel Holland prcfenteerde de helft

van defel ve onkoften , als ook- die tot de Fortificatie van de Stad Vyt-

recht fouden gerecjuireert werden , te willen fourneeren en tot haaren

laften nemen.

Hoe men 2. Wat aangaat het tweede Avantagieufe Middel van Defenfie , na-

ïieeflS mentlijk de T)fffictle Tajfagien over Dijken en door Laagten , &c.
Voordeel fo vercyllen de nootfakclijke voorfichtigheyt , dat men die paftagien,

dt'h!d"e'dif- waar door men konde dringen tot in 'therte van 't Land , by tijds fo

ficüe paQa- wel hadde behooren te verfterken , terplaatfc daar men foude refol-

veeren , om defelve door te fteeken in tijd van noot , als men noot-

faakclijk gcoordeelt hadde de f^echt en de boven genoemde Plaatfen

te fortificeeren ; Men foude dan dat groote gevaar niet hebben uytge-

liaan , daar in Holland was , als den Vyand tot Vytrecht , Naar-
den , Woerden en Oudewater met geheele Legers was door gedron-

gen, en heel Hollar,d, fondereen}gobftacul , voor hem hadde open

legioen , wanneer men in 't uyterfte van de noot, en als men den Vyand
alle ogenblikken in 't midden van Holland verwachte , noch mofte re-

folveercn tot het doorftecken van de Dijken, en die omtrent den door-

fteck te fortificeeren , gelijk op alle paftagicn gcfchiede , als by We-
fop , op den Amj^el , by Boderrave , Cjvuverwslletis-Jluj/s , Schoon-

hoven , ^orcum , en op andere plaatfen meer , waar door men mira-

culeufelijk heeft gefteut den verderen inbreuk der Vyanden , waar van
hierna breeder. Ligevalle men intijts,met het fortificeeren van de
voorfchreeven Vecht , Steeden en Palfagien de Provincie van Holland
en wat daar meer binnen lag, hadde gecircumvalleert, na den voorflag,

die van eenige Provinciën en Leden daar toe was gedaan , men foude

ongelooflijken fchaade zijn voorgekomen , die men nu heeft moeten
Uiden raet het openftellen van fluyfen,en doorfteeken van de Polders.

5. Het

gen
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• 3. Het derde avantagieufe middeJ van Defenfic , namentlijk alle de verfuym

heerlijkeen redoutable Fortrejfen waarmede den geheelen Vereenif^- omtientde

den Staat , als een vaften Ttiyn was oniheynt en bebolwerkt , meer als

eenig Land ter wereld , om dat die , of de meefle van dien zedert het

overlijden vanden laatften Stadhouder, fo Teer waren vervallen , dat

fy haar voorig wefen en fterkte quijt waren , fo vereyftcn de nootfake-

lijkheyt , dat die vervallcne Fortreilèn voor eerlt en voor al hadden be-

hooren gebracht te werden in Itaat van genoegfame defenfie
, gelijk fy

te voren waren geweell, en dat men den Nederlandfchen Tuyn daar

door fo wel hadde verfeekert ende geftopt, datter geen muyfen hadden
konnen door byten tot in de kaas-kamer ; Om welke reeden in Dec.
desjaars 16-ji., uytden Haag wierden gedeputeert eenige Heeren
tot befichtinge van de Fortificatien aan den Rijn en Tjjul , waar onder

Sijn Hoogheyt mede een was , dewelke op fijn wederomkomfte in dtn.

Haag aan den Raad van Staatenklaarlijk te kennen gaf, alledevoor-

naamfte Defcdlen , die hy op 's Lands Fronticren hadde geremar-

queert , dewelke altevooren genoegfaam gekomen waren ter kennif-

fe van de Regenten , door de iterative demonftratien van de Gouver-
neurs en Commijfcn van aile Fortrcfl'en. Hier op hadde men met
alk mogelijkheyt behoorcn te vigilceren, en alle Frontier-Steeden

met genoegfaam Volk en Nootfaakelijkheden te voorfien, te meer,de-

wijl fuiken grooten lengre van het Land voor der Fra>ifchen inval open
lag aan de kant van Keulen en Lnyk j en voor den 'Btjj'chop van

JMmfter hun ou:len Vyand aan de kant van Weji-phalen. En wan-
neer men bevonden hadde , dat men het groote getal vanaldieFor-

treffen fwaarlijk hadde konnen brengen in behoorlijken Haat van defen-

fie , om eenige flormen uyt te ftaan , die met vigeur daar op mochten

gedaan werden , fo hadde men ten minften de Rivieren en Moerafl'en,

waar door defe Provinciën gcflooten leggen , behoorcn te beforgen

tcgens allen inbreuk 1 en van de buyten frontiercn flechten die plaatfen,

die minft confidcrabel waren. Men hadde in allen gevalle eens behoo-

rcn te gedenken aan de recommendatie, die ^rins frederi!^ Hen-
drt\H, L. M. 5. a 4. uyren voor fijn dood dedeaan den Heer ^i~
rinvan Lobbrecht , Controlleur van de Generaliteyts Fortificatien, die

hy by hem ontboden hadde : Dat men vijf der voornaamfte Generali-

teyts Steeden van alles wel behoorde te provideercn , en te onderhou-

den , dat de andere Generaliteyts Fortrefi'en van minder belang waren,

daar van men in tijd van gevaar eenij^e foude mogen demoliceren , en

dat men daar by een rcedclijk aantal van goet gedifciplineert Volk in

Pp a dicnft
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dienft mofte houden , waar door geen Koning ofPotentaat defen Staat

foude konnen of durven deeren. Maar men floeg in de wind de goede

advijfen van den Marfchalk Wurts en van eenige andere Militairen, dat

men de kleyne en minft confiderable Steeden met het platte Land fou-

de verlaten, en van daar na de Vafte Steeden brengen alle voorraad van

Ammunitie, Vivres , &c. om daar door den Vyand buyten de Rivieren

en Moerafl'en te houden , en aan hem te veroorfaken alle gebrek van

levens-middelen , en dat men binnen de Rivieren met een goet Leger

foude paiTen op alle delTeynen van den vyand , om te fecondceren alle

plaatfen, die noot mochten lijden. Maar hoe men defe Steeden en

Sterkten naderhand heeft voorlicn en opgemaakt , en hoe defeólueus

men defclve heeft laten liggen, fodatter geen eenige plaats fonder

notabel qebrek was , fal i'pecialijk vertoont werden , wanneer wy
in het Derde Deel het overgaan van elke Stad in 't by fonder fullcn

tradeercn.

Het Voor- 4, en 5. Het vierde en vijfïle Middelvan Defenfie, namelijk de

mcenigcV^ MenicJc der Inge[etenen vnn defen Sta^it , en der [elver goede Coh-

lier ingcfc- yaije was Ojccn kleyu voordeel tot refifteutic der Vvandcn. Wat Cou-

haarc cou- ^^%^ ^n Tegen-wccr de Burgeren voormaals , wanneer fy niet halffo

»2S«, flerk waren , als nu , op fommige plaatfen hebben betoont , blijkt ge-

nocch by de Hiftorirn haarer Voor-Ouderen : Als den AdmirAr,t van

^rraaon in 't jaar 1599. fijnhooftgeftooten hebbende voor Schen-

kfK-Schans , een aanflag op 'Bommel hadde , wierd hy afgedreeven

door de Burgeren. Als 3000. Spanjaarts, behalven eenige Ruytcrye,

in 't jaar 1605. de Stad Bergen op Soom fo vigoreusbell:ormden,dat

fy eenige Buyten. werken inkregen , fo fprongcn de Burgers den Sol-

daten fo dapper by , dat fy de Spanjaarts weder uytüoegcn ; En als een

maand daarna de Vyand met 5. duyfent mannen te voeten 5. Com-
pagnlen paarden, de Stad 's nachts op vijf plaatfen fo geweldig aanviel,

dat hy een Poort open en de Val-briigge nederkreeg , roepende al

Vtllorie , fo wierd hy door de Burgeren weder fo manlijk gekeert,dat

hy met verlies van veele dooden , en 30» wagens gcquetllen mofte re-

tireeren. Als de Burgers van HattHm in 't jaar 1629. de Spanjaarts

op de VeUnw fagen aankomen, fwoeren fy malkanderen trou, en

braakcn vry willig haareHuyfen en Tuynen buyten de Wallen afj als

nu de Spaanfc fagen, dat de Burgers punt boden,en gerefolveert waren

ten uyterftcn toe te vecliten , moften {^j weder retireeren , gelijk mede
op defelve tijd Graaf Hendrik^ njan den Berg mofte vertrekken van

,
voor HiirdcrA^ijlr^i als hy hoorde de antwoord van de Burgeren by een

brief
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briefop fijne opeyfchinge van de Stad , dat ïy gefvvooren hadden , eer

en eed tot den laatften druppel bloets te willen betrachten, tot Aekn'^xt

van haare Stad , die haar toevertrouwt was. Van de Couraoc der Bur-
geren en Boeren in 't defcndesren van haare Religie en Vryheyt (waar

voor haar nu ook ftond te vechten) zijn overtollige bcwijfen de tcekc-

nen van haar meenigvuldig burger-bloet, waar mede haaft alle wateren

zijn geverft , en alle akkeren befprengt , en de Steeden fo bcqooten, dat

den ouden Trins Willem metvvaarheyt feyde, dat men 't fel ve met
heele beeken lanj^s de Straaten fas heencn looocn.

En hoewel de Burgers en Land-iuyden in dcfe dagen mede wel fou- hoe veiyii-

êL^n behertigt hebbei:i haar eygen behout , gelijk haare Voor- Ouderen, ^^^ '*•

daar van fy ontfprooten waren , fo waren fy nochtans , bchalven de

Burgers van eenige weynige Steeden , deKrijgs-Ordres, en Wapen-
handelingc geheel ontwent ter oorfaake van den lang-duyrigcn Vreede
en florifante Negotie, en dat men in vcele plaatfen en ten platten Lan-
de in 10. a 20. jaaren haar geen wapenen hadde doen hanteeren , noch

tocht of wacht waarnemen ; Tot welk verval in de laatite jaaren noch
quamen fommige groote Steeden van alle Provinciën , uyt oorfaake

(gelijk het toen den naam haddc) van Menage, dat men de Burgers op
geen koften wilde drijven.

Ais men op de aankomft der Vyanden bedacht de groote onerva- De ingefo.

rentheyt der Ingefetene , en datter veele in de Steeden , en nóch meer den^riTand
ten platten Lande haare behoorlijke Wapenen en Montecringe niet op Geweer

hadden, dedemen voorfichtig, dat men alle Ingefetene op Geweer
^^^^^'

ftelde,en ordregaf, dat fymetde wapenen leerden omgaan. Maar
of dit tijdig genoeg byquam , kan men licht oordeelcn , als men eens

bedenkt , dat toen den Vyand rondom op de Frontieren vaardig lag tot

den aanval.

Het Sefde en Sevcnde Middel van Dcfenfic , dat defen Staat haddc Hoe men in

in *t werven en tranfporteeren van eoet en ervaarcn Volk, in 't 00- ''^"•*^s'" voik

r rr • > ^ i aannam,
rechten van luffi^ante Legers , en in t aannemen van genoegfamc dap-

pere en geëxperimenteerde Officiers , was fo voordeelig , datmen den
geheelen Staat en alle Steeden fo wei hadde konnen befetten en verfee-

keren , dat alle de Vyanden fo haaft hadden moeten keeren , als fy aan-

quamen. Deeerfte voorforge, die van wegens defen Staat gefchiede

in 't werven van Volk, was in Jantinria \6-jo. wanpeer men de

Franfchc ongemeen ftcrk ten Oorlog fj'^ preparecrén , en wanneer
niemand (ten minften als uyterlijk fchcen) fckerlijk wift, wienhet
gelden foude, yreefende elk een voor deneeillen aanftoot j En hoe-
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wel oni defen tijd de laatfte band geleyt was aan het werk van de Trip/e

u4lli(intic'i die men een Capezocn van de Franfche Ambitie reekcnde,

waar door. elk,eeji.ijiieende verfekert tezijntegens het hollen en fiule

van de JFr^ïM/V^f ,fp; wierden fy nochtans door de groote prepara-

ticn , tot uytvoeringe van haare defl'eynen , by alle Potentaten fufpeö;,

en voornamentlijk by de Staaiender Tereenigde Trovincien , dewel-

ke , hoewel noch in 't micklen van Vreede , edoch als goede Politijken

al dachten aan den Oorlog , tot dien eynde haare xMilitie met nieuwe

Recreuten en Wervingen vermeerderende na dit Concept , compen

ciieus aldus geilelt.

Concept van Wervinge^ Recreute en Egahfatie van ./

gantfche Milttte van haare Ho. Afqg, t^J^^'f^^'t

met de andere AftUtie,

R U Y T E R Y E.

DeoudeRuyteryebeftaatin . ... 2715. Koppen,

De Recreuteringe lal beloopen . . , 153 ?• Koppen.

Een de nie,mve VVervinge .... 1440. Koppen.

Maaken 5<5po,Ruyteren.

VOET-VOLK.
Het oude Voet-volk beftaat in , . , 1^16'^. Koppen

De Recreuteringe fal beloopen . > . 16050. Koppen.

De Egalifatie in .... 4095, Koppen.

En de nieuwe wervinge in 10. Regimenten tot 14.

Compngnien , bedraagt . . . 14000. Koppen,

So dat de Militie te voet fal uytwaken . 65410. Koppen.

En die te paard , als boven . . . 5<^90« Koppen.

En[o in alles . . . 69100. Man,

.«» «-.„„„ Defc tildicc voorforge van de Staaten wierd van de heelc wereld ten

gen van elk, hoogften gelaudeert , en gaf groot gcnocgen aan de Gemeente , met

hoope , dat de Staaten als trouwe Regenten , tot behout van den hec-

len Staat , met fulke vigilantie fouden continuceren , gelijk als fy voor-

met Rcauy- fichtig en wijflijk hadden begonnen. Dcfe Recruytes en Wervingen,
tcs en nieu- dewclkc in de maand van Maart 1671. als de Oorloes-prcparatien van
we Wcrrin- ,. (

&rt
gen. Vranknjk en fijne A dherentcn hoe langs hoe meer toenamen , door de

oude en nieuwe Nederlandfche Officieren buyten den Staat der Veree-

nigdc
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n!gde Nederlanddi' vvicrte'begörtftéh', krengen op dèrt''ï'itüri''^n'ciW'

Staaten- GencraSi fuiken' toeloop, dat andere iiytheenifche Wervers'

met het aannemen van Volk moftcn ftil flaan, dewijlTy genoeg té doen
kregen met het \^olk , dat fy alredc gevvorven hadden , te bewaren , op
dar het felve tot de Staaten Wervers niet mochte overlopen , die meer
geld op hand gaven , en pronvpter betaalden , als dé andere.

Maar hoc de vórderc Wervingen, die tot cohfeirvatic van denge- i^oerfenoo-

heelen Staat hoognodig waren, zijn gedilayeert en opgehouden , tot vingen Taat

dat den Vyand vaardig lag tot fijnen Optocht, fal blijken, als men eens "^ kierden

betracht , hoe vcele en gioote difpuyten en oneenigheden gcrecfen den.

zijn tuflchen de Staaten der refpe<5tive Provinciën , over het verkie-

fen van een Miiiiair Hooft of Capiteyn Generaal (van welkers over'rrer-

hoogc nootfaakelijkheyt wyin het Tweede Deel op pag: 250. ge- ^'^'^caT
fprooken hebben) willende de meell:e Provinciën daar toegeavan- teynCene-

ceert hebben Sijn Hooghejt den Heere Prince vanOrange, gebruy-
^^^'

kende daar toe veele pregnante en dringende redenen van fijner Hoog- ,
1 D O -'O daartoe Siin

loffelijker Voor-Onderen groote fucceffen en Meriten , van fijne Prin- Hoogheyt

celijkeGaaven fo in eenprematuyr Verfland,Wijsheyt,Beleyt, Gods- tandem
vruchtigheytjMaatigheyt als vordere Deugden, en van fijne byfondere wicrd,

Liefde onder 't 'Volk, &c. Maar ccne Provincie wilde daar toe geen-

fins verftaan , pretexeerende de Minderjaarigheyt van Sijn Hoogheyt

^

en het pericul , daar in de "Vryhcyt defer Landen foude geraakcn by al-

dien men Sijn Hooghejt hctSwaartin de hand gaf, ^'c. Ditdifpuyt

wierde gaande gehouden ruym 4. maanden , en met fuiken gevaar, dat ^^" "^^

*t fomtijds gefchaapen ftont,als ofde Üniejdat falutaire werk,daar door groote tui-

den geheelen Staat der Seven Provinciën dus lang noch onvcrbreek-
ve"(uyni"

lijk was t'famen gehouden , foude zijn gedilfolveert, en de Provin-

ciën van malkanderen gefchcurt , wcrdende 't felve aan d'eene zijde ge-

dreven met fuiken heevigen paffic, dat fcker Hollands Regent in de te-

genwoordigheyt van eenige Leeden uyt deVeigaderinge niet fchroom-

de uyt te braaken Liever Fransch alsPrins; Woorden in dewelke

voorwaar die geen getrouw Patriot, ik gefwijge een Regent,maar veel
J^i-gf^^»?'^^^

eer fodan:g een pafl:en,die niet als de totale ruïne van delen bloeijenden liever
en gezegenden Staat beoogde, fonder welke ruïne fijne vervloekten ^^ls^^^^
wenfch noyt tot effed:e konde gebracht werden. Abominabel is 't voor prins.

een ingefeetenen van defen Staat te wenfchen, dat (\e(e Natie, die,buy- «'at een

11 ^tI l»tl I
<^ ril tl»/*' :«

ten exempel, haare Vryheyt meer bemmt als haar eygen goet en bloet,

en van een Eenhoofdige Regeer'nge van alle tijden afeen gruwel heeft

gehad, foude gefubjedeeit worden onder een Koning, die niet beoogt,

als

Gmwe'. is.
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als iTjne glorie te planten op den puyn-hoop der geftoorde VryheyC

van alle Volkeren,en fich boven alle Wetten Ibdanigteftellenjdat fijne

onderdanen niet anders zijn fouden als Efelen , daar van hy by veelen

als een Koning den naam draagt. Abominabel is het ; feg ik , fulx te

wcnfchen alleen om reeden , dat den bloeijenden Oranjen-Spruyt, (en

ccnigen Erfgenaam van die Helden , dewelke , volgens eygen beken-

teniile van de Staaten , alleen de eere dragen van inftrumenten geweeft

te zijn,waar door den geheelen Staat tegens de infulten van den Mach-

tigden Koning der Chriften-wereld is gcconferveert , en in voorfpoet

boven alle andere Volkeren geangmenteert , ) in qualiteyt als Captteyit

Generaal , en geenfins als Souverain , niet mochtc navolgen de voet-

Happen van fijne Hoog-loffelijke Voor-Vaderen , om fo wel als fy,

de Dierbaaré Vryheyt defer Landen met fijnbloet te verfegelen en te

beveftigen tegens de gevaarlijke bcdreygingen van dien Koning, wiens

Ambitie (gelijk die van den Grooten ^lexander) met de geheele

bekende Wereld niet te verzaaden was , maar dat men 't [^\wc Capi-

teynfchap Generaal Voorheenen liever foude opgedragen hebben aan

den Hertog van Turenne of den H^rins van Tarante , twee gefwoo-

rene Voorvechters van dien, dietoeleyde defen Staat met Oorlog te

beftooken.

sijn H005- De voorgemelde réciproque Concertatien en Difpuyten over 't eli-

c7pite°n-'*
geeren van een Capiteyn Generaal , duyrden tot op den 25. February

»5ciieraai, iCji. wanneer meneyndelijk accoord wierd , om aan Sijne Hoog-
gemelde Hoogheyt op te dragen het Capiteynfchap Generaal over

de Generaliteyts Militie , met fulke rcltrucflie en limiratien , als te

fien zijn inde Formulieren van fijne Infiruólie en Commi/fie onder

Nam. 19.
vcorfla? Ya\ hoewel de Trovincie van Vytrecht al op den 28. November

tot' de 'wer- 1 (jji. tcr Generalitcyt advijs hadde ingebracht , tot het augmenteeren
vinge. van de Militie tot 120. duyfent man , waar door men in 't toekomende

alle fubfidien voor vreemde troupen foude konncn profiteeren , en hoe

v;el door de refpeftive Provinciën , geduyrende het boven gemelde

difpuyt.fterk wierde gedrongen op de Refolutie tot die effediive Wer-
vinge , fo wierd defelve nogtans op pretext , dat men eerft mofle eens

zijn wegens de Elegie van een Capiteyn Generaal , fo lang getraineert

Eerfie Wer- ^" ^'Y^gcllclt, tot dat men eerft in 't laatft van Febr, 16-]!. refolveerde

vingeaange- tot de Wcrvinge van II2G0. man, bellaandein 10. Regimenten te
^'

voet j en 15. te paard , waar van de Provincie van Holland alleen 8. te

paard en 5 . te voet , en de 6, andere Provinciën t'famen 7, te paard en

5. te
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'5, te voet voor haare repartitie fouden werven, beftaande de Regi-

menten te voet in 14. Compagnien, elx van 100. man, en die te paerd

in 6. Compagnien , elx van 80. paarden. Tot defe Wervinge verkoo- officieren

ren de Staaten vnn Holland op den 9. 10. en 11. Febr. eerft de Hooft- 2*^"°'

Officieren iiyt die Militaire,dewelke uyt alle Quartieren al in Novewb.
1671. haar op de notificatie van defelve Staaten in 's Graven-hage

hadden laten vinden , en die op den 15. fanttarij 1672, haare Namen,
en wat Chargien fy verfochten tot de nieuwe Wervinge voor Commif-
farifTen uyt de Heeren Cjecommitteerde T^den hadden doen aenteyke-

nen. Die haar hadden doen infchrij ven tot Colonnels waren 80. in

't getal , tot Lieutenants Colonnels 100. en tot Majoors 106. nevens

een feer groot getal tot Capiteynen,

Om dat defe Officieren door 't lang tardeeren van haare Ele(flie in .v«i« offi-

den Haag veel gelds verteerden, wierden veele van haar fo malcontent, m!"aar^n
dat fy haar begaven by de FranfchejKeulfche en Munfl:erfche,alwaar fy ^{«'"'icn

verwelkomt en aanflonts geëmployeert wierden, gelijk mede meer als

20. geëxperimenteerde Officieren deden, die door denVeld-Marfchalk

Wtirts tot Hamburg provifionelijk aangenomen zijndclang waren op-
g€houden,op hoope,dat ordre van den Staat aan den Heer Wurts foude

komen, om defelve Officieren in efïedueelen dienft aan te nemen, daar

na lang , doch vergeefs , gewacht was , 't welk namaals fuiken fchaars-

heyt van ervaarene Officieren veroorfaakte , dat men genootfaakt was
veele fbdaanige aan te nemen , die noyt Militairen waren gevveeft.

De aangenotr.ene Officieren moften na'tftellen van behoorlijke

Cautie, en het ontfangen van d'Aanrits-gelden buyten het Diftrid: van

den Vereenigden Staat haar Volk werven, en het Voetvolk binnen 6,

en de Ruyterye binnen 8. weekenop haare refpedive Loop- plaatfen

compleet leevercn. De Officicrenj zijnde van d'eerfte Wervinge,ver-
trokken in 't laatft van de maand Febr. 1671. na haare Loop-plaatfen,

Om defelve tijd wierde in den Haag ook gecapituleert met den Capitniarie

Craafvan Dor>a,om in de Switferfche Cantons te werven 5<5oo.Swit- Suaf 7an
fers-, met den Prince van Courland,om te Iceveren een Regiment Dra- ^°"^'

gonders tot 1000. koppen , en een Regiment Ruyters tot 700. kop- Hc"tog v!n

pen,alsookmetdenGraaf van Koningsmark j om 1500. man, alle
couriand,

binnen den tijd van 4. maanden compleet te leevcren binnen de limi- Graai^va»
"

ten van defen Staat , 't welk haar om de korte tijd onmogelijk was.
m°"k'^^"

In April daar aan volgende wierd ter Gcneraliteyt vveder Refolutie

genomen, omaante ftellen een tweede wervinge, van 21600. man- ^^" twefüe

ven, daar toe de Officiers aangenomen zijnde in'tlaatfte van defelve
'^'^""2'

Q^<5 maand



3o6 *tVERWERDE EUROPA,
maand mede na haare refpedive Loop-plaatfen vertrokken , om haar

Volk ook compleet te leveren te voet binnen 6, en te paard binnen

8. wecken. Naderhand vertrokken eenige van de Officieren van de

lo. Regimenten elk van 1400. man, die de Staaten van Holland en

Wert-Vriefland. voor haare Provincie in 't particulier wilden aan-

nemen. Andere die een'l op den 19. Mey waren geèligeert tot

56. Compagnien te voet, en \6. Compagnien Mariniers , vertrok-

ken eerll na haare Werf-plaatfen in 't laatlt van defelve Maand, als

de Koning van Vrankrijk Mtiftricht al met fijne Legers gepafTeert

was , om welke tyd mede vertrokken de Colonellen Stokheym en

'Borkjsn i om yder een Regiment buytens Lands te lichten. Eenige

reftecrende Wervingen , die noch niet waren begonnen , hoewel de

Confcntcn daar toe al gedragen waren , bleeven achter , om den ver-

loopen tyd , en om de prefentie van den Vyand,

dictehat Behalven dat defe Wervingen fo Iaat waren begonnen, dat het
was^aangc-

onmogelijk was , om al het Volk tegens den Optocht der Vyanden

compleet te hebben , en behalven dat de refpedive 6 en 8. weeken

den Officieren by haare Capitulatien voorgefchreeven , tot defelve

Wervingen te kort vielen , fo waren daar en boven door de tijdige

en voorbaarigc Wervingen der Vyanden de befte en meefte Soldaten

aireede fo weggelicht , dat by na niet meer als jongens en onbedree-

«'ene , en dat noch in fchaarsheyt overig waren , waar by noch dit

qiiam , dat op de meefte nabuyrige plaatfen door de Overigheedeq

alle vreemde Wervingen wierden verbooden , waar door de Officie-

ren fo wel biiyten als binnen de Provinciën wervende, genootfaakt

wierden twee- of dry-dubbelt getal aan te nemen , daar mede fy

's Lands en haar eygcn geld verfpilden , en evenwel pas halve Com-:

pagnien konden leveren.

Bewerviiige De 3600. voornoemde Switfers zijn noyt ten voorfchijn geko-^

yan switfer* jncn , want als de Cantons van Zurich-, Bern,, "Bafel en Schaf-

•eioos.
"

hatifen » die de Wervinge aan den Graaf van Tfona aireede hadden

gcconfenteert , fagen , dat defe Vereenigde Provinciën , door de fu-

bite en groote progrefTen van haare Vyanden by na t'ondergebracht

,

en alle Paffen na defelve Provinciën door de Franfche aireede befet

waren , verbooden fy den Uytvoer van haar Volk , alhoewel al een

gedeelte daar van geworven was , en ftelden in plaats van dien aan

Vaft- en Bede-dagen , op dewelke fy met haare geeftelijke wape-

nen voor 't behout defer Landen haare Geloofs- en Bonds-genoten

wilden ftrij den,

Hee
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Het Volk van den Graafvan Koningsmark, quam eerft in 't na-jaar Schaadelijk

by Troupen over , en dat van den Pnns van Courland arriveerde niet Lt^ aan'ge^*^

eerder als in de maand van December i6ji. dewijl het in Conrland ^
ficidewcr-

Koningsbergen i i)4«r/;^ en elders geworven was.
^*"^**

De Gra^f van Witgefleyn , die een Regiment te paard in het

Graaffchap Waldek^ hadde opgerecht , heeft het khQ met geduyrige

fatigues noch ter nauwer nood herwaarts gebracht en gered uyt het

gevaar, daar het in 't paflèeren omtrent ^««^^r/^««^ inftak, alfode

Munfterfche Troupen op haar palien.

Van de eerfte en tweede Wervinge bleeven veele Compagnien ach-

ter , die door te korten tijd niet konden gefuppleert en ter behoor-

lijker Monfïeringe gebracht werden ; Veele die geworven fouden

werden in de Generaliteyts plaatfen aan den Rijn , waaren op 't aan-

komen der Vyanden niet half compleet; Veele waren noch Tonder

Geweer , en de Oude Militie was mede fo defedueus , dat den Staat

niet half fo veel eftedive koppen in dienft hadde als fy betaalde. De
14, duyfent man , die de Provincie van Holland voor haar particulier

aannam , wierden om de korte tijd even fo min compleet , als ^ie

van de Generaliteyt,

So feer als men de vooren verhaalde groote en avantagieufe midde- ^^'^qu'pagic

len van defenfie te Lande heeft verfuymt en verv^aarlooft , en daar met aUe

door alle Steeden en Provinciën gelijk als open geftelt voor de Fran- *^'^«'"bc-

fchet als ofmen haarin den boefem van den Staat als Vrienden wil-

de recipieeren , fo feer heeft men ter contrarie de voordeelen ter

Zee behertigt om de Enaelfche met allen vermogen te refifteeren

,

even als of die alleen Vyanden waren. Offulx gefchiede, dat men
meer gebeetcn was op Engeland als f^rankjijk ; ofdat men geloof-

de , dat een Vidorie ter Zee den Vreede met die Kroon niochte

verhaaften ; of dat men wel wilde fien, dat het Employ van den

Trince van Orange in fijn begin met eenige rampen mochte verge-

felfchapt gaan , en alfo dienen , om deffelfs Authoriteyt te befnoeyen,

daar men genootfaakt was hem den naam van Captteyn Generaal te

laten behouden , is ons onbekent ; Alleen dit weet elk een wel , dat-

men alle de voordeelen , die den Staat hadde omtrent een Oorlog ter

Zee , ( waar van hier vooren yets is e^ehan^^clt ) beyverde en in llaat

gebracht, i. So wierd al het Land-Volk, dat omtrent het ftrant HerLand-

woonde, op behoorlijk Geweer gefet, en grordonneert op 't gehiyt ^"^'^J^er*!

van de Klokken , en het branden van de Vuyr-baakcns haar in aller geaeit,

ipoet te begeven aan de Zee op haare Rende- yous , alwaar fy tot hulp

Q^ z von-
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vonden veel Volk van de Land-Militie, 't meeft te paard. i. Op
vcrfcheyde Zee-plaatfen, daar men eenig pericul konde voorfien, wier-

den nieuwe Forten opgeworpen , de oiide gerepareert , en feekerc

liiyden geordineert , om op 't opnemen der tonnen en baakens te paf-

fen , als de Vyandmochte naderen. 3. Heeft men geëquipeert fui-

ken redoutablen en numereufen Oorlogs-Vloot , als men uyt defe

Landen noyt hadde in Zee gebracht, waar van de fpeciale Lijfte te fien

is onder Num.10. Behalven defe Vloot hielt men noch een goet aan-

tal Oorlogs-fcheepen vaardig voor een referve. 4. Bemande men die

Vloot met uytgelefen Zee-Volk> dat men verkoos uyt de groote mee-

nigte , die haar vry willig voor een ordinaire Maand-gagie aanbooden,

om af te keeren de Vereenigde Machten van de twee grootfte Konin-

gen, die dit Land den ondergang gefwooren hadden. Veele getrouwe

Ingefetene wierden door de liefde tot haar Vaderland fo verre bewoo-

gen , dat fy haar als Volontairen begaven op de Vloot , om haar lijf

en leven ten Gemeenen Belle te facrificeeren. Onder defe waren dry

jonge Amfterdamfchc Heeren , als Gerhard HaJfeUar , A/*". Coen-

raat van Heemskerk^ en M^. Jan Bevch , waar van de eerfte met

40. mannen met roode Engelfche mutfen , de tweede met 60, man-

nen met blauwe mutfen , en de laatften met 8, mannen met groene

mutfen, op haare cygene koften haar op de Vloot begaven, en fo wey-

nig pericul ontfagen , dat den eerften door een Canon koegel gedood»

en den derden in een nadere Battalie fijn halven voet verloor.

Men was fo voorfichtig, dat men alle Oofterfche, Noortfche,'

Groenlandfche en andere vaarten fcherplijk verbood, om daar door het

Zee-volk aan Land te houden en alle gebrek van Matrofen op de Vloot

te voorkomen > als mede om geene occafie te geven , dat den Vyand

door fijne Caperyen fichmet de Nederlandfche Koopvaardy-fchee-

pcn foude verrijken , en de Nederlandfche Koopluyden verarmen.

Tot Verbod van allen uytvoer , uyt defe Landen ; Tot waarfchou-

winge van alle Neutralen , negotieercnde op de Havenen van Vrankr

rijk^ en Engeland ; Van de goederen van Contrebande en van de Af-

furanticn van Franfche en Engelfche Scheepen en Goederen ; Tot
goet beleyt over de Oorlogs-Vloot en Rang der Officieren , Encoü-

ragement der Officieren , Soldaten en Matrofen , en tot aanmoedinge

van alle goede Ingefetene en Patriotten , deden de Staaten Generaal

allomme publiceeren defe Placcaten, hier achter onder JVur»» 21,

geprocudecrt.

Het gejneene Middel tot onderftant van den Land-en Zee-Oor-

log.
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log, namentlijk Geld, wierde wegens fijne abfolute nootfaakelijk-

heyt fo feer behcrrigt , dat men in 'c begin van defen Oorlog geen ge-

brek daar vanhadde, want men roemde in de Provincie van Hol-
land, dat men een capitaal van 70, tonnen gouts tot eenRefcrvein
voorraad hadde , om 't felve alleen in de uyterfte extremiteyt aan te

taften, behalven de Ordinaire middelen , -die aireede in 's Lands
Comptoiren waren , en die noch dagelijks ftonden in te komen uyt

de oude en Ordinaire en uyt de extra-ordinaire nieuwe Middelen van

Finantie , als van Betaalinge en Capitale Leeninge fo van 100*^^ als

2O0^<=. penning; van de Taxatien over de Vafte Goederen , en alle

Gerechtelijke en gehypothekeerde Brieven va» Verband en Obliga-

tie , &c. van den Impoft op CaroH'en , Wagens , Paarden en Schuy-

ten , van^t Paifagie-geld en diergelijken meer, als mede van de
Rentiers , van dewelke men groote quantiteyt van penningen nego-
tieerden , en a depofto opnam , tot lafte van de Generaliteyt , van el-

ke Provincie in't byfonder, en bynavan alle Steeden, Verfcheyde

Provinciën en Steeden lichten veel Gelds op lijfrenten van Ingefe-

tene in Holland , en voornamentlijk tot Amfterdam. DeStaatcnvan
Holland om den inkoop van Lijf-renten te faciliteeren , gaven by Or-
donnantie êiQn Voogden van Wees-kinderen Vryheyt , om lijf-renten

op 't Land te mogen koopen voor Wees-kinderen goederen , dat fy

anders na Rechten niet en vermochten ; Sy ordonneerden mede by
eenPlacaat, dat het Land 5. ten hondert , of eenen ftuyver foude

genieten en inhouden van yder gulde Los-rente en Intereft van de
Capitaalen , loopende ten lafte van 't Land ; Doch dt{^t redudicnani

geen efteét , ter oorfaake , dat men daar door de gewilligheyt der Ren-
tiers feer difHculteerde , om aan de Staaten meer geld te leenen , die

gerefolveert hadden, noch een notable fomme te negotieeren, In

Zeehnd focht men fijne Finantien te ftijven door een Placaat , waar by
men ophief een Contributie en Leeninge van gewerkt Gout en Silver,

om die binnen de refpei5live 14. en 28. dagen te voldoen tot 7. maal

fb veel , als den vijf-hondertften Penning bedraagt
, gelijk breeder te

fien is onder Nnm» 22.

Den voorraat van Artillerie , Ammunitie en Vivres in ^d^ Neder- Men luddc

landen, foin de Publijke Ma^aziinen, als in de Pakhuyfen van de-R'°°'^"
_^ , j

•
1-I 1-1 r rr ^ t

voorraad raij

Koopluyden waren onvergelijkelijk, en lufti^ant tot een Oorlog van ooriogs. cd

eenige jaarcn, hadde men die beh )orlijk gemenageert, en nagevolgt de ^Ofs-bc.

gemeene Ooriogs-Wetten , en het doen van Vrankrijk , Engeland en
beyde de Biflchoppen van Keulen en Munfter , die by rigoureufe Pla-

Qj] 5 c-aten.
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diemenvry caten fcherpelijk verbooden allen nytvoer uyt haare Landen van goc-
lietiiytvoc-

cjcren van Contrabande, die inden Oorlo» dienftig zijn: Maar in
ren na den , _ i- i- i a ii • »

Vj-and, plaatle van dien liet men den vryen uytvocr toe van Artillerie, Am-
munitie en Vivres uyt defe Landen na alle omleggende Magazijnen

tegens aiic der Vyanden ; En hoewel den Staat daar over gewaarfchout , en de
wacrfchoii- periculcn daar van gedemonftrccrt wierden, ïb wierd den fclven

uytvoer niet alleen niet verboden , maar gemaintineert , en wierden

berifpt en beftraft die Commandanten , dewelke tot voordeel van

'c Land het vervoeren van de Oorloos-Waaren wilden incommodee-

Men ver- fcn. De Heer Manen van Juchen Commandeur tot IVefeL door
boot aan j,^,-, yertrouwt Vriend uyt Holland met alle omftandighceden ver-

jKchen die wittigt zijndc , dat tot Amfterdam ecnige Scheepen waren beJaa-
goederen

j^^^ j. _^mmunitie en "oederen van Contrabande , die onder paf-
axn te iiou- ö

• > -n r\ \/( ••

den. poorten op Keulen , vervoert loiiden werden in t Jhraniche Magazijn

tot Nfijs , heeft een Schip vol Ammunitie geladen aangehouden,

en den Staat fulx genotificeert, aan defelve overfendende Copye

van de Pafpoort (hoopende, dat de Stad ÏVefel op die v^ijfe, en

fonder koften van den Staat foude genoegfaam voorfien werden

van kruyt , loot , &c. daar die Stad weynig van in voorraat hadde,

en van welk gebrek dikwijls demonftratien waaren gedaan , doch

al te vergeefs) waar op hy ordre ontfieng , dat hy niet alleen het fdvQ

Schip foude ontflaan , maar dat hy ook alle andere Scheepen met
fodanige pafpoorten voorfien zijnde, haaren cours foude laten

houden. Doch als de Magazijnen der Vyanden compleet waren

,

wierd den Uytvoer van de goederen van Contrabande verboo-

den by een Placaat van den 15. Mey i6jz, dat onder Num. 23,

te lefen is.

Men liet een groote quantiteyt Salpeter na P^rankrijJ^ uytfchee-

Viankrijk pen in die tijd , als de Koning fterk ten oorlog prepareerde , en allfer

^"o°e^" in heel Europa fchier geen Salpeter meer was, als byde Ooftln-
uuantiteyt difchc Compagnie defer Vereenigde Nederlanden, die fulx den
van Saipeier.

^^^^^ hadde aan geprefenteert ; Alleen wierd in de Maant van Maart
16-ji. verboden den uytvoer van Paarden uyt defe Provinciën. Het

loflijkfte Middel , dat den Staat by der hand nam , was de toevlucht

tot God, met een Dank- Vaft en Bede-Dag, om hem op den 20.

fantiary i6j^. eenpariglijk af te bidden alle hcyl en feegeninge

tegen de Vyanden van buyten , en tegens de onhcylen van binnen,

waar tegen men beter foude verfekert zijn geworden , als men ne-

vens het Gebet ook hadde by der hand genomen de nodige middelen,

die
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die men door Gods goetheyt fo overvloedig befat , denkende dat

God helpt den genen , die fich felfs helpt , en die alle mogelijke mid-
delen gebruykt.

Hiermede hebben wy fo demonftratijf, als in een Spiegel , aan „ ,

j ... '', ' ^ P r Balanceva»
cte eene zijde vertoont de overgroote preparatien ten Oorlog fo te we^kr zijds

Lande als te Water van de Koningen van f^rankrijk. en Engeland,
f^Land"ais*

als ook van de 'Btjfchoppen van Keulen en Adttnfier ; En aan de an- te Water,

dere zijde het groot verval en verfuym foin 't conferveeren van de
vvaare Staats-Maximen en Gronden, zijnde de vafte Fundamenten
van den Vereenigden Staat , als in 't prepareeren tot den Land-Oor-
log , gelijk mede ter contrarie de Vigilantie in 't equipeeren van een

redoutable Oorlogs-Vloot ; En hebben alfo met een ware en onpar-

tijdige Balance gepondereert de weder-zijdfe Oorlogs-Machten

,

en bevonden , dat in den Oorlog te Land aan d'eene zijde was een
Militie met een glorieufen Koning tot haar Hooft , en aan d'andere

zijde een Militie fonder Hooft ; Daar geoeffende , hier ongeoef-

fende Officieren ; Daar meenigte van Krijgs-volk , hier fchaars-

heyt; Daar Attaquanten , hier Vluchtelingen; Daar Couragic , hier

Verflaagentheyt ; Daar Ordre , hier Confufie ; Daar veele Vrien-

den en Geallieerde , hier geene ; In fumma daar was alles volmaakt

en perfedl , hier was niets fonder notabel gebrek.

En hoewel geene Comeet. Sterren door haare verfchijninge de- hoemcnhet

fen Oorlog met haare Rampen voorfeyt hadden (gelijk anders van dcnaaufhln-

veele eeuwen af is geobferveert , dat fy aan de Wereld veele Onhey- 'j^"' ooriog

len , aan Rijken en Landen haare Omkeeringen en Revolutien , en koude

aan Steeden haare Verwoeftingen en andere publijke Calamiteyten vooihen,

hebben voorfpelt en gebootfchapt ) fo dede nochtans het ophaalen

van de voorfz. Balance aan veelen gelooven , dat nu het fatale Sterf-

jaar voor de Geünieerde Republijk gebooren was, te meer, dewijl

het nu even hondert jaaren was , dat den eerften Fundament-fteen

tot den opbouw van defe Vrye Republijk geleyt was door het innemen

van den Briel door de Water-Geufen , die daar van door onweeder

en Gods-befchikkinge , en niet met voornemen waren mecfter ge-

worden.

De Equipagien te Water gingen aan weer-kanten by na egaal

voort , fo dat die bcyde balanceerden , uytgenomen dat de Vlootcn

van Engeland en Vrankrijk gefamentlijk cenige Scheepen en Volk
fterker waren , als die van de Ncderlandfche Republijk.

In gevalle wy nu ook t&v\s de Schaal van defe weder-zijds Machten

met
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met defe gemaakte Balance, en een onpartijdig Oordeel ophaalen,

en bedenken , dat het Efted conform moet zijn met de Oorfaak , wat

konde men oordeelen daar minder uyt te Tullen volgen , als in 't regard

van den Oorlog te Lande aan de eene zijde allegewenfl: fuccesen

voorfpoet , en aan de andere zijde alle quaat fucces en tegenfpoet , en

in 't regard van den Oorlog te Water , als dat het feer apparent was,

dat die (oude gedreven werden met egaalder concert ?

Defe Balance doet niet alleen ciirieufe Staats-kiind'gc , maar ook

diegene, die maar een rauwe en gemeene kennifle van Staats- faken

heeft , ficn door Oogen als Verre-kijkers in 't vcrfchiet den Inhouir

van dit volgende 1)er£ie Deel , waar in wy den Land- en Watcr-Oor-

logvandcn jaare 1672, &:c, met haare nootfaakelijke fucceflen , en

^r fclver ware oorfaken Specialijk tradeeren.

•t VER-



3^

'tVERWERDE
EUROPA,

DERDE DEEL.
UR O P A het kleynfte , doch het Eedelfte en Europa was

Gecnltivecrfte Deel van de "Wereld, was in den i"yo!Tn een

jaare 1670. door het maken van de Vreede tuf- aigemecnc

fchen de Turken en Venetianen , en tiiflchen de
'

I Mofcoviten en Krimfche Tartaren , die toen al-

leen noch in Oorlog waren, en Europa daar door

noch in eenigen deele verwerden, gebracht tot het

Geluk van een Univerfele Vreede en Algemeen Arnnflitium, daar

mede het noyt gekroont was ge weeft , fo lang het Natiën en Volkeren

hebben bewoont gehad, 'ten zy in den jaare na de Scheppinge des

^X-^erelds
3 5 <?2. wanneer den opbou van den Tweeden Tempel,die een

_
gelijk in de

Voorbeeld was van de Kerke des Nieuwen Teftaments, onder Darim ["eppingc
*

Nothtts begonnen wierd, en in den jaare 3984. wanneer den F'reede- 3561- en

yorj} onfen Salig-Makery 't Hooft van die Kerk, de Vreede voorhet

Menfchelijke Geflagt met fich op aarden bracht onder de Regeeringe

van dea vreedfamen Keyfer AugHJlu^-y In welke twee gclukkigfte tij-

den geene Hiftorien mentie maaken ^ dat Europa door Oorlog was

verwert. Defe laatfte Algemecne Vreede liet aan £«ro^7<« nauwelijks Doch raak-

fijne foete en aangename Vruchten proeven , of wierde ontruft door
^^^ a"fmc"-

die groote Krijgs-ruftingen , waar mede het aan alle kanten niet alleen ncn Oorlog,

wierde gedreygt, maar ook ontfteeken met fuiken univerfelen Oor-
log, dat daar van bynageenLit en Gedeelte be vrijt bleef; Alle dry de '^"f "^^^
Keyfers, die in£«Kop^gcfondeertzijn, als die van de Chrifleni ïur- bcvtijtbUcf»

ken en Rujfen vatten het Oorlogs-fwaart op tcgens haare Vyanden;
Vier van de 7. Koningen, als van f^rankrtjki Spanjen, Engeland en
Polen wierden gefchud door het gewoel van Mars , die de dry overige

als van Svveden^ Denemarken en Portugal meêiQêiQdQuhcQvenen ^2iX-

ticipieeren van het gemeene Ongeval, waarvan geene Duytfche of
aanpaalende Vorjlen bevrijt bleeven , en dat de Switfers en geheel

hallen allarmeerde.

Rr Dcfe



^14 't VER WERD E EUROPA,
wa«vande Dcfe Tragcedie nam haar begin op het Theatrum van de Ver-

cïrfte Tra-
(.^-liadc Nederlanden ,. 't welk hoewel te klevn was , dat eroote

goedie ge- ^ ' ö '

, ,

' r r \

,
peelt vvierd pcrlonagicn haar met eeren daar op mochten piclcntceren, loach-

daUnden^ ten 't hcm de Koning van Vrankrijk dien Grooten Monarch gccfi

door de p«- fchandc , om hier felts in Perfbon te agecrcn , en alle Grootfte

Koning'van° Machten van Europa mede in 't fpcl te trekken : Hy die een Land
vranktijk^, geniet, dat achtien maal grooter is, als de gefamentlijke feven Ge-

fecrmacluig ümeerde Provmckn j Hy dic Medalien liet gieten , vcrtoonendeaan
'**^'

d'ecne zijde de opgaande Sonne, die dampen uyt de aarde trekt en

p^b^Ad^JiV diffipeert , met dit opfchrifi: : Ik^hehfe m de hoogte op-getrok^n :

len braveer- (namcntlijk de Vereenigde Nederlanders) il^falfe wederom te niet
'

maken , en aan de andere zijde fijn Perfoon , trappende op een

vcrheerdc Leen , nevens welken Teven gcbrookcn pijlen leggen j

Hy die al te voorbarig in cenige Vaandels liet letten : Galli favis

ifnihM iBpti : Dat is. Gejlagen door den Blixem VAn den Fran-

fchen Codt , en die by een Sonne lette defe fuperbc woorden :

Nufquam meta mthi : Dat is. Nergens is my een perk^gefielt ; Ja hy

die wegens fijne groots- en opgeblaafentheyt braveerde met het

Devijs : Nee Pluribm Impar , Dat is. Alleen beflcndig tegens

z'>r: veele , en die om glorie alleen wilde ftrijden , dorft Nederland ,

dat kleyne hoekjen Lands alleen niet aantaften , maar moft om
nochtans delTelfs wille heel Europa tot fijne hulp roepen , en verfcheydc

alle Potenta-

ten van hïet Pfincen meynecdig maaken. Hy voert met fich op dit Theatrum

£utopa tot den Kenr-f'^orff van Keulen en den Bijfchop van Aïunfier , als ook

«gc^ns^dfi den Koning van Engeland , die onaangefien fijne 3 Koninkrijken >

kleyne Ne- ^^ y Vereenigde Provinciën in groote twaalf-maal overtreffen
,

' nochtans het PrAudmm ofte Voor-fpel van den Oorlog door in-

duótie van eeni^e qiiaat geintentioneerdc , begint op fodanigen

manier , die heel onpryflelijk is, en die niet verwacht konde wer-

den van een Koning , dewelke pretendeert niets te beoogen , als

onderde Genereushcyt en Rechtvaardigheyt ; Want hy in Maart 1672.

hnd «fft bt- ''^'^""ccr de Heercn Bor^r/en Meerman als Extraordinaire Ambaf-
gint te agec fadeurs van de Staatcn aan dat Hof befig waren met middelen voor

onverwacinc te flaan tot vvegneminge en beflüTinge van de diifcrentcn , dic hy
attaque op movecrde, en wanneer noch geen Oorlog was gedeclareert tegens de

fche Vloot, Nederlanders, die men volgens voorige Traótaten gehouden was ö".

maanden voorheen te waarfchouwen , eer men ecnige vyandelijke

door eenige a(5tien loudc pleegen , uytfond eenige groote en wel bemande Oorlog-

Shee°p?n,
ichccpen Onder Holmes ^ met ordre , om in 't Canaal te kruyflenop
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He rijke Vlooten, die de Nederlanders van Smirrtay t^t de Straat, onderHol-

Spanjen, Ltjfabon en S^ Vbes verwachten, om die onvoorhoets te™**'

overvallen, en als een proy inhaare haavens in te fleepen, cm door
middel van dienfchatde Nederlanders te vinniger te beoorlogen. Hy
gebruykte daar by voorts dieloosheyt, dat hy middeler wijle door fijn

broeder den Hertog van fork^ aan verfcheyde Engelfche Scheepen

liet Pafpoort geven op Holland , dat hy verfcheyde Hollandfche Sche-

pen iiyt (ijne Havens onverhindert liet venrekken, en het generaal

Befltg op alle Scheepen van fijn Rijk afdeede , om te minder reden te

geven van achterdocht wegens fijne intentie op de Smirnaafche en an-

dere Vlooten, denkende dat defchaade, die daaruytmochteontftaan,

veelvoudig foude vesgoet worden met fijn ingebeelden koftelijken

buyt.

De Heeren van de Admiralitejt refideerende tot Rotterdam van van welk

defen toeleg eenige kennifle bekomende, Tonden (om de Engelfche i>e%n

geenede minfte reeden vanoftênfie te geven) op den naam van Par- Roïterdara

ticuliereKoopluydcns, geintereflecrdens in defelve verwachte Schee- j<^""'^e

pen, uyt de Maas fekeren Hoeker , met exprcfle laf}, om in de En- van waar

eelfche Havens aan 't Canaal alle Nederlandfche Scheepen aan te
"^"«"''1^"^

leggen , dat iy van daar louden vertrekken , als iy niet w ilden geno-

men zijn, en om in 't Canaal ten minften een maand te kruyHen , om
•de Vloot van Smirna, Spanjen, &c. die toen ter tijd van Cadix
wierde verwacht, beftaande in 66. Zeylen , waar onder 5. Con-
voyers , te weten Capiteyn de Haan Commandeur , dt4 Bots Vi-

ce - Commandeur , Corneüs Evenf"^. de fonge Schout by Nacht,

Voort en facoh van Nes den Ouden , in de wandclinge genaamt

den Ouden Boer faap j en 61, koftclijkgeladene Koopvaardy-fi:hee-

pen, gewaardeert op 180. tonnen gouts, alsook de Vloot van Lif-

fahon en St. Vbes fterk 2;j. Koopvaardcrs met eenen Convoyer
onder Capiteyn Kind,, te verwittigen van het apparent quaat dcfleyn

der Engelfi:he, en ojnfulx te mijden, dat ff haare reys achter Enge-

land om fouden nemen na *t Patria. Welken volgende defelve Hoe-
ker in 't derwaarts zeylen, in Duyns, Donvers J'f^f^icht , Portsmuy-

den en Portland de Nederlandfche Scheepenter rechter tijd waar- die de ver- '

fchoude, en fijne rcys voort vervolede, totdat hyop den 22. Maart '^"^^^^'''^}°^'

' > ^ / j 1 tP l- , A /
"^ , I

ten,ontdektm c Canaal op üc hoogte van Bevefiel heeft ontdekt en verpreyt en waat-

eerft de Vloot van Ltfabon, en kort daar op die van Cadix, aan
**^''°"^'

dewelke hy fijne ordres toonde , 't welk Capiteyn de Haas , als Com-
mandeur van de Spaanfche Vloot dedc refolveeren , om alle de Capi-

Rr 2 teynen
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tyMrop teynen en Schippers aan fijn boort te fcynen, met dewelke hykrijgs-

gchoudcn raad houdende, bevond fo diep in 't C4?7<^^/ vervallen te zijn, datfy

word. feer (waarlijk in de wind op haaren cours konden veranderen , om
achter Engeland om te zeylen , maar dat fy haar reyfe recht door de

Hoofden foudcn moeten vervorderen ; hier op worden defe beyde

Vlooten in dry Efquadcrs gerangeert , elck onder 2. Convoyers, en

voorts op alles , onder férieufe recommandatie van dappcrhcyt, een

De Vlooten goede Ordre beraamt, die onder Num. 24. te lefen is. Dus dieevcn

'"gdlciu van Ty met kalmteen miftig weer den gcheelen nacht door tot 's anderen
de Engeiichc Jaagj ^ wanneer fy omtrent 1 1 . uyren voor 't Ejlnnd f^^icht zijn-

fchecpen, de, uyt Zee op haar fagen aflakken acht kloeke en welgemon-

teerde Engelfche Oorlog-Scheepen , en dry ftitfen met haar Ge-
fchut te boort , voor dewelke dci^e. Convoyers en Koopvaarders

behoorlijk haare Vlaggen en Zcylcn ftreeken. Na de Middag

omtrent 2. uyren quam den Engelfchen Commandeur Holmes

den Commandeur de Haas ïo na, dat hy hem toeriep, om met

fijn boot aan boort te komen; De Haas hem felfs niet vertrouwen-

de , en twijtfelende , wat de intentie van Holmes mochte zijn ,

fond hem met de boot lijnen Schipper aan boord , dewelke fo haaft

niet was overgeftapt, of wierde feer qualijk met woorden en flaagen

ontmoet, 't welk die inde boot fiende, haartou afkapten, en onder

eeniije mufquet- en piftool-kocgels , die haar wierden nagejaa^t, af-

dreeven , tot aan een van de Koopvaardy - fcheepen , ahvaar fy fich

bergden.

dewelke Hier op gaf den Engelfchen Commandeur heel onverwacht met

ibegi'nnïte ^cherp de heele laag aan de Haas , die defelve met fijn beyde langen

agecrcD, beantwoorden, eer Holmes fijn Schip hadde gewent. Met dit begin

verhief fich den Strijd der Engelfchen tegens de Nederlandfche Vloot,

op dewelke defelve als op een hoop weerïofe Schaapen , met groot ge-

juych en gefchreeu furieus quamen aanvallen, in meeninge, om haar

van malkanderen te ftrooyen, en dan te gemakkelijker d'eene voor

end'andernainteflokken, en als een buyt in haare havens op te bren-

gen, daar men met groot verlangen een buyt van een heel rijke Vloot

maai fo dap- te gemoet fag , 't welk heel anders uytviel , want fy , tegens haar ver-,

geiepouf-'"
moeden , fo mannelijk gercpoufleert wierden , dat fy tegens den

leert, datfy avond genootfaakt waren met fchande en fonder buyt af te wijken,

«ijken,
" 'W3ar over fy van de Nederlandfche Matrofen niet weynig wierden uyt-

gejouwt, zijnde onderde Nederlandfche Officieren geen gebleeven,

als den Commandeiu: d^ Hms^ dien al in 't begin fijn Hooft wierd
" afse-^a
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afgefchooten. Degeheele nacht wierde wederzijds doorgebracht met
repareeren enklicfenvan fcheepen, maften, ftengcn en touvven. De
Engelfche fo geteyftert zijnde, dat fy geen kans f.igen den dag daar loaKzlya^
aan yets op te doen , deden alle glaafen twee Zeyn-fchooten , om fchootcn

iiyt haare havens meer fecours te bekomen , gelijk ook gcfchiedè,

want 's morgens fag men haar verilerkt met noch vier groote var-

fche Scheepen en eenig minder Vaartuyg , waar mede fy omtrent

5>, uyren met byfter gejou gelijkerhand weder aanquamen. Holmes

voerende een groot nieuw Schip met 84. Stukken raakte met fijn doe°n een-

boeg-fpriet vaft in 't Want van de Haas, die hem daar door voor de
'^f'^^g^j"'

boeg drijvende toejoeg fuiken meenigte van koegels uyt Mufquet- fymcdeman-

tcnen Mufquettons, dat niemand op 't Verdek bleef, als alleen vee- JaKeTdenx
Ie dooden en gequetften, en met het Canon in fijne boeg en langs

de zijden fo flanqucerde , dat hy ftlfs fwaarlijk gcquetft zijnde , fo

ras fijn fchip los raakte , onder het ijflelijk gekerm en lamenteéren

van de gequetften , mofte af houden en krengen , met verlies van

over de hondert mannen. Even fo dapper wierden de andere Engel-

fche,- die geduyrig met varfch Volk wierden gefterkt, ter felver tijd

mede ontmoet, dat fy fonder buyt, met de huyt vol flaagen, voor

de middag noch moften wijken , fendende vier van haare fcheepen

na Land , doorboort tot finkens toe. De reft te happig op defcn

koftelijken buyt, fchaamden haar die geheel te verlaten, en met ver-

lies alleen t'huys tekeeren, word na de middag, voor de derde maal ^^" ^""^^

j
'^

, . ^ 1 1 11
attaque, met

weder aangevoert door een nieuwen Commandeur, dewelke ten eer- een vinnig

ften raakte tufichen 't fchip van de Haas en Capiteyn Jan van Nes ,

8^^"'''»

die een fchip voerde van 44. Stukken, fodanig in de klem, dat tot

fijn ontfet een fchip met 62. Stukken van Nes dicht op zijde, en

een ander met ^d.ftukken in Ly voor fijn boeg quamen , onder wel-

ke vijf fuiken heevigen gevecht ontftont, dat fy geduyrende den tijd

ruym van drie uyren door de dikke dampen in de kalmte onficht-

baar waren, l^an Nes tweemaal gequetft, en t'cikens verbonden we- daarin het

der boven komende, om het volk te moedigen, vvierd in fijn borft ^'^'"L^^"
r* /v i/*-r\ OiïW Pits gC"

fodanig getronen, dat hy dood ter neder feeg, na dat fijne Maften, nomen

Roer en Roer-pen aan ftukken, en 't fchip fo doorfchooten was , dat
^'" '

het vijf voet waters , vijftig doden en omtrent vijfi:ig verminkte in had-

de, 't welk oorfaak was , dathetwierde verovert, maar binnen twee uy-

ren met 26. Engelfche en eenige Hollanders fonk. Door dit verlies

raakten "t eene Efquader Koopvaarders wat in difordre, waar door de mcuier

Engelfche occafie kreegen, om vier der felver als een Smirnaas, een ^«7^"^

Rr 3 MciÜ-
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Mefïinaas en twee mindere fcheepenvan'torosaf tefnijdcn, en wcgtc

nemen, die nochtans haar gelcdene fchaade geenfins konden vergocdeqj,

want behalven dat haare fchecpen heel fc hadcloos en ontramponecrt

waren, zijn van haar verre over du)Tcnt mannen gcbleeven, en ruyra

fo-veel gequetft, onder dewelke waren veele Eedelieden, dewelke

vermeenende mee haare Vloot een fpeel-reysjen tedoen, en dekofte-

lijke HoIIandfche Scheepen als lammeren Tonder flag of (loot op te

brengen, door haar verlies aan "t Hof groote droetheyt verwekten.

Niet tegcnftaande die geringe buyt en fuik flecht onthaal, dat eeni-

ge van haar de havens wierden ingeflcept, foo fchootenfe op haar ge-

viaorie ver- woonlijke manier noch Vidorie in het inkomen, gelijk mede haaren

Ambafladcur tot Par^ fulx hoorende, tot vreugde mede opentlijk

vuyrde.

Indefe ad:ie hebben haar defe 6, kleyne Nederlandfche Convoyers,

die door haare lang-duvrige reyfe vuylen onbequaam waren geworden

tot vaardig zeylen, met weynig en afgemat volk, fo wonder wel ge-

queeten, tegens 12. groote en 5. mindere Vyands-fcheepen, die

alle wel \A aren bezeylt en bemant, dat de Engelfche fulx felfs admirecr-

denen bekennen moften, dat de Nederlanders, om het haare te con-

ferveeren, haar niet als menfchen, maar alsduyvels hadden betoont,

en dat fy Engclfche daarom genootfaakt waren geworden , hun met
haare Vloot te quiteeren, die kort daar na met verliesvan weynig volk

in haare havens arriveerde, tot groote vreugde enblijtfchap van geheel

Nederland.

De geheele wereld verfoeyde dcfe onbehoorlijke manier van doen,

en de tijdinge hier van per Expreflbnaan 'tEngelfche Hof komende,

wierd 'tfelve geheel ontftelt , deKoopluyden wierden verbaaft , en de

Winkeliers en Hantwerks-luyden bedroeft over de onverwachte refo-

lutie des Konings tot den Oorlog tegens de Nederlanders haare Bondr-/

genoten, met dewelke fy noch voor ^. jaaren fo ongelukkig hadden

geoorlogt , datfy de Na-wee daarvan noch dagclijx voelden. De En-

gelfche wilden defe actie met pretexten van onwilligheyt van ftrij-

ken, en conftreinte tot fatisfidie bewimpelen in een gefchrift, dat

fy door den druk gemeen maakten , om 't Volk eenigfins te gemoet
te komen, maar watgeveynftheyt fy gebruykten, fo bleek nochtans

het contrarie niet alleen uyt den Oorlog, die daar op volgde, maar

ookuyt het fcggen van Graaf yfillem van Furflenberg^ dewelke op
den fel ven dag, als de Engelfche de Smirnaafche Inloot aantaften,

aan den Keiirvorfi van Keukn over t^fel toebracht een groot glas

wijn.
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"Wijn , met dcfe woorden : D.« gilt feine Chnr-FHrfl-liche Durch-

IcHcht artf gute fuccejfion , das der Koning von Groji-Brittanien dte

jHolUndifche Smirnafche Flote ietT^vvird erobert haben , oder bald er-

oberen , warin wir auch unfer nhntheilwerden haben.

Den onwil van de Engelfche Gemeente wierd hier op fo groot , dat De Engelfche

wat rigeur de Pres-meellers gebruykccn, om h-iare Vloot haaftig te ^4ft"ceTc

equipeerenjen met Zee-volk te bemannen/y niet ofweynig avanceer- reedenen van

dcn/eggende elk voor reeden van fi/n mifnoegen ; datmen defen Oor- en mifnoe-'

log begon fonder wettige reeden, en t'famen fpande met de Fran-%^^-

fche haare eeuwige ennatuyrlijke vyanden, tcgcns de Nederlanders

haare Geloofs- en Bond-genoten , die haar niet hadden geoftenfeert;

En fo die nu wederom getergt wierden , haar licht fouden vernieuwen

en verdubbelen de droevige fmertcn , die haar op verre na noch niet

nyt de leedenen waren wegens den laatften ongelukkigen Oorlog voor

vijfjaaren , en wegens de fchrikkelijke Peftilentie en afgrijfcl ijken

Brand tot Londen ^ waar mede fy Gods ftraftende hand fchijnbaarlijk

gevoelt hadden; dat wanneer fydcKoning in defen Oorlog dienden,

licht geen betaal inge fouden bekomen wegens haare te verdiene

maand-gagien, aangefienfy wegens degagien,indenvorigen Oorloj?

verdient noch op verre na niet voldaan waren, en dat fy den Koning

foudenlielpen tot deSouverainiteyt, diehyby dcfe occafie foude foe-

kcn , tot nadeel van beyde de Parlementen en de geheele Engelfche

Natie.

Niet tecenftaande alle defe murmnreerins;c en redenen des Volks
,
^^ 5°"'"^

fovoer echter de Koning met (jjne gereiolveerde intentie voort, en oorlog pu.

dede op den 29. Maart in fijnen Raad tegens de Staaten Generaal^^^'^^^^^''

der F'ereenigde Nederlanden voorlefcn een Oorlogs Declaratie , fon-

der een feekeren Datum tegens gewoonte , om daar door de vuyle

daad van Holmes eenigen fchijn te geven , dewelke hy op den 7.

uifril in 't openbaar eerft dede publiceeren , zijnde van Inhout , als

onder Num. 15. te lefen is. Hy dede den Heer Meerman Ambaf-

fadeur van de Staaten aan fijn Hof aanfeggen , dat hy van Londen

foude vertrekken , en liet op den 8. j4pnl daar aan volgende by

Placaat inroepen alle fijne Onderdanen , die in eenigen dienft , ofiTi

de Domaynen van de Geünieerde Staaten mochten zijn, op pene van de

"Wet, (Crc. als onder Num. 16. tefienis.

Door defe fubite en onverwachte Declaratie van Oorlog wierd elk

een fo wel in alle andere Landen als in Engeland en Nederland gefur-

prenneertenontftelt, mitsgaders gegeven redenen van fpeculatie:

Ten
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Ten I. \('aarom Engeland eerder als rr^«%7^ begeerde den.

Oorlog te publiceercn?

Tca 2. Op wat deugdelijke fundamenten de Pofitiveii van die De-
claratie berultcn.

Reedenen Aangaande het eerfte, fofchijntnietapparent, dat de Koning van

gfUnd"eerder Engeland gerefolveert was den Oorlog fo vroeg te declareeren
,
gelijk

hydede, dewijl het Saifocn noch te ontijdig was toteenige Expeditie

te "Water ofte Land.- Maar alfo de Intentie van den Koning , door het

fubijt vertrek van fijnen Ambairadeur Douning uyt den Haag^ fon-

der volle antwoord te hebben , de Staaten fo feker bleek, dat den

Ridder Digby Engelfchcn Ambafladeurtot P<«rAi- verklaarde, dat de

Koning fijn Mcefler, om den groo/enmisflagvan Douning in Hol-'

landi het werk twee maanden eerder mofte beginnen , als gerefoi-

Vcert was ; En alfo de voornoemde koftelijke Hollandfchc Koopvaar-

dy-vlooten aan den Koning hoopc gaven tot een grooten buyt, fo nam
hy de occafie waar , om die Vlooten in fodanigen manier aan te taften

,

waar door hy fijne intentie niet langer konde diilimuleeren , maar

die mofte fecondeeren door een fiibite Declaratie van Oorlog. Daar

en boven, hoewel de Konmg van ^r-^z;7j^//)^de voornaamfteindefen

Oorlog was, fo fchijnt hy nochtans fo weynig vertrouwen op Enge-

land gehad te hebben , dat hy wilde , de Koning van Engeland den
Oorlog eerftfoude beginnen, omdaar door verfckert te werden, dat

hy 't mcthemtegensde Staaten oprechtelijk meende. En dewijl de

Koningvan Engeland wel wiüc , dat hy door voorige Traólaten onder

Num.T^. en 7. geproduceert, verbonden was, incas van vyandelijkc

attaque , aan de Vereenigde Staaten te prcfteeren eenig fecours , fo heeft

hy fich op een wonderbaarlijke wijfe vande verbintcnilfevan die AI-

liantien willen ontflaan, defaakefodanigdirigeerende, dat hy ten tij-

de, als P^rankyijk.den Staat der f^ereemgde Provinciën foude mogen
aanvallen, met haar niet en foude ftaan in ftaat van Confederatie en Al-

liantie ('t welk by de voorfz. Tradaten word gcprefupponeert) maar
in ftaat van Oorlog,dic hyom die reeden gcavanceert en verhaaft heeft,

fich inbeeldende daar door uytgevonden te hebben een middel, om
die voorfz. Obligatie te ontfenuwen , en tegelijk ook , om defen Staat

door de conjundie vanderedoutableenvreefiijkemacht van J^rankz

^V^ grondelijk te verdelgen. Eerlijke en heerlijke deficynen voor-
waar van een Chriften Natie, haare Alliantie te enerveerenen krach-

teloos te maken eer de tijd gekomen is van de Preftatie, en fich van

Geconfedereerde tot Vyanden te maken , om als Vrienden niet

ver-
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verbonden te zijn , d'occafie aan te grijpen , om fi;n€ oude Geallieer-

de te ruïneeren , om op denpuyn vanhaare ruïne hetgebouw te fetten

van een onbepaalde Zee-Heerlchappyc.
.^jj..,

Noopende het Tweede, namentlijkdeDcügdclijkheyt van de ge- Op wat ^

pofeerde Poinólen en Motiven in defe Declaratie van Oorlog, die filndamenten

fal elk een, die defelvemeteennaukeurig, doch onpartijdig oog mi i

'^^ '^°^"'^'°

befchouwcn en examineeren,bevinden niet minder gefondcert te zijn, lands necla-

als op Waarheyt en Reedelijkheyt , en datle niet en zijn bewegende j^'^g^''*"

Oorfaken van defen Oorlog, maar alleen pretexten en qualijk ge-

voegde dekfels van een voornemen, 't gene ouder is, als de inventie

van de gepretendeerde Motiven, die geen oorfaaken, maar ter con-

trarie efiteétcn en produden zijn van het Delleyn, om tegens deStaa-

ten te oorlogen.

K In de Inleydinge van defe Declaratie ofte Manifeft, namentlijk in De Koning

de 4. eerlle Perioden glorieert de Koning over iijne inclinatie tot de
j^3n"d^loH- •

Gemeene Ruft van't Chriftendom, en over fijne geftaadigeDevoi-ee" op fi/ne

ren , tot inviolable maintcnu van fijn eerfte Verbond met de Staaten Uefder"
opgerccht , die hy befchuldigt van injurien en oppreflïen aan fijne On-
derdanen , en van haare onverfettelijke obliinaatheyt , waar uyt hy
concludeert, dat hy tot defen Oorlog gedwongen word, roepende

tot getuygen de "Werelt , die niet in twijffel trekt de vrecdfame en ge-

nereufc Intenticn van den Koning van Engeland, maarfichgenoeg-

faam vcrfeekert hout, dat alle misverftant, die tuflchen hem en de
Staaten Generaal is geweeftzedert fijne gelukkige herftellinge op den
Troon van fijn onthalfden Vader , flechts uyt de aanradingen van qua-

lijk geaffcdioneerde PerfiDonen is gefprooten , die geen teckenen tot d«r aanee^

Vreede, maar alleen genegentheyt tot Oorlog en tot Verderfvan de
"^^'^^^j'JJ^j^g

Florifante Vereenigdc Nederlanden hebben getoont , 't welk klaarlijk Miniftérs

foude blijken , als men eens fpecialijk foude aanwijfcn (dat hier te hebben^

wijdloopig foude vallen) hoe veel khaade en ongemak zedert den
Nederlandfchcn Ingefetenen dóór de Engclfche toegebracht , en wat die f»n d«q

een getal van Scheepen, fovandc Ooft-als Weft-IndifcheCompa- ïS^Sade'
gnien en van andere Koopluyden, op divcrfe pretexten encommif- hebben vet--

ficn in haare haavenen zijn opgebracht , en aldaar gediftrahccrt gewor-
°°' ^^ ^*

4en , waar van men noyt eenig redres of reparatie heeft konnen "cónfe-

cjuecren,nicttcgenftaandeallcfollicitatien enproteften van haare Ho:
Mog: tegens die onrechtmatige proceduyrcn; En v'oornamentlijk,hoe enden oot-

fy den Oorlog in den jaarc i66<^. tegens dcfelve Staaten , met fo min L^^enjaaic'

fundamcDt en uyt eygen drift felfs moveerden , als defen tegenwoordi- 1665.

Sf gen,
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en in den gen, die fy al Ungtevoorcngefmeetcnvaftgcllekhadclen, brecken-

ibndel^Joót- ^e alle voorgaande TraÖ:aten, en vallende ttgcns den inhout der fel-

gaande De- ver, de wccrloofèNederlandrche Schccpcn OU vooriiens üls Piraten op
nuntiatie,

,^j.^^^ fondcr ecnige andere Dcnuntiatic, als dopr het Canon , daar

nochtans niet alleen de voorige Vrcedcns-Tradaten tuÜchcn de beyde

Natiën opgerecht, maar ook haRecht aller Volkeren geen Oorlog

wettig achten, als die begonnen werd na tijdige Waarfchouwinge ca

Declaratie. Defc Oorlogs-luit blijkt noch meer iiyt de antwoord, die

menden Ncderlandfchcn AmbalVadeur Meerman liet toekomen,

wanneer hy klaagde over de ongehoorde mishandelingc en attaque van

de Smirnaafche Vloot, waar van fy door Gods wonderl)jkcn Vinger

feer fchandig waren afgeweeien, en wanneer hy nochma.ils uyt 'Scn

naam van lïjne Heeren en Meelters prclcntecrdc lodaapige iatistaccie

,

als onpartijdige fouden komen te oordeclén , namentlijk : Sy had-

den daar toe laf} gegeven , en meenden met nodig te H^j» eenige voorgaan-'

de Fl^aarfchouwmge en Declaratie van Oorloge alfo haar Canon tot in

den Haagvvel foudegehoort werden y^ 't vvelk^Declaratie genoeg [oude

zjjn. Voorts: Sy wilden noch konden nu niet meer van Frcede hande-

Un , alfo het- te laat vvits ^ ter oorfake fy fo verre mét f^ranckrtjkjwaren

geengaqeert , dat fy fcndier 't felve geen veranderinge van haare Dejfey-

nen vermochten te maken; Even al eens , als ot fy met minder Recht

mochten annuUeercn een verfoeylijk en heyloos Tractaat met l'^rankz

yi/)^ aangegaan tot Onruft van "t Chriftenrijk , als 't gene fy tot dcfl'clfs

Rufte met Sweeden en de Vereemgde Nederlanden fofokmneclijk,

en met fo dierbaare Eeden hadden beveftigt.

In de vijfde Periode beroemen fichdeEngelfcheoverhaare Vido-

rien , en over der Nederlanders verliefcn inden Oorlog van denjaarc

1 56"5 . Voorwaar dic aan de eene zijde eens wil aanfchouwen 't gene de

E'ngelfche toen als Vi(5lorieufe Helden hebben verricht, en wat fy

hebben bedreven in't verbranden van een hoop weerlofcKoopvaardy-

fcheepen in 't f^lie,en arme Vifl'chers-hutten,met mcnkhen te tiranni-

feeren op ter SchellingjCn 't felve balanceercn tegens de Heldtn-daden

der Nederlanders , die in een flag van vier dagen haare V yanden tot 2.

maal op de, vlugt dreeven, niet tegenltaande die met een varfche Vloot

van 11. Scheepen onder Prtns Robhert wierden gerenlorcecrt , die

haaren Admiraal ^/ir«^ gevangen namen, dat noch noyi Hollands Ad-

miraal is gebeurt, en die tenige van haare Oorlog-lcheepcn met het

Caftccl tot Chattam veroverden , en met Prince-Vlageen beplan-

ten, en daar dogx L^ffdea en 't heele Rijkin allarra fettcn, die, feg

ik,
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ik , foude in der daat bevinden , dat den Nedeiflanders waarlijk toe-
"'''"^""*'^

komt den Laurier-krans van dien Oorlog , inden welken fy meer haar

oogmerck en gewenft fucces hebben geobtineert, alsdeEngelfche , die

't minfte niet daar by profiteerden.

So ongcrijmt en impertinent defe Inleydinge is, even fovalfcben pnwaarheyt

onwaar is 't gepofeerde inde fefde Periode van de voorfz. Declaratie , suaten ge-

en 't is ten hoogften te verwonderen , dat men (o onvoorfichtig , ofveel ^°^'^"^ ^ *-

eer fo onbefchaamtis, dat men fijn Oorlogs-lnftdoorwaarfchijnelijke miflariffen

pretexten niet beter foekt te dekken, maar dat men de hecle Wereld Londen"
°*

foekt te abufeeren en te blinthokken met taftelijke onwaarheden te

ftellen in een Declaratie, die voor niemand verburgen blijft ; Wantin
'tgeheele Tj-aBaat van Breda geen ecnig articul gevonden werd, dat

haare Hoog Mog. verbind , om Commiflariifen naar Londen te fen-

den , om aldaar den Handel in Oofl-Indien te reguleeren , maar wel,

dat in 't derde articul van 't Appendix van het voorfz. Traétaat, han-

delende van de Commercie en Navigatie, is geaccordeert , dat van
weder-zijden Commiflariflen by den anderen fouden komen , om op
te ftellen een generaal Reglement op de Navigatie en Commercie, en
dat men fich by provifie foude bedienen van het Tradaat dien aangaan-

de tuflchen f^rankrtjk^ en de Staaten gemaakt , vvaar op ook in het

jaar i658. het TraElaat de Marine ten principalen door den Am-
bafladeur Tempel \s voltrokken, waar uyt blijkt, dat de vordere Pro-
teftatie van de Engelfche mede ongefondcert is, te weten, dat den
gemelden Ambafladcur Tempel y die maar ruym 2. jaaren in Am-
baffadeis geweeft, in 3. jaaren geen fatisfaólie konde bekomen.

Even fo verdicht is mede 't Ongelijk , dat de Engelfche Natie in Alsmede,

Oofl-Indien zedert van den Nederlanders foude aangedaan zijn , want derianders

dewijl de Engelfche tot dit haar Deffeyn hebben foekcn op te raapen
fc1ie^"n oóft-

aldcrhande pretexten, jadiefelfs nageene Waarheyt fchijnen,fo fou- indien heb-

den fy tot verificatie van ditpretenfe Ongelijk ten minften mentie heb- geu,k"°"*
ben gemaakt van eenige circumftantien , waar, wanneer, van wien
en hoe fy dit ongelijk hadden geleden. In 't tegendeel fo blijkt het con-
trarie uyt de fchriftelijke antwoord , die de Bewinthebbers van haare

Compagnie overgaven aan den Koning op fijne vraage, of fy ook
klachten in te brengen hadden, namentlijk; dat fy met vvtflen vanee-
nig leet haar door de Hollanders aangedaan , T^dert de handelinge van
Breda. Waar by noch komt , hüDouning in fijne gefabriceerde klach-

ten 't minfte niet gerept heeft van defe geheele fefde Periode, als over-

tuygt , dat daar over geen differentie was.

S f 2 Het
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Het .tweede gepretendeerde grief, bcgrcepen inde fevende Perio-

de van defe Declaratie, wegens Suriname, is van geen beter alloy,

als het voorgaande, want het dient alleen , om aan een gefocht deiTey n

eenigcn fchijn en coleur te geven ,
die voor de enkele ennaakte waar-

heyt niet kan beftaan, maar verblikt of befchaamt word. Om dit eens

fonnen-klaar aan te wijfen , moeten wy hier verhalen , hoc het werk

van Suriname fich heeft toegedraagen : Op den 6. Maan i66y,

heeft eenen Abraham Krinfen van Zee- land , in den naam van

den Staat der Vereenïgde Nederlanden , de Colonie van Suriname

met de waapenen den Engelfchen ontwcldigt, onder Capitirlatie,

Dat het den Jnwoonderen vry foude fiaan tn Suriname te verblij-

ven., of met haar roerende goederen te vertrecken. In "t laatft van

Mey daar aan volgende hebben de Engclfche Suriname weder her-

nomen , ondertuflchen datter een Vreede was getroffen tot Breda

tufTchen den Koning van Engeland en den Staaten Generaal, in

welkers fesde articLil wasbedongen, dat alle Landen , Steeden. Sterkz

ten en Colonien geduyrende den Oorlog hy een van de Strydende Partyen

van den anderen geoccupeert , en n^ den ro Mey 166-j. hernomen y

aan den eerden Nemerfouden moetenvverdengereflitueen , uy t krachte

doch aan de vanwelk articul de £»^^//c/7f aan de Staaten gehouden waren Surina-
Nederhnders

tc reflitiiceren , selijk ook den Gouverneur milou^by 't felvecf-
gereftitueeit, '"'' <-^i»-'«-"-"^ ' & j tr-ri !••

feftive heeft gereftuueert , doch niet londer veele impertmcnticn

;

ondctveeic Want hy niet alleen fijne goederen, die volgens het Tractaat waren

geconfifquecrt , tegenswil en ordrevanden Nederlandfchcn Gouver-

neur door fijn Soonwcgfchecpte, maar felfs eenige Inwoonders met

dreygementen aflaaalde, en eenige, die genegen w^rcn aldaar te ver-

blijven, haaref'oederen verbrande en ruïneerde, contrarie dcninhout

van 't voorfz. Tra(flaat en de Souverainiteyt van den Vcreenigden

Staat. De Koning hier van verwittigt, fchreefop den iZ.fuly i6t58.

aan den Gouverneur f^rillougby defen brief, dat m de faak£ van Su-

riname gy en u Soon LieutenantVVilloughj veele faaken hebt verricht

y

niet alleen ftrydig tegens het laatfle Traflaat tot Breda gejlooten ,
maar

ooh^inongehoorfaamheytvanonfe openebneven, tot uyti^eringe der fel-

ve, H beyde te huyten gegaan : Dtefvvegen verkjaaren vvy, dat gj tt

voort. :an met de Colonie van Suriname niet meer fult bemoejen , en oor-

deelcn, dat alle goederen die gy en u Soonhebt in Suriname befeeten,

verbeurt zSyn, volgens de gemaakte articulen. Forders belaflen vvy u

flnklelijkj dat gy degoederen, dewelke uSoon van daar heeft gevoert,

aldaar vvedir fult herjlellen ^ namenlijk. 1^8. SUaven t
ii^.j^nkx

impcitinen

tien>

éte den Ko-
ning mis-
taagden.
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Vee, €71 2100. jonden Snyker^ gy fuit mede de 8. vermelde Sayker-

molens en vordere toegebrachte fchaaden vergoeden , en eyndelijk open-

baarpubliceereny dat het yder vry jlaat weder na Suriname te keeren

die dooruwe dreygememen isvertrol^n^ en wordu belaji dekofienvan
haarweder-reyfe te dragen.

Niet tegenftaande dele Ordrc des Konings , fo oppofeerden de En- Engeifche

gclfche ia Suriname haar als rebellen tegens den Nederlandfchen r^''-"|""ren

Gouverneur Lichtenberg , en beletten door haare violente adien het
'

transport van die ingefetcne, dewelke wilden vertrekken, gelijk men
kan iien uyt het Rapport met Bamfler aan den Koning overgefonden

.

Ditonaangehen gai men in Engeland gehoor aan de klachten van defe

Rebellen, en {ommeerde de Staaten door den Ambafl'adeur Tempel "^""f^'^^o"^-

tot executie van het getraceerde met den voornoemden Krinfen^ staaten,^

voor fo veel als den Ingeletenen van defelve Cölonie (fo men voorgaf)

de permiiTie gcweygert wierde , om met haare Perfonen en effecten

elders te vertrekken. De Staaten, om alle obftaculen weg te ruimen,

en om haar meer te intereflceren in de Vriendfchap van den Koning

,

fondeneenOrdreaan Lichtenberg en aan de Regeringein S'^rz-^^ïr^/É-, dieom

ten eynde Tempel fijn oogmerk bereykte
,
gelijk hy ^t felve ook bereykt vriendfchap 1

heeft; hoewel des niet tegenftaande men lafterlijken tegens de beken- drcs icnden

dcwaarheytindefe Declaratie fegt, alsof haare Ho: Mog: defen Laft
cou'erneur

door fecretcOrdres hadden gecontramandeert, gelijk ook voor dcfcn

noyt is gefchictin de fiakevan Pouleron.

Hier op valt de vraage , of de Koning van Engeland , by het verlies of de ko-

van Suriname, het Imperium of eeniij Recht heeft behouden over "'"."
r"r^

. ',.r o
_ reent neerc

'tfelvc Land endellelfsinwoonders? So neen, of hy dan bevoegtis, behoeden op

om in fijne Declaratie hier overfulcke queftie te moveeren, dewelke
^"'^^"^"^*'

meriteertte zijneen reden van Oorlog? Defe vraage fal van felfs ver-

vallen, als wy het Recht des Oorlogs maar eens toetfen aan het alge-

meen Volker-Recht, volgens het welke een overwonnen Land en
Volk overgaat in de Macht en Eygendom des Overwinnaars , fonder dat

den eerftenHeer eenigGefag of Recht behout over 't gene, dat door
dewapener^hem is ontvreemd, 't Is wel waar, dat de abfoluyte Macht
van den Overwinnaar word befnoeyt door de Capitulatie, maar tot

wiens voordeel? Tot voordeel van de Ingefetene, die door haare

overwinninge zijn verandert van Souverain , en bevrijd van de onderda-

nigheyt , waar door fy aan haaren voorigen Heer waren verbonden.

Indien die Ingefeetene reden hadden om te klagen, fo hadden fyhaar

nergens daar over met voeg konncii addrefleeren , als aan de Staaten

Sf
5 Gene-
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Generaal haar wettige Souvcrainen, Souden de Engelfche nefifèns

de geheele Wereld, de Staaren niet uytgelacht hebben , indien die ge-

pretendeert hadden eenig gebitt behouden te hebben over die Steeden

en Volkeren, die by capitulatie aan de Franfche waren overgegaan?

hoewel fulx noch fijne reeden foude hebben gehad. Wat recht kan dan

haaren Koning pretendeeren op de Ingefetenevan Suriname gerefer-

veert te hebben , die hem geeniins meer raaken ? Immers geen Recht,

Offouden fy fuftineeren , dat hyfijn voorig Recht continueerde op de-

felve Ingefctenen , om dat fy van Geboorte en Taal Engelfche waren,

daar doch de Overwonnene aan den Overwinnaar worden gefubje-

(fleert ,Vonder confidcratievan Geboorte of Taal. Wel fuUen dan de

Engelfche de hecle Wereld en dePofteritcyt niet trekken tot de hoog-

fte admiratie, dat fy haar verftand door de Oorlogs-luft fo laten be-

nevelen en verbijfteren, dat fy felfs niet konnen merken het oordeel,

dat alle onpartijdige tot haar eeuwige dis-reputatie daar over fullen

vellen.

In de Achtfte Periode extravageeren de Engelfche verder, als haa-

re Digniteyt en Gencreushcyt anders toelaat ; die al te edelmoedig

pleeg te zijn, om fich door beufelingen van Schilderyen, Penningen

en Pilaren te houden geaflronteert, en die alleen te rekenen fufficante

reeden vanhaaremisnoeginge, en van het reflentiment van alle naare

onderdanen, dat is met een woord, van den Oorlog. Een Schilderye

en een Mcdalie is genoeg, om haar te bewegen tot een Oorlog, die

allebedenklijke miferien naflecpt. Dit alleen is een ftaaltjcn van haarc

Oorlogs-luft , dat fy vergieren een aangedaan ongelijk , om onder

een verfonnen Dck-mantel te oorlogen , en Chrifl:en bloet te plen-

gen. Sy willen hier de Nederlanders wetten voorfchrijven, dat fy

haar niet hebben te bedienen van datGcbruyk, "twelk van veeleEu-

wen, by alle Volkeren is onderhouden in haar Zcgen-praalcn en
^ Triumpheeren ; A'fofes richte een Ahaar op , als u^melek. was ge-

flagen, en noemde fijnen naam: De HcereismtjnBanicre, T)c Grie~

ken en Romeinen hielden de gewoonte, dat fy over haare Vidlorien

triumphcerden, en kooperc of Marmcre gedenk teekenen oprechten

met de opfchrift van 't gcpaflccrde. Men fchilderdetct Romen
y
ge-

lijk Ltvius verhaalt, de verovcringe van Landen en Steeden uyt, en

drocgfe door de Stad ten toon. FUmimiis en andere Romeynen lie-

ten goudc en filvere Penningen en Adedaillien flaan van wegens haa-

re Overwinningen.

Maar om dat de Engelfche defcn Oorlog met geweld begeerden

,

waar
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waartoe hun genoegfamc reedenen manqueerden , moften fy haar be-
helpen met gepretendeerde Aftronten van een eenige Schilderyen die

het gelukkig aflault der Nederlanders op Chattam verbeelde , cii

geenlins raakte de Perfoonnoch Eere van den Koning, noch die van

de Engelfche Natie ; 'Want een Scheepen van Dort die had laten

maken ter eere van den Heer Cornelu aeVVh een van haar Bureer-

meefters, en doen ophangen m een Private kamer van ^t Stadhuys,daar

niemand dan de Raads-Hcercn van de Stad vry mochten komen. In

dcfeSchilderve was den voorn. Heer de Vl'^it atgemaak met ecu Re-
giment-ltaf, omdathy in den Oorlog van de jaaren i66<f. en \666.

op de Vloot het bewint hadde , als Gedeputeerde van den Staat. Aan
lijnecnezijdc was gefchildert een Rivier met verfcheyde Scheepen,

waar van fommige branden ; En aan de andere zijde een Hoorn des

Overvloets, waar uytallerley goederen en waaren ovcrvloevden, om
aan te wijfen^dat den Oorlog aan de Vreede hadde plaats gemaakt (ge-

lijk Cromvvel fcyde : Vax ^uaritur Bello) en dat de Negotie en

Scheeps-vaart op Battalien en Vechten waren gevolqt. En fchoon

men hier in watteruymfchootigmochtc zijngevvecft , (o hadden de

Engelfche daar door even fo min fundament tot een bloedigen Oor-
log, als door de pretenfe Penningen, daar van den ftempel door or-

dre van de Staaten "wici-d verbrooken, forasfy des Konings misnoe-

gen daar over befpeurden; uyt vreefe, van datter eenige in fccrect

mochten gemaakt werden, hoewel die van fulke geringe importantie

was , dat een onpartijdig menfch niet konde bemcrcken , dat'er ycts in wat de Ptn-

was j 't welk beleedigde , ofl'chijn hadde van eenig nadeel aan den Ko-
béefckn?^"

ning , ofde Natie ; "W"ant aan de eene zijde onder bekende en gewoon-
lijke Sinne-beelden, by Poëten en Schilders in't gcbruyk, d'Oorlog

wierde afgebeelt, en aan de andere Overvloei en Vreede ^ die defel-

ve voort brengt, hebbende onder haar voeten Tweedracht onder de

gedaante van een overwonnen Furie^ die <^q{q. beyde Natiën nu Vrien-
den geworden niet langer foude verwoeften.

'Tgeene van de Pilaren word gefeyt, is by deninfteldervandcfe verjiennge

Declaratie of valflijk versiert, of ten minften lichtvaardig aangeno- *^" ^'l"«"»

men; vilfo fodanige Pilaren nergens oyt hebben wefen gehad, dan al-

leen in het verdichfel van fijne harfenen, of in de Couranten van het

Engelfche Hof
De Negende Periode is mede fo impertinentende valfch, als de Engelfche

faak groot is, die daar aangeroert word; want de Engelfche Marcia- m'dcv?ag,"

kn daar al mede maakenyaiircheillaticn, beteekenendemethet Recht
Hee°fdi1ppy,

VtW van de 2cc,
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van de Vlaggc de Heerfchappyc van de Zee , om dat (y daar fprec-

kende van de outheyt van^tvoorfz. Recht, feggen dat het een onge-

hoorde Infolcntie foude zijn, dat men met haar foudetwiftenovcr

het Dominium van de Zee. Hier iiet men klaarHjk, dat de qneftic,

die fymovecren over het Rechtvan de plagge mcx. raakt hetfaluceren

en ftrijken van de Vlagge, en by gevolg ook niet het 19. articul van

de Vrcede van Breda ^ maar alleen de Heerfchappye van de Zee, te

dewelke mcer, dewijl den Ambafl'adeur Doumng by lijneMemorienaanden

vilde ',"lat de ^t^^tdefcr Landen, conform de voorfz.meyninge, verfocht , dat die

Staaten fou- ronduyt vvilde crkcnnen,dat fijnenKoningtocquam hetgepretendcer-

ncn. de Dominium van de Zee^ waar op hy ook foftip en pal bleef ftaan

,

dat hy van geen ander poin(5l wilde mentioneeren , als alleen hier van

,

dewijl hy wel wift, dat (ïjne Confraters door de pretentie van een on-

mogelijke fatistaótie fouden behouden eenig pretext tot dien Oorlog,

die fy alree vaft geftelt hadden, cndaartegenfyniet wilden voldaan

zijn, vrcefende fohy van andere poinden in de voorlz. Declaratie ge-

pofeert
,
quam te mentioneeren , dat de Staaten haar volkomene fatis-

taftie fouden geven , en daar door hun ontnemen alle pretexten tot

haare geformeerde Defleynen.
wat het Aangaande het Recht van de Vlanne^ {o is notoir en bekent, dat

K.ccnt van de *-' ^^
Vlagge is ? gecne Natiën verftaan , dat het felve loude zijn de Heerfchappye over

de Zee, noch dat het met fichflccpt eenig Gefag of Gcbiet over an-

dere, maar dat het alleen voort komt uyteengerecipiecrtGebruyk

ofte Beding, waardoorden Mindere in Rangen Dignitcyt gehouden
is fijnen Meerderen , die hy in Zee ontmoet , cerft te faluëeren of met
hetlofTcn van Canon, of methetftnjkcn vande Vlagge ot Zeyl, tot

een enkel tcyken van Refped en Civilitcyt , dat dan met contra-

faluyt word beantwoord. Soistulkhcnden Koning van Engeland en

de Staaten Generaal by het 19. u4ntcul van het Brcdafche Tra--

Baat, contorm voorgaande Tradtaten, fo met den lelvcn Koning,
als met Cromvvel opocrccht, bedongen; dat de Scheepen en Vaartuy'

*!^} °^t' ^en der r'ereeni^de Provinciën . fo wel van Oorboet en om de Macht
tulTchen En-

o

«^
n i i • t\

geland en de van cienFyandaf te weeren ujtgertifr j als andere, aewelke eenig Schip

«rttaaccrt"
^'^^ Oorloge van den Koning van Groot Brittangientn de Brittamnfche

Zee fidlen komen te ontmoeten , de f^lagge van den top van de Majl [ui-

len flrijken , e-n het Mars-z.ejl laten vallen , invoegen gelijk^als oyt in.

voorige tijden gehrujklijkjs gevveefl.

RdfcheAttic ^^^ ^^ '^ ^"^^> ^^^ ^^ Engelfche Mee(Iers gerefolvcert zijnde, om
fotken met Kr^«^;y^tcgens de Staaten te oorlogen, fich verlegen vonden,

op
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op wat fchijn van reeden fy haare Intentie aan de Wereld fouden t;e- dóór een

kent maken, alfo hun daar toe ftofmanqueerde, ter oorfaake van den jJJh"^*

korten tijd, in dewelke fy met de Staaten in Vrcede hadden geleeft.

Tonder de minfte oftenlie , doch hebben defc groote Minjons en

Cabahften goet gevonden , dat fy (geHjk van de Engelfche Natie

felfs word voorgegeven en gelooft) daar toe fouden reeden focken,

door het Jacht de Merlim , toen ter tijd in de Maas leggende , om de
-'

Huysvrou van den Ambafladeur Tempel naar Engeland over te bren^

gen , dat men ^t felve foude doen zeylen door de Nederlandfche Vloot

(die onder den Lieutenant Admiraalvan Gent in Zee was, om de ge-

volgenvan de Tnple Alliantie na te komen, en , fodenootfulxver-

cyfte , om de Spaanfehe Nederlanden te fecondeeren tegens de Fran-

fche, die defelve dreygden, en in aantocht waren met een aanficnlijk

Leger na Dujnkerken) dewelke voorst felve Jacht niet ftrijkende,^^-

lijk^fy ooknietgehoudenvvm te doenyrcdcn genoeg foude geven tenOor-
log. Hier op ontfangt Mr Carrou Capiteyn van ^t felve Jacht fecreetc daar dóór

ordre , om met fijn lacht midden door de Nederlandfche Vloot te zev- ^^ '^™"""

len, gelijk hy ook deede, als delelve Vloot ui Augujto 1671. voor
Domburg niet verre van de Nederlandfche Kuft en Reede ten anker

lag. Dkj^cht 'm Engeland komende
f en relateerendc dat de Hol-

landfche piloot des Konings Vlagge met haar faluyt niet hadde gerefpc-

decrt, fowierd de Gemeente tegens de Hollanders gaande, fegoen-

dc, dat men haar moft beoorlogen , dewijl fy den Koningen de gant-

fche Natie hadden geaftronteert , en dat het nu tijd was fulx met de
Franfche tYamcn te beginnen, hoewel fy te vooren tegens de Fran-

fchen fo waren gepaflioncert , dat defelve haarqualijkopdeStraaten

binnen Lenden dorften vertrouwen. En om dit werk noch meer fchijn

te geven, liet men den voorii, Capiteyn , om dat hy niet genoeg met
fcherp op van Gent hadde gefchooten , in den Tour gevangen fct-

ten, waar uythy doch kort daar na vvicrdegerelaxeert , en , fo gefeyt

word, voor dit heerlijk exploytgcregalcert met een goude Medaille.

Een heerlijke adie voorwaar voor Bond-en Geloofs-genoten , occafie

te focken , om fijn Voornemen met een opgcraaptcn Ichijn te dekken

,

om onder dien fclven dek-mantel fijne Bonds-genooten te ruïneeren

,

en te bedrijven het grootftc tjuaat , dat by alle Natiën het horribelft is.

Hier op valt de Vraage ; of de Engelfche bevoegt zijn in haare De- Hier worden

claratie te klaagen, dat dit 19. ^r//W en haar Recht van de Vlagge «^^y vraagcn

by eenig Nederlands Commandeur foude geviolcert zijn .^ Totdeci-
^°°'^^*^

fte van welke Qucftie gerequireert word nader elucidatie van 't felve

Tt Ani'
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05, .. i; liéidy of 4ê3r>yTS|¥ft^3ui WQi:d , lu dat een gehcelc N?derlarjdfchc

«.- Vloot roujde!, _^<3f-.tpji, fti:ytpn voQf .een Eni^cls Oorlog-fchip > sr. Of
voor 't Epgcis Ooilog-fchip Qok kan gmonnsn werdctt;ccn Konings

jajiht, ? ^;_0C (i?-%itanniff.hfeï£e niet is c^iderüJieyden van de Noort-

of een Ne- Hct ilf^/^; lij4'g?<3tt diiTfniyt,; jtb ih^i confidqrccrt
, gelijk rrïcii

deriandfche ^pj. conlldcreerci^ '.moet ,r;<ciat dj£ 19- ^«ïV? getrokken is wt- het
vloot moet -'^ • .

j- r,.,.^ - i

\

^
t

ftiijken voot jp.^fyic:, vaOr'i^^MXr-^'l^iftat .yao^ dtto. ja^re i(?d2. wfclk 10. Ar-

ooiiSS^^^^ '^^ Xo«///| vm Engdcini. felh hcch opgegeven iiyt: het 1:5.

Artic'.y^Xi dcnjaai'C i654,.Dic i;^. Ante: heeft veel diipnyts ge^

cqufecit tuflch^n de Bngelfihc Gïvde Staaten., willende de Etjgelfche

in 't felve doen induceren dele woorden: Sintve ftngula
^ five in cUjfi-

^*ff , d^tj ii;S,» ,7 Z^id^P h^teffkêk. Scheepen zjfn , ofgcvangeert-m fiTifw-

te^,, Qm4*ar4DOj:ni?feaH^CiïÜn'gwlrerc Scheepen , maar ook gant-f<:he

Ylooten van den Staat te obligccren tot het voorfz faluyt, in cas van

cyitmoetinge van een Oorlogsschip van Engeland; doch door fterke

Inllantien, Van d.e Staatea heibbcii dje Engellche de voorn: "Woorden

uyt, het felve -^r/K-X/^gelaten » tn dhar mede. afgeftaanvan haare Inten-

tie , Of)i;<i^r_St4;\SQn;Qt)r.lój^r:VloQteH.tc verplichten tot het voorfz.

Sj^||Ej^t 1 'tvyelk fy.felfi* o<3rideclden, dac fy niét konden obtinccren,

dan uyt hoofde van die voorn, f^f^oorde^, waar uyt dan nootfikclijk

volgt, dat het boven gciioemde 19. Artic: is alleen een Ordre,

\vaar na fingu.l;i[Cr>e:.5chcopqn.van,dcn Staat , en gcene Vlootcn, haar

n]Octen rcg.qle0ren t-en.Kcguardc yan het ialuyt omtrent Engclfchc

Oorlog-Scheepen- •

'i
,

•

ofvooreen , Het T'yz^^f'^^ lijd evcn fo min difpuyt als het ecrftc , aangefien het

fthi'^'°kan ge-
ondcrfcheyt van woorden tuifchcn-ecn Oorlog-Schip en facht mede

reekent wer- brengt het onderfchcyt van de faakc , zijnde een Oorloog-Schipfa

TachtT genocmt, om dathctisgedcftinecrttot den Oorlog , om af te keeren

ofte oftenfeercn een vyand, daar een Jacht lijnen naam voert, om dat

het is gedcflineert tot een jachtig of haallig Transport van Perfoonen,

Goederen of Tijdingen, fondcr dat eenigiins contrarieert, dat een

Jacht Canon voert, wantom die reden fouden alle Koopvaardy-fchce-

pen , die Canon voeren tot haare defenfie , mede voor Oorlog-Schee-

pen moeten gerepiiteert werden, voerende een Jacht, dat men felft

gewent is op de ftroomcn en Rivieren te gcbruykcn, daar geen Vyand

komt , fijnGefchut mecruytreedcn van Cieraat en om by gelegent-

heyt eerfchooten te doen als ten Oorlog te dienen. En wanneer de

Engclfche by een periculcufe tijd difEcukecren,om een Ambafladeur,.

o£
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af yets nr;dcrs van rbyfomlere waarde, te pencfèeéFèfrëpl^lééifi eetr

Jacht , en Jaarciii relolveerien , orh een Oorlog- Sthip in plahts v ah tJien

'

tegebruykcn, füllen fy felts defe veranderinge niet anders uytdru>;ken ,'

als met het onderfcheyt van die twee difterentieele woorden. En ge-

nomen de Engelfche in \ opftellen van de voorfz. y^ntcuLen van in-

tentie waren geweeft , dat door een Oorlogschip mede moft vcrftaah

werden een facht ^ (o moeten {f haar Telfs flirx' impüteëi-èn ,' dat (y

haare meyningÊ niet klaarder hebbeh geëxfj.réilêert 'iwét. diryddijkè , .

uoordcn , volgens den Textm L. ^^.deP^eri^:- ÖhWat. Ó^ cüm vêrh'a': .zet ji J*

contmclusfintforma eomraclus j i^ttd, dat ijfe rei. BimiiS in' L. quótiës:

C. defuis Cr legit. hared. ^ • '• ' ^i'i-^--^^"'[ •^> '^'-^''

Het D(?r6^f is mede fo bikcnt y eh by de fett^C^fthe fiiconfefó, dat ofdeBti-

het vreemd is, dat fy daar övei* diirten qutrdleei^en , aahgdfien dcZèe-'SfómJefi^
Caartcn van de Engelfche fl'lfs gemaakt, ètk queftie gcnüe'gfaafficle- J-^eyden vai»

cideercn, in dewelke de Novrt-Zee w^u. dc Êntanmfche Zee vvclzee,

expres word gefcparccrt op die manier, dat by allen voor de Noort-

Zee word gehouden de plaats, daar de Nederlandfche A-'loot ten an-

ker lag , als het voor/z. j acht daar cjiTam door zeyleil. Dit onderfcheyt

blijkt noch klaarder, als men infiet het 7. Articul van het Bredaa-

fche Traclaat, daar Ad^ woorden ftaan : T>at de Scheepen en Koop-

manfichappen t dte bmnon een tijd van 12. dagen na de V'reede in dc
Britanmfche Zee en m de Noort-z.ee genomen worden., aan den Ver-

overaar in ejgendom fullen blijven^ waar by de Engelfche immers fèlfs

vaft ftellen , dat de Bri'tanmfche-'Xee de Noort-'Xee niet en is. En of
wel de Engelfche haar gepretendeert Gebiet niet verder extendee-

ren , als over de Britannifchc Zee , foextendeeren fy , tcgens-het voo-

ren gealicgeerde , de Britannifche Zee fo verre , dat fy tencfïèns

het Canaal en een groot dtó. van è^tr\ Oceaan ook daar in begrijperl

de Noort-Zee , in uilker voegen , dat men de Zee tiyt de Nederlanden

niet foude konnengebniyken, als op haare genade, die aan dc Neder-
landers fo min verfeeckeringe foude geven, als haar gcgqvtn" Woord
cnTrou. '''y^ 'i^'> -';•;• -• ^^ •'

.

Dewijl nu byde decille vandefe dry queftien blijkt , dat den Lieii-

tenant Admiraal van Gent niet met fingultere Scheepen., maar met
een geheelc Vloot heeft nagclaaten te ftrijken voor een Jacht , ert

niet voor een Oorlog-fch/p , en dat in de Noort- en niet in de Bri-

tannifiche-lee , met wat goede gedachten konnen de Engelfche dit

19. Articul bctwiflen , als gecontravenicert te zijn door de Staa-

ten, daar defelve nocli ex fitper ahundami , en tot een teeken van ptefentatie

Tl Z haar<l«Staatca
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aan Enge- haar Vreede-lievend gemoet hiin hebben verklaart, dat, wanneer fy

^*"^'
in.cas van Oorlog met Kra^ikrijkj» wüden na.ukomen den inhout van

de Triple Alliantie , het TraHaat van Breda en de Alliantie De-

fensief ^ ly geerne haare geheele Vlootcn de Vlagge en het Top-zeyl

wilden doen ftrijken , als fy ontmoeten eenig Schip of Scheepen van

Oorlog) voerende den Standaart of Pavillon van lij ae Majeileyc , mits

dat daar door in geenen deele foude geprejudiceert werden het \'rye

Gebruyk van de Zee aan de Ingefetenen van haaren Staat. De En-

diefatisfa- gelfche hicr door meer fatisfaélie vernemende , als fy verwacht hadden

,

ftoir was.
Cqj.j^j£j^ defelve te embrouilleeren met haare klachte , als of der Staaten

Staatenfen- prefentatie te donker eninfuffi^ant was, 't welk de Staaten dederefol-

b^ffadair^^- veeren , om een Extraordinairen Ambailadeur naar Engeland te fen-

traordinait tJe^, met authorifatic aan hem en aan haaren Ordmairen Ambafladcur,
naEngelan ,

^^^^ ^^^^^ te ftellen 't gene men foude duyfter vinden, en om daar by te

vocpen'tgene vereyll: wierde ; weshalven dcfe Ambafladeurs verfoch-

ten, dat de Engelfche aan haar toonen wilden 't gene fy niet verfton-

den , of dat {) felfs de Amculen fo wilden concipiëeren , dat men

die daar met daar door alle fwaarigheden mochtete boven komen j Maar kregen tot

r°ehou'dcn antwoord, dat de Staaten en haare Minifters beft wiften, hoe fy die'

word. Amculen moften inftellcn ; Waar op kort daar na de voorfz. Am-
biffideurs overleverden een Concept, vragende, of 't felve haar ge-

noegen konde geven, doch kreegcn weder een koele en ziiynige ant-

woord wanneerfj het geteekent en weder behandigt fouden hebben ^

datfe hun dan haare meyninge daar op wilden verklaaren : en alfo de Ge-

fanten niet geraden vonden te teekenen, fonder verfekcrr te zijn, of

haar het geconcipieerde voldoen konde , wierd die conferentie afge-

brooken : Mnr met rijper gedachten de fiake overwegende, refol-

veerden de Gefantcn het geprojedeerde geteekent over te geven , waar

byfyverfochtencen nicu(.ve t'famenkomft ; Maar in plaatfe, van met

haar te treeden in gereguleerde Conferentien , en haar te toonen het

defeól in haare antwoord, wierden fy fo genegligeert , dat de En-

ï^elfche aan haar niet eer een Conferentie accordeerden, als een uyr

daar na, dat defe Declaratie van Oorlog in 'sKonings Raad was ge-

lefen en geapprobeert, wanneer deGefanten op haaren gefettentijd

vcrfchijnende met dit kort bcfcheyt te rug wierden gefonden : 't is

te laat, tot een infallibel argument, dat de Engelfche aan de Ne-

derl inders niet genegen waren het Vrye Gebruyk van de Zee te

laaten.

Hoe ónge- D^ar cn boven fo is 't een groote infolemie , dat de Engelfche de
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Staatenvan iiifolcntic bcfchuldigen, om dat fy met haar fouden wülcn Engelfche de

twiilcn over de Hcerfchappye van de Zee. Wien van 's Konings Pre- pyxS?"
dcccfleurs , wanneer en hoe heeft die Heerfchappye vcrkreegen ? Of ^^^ pi^eten-

hebbcn fy 't geacquireerc door Prefcriptie van langen tijt
,
geHjk fy

pretendeeren ? Neen geenfins , want bchalven dat geenc Rechts-Ge-

leerde controvcrteeren het vrye gebruyk van de Zee , defch'e ftellen-

de fo min fubjeél het gebiet van een Mcnfch , als de Lucht ; en behal-

vcn dat de gehcelc \^'''crcld defe fullcnue ongerijmt hout,uytgenomen

alleen die van Engeland, fo feyde dewijfeKoninginne Elifabeth .un

den Spaanfchen Ambad'adeur Mendofa^ als die relHtutic begeerde van

't geene Francais Draak^ in Vï^efi-Indien hadde gerooft : Dat Pre-

fcriptie fonder pojfejfie vva4 van geenerwaarde , en dat van een yder de

Zeevryli]k^ mocht worden bevaaren y aangefien het gebrnyk^van de Zee
allen menfchen gemeen w.vs , konnende daar en boven noch eenig l-^olk^y

noch Particulier over de felve eenig Recht verkrijgen , overmits noch de

Reden , noch de Natuur eenige Occupatie van de Zee toelaat.

De reede , waar op fy haar ongerijmt Recht over de Zee fchijnen te

fondeeren , is even fo caduc en valfch , als haare bcseerte tot een onbe-

paalde Heerfchappye groot is ; Want noch ly noch ijmand oyt fal

konnen waarmaken, dat de Nederlanders op een Tribut, met Li-

centie ofte PermiiTie vanden voorigen Koning in de Zee hebben ge-

vifcht, gelijk fy in haare Declaratie metonwaarheyt voor "too*^ van

de gantfche Wereld pofceren. "Wel is waar, dat Koning Karel de l. Koning Karel

in den jaare 16^35. de Vryheyt van de Zee willende bcfnoeijcn jvoormaais*

12. Oorlog-fchccpen in Zee fond , door de welke hy den Neder- '^^" Neder-

landfchen Haring-buyfcn afperfte twee Engelfche Schellingen , of gddaf.

een HoUandfchen gulden voor yder laft haring , dat hy Laft-geld

noemde ; '^icn kan nu met goet fundament fuftineeren , dat de En-
gelfche door defeadie eenig Recht hebben gcacquireert, daar pu-
blijke Violentie en geweld naar alle Rechten veel eer ftrafmcriteert,

dan eenig Recht geeft , felfs niet by continuatie, die hier niet te pas

komt , alfo die Extorfie ccflecrde op de klachten van de Staten , zijn- dat niet lang

de daar en boven de Zee een inhabil fubjed , om deflclfs vry gebruyk
^^^^'^'

te incommodceren met eenige Laft ofServituyt.

De Tiende Periode , behelfcnde , dat de Staaten den Koning van of de Neder-

P^rankr ijk. hebben getracht tegens Engeland op te ro%enen , bcftaat met vrank-

puyr in een fait , \ welk fo het waarachtig was , fo bedcktelijkfoude r.'* '«ebben

aangeleyt zijn , dat bet voor een Particulier fwaar foude vallen , om vereenigen

ycts feekers daar van te ftcllenj fo 't onwaar is , betoonen haar die g^gcf^"*
Tt

3 groo-



354 't VER WERD E EUROPA,
gioote Mccfters kinderen te zijn van diegene, die den naam veert van

eenVader der Leugens. Dit laatftcgi?éii niser blijk van' vvaarheyt als

liet eerde ; want nademaal fy taftelijke onvvaarheeden en ongerijnit-

heedcn in haare Declaratie hebben gebruykt , om daar mede te dek-

ken haare geconcipieerde Deflcynen , wat fouden fy niet gearbeyt

hebben, om dit pretenfe fait te particularifecren , indien 't waarachtig

was, ten eynde fydoor de Trouwloosheyt van defen Staat aan te Vvij-

fen, gehad fouden hebben fbdanigen fpecieufen pretext , die haar ey-,

»twcikdie gen Trouwloosheyt foudc hebben konnen rechtvaardigen; Soudenfy

rneente^' "^t met heevigheyt en ten brectften hebben voori^edragen , met alle

fochtenuijs fijne circumiftanticn, een faak, die haarhadde konnen excufeercn van

Ontrouw ? Souden fy niet hebben gefpccificecrt "t gene fy de Ge-

meente wijs maakten , als dat MomhM , van ^eboorte een Fransman

zijnde, dochccnColonnelindienftvan defen Staat, onaangefien hy by

den Koningvan Vrankriik. was gedifgraticcrt , nochtans in't laatlt van

den jaare 1671. fondcr fpeciaal Pardon of Permiffie, (fonder 't welke

hy lijveloos geweeft hadde) te vooren geobtineert te hebben, aan den

Koning foude geprcfentecrt hebben een Brief van wegens defen Staat,

by dewelke hy verfocht w ierd , om fijne waapencn met die vandeStaa-

ten te combineeren , en daar door gefamentlijk de Engelfche te dwingen

na haar welgevallen,

daarliet con- De onwaarheyt van dit pretenfe fait hebben de Staatcn aangewe-

uyt een Brief fen in haatcn Brief aan den Komngvan Engeland , in dato den 25.
vandcStaa. Qcloher i6j-^. met defe woorden : Soohaafl vvy vernamen , dat men

IJ Adajejlcytperfuadeeren wilde
, fo wel tegens alle waarfchtinltjkheytf

als tegens de vvaarheyt feifs , van dat vvy onder de h<^nd met f^ranhrtji^

tratleerden , tot prejudicte van uwe Majeflejts intereffen ,
gaven vvy

aanflonds ordre aan onfen Ambaffadeur aldaar ^ om va-n onfem wegen

aan uwe A<fa}efleyt teverklaaren, dat vvy {om te doen blijken devals-

heyt van de geruchten ^ die men tot ons nadeel dede fpargeeren y en om

aan uwe Aiaje^ejt effentiele entncontejiable preuven te geven van onfe

fineere intentie^ gereet waren ^ om met hem te treeden in fadanige Al-

liantie ^ als het defclvefoude believen y hoe nauw dieook^mochte weferiy

en daar en boven noch veelmeer toetefiaan, als 'tgene albereyts by ons

wasgedaan , om de rufie in Europa tejlabilieeren , welken Brief te le-

fen is onder Num. z 7.

In de Elfde Periode feggen fy : Op 't laatfte niet meer van haar^ (na-

mentlijk van deStaatcn) hoorende
,
fonden vvy een anderen Amhaifadeur

aan haavy dewelke nA duverfe dringends Aiemorialen overgelevert in

onfen
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Bfifen rjamCy gcsn antwoord kondc heizomen ^ tot dat hy hadde verklaart

ftjn revocatie, E>cren Amballadcur was Dommgy die op den %.fan. Hoeb«H!tffi|

lö'yz. iijne publijkc intreede dcdc in den Haage , wanneer hy aan J^omt"
""^

de Nederlanders wcynig vertrouwen gat van een goet accommode-
ment , door dien hy in beyde de voorigc Oorlogen , fo met Cromvvel^

als met defcn tegenwoordigen Koning , mede voor laatfte Extraordi-

nair Ambafl'adciir aan dcfen Staat gcfondcn was , om de gerèfcnc difte-

renten byte leggen, ot veel meer om die te verwijderen, waar op ook
de ruïneufe Oorlogen volgden. In fijn eerfte Audiëntie leverden hy etrfiinePro

cverlijneCrcdentialen, en dcdc fijne Propbfïtie, beyde beftaandc in
pofit'^dedej

een goede betuygingc van fijne Majcfteyts inclinatie tot vricndfchap

en goede corrcfpondentic met defcn Staat; daar by begeerde hy, in ge-

nerale tcmncn , fitishdic op de Affronten , die den Koning fijn Mec-
fter haddc onthngen , fondcr dat hy dcfclvc fpecificeerdc. By nadere

confcrentien en fijne Memoricn urgeerde hy niet andcrs,als op hetprij-

ken v^n de VLtgge ^ op een nieuwe fóort van erkent cnijfe omtrent haare

Heerfchappye van de \ee , en op het (irajfen van den Admiraal van

Gentf fondermeertc reppen van de affronten, op dewelke hyby fijne

cerftcPropofiticfatisfaóliehadde gecyft; En als de Staaten begeerden, «ï"r opde

fo dooreen briefaan den Koning, als mondeling aan t)ouning, dathy w^oorden,"

alle grieven fimvd C^ femel wilde moveeren, om over defelve gelij-

kelijk te befoigneercn , dat fy dan op alles alle mogelijke fatistadie

wilden geven , en (uk ftellcn ter dccifie van de gchecle \v''ereld,

fo kreeg men uyt £/7^f/^W geen antwoord, en Do«w>7^ proteftcerde waartegens

cxpreffe ordre te hebben, omvan^eenediftcrcntiecle poinclenmcer tefleerdcf^**"

te fpreekcn , voor dat hcmfatisfaéticgcgeven wasop'tftrijkcn vandc

Vlaggc en het refcontre van 's Konings Jacht ; waar op de Staaten aan

Douning lieten prefenteercn haar fchriftclijke antwoord op ^tfubjccfl

van de f^iagge, die hy toen weygerdc te accepteeren, feggcnde, dat

fijn Caradcr nu al ceficerde , en dat hy niet meer gequalificeert was tot

vordere Ncgotiatie. Een ongehoorde faake, dat men aan een Repu- 'twelkfccp

blijkc , die wegens haare Formc van Rcgeerlngc , fondcr een geruy- °"a^"''™^

men tijd, de Refolutien van haare Steeden en Provinciën niet kan by

een brengen, falfendenecn Ambafladeur met Infiiruólie, om na ver-

loop van fuiken korten tijd, binnen dewelke de Staaten niet hadden

konnen antwoorden (dewelke de Engelfchc Hovelingen begrooten

op 24. uyren, andere op eenige we ynigc dagen) alle Ncgotiatie afte

brecken, en te vertrekken.

Niet minder vrecmtwas't, dathy uyt Engeland by een tweede In- en ontRng

ftr.u<5tie"y'^"S«'a-<*'
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een tweede ftrudic belaft vvicrd, alle Papieren van defcn Staat aan te nemen, de-

inftruftie
, ^^j^^ ^^^^ ^^ fcndcn , daar op refcriptc en ordres afte wachten , doch

fich in geenc NegotiaticmcthaareHoogMog. in te wikkelen, appa-

rentuycvrecfe, datdcStaatendoorhaare genegentheyt tot Vreedc,

over de difterentieele poinéten foudcn heen gcftapt , en hun fatisfadie

gegeven hebben , waar door hun foucie ontnomen zijn geworden haar

voornaamitc pretext tot de rupture, die fy vaft geftelt hadden. Hoe
de Staaten hier op haaren Extraordinaircn Ambafladeur den Heer

Meerman na Engeland Tonden , en wat daar is gepalleert , is hier

vooren aangeweelen.

neemt in Ondertuilchen hadde Douning op den 4. Februari] in den Haag
den Haag

fijn Aflchcu-Audicntie genomcn , mct vcrkluaringc, dat ordre haddc
''" ^'

' om te vertrekken, waar op hy hem ook op den 14. dito tot Scheve-

lingen embarqueerde in een Schip, dat hem op den 17. fo haaft niet

tot Londen hadde gebracht, ofhy wierddoor cenige Lords van des

Konings geheymen Raad, daar toe expres vergadert zijnde, geëxa-

mincertj Naar gehouden Examen hier van opcninge en generaal Rap-

port gedaan zijnde aan denKoning, fowierdhy door delVelfslaft ge-

en raakt in vangen genomen , en alfogedctineertwcggcfonden naden Tour. De
den Tour,

QQ^-f-^^j^c hj^^- y^n feydc men te zijn , dat hy direcl tcgens fijne Maje-

ftcyts nader ontfangen Ordre ware t'huys gekomen; Maar datfialk

voorgeven weynig geloof vind, en dat de npprchcnfic een andere,doch

fccreete oorfaak hadde , blijkt daar uyt , dat Doumngy die om fui-

ken mis-flag en ongchoorfaamhcyt tcgens 's Konings expres bevel , na

Rechten en aan alle Hooven gerecipieerde Gewoonten, niet haddc

daar hy Haaft konncn ontgaan eenCapitale ftrafte,na ecnigc dagen uyt fijnegevanke-

Sïetfword. "ïfic wierdgerclaxcert , en als een Lit van 't Parlament gccontinueert.

DeiTeynder Dit is 't gene , waar mede wy in 't kort hebben willen refuteeren

Mimftm! CC" Oorlogs Declaratie , die fich fclfs wcedcrlcyt en befchaamt , en die

betoont, datdcEngcirchcMini{lers,dic den Koning abufecrden, en

hem trachten te induceeren tot haar verfoeyelijk Dcflcyn
,
geen ande-

re gedachten hadden, als op gefingeerde pretexten aan te iteeken een

Vuyr , dat lichtelijk alle omheen liggende Landen en Steeden foudc

verteeren, en de afgelegene verfengen, en voornamentlijk, dat het

Vcreenigde Ncderhtnd tot de grond toe foude verdelgen als een twee-

de Carthago, om daar mede te koelen haar brandende Oorlogs-luft,

dieindeHclgefmeet, en van de Nikkers aangcblaafenwierd, In dit

cjuaade defleyn, fcggen fy noch byhaare Declaratie, dat fj fich ver-

laaten op Gody dat die haar ajfifieerenfal mhaare rechtvaardige onder-

neminge ,
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neminge^ die fo onrechtvaardig isy als God een Rechtvaardige God is-

Hornbcl! voor een Chriilen-Natie, die infiende de meenigvuldige dathorribel

Exempicn van gcftratte Trouloosheyt verfeekert kan zijn , dat een "•

onrechtvaardig begin een ongelukkig eyndc maakt, gelijk den Ottt-

Vader Bernardus (egt. St hona fuent fugnamii caufa^ pugna exitus

malm ejfe mrtpotej} : Sicut nee bonus judtcabitur finis , ft caufa non bona,

Cr intentio non reÜa pr^cejfertt. D at is : Indien de Oorfaakdesfirtjden-
den rechtvaardig is

, fo kan de ujtgang des firijds niet maat zjjn ; Gelijk^

men ookniet bevinden[al eengoet e-^nde^[ogeengoede Oorfaak^en Intentie

voorafgaat y En P/W^mx infijne Verfen. God heeft in voorige tijden

meemgmaal getoont y dat hy heeft verijdelt en te fchanden gemaakt de

gene, dieuyt Eerfnchty Giengheyt, Bedroch, en andere onwettif^e oor-

faken ten Oorlog "^jn opgetrok^n. Demojlhenes feyt wel. Gelijk^ een

goede Confcientie vertrouwen mede brengt -^ alfo is daar de bejle hoope,

wanneer menjijn beft doet y om ongelijk^tegen te gaan , en niet omaante
doen. ^T is wel fomtijds gebeurt, dat meyneedige Oorlogen een ge-

lukkig begin hebben gehad, maarnoyt, dat de uytkomft voordeel gaf

aandenVerbond-breeker, naar het getuygenifle van alle fo Godde-
lijke, alsChriftclijkeenHeydenfche Hiftorien.

Na dat de Engelfchegroote Meefters haare boofe intentie niet lan-

ger konden diïTimuleeren , alfo fy die voor de heele Wereld te klaar

hadden doen blijken, door haare voorfz. Attaque op de Nederland-

fche Koopvaardye-Vlooten , en ondertufl'chen dat haar boven gemeld
Manifcft wierde geprepareert, om gepubliceert te werden, fo lieten

fy niet na,om door geduyrige inllantien van haarenAmbafTadcur yl</ö«-

tagu den Konmkvan f^rankrijk^mcde te difponeeren tot de Declara-

tie van Oorlog tcgensden Staat der Verecnigde Nederlanden, appa- sy Toeken

rent om daar door volkomentlijk verfeekert te werden wegens de in- ^""'*"'^.f.

tentie van KonmgZ/0«//, (wiens vreemde conduite fyeeniglms Ichec- ponceren

nentediffidceren) die fyookte wegen brachten , dat mede op den 7. cUteerentc-

u^pril wanneer men in Engeland den Oorlog declareerde, wierde ge- gonsde staa-;

publiceert binnen Parts op alle Straaten, en aan den Heer Rompfy
""'

Secretaris van den NederlandfcheAmbafladeur, die ter felver tijd ab- 't welk ook

fent was. Dcfe Declaratie
, (gelijkfe onder Num. 28. volgt) fal

S'^^c'^'^'^^»

in alle eeuwen gctuygen de on-Chrillelijkheyt van den Alder-Chrifte-
lijkften Koning, die alle Tradatcn, waar door hy aan de Geünieerde
Staatcnvafl: geallieert was, vernietigt, fondcr daar van te geven an-

dere redenen, als defe dry : Ten i. Sijn t^uaat genoegen over ^^f opdryptc-

ppflier, dat de Staaten infijnreguardeledert eemge jaaren hebben ge-^^^^^^^

V V houden
j
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houden ; Ten 2, H4Aj'e OhdiUnk^Ai^rhep over de groote Ohligatien

]

'vihio;!^.''*'^*^ fy '^'^^ ^^^ iti.fynf J^Qorfatm hadden gemote-n , En ten :^. Sijne

'Glorif, , : j. '
\

Op het be- I. Het bcftier derStaateii Generaal neemt hy voorcerft: tot een

fc^Gemïaai pfetextenRe4en vajifijucn Oorlog, fondcrdathydieinfpeciajeter-

in lijn re ^"nen expvertè^rt > 4'it ten tninuen behoorde te zijn , om aan de wereld
guar c,

etnig genoegen , en aan fijü voorgeven ccnigen fchijn van waarlieyt te

geven> gelyk hy fchijpt voorgehad te hebben met de Publicatie van fe-

kerc Aétc,waar by hy de Koninginnc authorifccrdc met amplc Macht,

om het BcUier der Staats-faken in't Rijk waar te nemen,ondertufl'chen

dat hy als qqwqw Mars buytcn fijn Rijk foude agccren ; feggende daar

in, dat hy genootfaakt wui tegens de Staaten te oorlogen^ om voor te

komen de /mprejfie>7 , dtefy trachten te geven van fijne Intentten in alie de

Ilovender Fnncen vanE\.u'Q\)ix, en den yver, die fy aanwenden , om
Liguen tegens hem teformeeren , onder en op fckerepretexten.

Hebben de Staaten Generaal haare Buytcniandfe Aftaircs en Staats-

faakenfodaniggedirigeert, ca haare Meiures foi'eeker genomen, dat

fy gedekt uoochten blijven tegcnsde bedreygingen van dien Franfchett

Monarch , die de geheele Chriftén'^'^ereld foude te kicyn achten,'-qm^

fijne AfnbJtie te. voldoen , en die met Alexander noch een andere

Wereld foude toeken, om lijne Glorie te verhoogen, daarom hy felfs'

in defe Declaratie fcgt te willen oorlogen ; fo hebben fy "'t felve gedaan

als getrouwe Regenten en Voorforgers van defccoriteyt van haaren-

Staat, fonder dat yraant haar,j met waarheyt fal konnen óvertuygen

van gcbröoken Trouw of Bond^: daar aan haarc Vvanden fó notoir

fchuldigtijn, dat niemand fulxignoreert en kan ontkennen, als fy fel-

ve. Niet alleen een goede Politic , maar ook het natuyrlijk Recht volX):

Dcfenfie verplicht alle Regenten te forgcn voor het Intereft en Wel-'

viiart van haaren Staat; en hoe konnen de Franfche dit den Sta aten cjiia-

lijk afnemen , daar het als een vafte Politijkc Regul by allen Princen is'

aaogenomei) , oni. altijd tegens dcGrootfte drevgendc Machten het

Contra-powB te onderhouden , en daar fyfclfs defe Potilijke Les im

den jare Kjjo. ten rcguardc van Spanjen aan den Ncderlandfchen

Ambafladeqr tot antwoord op (ïjne Propolltie gaven: Daar enisgeert

Frms of Republtjk^y die niet verbonden zy door éygen Tntereff te betrach-

ten het periculy dat haar dreygt , en by tijds haar te verfeekeren tegens de

vvoeji-e Dejfeynen van eenHuys, dat opentlijkjden weg ingaat van d9

Vmverfele Monarchie.

dSkbM?°' ^ ' ^^ Obljgatien , die de Koning alhier fo breet in 't generaal uyt-

meet

,
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meet, als men die eens foude balanceeren tcgeiis de ongemakken en heytóverde

verwoeftingcn , die den Nederiandcn binnen de laatfte 700. jaaren Se dfsu"

-

van de Franiciie Koningen , metonmenJchelijkegruvveien , zijn over- '^" ^.^" '^^^

gekomen , men foudeiè veel eer reekenen recompenfen , die de gele- voorfasen

dene fchaadens op verre na niet konnen vcrcoeden, als Beneficien. die
^^^^^'^ S^'

naaren naam niet waardig Zijn, als voor lo verre ly alleen voort komen
iiyt een enkele genegentheyt omtrent den genen , ain wien men die

bewijft f Maar hoe verre het van daar is, confteert niet alleen tiyttfé'

Directie van de fiibfidien , die de Franfche aan de Nederlanders^géns
Spanjcn gedaan hebben , enuythaareeygcnebekentenille, maar is ook
fo vvcreld-kundig , dat niemand van eenige kenniflediekanignoree-

ren , ten zy hy opentliJR wil liegen. Wat foude den Konrng'van

VYiinkrt]k^ den Eerfl-gebooren Soon van de Kerk, anders gernoveeft

hebben, om den Vloek van den Roomfchen Stoel, én van alIedefTeïfs;

Adherenten op lichte laden) met fijne affiftentie aan de Nederlanders

(die van de Roomfche Kerk als Ketters waren gecxecreert) tegens den
Catholijken Koning, als fijn eygen Intereft , dat de Franfche altijd

boven de Religie hebben laten predomineeren ? Suftineeren fy daar-

om oorfaak te zijn van de Welvaart , Macht , en verlofïiilge defer

Landen uyt het jok van Span'jen ^ De Nederlanders hebben' op Aicti

felven voet reedenen genoeg, omhaarookteaflcribeerendeOorfaa-

ice van den fleurill'anten Staat in Frankrijk ; Want toen Vrankrijk

door de H. Ligue , Inlandfi: Oorlogen en byfondere Pi-aktijken van

den Spaanfi:hen Koning Philipfm de II. fich wentelende in fijn ey-

gen Burger bleet, en to fuchten onder fijne geduyrigeverwoeftingeu,

dat het meenigmaal firheen, als of het fijnen dood-fhik foüde geven,

door wien heeft het toen anders fijnen aafem herhaalt , en fijne handen

weder wat vry gekreegen , als door de Vereemgde Nederlanden} die

door haare groote vigilantie en dapperheyt de Macht van Spanjen te

Water en te Lande fo diverteerden , dat Franknik^ daar door i-nerk'-

lijk wierde ontlaft van de fwaarte der Spanjaarts , die 't felvc Rijk fo»

drukten, dat het onmogelijk fcheen daar van verloft te fullen werden
^^

ten zy door dufdanigen diverfie, daar van onder Num. 29» geprodu-

ceert is een fchiiftelijke Propofitie , daar by den Franfchen Ambafla-

deur Morlans op den u. Sept. 1593. de Staaten Generaal ifièü by-
fondere exprcfTicn bedank t wegens haare Afiillcntie , en haar daar door
fchijnt toe te fchrijven'tbehout van haar Rijk. Hebben de Pfanfche
den Staaten naderhant by verfchcyde Travaten fubhdien toegeftaan

,

't is gefchiet om haar eygen Voordeel en op Conditie, dat de Staaten

Vv 2 Vrank-
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• Vrankrijk in tijc van noot weder met Volken 25. Oorlogs-Scheepen
moften alVifteeren) en de Middelantfche Zee, van de ^Igterfche en
Turksche Roovers beveyligen, daar toe ccn Millioen , die Tra^kz
njk, aan den Staaten jaarlijks verfchoot , weynig konde helpen , te

meer , dewijl die penningen noyt promtclijk, maar na verloop van
veel tijds betaalt wierden. 'Wat grooten dienft en voordcel l^rankrijl^

van der Staaten Oorlogs-Vloot onder Houtuyn genoten heeft , kan
het felve Rijk niet ontkennen , of het moft fich met voordacht fchul-

dig maaken aan de grootfte ondankbaarheyt over de Weldaden , die

gemeenlijk 't eerfte van allen vergeetcn worden.

Wanneer nu 2. inegale Machten , door haare confederatie , haar

t'famen verlofTen van deVerdrukkingen van haaren gemeenen Vyand,
fal dan de Meerdere feggen , dat hy door fijne afTiftentie , die na pro-

portie is gcreguleert, den Mindere heeft verloft , en gebracht in feker-

heyt , daar hyfelfs niet anders heeft beoogt , als fijn eygen Securiteyt

en Intereft.^ Sal den Mindere daar door meer verplicht worden aan

den Meerdere , als die aan geene ? Sal de eene hand de andere verplich-

ten , wanneer de eene door de andere fchoon word ?

Of wil de Franfche Koning feggen , dat hydefen Staat verloft en
gemaintineert heeft door fijne AuxiliaireTroupcnindenjaare \666,
in een Oorlog , die hy felfs gerokkent hadde, gelijk wy hier voren
hebben verhandelt ? Wanneer fijne Soldaten niet aanrechten , als haa-

re gewoonlijke gruweelen , en alle Fortreffen van defcn Staat vcrfpie-

den , waar van die nu noch de fmertelijke eft'eften voelt,

tnop fijnt g. De derde Reden van Oorlog, die Koning Lo«;.f voorwent , is

ten gtu- Sï/^É" Glorie. Heeft ooyt eenig Dwingeland , hoe on-Chriftelijk
*«l is, (Jie ook was , opentlijk voor het oog van de wijde Wereld , fijne

Glorie durven pretexeeren tot een Reden van Oorlog
,
gelijk hier den

Alder-Chriftlijkftcn doet 'i De Heydenfche Princen hebben haare

Ambitie noch beter foekcn te bewimpelen met pretexten,die ten min-
ften op fchijn van Rechtvaardigheyt fteundcn , om dat fy het Oordeel

en den Vloek van de Wereld mochten mijden , die dcfen Koning op
fich haalt van alle de onnofcle en onfchuldige Natiën en Volkeren, die

door fijn onrechtvaardige Wapenen worden verdrukt.De Heydenfche
alfoo recht- Politijken , welker wetenfchap alleen gefondeert is op een menfchelijk

faken tot den oordeel, geven ons hier in vafteRegulen, die voorwaar niet Hcydcns

?ft wwdT
°^^^y^°°s i"^3r Chriftelijk zijn. \.tvius fegt : Sum Belli ficut Pa-
cis jura

, JHjie(jue id non minns quam fortiter debesgerere. Dat is : Ge^

lijl(er een Rechtvm Vnedc is , fo ijfer mede een Recht van Oorlog , die

men



D E R D E D E E L. 3^1

hien niet min rechtvaardig als manhaftig mo€t voeren. Cicero leert ons

:

Jn omni Repuhlica maxime co'rjfervanda funt jura Belli , nam temere

in Acie verfari , C^-" manucumhofie co?ipgere^ imma?7e qmddam cr bel-

luarum ftmile efi. Dae is : In alle Staaten moet men onderhouden het

Recht van Oorlog, vvant onrechtvaardig te oorlogen is onmenfcheUikj, en

gelijk^als beefieltjk^ Ingevalle fulx geooriofc was, wat foude daar

anders uyt voorkomen als Oorlog tuffchen alle Volkeren ? Gelijk

TacitHs aanmerkt j en dat men op een Barbarifche wijle blocc

met bloet , en moord met moord foude verfoenen
,

gelijk Salnfltu^

noteert.

Moet voor Aq(q Chriftclijke Heydenen niet Tchaam-root werden

een Koning, ja een Menfche , die fijne Glorie fo feer foekt te bou-

wen op 't vergieten van bloet en gejammer van duyfendenMenfchen,

als te praalen met den Naam van Alder-Chriftlijkfte ? Wat Glorie is

't doch, die niet word gehaalt, dan door Oorlog , een Quaat dat het

ellendigfte is onder alle ellenden, en biiyten 't welke geene ellenden

meer zijn ? Den Wreeden Attila , den Woedenden TamerUn met
haar helfch Gedrocht hebben haar van haare onmenfchelijke Wreed-
heden laten vermurven door reedelijkeprefentatie van haare Vyanden,
die door hunne Macht vreefden te vergaan ; maar Koning Louis , om Staaten pre-

door de ruïne van fijne oudeBond-GenootenfijneGlorietevergroo-aa» dcn^Ko-

tcn, foekt felfs te ontgaan de Occafie, om fatisfadioire prefematieop rA^/^doö
fijn behoorlijken tijd aan te hooren, die hem de Staaten door haaren een Bticf.

Ambafladcur Vieter de Groot aenboden met een brief, die wy onder

Num. 30, producceren ; Want na dat dcfcn Ambafladeur op vcele

follicitatien tot Audiëntie , vanden 14. December ï6yi, af, niet

fonder befchiinpinge lang was opgehouden , en hem meermaalen de

geaflignecrde tijd tot Audiëntie , t'elkcns daags te vooren was opge-

feyt, ondertufichen datter van datHof een Couricr, kort na 't vertrek

van den Engelfchen Ambaffadeur Montagu na honden was gefon-

den , die weder van daar fcheyden , na dat den gedachten Ambafl'adeur

aldaar Rapport hadde gedaan, op wiens befcheyt men tot Parts fchcen

te wachten , fo kreeg hy eyndelijk ter nauwer noot op den 4. j^a-

nuary i6yi, eerft occafie, om den felven briefaen den Koning te be-

Iiandigcn , welkers inhout immiddels den Koning al bekent was gewor-

den door Mi nifters van andere Hoven , alwaar de Staaten den felven

hadden gecommuniccert , om daar door te geven fekerc prcuven van

haare oprechte inclinatie tot de gemeene Rufle. In defe Audiëntie

vraagden den Ambaifadeur; Waar toe en tegens wiendeongemeene

Vv 3 Oor--
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Oorlogs-Preparaticn des Konings wierden aangeleyt ? en kreeg geen

ander befchc) t , als waar toefijne Gloriefulxjoude vereyfchen^ datftch

in de voor-fomer foude openbaaren.

en door den Hoewel nu de Staaten door defcn Brief, en door de mondelinge
mond \an

Prefentatie van haarenGefant, (te weten , dat fy de oude Verbonden
naaren Am-

. .. ^ ,
... '

bafl'adcur de heyüglijk loLidcn nakomen , en indien'er yets tcgens deielve begaan

mochte bevonden werden, 't welk fy nietwiften, wat het foude mo-
gen wefen , dat fy 't felve wilden vergoeden en repareeren) volko-

mentJijk gccxcufeert wierden tegens de Calange der Franffhen (die

haar befchuldigden van de eerfte Aggreffie,) en aan haare zijde vol-

deden den E vlch, die een Oorlog wettig maakt , namentlijk , datmcn

voor af, eer men tot de Wapenen komt , alle Middelen van Vrcede

moet aanwenden ; En hoewel in fuik geval niet alleen de Chriftenen
,

maar ook de Heydcnen altijd geoordeelt hebben , dat de Waapenen
daar op de geen plaats konden hebben ; So betoonde de Koning echter fijne on-

woo«^m«" wedcrroepclijkc Refolutie tot den Oorlog door fijne fchriftelijk Ant-
cen Brief aan woord aan de Staaten (die te fien "is onder Niim. 21.) en fijne Mi-
de StQ3rfn .

' nifters aan vreemde Hoven verfekerden 't felve, dat den Koning na

geen vreedfame raadflagen foude willen luyfteren , voor en aleer hy

dt-n Oorlog eenigen tijd gevoert en gefien foude hebben , hoe fijne

Deffeynen fuccedecrdcn.

Hier op dede de Koning den boven-gemelden Heer Rompf aan-

fcggen, dat hy fich in gcenderh.mdc Manieren foude bcinoeyen, om
naar Hollind yctsover tefchrijven, dat zijn Rij.\ en Affaires raakte,

en dede een en liet op den 19. ^ƒ7r// publiceeren een Ad:e (onder Num. 32.)

ceereinot' ^^aar bv liy permitteerde aan de Nederlanders, die in fijn Koninkrijk
voordeel van mochten zijii, om daar in, naar inhoude van'tTraftaatvanden jaare

derVin fijn' i562» te mogcn blijven den tijd van 6. maanden , binnen dewelke
^''*^'

fy mochten \'crkoopcn en tranfporteeren haare koopmanfchappen en

goederen. Hier door verdubbelde Komng Lotus de fchinde en igno-

minie van de Engelfche Meejlers ^ die fy behaalt hadden door de trou-

lofe Attaque op de NederlandfcheSmirnafche en andere Vlooten, fon---

der voorgaande waarfchouwinge van gelijke 6. maanden , daar toe

fy fo wel door Traclaten verbonden waren , als den Franfchen Koning-

en eene tot Op den 2i. dito dede h-' by Pliccaat onder Num.
3 3. inroepen alle

finTtoSr- '^i"^ Subjeden, die fich mochten ophouden in de Landen forteerende

danen uvt de ondcr 't Gcbiet van de Staaten Generaal^ en dat op peyne van con-
ï^cdcrianden.

^p^ ^^j^^.^^^ Lichaam en Goederen.
Gruwelijk Uyt alle M^ proccduyren van den Koning is klaarlijktefien , dat

voornemen
-^ -

-
fijnen
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fijnen Oorlog nergens anders uytyooikomt, .lisuytecngcformeert ^" F^ri.

Deflèyn , om de Palen van fijn Gebiec (o verre uyc te (ettcn , als fijne «iig" f°'

Ambitie isgecxtendecrc , en dat hy fich niet beter behaagt en voldoet,

als dat hy geheel EuïopA in vuyr en vüm mag fetten , hetChriflen

bloc'C te vergif^ten , als das van fchaapen en bokken , en met het ver-

woeden van Landen en Steeden fijne oogen te verluft igen , niet anders

nlsmetccnSchou-fpeclen TrA^tdie , waar van hyAiuheur en Aan-
fchouwcr is te gelijk, om afles onder fijnen Scepter te doen bukken.

Maar dat hy niet beter fai varen , als andere Koningen , die mede uyt

Invidie , "V^raak, Ambitie en Glorie Oorlogen hebben begonnen, fal

de tijd fekerlijk iiytwijfen, die daar van al een goet begin hcettgc- dat hem

maakt. Xerxes Komng van Perftên , declareerde tegens de fleurifTintc jbc^cêdeeren,

Republiikenvan Griekenland fijne Bond-Genooten, mede den Oor- g^ 'i"^
^'^°^111" exempelen

log om dry redenen, gdeert woid,

I . Om dat fijn overleden Vader daar toe was gerefolveert geweeft.

2. Om te rcvengeereneenigquaat, dat hy oordeelde hem aangedaan

te zijn, 3. Om dat hy door den OorlogGlorie voor fijn PerfiDon,

en Vermeerderingevoor fijn Rijk verwerven mochten Maar defelve

viel (o verkeert uyt, dat hy ter nauwer noot metccnSchnytjenont-

quam, ondertufi'chen dat fijn gehcelcHeyrwierdegcüagen, niet te-

gcnllaande het felve fo groot was, dat menfeyde, het geheel Gne-
i^f;7/*f»(S^roude bedekken, en de Rivieren uyt drinken, en dat het de
Lucht met Zeylen , en de Zee met Schepen vervulde. Croefm Koning
der LySers in fijnen tijd de Rijkfte onder allen Konin^en,jaloers zijnde

over den aanwas van de Hcerfchappye van Cyrw,bcgint tegens den fel-

ven een Oorlog,doch Tonder fiiffi^antc Redenen, maar hoe elendig hy

fich bedroogen vond door het Delphifche Oracul, wanneer het feyde

:

Croefm Haltm penetrans magnam ververtet opum vim , heeft de onge-

lukkige Nederlaag geleert, die hem totanndeHoui-boilchen bracht,

om verbrant te werden/t en zy hy noch wonderlijk was verloft gewor-
den. De Franfche behoeven fb verre niet te loopen, maar hebben haar

alleen te fpicgelen aan haar eygeneVoorfatcn, die, naons Livipté gc-

tuygt, alleen uyt oorfaak van den heerlijken "Wijn van Italten 't felve

Land wilden t^'onderbrengen , maar waren fo ongelukkig, dat ly haar

bloet verwiflelden voor den wijn , fondcr die te proeven.

Dry dagen na defc voorfz. Declaratie , namentlijk op den 10. Franfche

^prtl begonnen de Franfche de Vaart op den Rijn te ftoppen , exa- ^"p" ^^^

mineerende alle op en afvaarendc Schippers , waar (y t'huys hoorden,

en aanhoudende alle Ncderlandfche Schepen en goedercn.En vermits

door
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en beletten door de Franfclie Oorlogs-Decbratie den Onderdanen verboden Was

Ne'otic"*''^
alle Communicatie en Commercie met den Ingefetenen van de rer-

eenigde Nederlanden , op pcyne van 't Leven, en door den Oorlog de

Negotie geflooten wicrd , lag men wat fchaade , door 't manquement

dat de ge- yari Hollandfche Negotie, 't gchecle Chriftenrijk begon te lijden; 'c Is

Sel^wi'1 niiiwlijx uyt te drukken , wat Ichade , jammer en gebrek daar door in

de geheele W^ereld wierde veroorfaaktjDe Koopluyden in 't generaal

begonden haare Fadoryen te fluyten , en den Handel te verlaten ; de

Scheeps-vaartenManutaêluren raakten buyten gebruyk, waar door

veele Scheeps- en Handwerks-luyden den Oorlog moften volgcn,om

'VfelT^' haren buyk tekonnenverfaden ; ï^rankrijk, dat de Oorfaak van alle
*''

*

de onheylen was , leed niet de minlle fchade in Perigort , ^ngoulefme ,

Normandten^ V/Ue de France , O-c. van waar de Koopluyden met

veele raifonnable Requeften haare inevitable ruïne ten Hove beklaag-

den? 'T was jammer feyden die van Nantes en Boerdeaux dat den

Aartfchen Koning het vry gebruyk ftuytc van die byfonderefchoone

vruchten , die den Hemellchen Koning dat jaar feer rijkelijk hadde

mede cedeclt , waar door ongelooflijk veel Eedelen en Manufadu-
in italien en j-jeis \x\ Vrankriik^dc Oorlogs-Baluyn moften gehoor geven ; Ita-
Sicihen

, ^^.^^^ ^^^ voornamentlijk Stcilien meenden by gebrek van Koorn , door

den fcherpcn honger te vergaan , ten zy fy te mets wat waren verquikt

geworden door Koorn , dat haar de Turken en Barbaren lieten toe-

komen , en door de Schepen , die om den winft het gevaar niet ontfa-

gen, van gcrooft te werden, hebbende de Franfche fich niet gefchaamt

twee Siciliaanfche Schepen weg te nemen, en tot MarfetUeop te bren-

gen, die van Tunes alleen met Koorn waren afgefcheept, om de uytgc-

hongerde Sictltanen noch by 't Ieven te houden. Twee Hollandfchc

Schepen brachten 60. duyfent Staren Taruw in SicUien , daar over die

inSpanjen Eylanders van vreugdcn de Klokken luydcn ; Spanjen en Portugaal
en poituga

,

j^^^j^^^^ ^,^j ^^^^ Vruchtbaar faifocn van alderhandc Delicateflen , maar
inEngeland, fonder aftrek ; Engeland, 'twelkby deNeutraliteytdenuniverfeelen

Handel voor die tijd fekerlijk aan (kh hadde konnen trekken,waagdeii

het evenwel, om te handelen , maar met fuiken fchaade (wegens 't ver-

lies haarer Scheepen en Goederen door de Nederlandfche Kapers,) ais

inSwedencn 't noythaddc geleden; Svveden konde met fijn Kooperen Yfer, en
DcMmat-

Denemarken met fijn Noorts-houten andere \^aaren niet te Markt

gaan , te meer , dewijl de Tol-kamers fo goet als gedooten waren ;

en inDuyts- DwTr/Z^w^washeclfondcr fleur, en de Frank^forder en LeipftgerMif-
^"'**

pfjoy na fonder Vertier ; In fumma , Mars dede door fijn gewoel en

fchid'
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fchidderen van fijn Karas, HelmcnSwaard Mercurm i\ü fitten , en

bracht daar tegen fijne Martialiften,dewelke hem voorPatroon crken-

nen,tot fuiken Devotie,dat fy hem ijverig fcheencn aan te bidden door
befigheeden en preparatien tot haren Optocht , voornamenthjk in en

omtrent P^w, daaralvvatmanHjkwas, fich fcheen de Geboden van ootlogs-pre-

Mars te willen onderwerpen ; want die groote Stad, die vooreen frcmParrs™'

kleyne'V^rereldwordgereputeert, raakten in fuiken gewoel, datnie-

mand leedig was , die den koddigen Diogenes tot uitbenen op de

Markt, met het rollen van fijn Vat, om alleen niet leedig te zijn, kon-
de reprefenteeren, en het getal van Militairen, (foweldie ^ene, die

al na de Maf(4 en Rijn vertrokken waren , als die haaren Belliceu-

fen Koning fouden geleyden ter plaacfe , daardeGoxdijnen van het

Oorlogs-Theatrum eerft fouden gcopent , en de al vernielende Aöicn
van haaren Krijgs - God vertoont werden) wierd fo groot , dat ran
Paris een Lijfte na Brujfd quam , monteerende ter fomme

FHnfcrcA£
van . . . . , . . „ 1 18477. ^"^*

Mannen te Voet , en<laarby , . ^ 2611^.

te Paard, die tYamenuytmaakten een getal van ^ . 1445^1.^
h welk men met nieuwe wervinge wilde iiipplecren tot

200. duyfent toe. Andere begroeten het Voet-volk na
de Monfter-Rol tot ii826'5-.

en het Paarde -Volk tot . . , . ^719^'
die te famen fouden bedragen ",

. . . T^ö7%7
Combattanten , en met haar gevolg en aanhang , fo van Pagies , La'
keyen , Koetfiers , Waagen- en Kar-luyden , Ptoniers

, jongens , Krau-
ifvels, Wyven^ Trofen, Hoeren, 6cc. wel 300. duyfent. Eengroot
en ongewoonlijk , en daarom ook ten ecrften aanfien een ongeloof-

lijk getal van Soldaten voor eenChriftenPrince, 't welk echter niet

sninder fal uytmaken , als men de Lccgers verdeelt , die te Velde ge-
bracht wierden, wantde effedivc Militairen, die onder den A'ow/7^, ,

den Hertog van Orleans , den Prins van Condéen den Marfchulue Th-
renne op den Rijn de 4. bovenfte Steeden , als Orfou , Rijnberl^,

VVefel en Buderijk^y te gelijk belegerden, en die onder het Com-
mando van den Graaf de Chamilli omtrent Mafeyk^ wat verblij-

vende namaals afquamcn na de Grove , waren , na 't feggen van
de Franfche Generaals -Perfoonen, herk 9 <^ . duyfent ko^^cn ; hier
by geaddeert de Auxiliare Franfche , overgegaan in dienft van den y
Kern - Forfl van Keuhn m den Btjfchop van Munpr , als ook de

X X Trou-
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Troupen onder den Marfchal de Creqni in Vinanderen en I^uykerlandy

om de Spaanfche en die van Maflricht te obferveeren , en alle Toe-
voer te convoyeeren, fai \ niet veel manquccren aan 't opgegeven

getal, dat voort kan gcfuppleert werden met de morte-paycn, die

in de Monfteringe over "t Hooft waren gelïen.

die verdeelt Dit Volk was van den Koning gerangiieert in 4. Legers , daar van

TierLegets. hy felfs in perfoonfoude commandeeren heteerfte ; den Prins van

Condé het tweede ; den Marfchalk^de Creqm het derde ; en den Her-

tog van Luxemburg het vierde , te weten der Geallieerde Bijfchoppen

van Keulen en Munter,
Het eetfte j^^t eerjïe Leger namentlijk het Royale was vanden Koning ver-

denKoning, deelt in 5. Brigades , yder van 6^00. man te voet , te famen uyt

makende . . . , . . 39000. Man.

en in andere 6. Brigades Ruyterye , mede uyt ma-

kende . . , . . 14000. Paarden,

in alles opgetelt .... 53000. koppen,

waar over Aïonjt^ur, den Hertog van Orleans commandeeren foiidc

als Generalijfimua ; Den Marfchalk de Turenne als Capiteyn Gene-

raal ; De Graven de Soifjons , de Lude , de Gadaigne en de Lor^

ge , den Hertog de la Feutilade met den Marquis de Rochefort als

Lieutenantr Generaals; En den Chevalier de Lorame, den Marquis

de GenUs , met de yieffieurs, Martinet en Alontal als Veld-Aiar-

fchalken.

Het t\\-eed€ Hct tweede Leger ondcï den Prins van Condé beftont uyt 41000.

rlh^s «n koppen , die met des Konings Troupen by een gereekent zijnde , de
Condé» voorfz. 95. duyfent Combattanten uytlcveren. Dit Leger kreeg tot

Caüitejns Generaals de Meffieurs d'Humieres cndc Bellefonds; Tot
Lieutenams Generaals de Mejjieurs Foucault , de 5'. Arbre en dert

Grave deGuiche; Tot Veld- Marfchalken den Grave ^m PlcjfiSy dié

Nogent en Magalotti»
Het derde Het derde Leger onder den ^larfchal de Crecjui kreeg tot Lieute-

Marfchalk" nant Generaal Monlieur de Nancre en tot Veld- Marfchalken de Gra-
dcCrequi

, ^^j^^ Vaubrun en den Ridder du Pieffis.

en het vierde Hct Vierde Leger onder den Hertog van Luxemburg kreeg mede

Henog'*Ja"n ^^"cn Franfchen Veld- Marfchalk^., te weten Monfieur de la Valiere.

Luxenburg. Boven en bchalven defe Legers , die alle vier buycen hct Rijk ver-

Legers in^ trokkenjfo bleven noch 1. Legers,doch van minder getal als de voorfz.

Vrankrijk. binnen het Rijk, als een by Catalonien onderden Veld- Marfchalk^

Mx. de BreJ}j en 't ander aan de Zce-ljant onder den Generaald'Élbeuf^

Tot
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Totvoorkomlngevan alle difordres, die fich in de voorgenoinene ^" ^^"S

Expeditie te Velde , mochten opdoen wegens den Rang der voorn. de"veid-^°

refpedive Feld-Marfchalken , ordonneerde den Koning , dat de «"arfchalkcn

Marfchalken d'Humieres , de Beliefons en Crequi in cas van con-

jundie der Armeen en abfentie der Princen van den Bloede , voor de

aanftaande Campagne alleen , en fonder verdere confequentie , fouden

pareeren het Commando vanden Adarfchalk^ de Turenne y Doch datonluftca

fy met Turenne in Rang gelijk zijnde , fuflineerden niemand anders
*"^ ^*

te moeten obediëeren als den Koning felve , de Princen van den

Bloede , en den Conneftable van frankrijke indiender een was ; waar

door fy van den Koning wierden gedifgratieert , en de plaatfen van

Hwnieres en Bellefons gegeven aan M"'. Chatnilly en Navaille
,

en die van Crec^ui aan den Hertog van Gadaigne , en wierden in haar

voorige qualiteyt niet weder aangenomen , voor dat de Campagne
was gecyndigt , en fy belooft hadden fich onder Turenne te willen

fiibmitteeren.

Hoewel den Hertog van Monmouth natuyrlijke Soon van den Ko- Den Hertog

mng van Engeland , hadde verwacht , om in cjualiteyt van een der^^^^Xyie
bovengemelde Overften , te commandeeren de Engelfche Aiixiliaire ïianfchc.

Troepen, fofcheen echter Koning Louts hem te fufpedeeren , vree-

fendebyd'eeneof d'andere occaliè fijn vreemde conduite , om welke

redenen hy defelve Volkeren onder fijn eygene Militie mengde, onder

het Commando van fijn eygene Generaals, latende Monmouth zlken

gebieden een Regiment Engelfche onder het Opper-gebiet nochtans

van fijn bovengenoemde Overften.

Tot den Optocht van de reft van dit Leger , daar van wel het groot- '« Koning*

fte gedeelte voorheen vertrokken was, wierden 5. a 4. dagen toe- parCi^^me""

gebracht , met fuiken gewoel en gefleep van pakken en fakken van al-
"ytn^j'cn*

derhande Bagagie , en gekriel van menfchen , alsof heel Parif had-

de willen verhuyfen , wantal de Paarden van Particulieren , ternom-

bre van over de ^6. duyfent , moften op 's Konings Ordre met alle

karren en wagens aan "t werk , om den Uytvoer van al den Train te

vcrhaaften , en de meenij^vuldise Manufaduriers , die in defe dasen

de winkels geftooten hielden , maakten meer gewoel als een Kermis.

De Reyfe van den Koning , hoewel die was vaft gcftelt tegens den

28. April y fo wierd die echter geavanceert een dag vroeger , als

wanneer alle de Miniftcrs der Refpedive Hoven , als ook alle voor-

naamfte Heeren en Dames , die tot Paris meenden te vcrblyven

met het A Dieu en Wenfchinge van een gelukkig fucces fijner \Va-

Xx 2 penen
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penen hem quamenvalediceeren, waar op hy fijn vertrek aan de Ko-

ningmne (die hy alvorens de Adminiüratic van de afifiiires binnen liec

Rijk hadde aanbevolen, doch met Advijs van fuiken Raad, gelijk liv

dagelijks feifs pleeg te frequenteeren , beft.iande in 4. Principale

Minifters van de ^ufiitie^ Volute ^ Militie en Fwantte , als Tellier
^

d'Aligre ^ Vtlleroy en Colbert) maareen qiurtifr uyrs voorheen be-

kent maakte , eer hy fich onder duyfende BenedicHen van S'. Ger-

ntdn op weg begaf met den Adarfchal de Turenne , en met eea

Suite van een ongelooflijk get.J van menfchen , die alle als Bruylofs-

Gaften met de koftelijkfte en ^ierlijkftc kleedinge en monttire waren

op getooyt , To Ait {y het Leger van den rijken Crcefn6 of' Xerxes

wel reprefenteerden , met fich voerende 40. h.ilve Cartouwen van de

Franfche CaÜbre,. en een grootcquantiteyt aan contante penningen,

geladen op omtrent 80. karren , onder convoy vandeTroupenvan

de lichte paarden, omdic tefpendeerendaarhy'tmochte geraden vin-

den , en om daar van 8^. Millionen ponden te laten tot ^edan , om
in cas van behoeftigheyt defel ve nader by de hand te hebben.

Optochtvan Den anderen dag zijnde den 28. Aord raakten P^m weder in

^"otYea°tfs, i'oeren door het vertrek, van Monfieur den Hertog vanOrleans^ den

Condc, Sec. 'Qyince van Condé Q\\ vccle andere Grooten , die ovtt Nantewl , al-

waar den Koning d'eerfte maal vernacht hadde, hem volgende onder

wc<^en aantroffen , en bcglcyden over Soiffons ^ Laan en Rocroy tot

üc Koning Charle-roy , alwaar fy den 5. Mey arriveerden , behalven den

Chark-ïoy, Vrince van Condé , die onderwegen van den Koning fcheydende fij-

nen weg nam over La Ferte en Reims na %edan , alwaar hy fijn

Leger op de Rendevous vond , daar mede hy fich naar Luyhe'dand

begaf , nemende fijnen weg over Limburg en door het Andenner

VVout, in 't welke i) 2. a 3. maal op de natte aarde onder den blau-

wen en kouden Hemel moften vernachten , dat meenigen Franfchman

fijn oefantheyten eenige het leven benam, ondertufl'chen dat de Ko-

ning van Charle-Roy-i daar de gencraalo Rendevous-pliatfe was, op

den 9. Mey voor af' na den grooten Caffey-vveg tufl'chen Luyk, en

A'fakricht detacheerde den [-''eld- Marfchalk, de Turenne^ met

1 500G. mannen , 28. Canons en over de 4000. karren en wagens,

daar iiy een en een Rcvuë van fijn by hebbende Volk liet doen , uyt dewelke hy,

ervTefcwv- ^^^ eenovcrtolligen en fch deliJAen ballaft liet u 'tmonfferen een groo-
O"
\l' ^

de VTanens^ Karren en Paarden, die lecdig te rug moften, weder liet

e f^olnmatren ,
'<

ven&c. uyt- temceni"tevan /^/^'i/z/f;?, Troffen, Hoerenen 7ofiqens y die hy met
monftert.

*^ ' ' '^ ^ .- ..

na V^ms voeren , met vecle hand-paarden van de f^olmtatren ,
als
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:e nadeelig zijnde aan de Voerage. Den 11. dito 's morgens met breekt op,,

den dag , op "t arrivement van een Expreflè , brak de Koning met
fijn Broeder tot Charle-roy op, en marcheerde in ^. Brigaden aan

vveder-zijden van de Rivier de Sambre en aan de flinker zijde met dry

korte dag-reyfen , elk maar van 3 . uyren , wegens den fvvaaren Trein

,

over den Spaanfchen Bodem , alwaar den Grave van Adontal Goh- trcl<t ovee

verneur van Charleroj de weegen door deSpaanfche Onderdanen met fch"n Bodem,

harde dreygementen fodanig hadde laten efen en breet maken , dat

daar 40. mannen en front konden palTeeren; Niet tegenftaande Don daar fijne

Francifco Antonto d'Agurto den Franfchcn Koning wegens Span'jen JyTnleïjk

tot Charle-roy hadde gecomplimenreert , en met alle courtoifie en ageeten

,

refpeifltot een teeken van volle verfeekeringe en vriendfchap was ont-

haalt en geregaleert met het poui'trait van fijne Majcfleyt en een Boot

met Diamanten omfet , fo namen eenige van 's Konings Troupen , in en Uuin

dit marcheeren op den Spaanfchcn Bodem, het Steedeken Thuin in, Kloofte"in-

alwaar fy het Vrou-volk fo criiel handelden , als voormaals tot Thie- nemen .en

nen ; andere pionderden op den 15. A-iey een Kloofter , daar in fy dom niet

noch Kerk noch Autaar
,

ja felfs niet de Hoftieontfagen te beroven, verfchoonen-

dootflaande veele menfchen ; Eenige toonden haar flimmer als Tar-

taren en Barbaren in 't knecvelen en travailleeren van de Land-luy-

den , voor dewelke door Gedeputeerden by den Koning tot Rofiere

waren ^auve-gardes verfocht , die hy weygepde met dufdanige woor-

den : Gy bent Neutrale y en hebt daarom geene Smve-s^:irdes nodig,

want lyy als geheyligde plaatfen jult verfchoont blijven door mijne pre-

fentie hier omtrent. Om dat echter de Franfche om fodanigc gruwelen >

en om haar naderen tot op 2. uyren na by Bruijel , de Spaanfche te

feer hadden getergt , en van defelve eenige retorfie vreefden , fo ordon-

neerden (y Monfr Gajfion de jonge , om met een Leger van 5000*

m:inn€ntuffchen Aath en Camerijkide Spaanfche teobferveeren.

Den 13. dito fliep den Koning in de Abdye van Tongeren Piro- T)e 'Ronln^

ne , den 14. paffeerde hy dicht onder Navaigne, en nam in poflef- Maftticiu,

fie voor de Ridders van Maltha de Commanderye van Oudenbie-

fen , leggende maar twee uyren van yl</pz^r/ck , alwaar hy op "t Slot

ging logeeren , om de Stad aan die kanttebefluyten , terwijlen defel- dat iiyrondA

ve door den Prince van Condé op- den 17. duo aan de over-zijde °™''"^°'***

van de A4aas , daar Frijk^ Ic-yt , om^ingr It wicrd. In diervoegen

bleef Aïa^richt 10. a 12. digcn gcbloqueert , en rontom als tot

Hoch y Lonke , S'. Pieter , Smeermaas en tot het Huys Kimberg,

beplant met fogrootenmeenigte van Tenten, dat het Veld meer een

Xx
3
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Stad als Leeger vertoonde, binnen welke tijd de Franfche haar van de

kleyne Steeden in 't Land van Lujk.; als Tongeren , BHfeny Ftfet ,

S',Triijen en Adafeyk^^ en in 't Land van Gulijk^-y als bittert en S«-

eo in'tUnd fl^^^^ ) i^ieefter maakten, defelve met Avaare inquartieringe belaften,
vanGulijk, en, na haare gewoonte, Co tradeerden, dat, behalven allen moetwil,

de huyfen aldaar en ten platten Lande van haar ftroye dakken, en de

glas-venfters en canalen van haarloot berooft wierden,
a's "'<*« Onder defe Steeden was geene, die wat tegenweer deede, als alleen
*^^ * Mafeykj, dat op den 14. Mey des nachts omtrent 3. uyren door de

Avant-Garde van den Marfchalk^de Turenne beftaande uyt 6000.
mannen , met 7. Stukken Gefchuts omcingelt , en fo geallarmeert

wierd, dat de vrouwen en kinderen een gefchrey tot den Hemel toe

uytgalmdenj En hoewel geen eenig foldaat in defe Stad was, nochtans

daar in fich fo was de weynige Burgcrye fo kloek-moedig, dat fy het geweer op-

dappwSa-
vatten , en haar in reedelijk goede Ordre tot defenfie ftelden , antwoor-

gen, dende aan den gene, die deStadquamopeyfchen, dat fyexpreflè Or-
dre hadden van 't Dom-Capittel van Luyk^^ van geene Franfche binnen

te laten, als ook, dat fy felfs begeerden te blijven by haare Neutrali-

teyt, die haar noch van niemand oytwasgcquerelleert. Ditdededen
Vyand op de Stad canonneeren, en met 200. van 's Konings Garde
tot onder de Wallen avanceeren, die de Stad voor de tweede maal op-
eyften, fcggendc , dat fy daar in wilden zijn, het kofte wat het kofte

;

De Burgers haare onmacht tcgens fuiken geweld fiende, vcrfochten

j. dagen uytftel tot een Termijn, omimmiddelstot Luyk^tQ halen na-

der Ordre , in conformitc van dewelke fy haar foudenrcguleeren, het

welk haar rond wicrd afgeflaagen , met fo vecle dreygementcn enjfam^

fados j dat defelve haar met geweld daar tegens moften oppofeeren,

fchietende in dier voegen met Canon onder haar , dat die 200. dwin-

gelanden in dêr haaft mocften retireeren , die daar op de Stad uyt haare

7. Stukken begonden te befchieten en eenige Huyfen te befchadigen,

met bedreyginge van een maflacre, fo fy nu niet wildencapituleeren,

^^ochcyndc- alfo der tot haar fecours loooo. Konings Troupen op wcgnaby wa-

rncmeercn. ^^^i die in de Burgers fuiken alteratie verwekten , datfe parlementeer-

dcn , en haare Vijanden, die airede over ^o.mannenverlooren, en
niet minder gequetft hadden , op den i^j. Mey des avonts ten 8.

uyren de Stad in lieten marchecren, die op de Veften der Stad vernach-

ten tot den morgen-ftond , wanneer 4000. van haar by de Burgers

wierden gcbilictteert , en de Markt en Straatenmet 70. Stukken Ca-
non , en fo veel honderden Bagagie-Aiiinumitie-enVivre^karrenbe-

fet,
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fet,dat die meereen Wagen-huys als Stad fcheen te zijn.Hler op quam
den Afarfchalk^de Turenne de Stad in haaftigheyt vjiiteeren, en gaf TuKnne

by fijn vertrek van daar aan twee Gedeputeerden uyt de Magiftraat op ^1Ïfeyk'" cb°

haare klachten geen andere antwoord , als : 't Moet nufo vvefen, de ^"["' ^^3"

Koningwil hier een Magazijn boHVven^endefeplaatsfonijiceeren-^ ge- trooft.

lijk ook dien felven dag daar binnen quamen eenige Ingenieurs,die een

afteykeninge maakten, om de Stad met 7. Bolwerken en een Citadellc Wa'eyk

te fortificeeren , en aan de over zijde van de Maas , hoewel op den Gel- dficcerc.

°''

derfcn Bodem een dry-kant Fort te leggen. Van dcfe Bolwerken

wierden 1. na deMaas-kantgcordinecrt, eenaandeHeppers-poort,

eenaandeBos-poort; en twee omtrent de Eyker-poort, en een aan

de "Weg-baan.

Defc en diergelijke Violentien begonden den Ltnykenaren fo te Luyk doet

fmertcn , dat het Dom-Capittel en den Raad van Luyk^ refolvecr- ^^" ^^'^"'

den den Ojficiaal Iverb en A^n Dom-Deeken na Bon te commit- Bon,

teeren , om haaren Prins voor te ftellen haar ongeval en de Ufurpatie

der Franfchen , waar op die geen ander befcheyt te rug bragten , als dat

men dit Jaar of defe Campagne mofte patientie hebben. Geen beter «^och kreeg

antwoord kregen de Gedeputeerde van huyk^ op haaren Brief aan den fcheyr,

^'

Koningbv Vl^arrhen geprefenteert, waarby ly vcrfochtenreftitutie gelijk mede

van haare Steeden,die (ijne Troupen hadden gcoccupeert,want hy fey- ning.

de , dat het tijds genoeg foudc zijn , om van die dingen te fpreeken , als

de Campagne uyt foude zijn. De Magiftraat van M^T/^j/^protefteerde

al mede, doch vergeefs , tegens haaren Vrins in een klaag-brief, met
dusdanige woorden : Dat hy als haaren Vrins tegens de Rechten en

Vi^etten van het Rijkji inden Lande van Luyk haare Stad aan de Fran-

fchc haddegecedeert ; en dat hy ongequaltjiceert vviM haare Stadtealie-

meren , alsforteerende onder ee7i Geejielijke Provincie , C^c.

Ondertufl'chen hielden de Franfche verfcheyde reyfen Grooten .

^'j"'"'^''*

Krijgs-Raad , in dewelken fy principalijk delibereerden , of 't geraden krijgsraad ,

foude zijn de Stad Majfricht met force te attaqueeren,dan de felve door

eenige Troupen in de omleggende Luykfe en Gulijkp Steedjesy en op
alle Advenucnfodanigtebloqu-eeren,d3t''tgarnifoen haare Convoyen
geenfm s foude konnen traverfeercn en hinder doen,ondertuflchen dat

de Legers haar na den Rijn fouden vervoegen, om aldaar te ageeren op
de Steeden in 't hand van Kleeft die fy wel wiften , dat buyten poftuyr

vanrigoureufe defenfic waren. Bydcfedeliberatienvvierdgepropo- ^."""^^"'*

ncert de byfondere fterkte der voorfz. Stad, dat fy was voorfien met Maftridn,

Kooge en fwaare Wallen ; Met veelc ondermijnde Buyten-werken ; ^gQ^^JjlJ^®^

Met
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McteenGarnifoen van iiooo. dappere Combattanten , zijnde het

puykrVïUi de Militic,die dcStaaten in dienft haddcn,onder dewelk-e 20.

Compagnie Spaanfche waren, alle gcrangueert onder geëxperimen-

teerde Officiers, êi^-ondcr het Gouvernement van den Ouden Rijn-

Graafy en twee Gedeputeerden uyt het Collegie van de Staaten Ge-

neraal y als de Heeren Cromom Gn Nieuhurg y die belooft hadden de

Stad niet over te geven, fo langfy haare Hoofden op haare fchouderen

fouden dragen; Met een gcrefolveerde Burgerye, verdeelt in twee Re-

gimenten, onder twee Colonnels den Opper-Schoutcn een Burger-mee"

fier; Met provifie van Ammunitie en Vivres vooreen rondjaar,bchal-

ven dat elk Burger fich,volgens Ordre van Hooger Hand hadde voor-

den ten minflen voor een halfjaar ; Daar toe waren alle ftraaten opge-

nomen , om te minder ichaade te lijden van de Vuyr-werken , tcgens

welker pericul ook fo goede Ordre was geftelt tot bluffen , dat men
daar op fecuyr was.Aan d'ander zijde quam in confideratie,dat die Stad

fichfoude moeten buygen onder den fwaaren Scepter van dien groe-

ten en glorieufen Monarch,diefe nu met het heerlijkfteLeger,dat ooyt

een Prins gehoorfaamde,haddeom^ingelt,en wiens foldatenafpireer-

den na de Eer, om haar tot Glorie van haren Koning te facrificeeren

op den Autaar van Mars , met de overwinninge van haare Vyanden >

Landen en Steeden ; Dat die Stad was gelegen omtrent de hoogte van

den Pteters Berg, op een drooge grond, diefccrbcquaam wastothet

maaken van Approches en Mijnen , als ook van Batteryen , die men
konde beplanten met fuiken groote meenigte van Canon , dat men
daar door meer Breflcn konde fchicten, als de Belegerde onder het gc-

duyrig gefwerm van de koegcls fouden konnen rcpareercn ; Dat de

Stad mofte bewaart werden door veelc Buyten-vverken, in dewelke de

Militie verdeelt zijnde wcynig voordcel foudc hebben voor de Atta-

quanten , als die by de donkcrheyt van de nacht haar met den degen in

de vuyft furieufclijk fouden befpringen ; En dat in fuiken geval de de-

fperaatheyt van de Militie door wanhoop van Ontfet, en de onwil en

oneenigheyt der Burgeren veel goets fouden belooven, als dewelke

verdeelt zijnde van Religie , mede verdeelt fouden zijn van Intereft

,

blijvende de Gereformeerde wel getrouw aan de Staaten , maar incli-

necrende de Rooms-Gefinde (die een groot deel der burgeren , en de

helft van de Magiftraatuytmaakten) tot verandcringe, principalijk door

operatie der Gceftelijken, welkers conduiten notoir waren , te meer, de-

wijl deStad binnen 2 5 .dagen drymaal geallarmeert was gewccfl: door een

brand, t'elkens in een en 't felveBaguynen-Klooftervan de Bome-fame ,

ge-
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genaamt S'. Sepulchra , op fuiken vreemden wijfe , als men noyt heeft

'

konnen penetrecren ; "t welk geen ongefondeerde fufpicie gaf, dat

eenige quaat-geintentioneerde defelve Stad onder haar eygen afch

hadden wilden begraaven ofin Sepulchra , dat is , in 't felve Grafbren-
gen, daar het Kloofter en de Kerk Sepulchra felfs in raakten.

In 't pondereeren van defe en diergelijke confideratien in den groo-

ten Krijgsraad , die in 't open Veld op den 18. J</(?;rtuflchendenKo- contrarie*
ning en alle fijne Generaals wierdc gehouden, Waren de Frws "j/^^^ Advijfcnvaii

Cofidé en deJÜfarfchalk^ele Turenne van contrarie Advijs , raadende jujcna^"
de eerfte de belegeringe van de Stad aan , en de ander afmet veele mo-
tivcn , fteunende voornamentlijk aan d'eene zijde op 't pericul van de
force^der Legers te breeken door een dappere defenfie der Belegerden,

waar door het Refped en de groote Defleynen van haaren Monarch
konden verminderen , en aan d'andere zijde op de groote apparentie

van viólorieufe fucceffen in 't Land van Kleef en aan den Tjful, al-

waar de bekende defeólen haar een feekeren pas fouden befchikken tot

op de VelauvVi ja. felfs tot in 't hert van Holland, 't welk doch het

Witwas, daar op men doelde, door welkers incorporeeringe de reft

foiidebefwijken, en niet anders trachten , als weder byte komen on-

der de goedertierene Regeeringe van haaren Koning.Door dit raifon-

neeren nam de Koning refolutie , om Maflricht alleen gebloqueert te De Koning

houden, en den Pas over de ^^^^ tot Mafeyl^, (welkers fortificatie 1""™*^"!!?'

hy ordonneerde , in volle poftuyr te brengen, en aldaar een Vlie- Maftrichttc

gende- of Gier-Brugge te approprieeren tot fpoedigtranfport over
^"*"^''*

de Mafe) temaintincercn, om van daar de communicatie op A^avj- te

onderhouden; Hy geeft daar op,om de goede fituatie van de plaats tuf-

K<:\ienMafiricht en Roermom het Commando van tien duyfent man aan

4en Graafvan Chamilli, om daar mede in alle de omleggende geincor-

poreerde Steetjes yJ/^/r/V/;f te befluyten , de pafl'agie daar omtrent te ''

beveyligen , de fortificatie van 7^<^/fy^te perfe<ftioncercn, en een -.- ,j •/

Leger te formeerenuyt de nieuwe Troepes j ó\e nyt ï^rankrijkjioch.

ftönden te volgen , om met 't felve fijne nadere Ordres af te wachten

,

en ordonneert den Princevan Condé met fijn Leger op te brccken , en Condé mat-

door het Land van Guhjk^ recht op Keyfersvveert aan te marchee- cuyiijkcr-

ren, gelijk den felven op den 21. Mey van omtrent rf^tjl^mct fijn
J^"**

*=.? °v"

Leger opbrak , dat alle Hutten der Soldaten verbrande , al het groot
*° ''" *

Vee weg roofde, 't felve tot haar onderhout naaft het Leger hepnen
dreef, en in dry Efquadrons haar breet vcrfpreydcnde , ruïneerde alles

byna, wat haar voorc]uam , en marcheerde in dier roegen, wegens
Y V haaren
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haarcn fwaaren Treyn en fchaarshcyt van Vocragic , maar 2. mijféfi

's daags, tot dat fy op den 27. met haareCavallcryc en op den ^S.mcr
haare Infanterye , Artillcryc en 800. Ammunitie- en Bagagic-wa-.

gens tot Kcyfersweert over een vaflcSchccps-brug, entwecGier-
ëatdeSwit- bruggen den Rijn paflTeerden. Hier waren de Switfers onwillig, orrv

icntedo?!!. dcn /?/ƒ« mede tc paflcercn, feggcnde, datmen haar tegeiisde Ca-

pitnlatie, daarop fy waren aangenomen, op den Bodenl vaiv^tKey-
'"•

ferrijk, en tegens de //o//^W^r/ voerde, mits cenen Icydenfyhaar

Geweer neder , waar op den Prins van Condc haar dede ifntwoor-

den , dat men haar niet tegens het Rijk wilde employeercn , en wat de

HoUanders aanging, dat hun de jongfte Capitulatie niet raakte , maar

alleen de oude, die door dejongfte was gcannulleerc, en dat fy daarom"

haar Geweer fouden opvatten , en Commando pareeren , ^t welk ^j

"weygerende wierden gcdreygt van gemaflacreert te werden door de

Troepen , die ordre kregen om haar met haar volle monturinge in po-

ftuyr vaardig te houden , waar door fy wierden geneccditecrt, haar

geweer weder op te vatten , en onder eenige proteftatie voort mede te

Bnysborg marchceren , nemende haaren weg voor by Duysberg^ ( d'at met éctl

%l^y,^llll^ Smvtgarde wierde verfeekcrt),'na het Aaker-V'eer op de Revier dé
voorfieo. Roey-y die ald^ door de Voör-Troepcn van Dragonders was bélèyt

met een Brugge op 7. Ponten , tot welkers fcairiteyt aan wcer-zijderi

mede opgeworpen waren twee Retrenchemcntcn. Ovör defè Brugge

marcheerden den 29. en jo. het gros van dit Leg^f na de LJpper-

Hejde , ah^'aar de generale Rendevoui was , en plondcrde onder we-

gen het Dorp Meydenks^ ^i^t Huys Fonderen uyt , zijnde het eerfi:

gelegen op het Territoir Van den Kenr - Vorfl van Brandenburg , en

het tweede op dat van den Hertog van Nieuburg. Van defe Heyde
Con<^^'«>mt begaven fy haar recht na FFf/f/, dat fy op den i. funij rondom be-

rendenmet een Armee van over de ^o.duyfentman.

Turenne Den 24. Aley brak het Volk onder Turenne (zijnde voor afgedcta-

uy^Liiyket- chccrt van het Leger van den Koning) in Luykerland op , in dier voc-

^^^''P» gen als dat van Condé, met het verbranden van alle Tenten , en rooven

van al het Vee, nemende haarenMarfch tot A^afeyk^ovcr de Ma^is

door het Land van Gulijk op Nuys , van waar (y langs den Rijn affaktca

achter Orfou en Rijnberk^omna. Bi4derikj/u\go Burik^, dat fy ronds-

om mede bcrenden , fterk zijnde omtrent 1 4000. man , die op haareii

marfchgecn mindere monumenten en gcdachtenifl'cn nalieten, als het

Leger vtiii CWé , want de fchaade , die Gulijkerland alleen door

de Franlchcn lecd^ wrd verte OYCr de 200, duyfeat Rijxdaalders

,

•"'"•' ge*
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getaxeen. In haaren marfch kreeg een Voor-Troep van 3 00. Dra- öntmcxteea

gonders , door eenige Paapfe boeren kondfchap van iiy. man, die t/n voik"üyt

onder den Capiteyn Haften , als ook een Lteutenam en Vaandrich ^J"''"'<»

met haaffgeweer en bijlen uyt Rijnherk, waren gegaan , naar het Bofch

de Lucht , toebehoorende aan Keur-Keulen , om aldaar by de Bin-

nen-kade eenig hout te kappen tot Palüfladen , diefe op een avanta-

gieufe plaats overvielen , eenige doodende en de reft gevangen nemen- dat hy flaat.

de ; onder dewelke mede , nevens den Capiteyn , die met dry wonder^

dodelijk gequetft was , waren den voorfz. Luytenant en Vaandrich,

die t'famen met een fwaar gequetften Mar^uis op 't Huys ter Eyl ,

toebehoorende den Heer Palland , wierden gebracht , ondertuf-

fchen dat 72. gevangene na Nuys wierden vervoert. Dit was de

cerfte ongelukkige en fatale refcontre van het StaatenVolk tegens de

Franfche.

Ondertuflchen dat êits Konmgs Leger in 't Land van Luyk^nach. DenMarquis

'vertoefde, fo quam den Marquis de Sauveheuf o^ den 24. dito btaveeiivoos

's morgens aan de kant van de Fieters Poort van Maflricht met Maftricht»

25. a 26. Ruyters recognofceeren een Werk , dat noch niet geheel

voltrokken was , daar hy meenden in te dringenen alles te maflacree-

ren > roepende : Tue , tue fans Quartter , ce Canaille les Hollan-

dotsy fich verlatende op eenig fecours, dat al gereet ftond , om te vol-

gen , maar wierd door de Spaanfche Brandwacht afgefneeden , en gc-

noegfaam gedwongen tot overgeven , wanneer den M^r^w^^ felfs in

een Moeras wat haperende riep geen Quartier te begeeren van fuik een en word gc«

Canaille, waar op hy door fijnen hals wierd gefchooten , en gevangen ^*"=*^°"

binnen gebracht , alwaar daags daar na een Trompetter van den Ko-
ning quam, met verfoek, dat men den Marquis doch wel wilde tra-

«Sleeren , en hem cureeren en dienen laten door een Chirurgijn en

knecht , die daarom expres mede binnen waren gekomen.

Op den 27. Mey brak de Koning met fijn Broeder 's morgens vroeg Koning

in fijn Quartier op, een kleyn uyrtjen achter ^tfet^ nadathy defleu- «1?^^"
tels van dat Steetjen weder in handen van de Burger-Meeflers hadde °^

geftclt, en de Brugge aldaar over de Maas afgcbrookcn, nam fijnen

weg mede door 't Land van Gulijk^t recht op Holtfem , een plaats-

jen na by Nuys gelegen , alwaar hy op den laatften Mey voormid-

dags in perfoon met fijn Broeder te peerd aanquam , en van de Keur- ,*'°^^ '' '

Vorft van Keulen mede te peerd lijdende , ontmoet , doch alvoorens verft van

te gelijk daar van aftreedende, verwelkomt en genoyt wierd tot een Somr'*^
heerlijk en Koninklijk Maal , dat daar bcreyt was , om in 't opene

Yy 2 Veld,
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VeW,-als reyfigers te nuttigen ; maar na dat de Koning met hem in

:ü :iiov n;..'tvlakke Vcld ftaande een nalf nyr hadde geaboueheerc ^geduyrende
'"

'''' welke conferentie den ICeurvorJl hem niet kende onthouden van vvee-

nen, apparent om de groote vcrwoeftinge, die hy tegemoetfag, en

dat hy felfs daar toe de occafie hadde gegeven , hoewel door finiftre per-

fuafie fijner Minifters ) excufeerde hy 't felve Maal beleefdelijk , en
.ïAi.n vr?js,s nemende fijn affcheyt aan handen van den Keur- Torfi verhaafte fijne

en komt reyfe na Rijnberk^, om "t felve mede op den i. ^um) te berennen,

b€°k
^''"

ö^^^J^ ^y ^^^^^ > latende fijn Broeder den Hertog van Orkans met

Den Hertog een gedetacheert Leger van eenige diiyfent mannen voor Orfou , dat

komfVOO?' cUe al mede op den felven i . fmy berende.

oriou. Vreemd is 't , dat Brieven iiyt Duytsland in de Maand van Maart

ringen wafen Waren gcfondcn aan Particulieren in den Haag , die precijs melden
allevowfcyt. Jen dag , namentlijk den i. '/umj , dat Orfou, . Rmbcrk^, VVefeï

en Burijk^ te gelijk fouden berent en geattaqueert werden , dewelke

getoont wierden aan den Raad-Pcnfionaris M\^an deFf^it en eenige

andere Heeren , die fulx in de wind floegen , als een faak van onfee-

kerheyt, daar op nochtans de fekerheytisgevolgt. Op defen Marfch

•De Koning liet de Koning in alle Plaatfen , die hy paflTeerde , in de Franfche en

teTaU)mmc Duytfche Taal Biljetten affigeeren , by dewelke hy bekent maakte fijn

affigeercn. Voornemen , dat hy de Regenten der Nederlanden om haar quade me-

nees alleen wilde ftraftèn, engcenfinsdelngefetenederfclver Landen

ruineeren, naar inhout van de Acle onder Num. 34. waar bvhy fchijnc

voor gehad te hebben, de Regenten by de Gemeente te fufpedeeren,

de Onderdanen infonderheyt de Rooms-gefinde by de aanftaande con-

fternatie tot fbules en difordre te bewegen , en fijn eygen Credit en

Refped by defelve fo te infinuceren , dat hy daar van voordeelige

Vruchten mochte genieten. Voor dcfe vier voornoemde Steeden ful-

lenwy de Franfi:hefo lang laten, tot wy nader de Dedaratien en Op-
tochten van der felver GeaUieerdc Biflchoppen , de Conjunólie der

Engelfche en Franfche Vlooten, en hoe de Nederlanders haar in po-

ftuv-r iteldcn tot tegenweer van haare Vyanden , verhandelt fullen

hebben.

De Keur- Na dat de Franfche Koning den Oorlog tegcns de Staaten hadde
Vorft van gedcclareert , en daar door aan defelve reeden gegeven , om tecens fijne
Kculcnneemt o > t> ö '

u r t i
vccie Fran onderdaanen en militairen vyandelijkteageeren , van dewelke lich wei

Den"di'c"nft
^^" §°^^ gedeelte in de Landen van den Keur-t^orfl van Keulen ont-

over. hielden, doch niet fo veel , als wel gerequireert wierden tot befchennin-

ge van die Landen tegeus de Infuites en macht der Staatfche Volkeren,

die
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die (y te meer vreefden, om dat defelve in de bovenfte Steeden aan

den Rijn in 't Land van Kleef en tot Maflricht ter feJver tijd op-

gepropr in Garnifoen lagen ; fo heeft de voorfz. Keur-Vorft (ofte veel

meer fijne Minifters, die alles gouverneerden) (ich voorfichtig wil-

lende dekken tegens de defleynen , die tegens hemen de Franfche, die

alree in fijne Landen waren, van de Staatfche Militie mochten onder- -

nomen werden, eer de Franfiche Legers omtrent den Rijn tot fijn vol-

le fecuriteyt mochten gearriveert zijn, alle defelve Franfche, in fijnen en publi-

dienft overgenomen, en een Ade doen publiceeren , waar by hy ver- "^^ y,"

Uaart hem neutraal te willen houden in den Oorlog , die de Franfche N^utraliteyt

en Engelfche Koningen tegens de Staaten wilden voeren, en dreygde

R"el fcherplijk en met hoogfte rigeur te ftraften alle de Franfche , die

eenige adie van Hofliliteyt fouden komen te pleegen tegens de Staaten

of haare onderdaanen , gelijk onder Num. 1 8. hier achter te (ien is. ©m fi,n

Door defepradijkfochthy fijn Vyandelijk Defleyn tegens de Staaten
J^jJ^^"

^^

te veynfen, fijn Land en de Franfche Militie , die daar in was , te ver- "

feekeren , en pretext tot een oftenfiven Oorlog tegens de voorfz. Staa-.-

ten te nemen uyt deminfteoffenfie , diehy infijnGebietmochteko-

men te lijden. 'De Staaten defefiniftreconduiten klaar voor ogen fien- daarteegens

de, en vernemende , dat de voorfz. Franfche eenige hoftiliteyten pleeg- eenf^T"
den tegens de Ingefetene van 't Graaffchap Meurs , en fpecialijk te- pen uyt len-

gens het Steetjen Krevel , detacheerden uyt de Garnifoenen van ^"'

Nimvvegen^ Emmerik.^ Rees-) WefelonRiynherk^ 1800. Ruyters en

600. mannen te voet onder de Generaals vanVFelderen en den Graaf dietcnige

van Najfau derwaarts, die omtrent Kempen op den 26. ^pril eenige fioftiii'^yt

Franfche Infinteryerefcontreerdcn , dewelke haar op de aankomfl van

dit Staaten Volk binnen die Stad retireerden , achterlaatende eenige

weynige, van dewelke fommige gevangen, en eenen Franfchman ter

neder wiert gemaakt , om dat hy geen quartier begeerde , in welke adie

mede een Boeren huys in Brand wierdegefteeken, uyt 't welke eenige

fchooten gedaan wierden , en een Slag-boom gcopent , waar door

defelve noch wat omheen trekkende , haaffc te rug keerden , fondcr

verdere ofiènfie.

Hier mede had men nu een Oorlogs -pretext , dat men lang ge- dat de Keur-

fochc , maar noyt hadde konncn vinden , en nu waren des Keur-Vorften '^"^.^ °P'

Minifters verheugt , dat fy door aanleydinge van haar cvgen Militie eenOorfaak

tot ofïènfie van de Staaten, een fchijn van rcchtvaardigheyt hadden be-
vanOoHog.

komen, om daar mede haare l.:nggefneededcffcynren te bewimpelen,

en een brug te leggen tot een Oorlog , welkers vlamme de gebuyrigc

Yy
3 Lan-
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Landen tot een puynhoop foude vertceren ; Dit is voorwaar een fchoo-

ne Reeden tot een Oorlog , die men niet fchroomt voor de heeleWe-
reld uyt te blaafen door een Oorlogs-bafuyn , welkers geluyt alleen doet

zidderen en beeven allen die fulx maar van verre aanhoorenj Defe Ree-

den was fuffi^ant, om dien BilVchop dien Hoeder der Gemeente fijn

eygen Kudde te doen periditeeren , en felfs ineen Bijt-Schaap y in een

dienhy tï- gmpenden Vf^olf t& verbafteren. 'Dtk arme Reede, die fich felfs be-

fjj^pybu^'fchaamt en v^ederleyt foekt hy in fijne Declaratie onder Num. 35',

«««I te verfwaarcn met fijne pretenfie op Rijnberk^^ waar op hem fuiken

fatisfa(5loiren Prefentatie is gedaan , dat het oordeel van de geheele

Wereld hem van Malitie en Temeriteytfalbefchuldigen , als die leeft

't gene wy hier tegens op Pag: 175". en 176. hebben geantwoorr.

,?" f "5I . Hy fend daar op , fo haaft hy door de aannaderende Franfche Legers
ii)neMilitie J ^^ , -• tr n r- y^ r ''i
na den Bif- wat fecuyt was geftclt , hjne geworvene Volkeren nalijn Conrrater den

wie?," Bifchop van Mmfer in 't Graaffchap van Bemem , alwaar de generaalc

Rende-vom was van haare refpedive Legers , en liet Bon , Nu^s en Kc)-

fersweert bewaaren door fijne Nieu-geworvene Beyerfche Volkeren.
diefiinoor- Den Bifchop van Munfler hadde fijn quaade Intentie lang foeken

funuieert
/^" te verbergen onder het Mom-aanficht van goede Vriend-en Nabuyr-

fchnp met de Staaten Generaal te willen onderhouden, gelijk hy daar

van defcive door den Heer van Amerongen volkomentlijk hadde

doen verfeekeren, wenfchende defelve met eenen in 't begin vanden

jaare \6-/l. door een Brief, een Gelukfalig en VrecdfaamNieu-jaar,

daar hy nochtans ter felver tijd ftcrk laboreerde , met fijne exceffivc

Oorlogs-Prcparatien , om defcive Staaten daar door te ontruften, en
€n een Oor- van alle Vreede te berooven , gelijk wy op pac. i8j. en 184. hebben

logsDecIara- ^ D ^ y i r o J ^

tie tedcent VCrtOOnt.
tegens de

p^y ^^,^5 ^^ ^^^ j^jgj ^^^ }^^^ aankomen der Franfche Lecers vci fekert,
Staaten

)

,.
j

. ^ \ r i iti
ot hy trekt fijn Mom-aanficht at , en vertoont hem een gedeguileerden

Soldaat in een Biflchops Rok , en teekent op den 18. Mey tegens de

Staaten Generaaleen Oorlogs- Declaratie, die fo vol leugens, als hy

felfs vol geveynftheyt was ; Want nademaal hem noyt betere occafic

was voorgekomen , om fijne brandende Krijgs-luft te koelen tegens

de Staaten, dewelke hy noch eens door den raad en hulpvandcEngel-

fche met fijne onrechtvaardige Waapcnen hadde befprongen , als fy

heelgeoccupecrteningewikkclt waren in een fwaaren Oorlog te wa-

terteqens defcive Engelfche , fo crecp hv defelve occafie bv 't hayr,

de voorige niet eens Ichroomcnde weder te vernieuwen en op te krabben het ver-

Jnnf!frf«,, cclde Brand-mcrk der Geeftcliiken , die door haare helfche Les , te

weeten

:
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wceten ; dat mende Kettersgeengeloof behoeft te houden y alle Godde-
lijke en Mcnfchelijke Xif-^ecten verkrachten. \C''ant met defe Oor-
logs-Declaratie , gclijkfe onder Num. 3 5. te lefen is , breekt hy (o

fchandelijk fijn gegeven \C'^oord en Trou , ajis ooyt ymand heeft be-

dreeven, want hy niet een Artieulvanhet Travaat tot Kleef met de

Staaten opgerecht , hecrt ongeviolcert gelaten
,

gelijk aangewefen

is op Pag. 183. Hy pronkt defe fijne Declaratie op metfoveeleon-

waarheeden^ alfler pofitiven in zijn, en vrijftdaar door de^eheele

Chriften Natie , doch voornamentlijk de Roomfche-Geeftelijke , by ^^^^ ^"
de Turken en Barbaren iuikcn onvergankelijken fmet en fchande aan , is.

die noytfaluyt te veegen zijn, maar in alle volgende eeuwen betoo-

nen, dat fodanige Geeiteiijke in der daat den Naam meriteeren van

Turken en Barbaren , daarby defen Biflchop in fijne Declaratie de

Staaten vergelijkt.

"Wien fa! oyt met gedachten konnen begrijpen
,
ja veel meer waar dooropge*

maaksn , dat de Staaten , zijnde fuiken Illuftren en Nombreufen "xtcn J*^^

Collegie , in haare Landen veele Luyden met geld en beloften fouden

hebben geinducecrt, ofook konnen induceeren,om door haar felfs of

door andere adherenten des Biifchops Commandanten door fommen
gelds te corrumpeeren , fijne Steeden, Veftingen, en Magazijnen door

brand-ftichtingen te vernielen , Rebellie en Revolten in fijne Steeden

tecaufeeren, fijne Militie te deboucheeren
; Ja dat fy hem felfs na

't leven geftaan , en het Crimen^Jfafnatpts hadden begazn} Maakt
hem defen Bifichop , volgens het Roomfche Recht in L: uit: C. de

Calumniatoribm door defe lafterlijkeBefchuldingen niet felfs fubje(5l

de Straffen, die depretenfe Quaat-doenders rechtvaardig fouden heb-

ben verdient, als fijne pofitiven waarachtig waren ? Soude hy hem felfs-

ivel van Ongerechtigheyt konnen vry pleyten , als hy fodanige mali-

tieufe perfoonen , die haar eygcn quaat geconfefleert , en in fijne han-

den waren geraakt , Cgelijk hy fegt) niet met een exemplaren en rigou-

reufendoodhadde geftraft, gelijk hyook niemand omtrent dien tijd

in fijn heel Gebiet om diergelijken enormen feyt heeft geftraft }

Maar hoe hy ter contrarie in een tijd , wanneer hy noch met de Sta- J-'^ ^^^^
tenin eengeveynfdevriendfchap leefde, en noch geen Oorlog hadde {c\\t ingefc'-

sededareert, verfcheyde Ingefetene uyt de Nederlanden i" fij« l^i-
'eJ'j^i^ècit^^

itriét, op ongehoorde wijfe heeft doen apprehendeeren , van al het

haare berooven , en veele maanden in fwaare gevankenilfe houden

,

fonder haar eens te examineeren , ofmet eenig hit te befchuldigen
,
ja

haare follicitatien genegligcen, die met yeclc lamcntatien en dringen-

de
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de reedenen wierden geprefenteert , om ten minften verhoort te wer-

den, en Juftitiete ontfangen, die men geenVyand, hoe barbarifch

die ook is , moet wcygcren , is fo notoyr en bekent , dat hy noch fijne

adherentcn fulx Tonder infame onvvaarheyt niet konnen lochen
;

Dicrgelijke exemplen meer zijn fo bekent, dat het niet nodig is,

cenige daar van te particularifeeren , hoe hy verfchcyde Nederlanders

onmenfcheHjk heeft doen tradeeren , fonder dat hy een van allen

heeft konnen overtiiygen van het quaat , daar fy mede betigt wierden

;

Wien heeft fijne Commandanten met geld foeken te corrumpeeren ?

wien heeft fijne Steeden en Magazijnen door brand foeken te vernie-

len , ofwien is handadig geweeft aan den brand , daar door een Con-
vent binnen de ftadMunfter met 300.huyfen, en het Magazijn tot

Coesfelt met een der voornaamfte Vuyr-werkers, en veele geprepa-

reerde Vuyr-werkcn wel een jaar voor den Oorlog zijn in de afche

geleytdoorverfuym van fijn eygen onderdanen ofdoorvnyr uytdeii

Hemel ? "Wien heeft rebcllicn en revolten in fijne Steeden foeken te

caufeeren en fijne Militie te deboiicheeren ? Het contrarie daarvan

foudemen (des noots zijnde) konnen aan wijfen, hoeeenige van fijne

Creaturen hebben onderftaan tot nadeel van de Staaten haare Officie-

ren en Soldaten te deboucheercn. "Wien heeft men na 't Leven ge-

ftaan , als de Impreffie van fijn quaadc en onruftige Confcientie , die

hyover fijne boosheden, als een knagenden worm in fijnen boefem
altijd mede draagt ? Sonde hy tot Juftificatie van fijne geallcgeerde

Redenen tot dcfen Oorlog niet hebben gefpecificcert alle decircum-

ftantien , waar door hy meende gegravecrt te zijn ? Soude hy tot fijne

eygene Rcchtvaardighcyt voor de \»C^ercld niet fpecifice gedemon-
ftreert hebben de onrcchtvaardighcyt der Staaten? Otfoudeeenofdc
ander particulier iiyt fijn eygen drift, yetstegens fijn Perfoon of Staat

"hebben willen ondernemen, (dathy doch felfsnictprcfupponecrt)

waarom heeft hy die niet gedraft na behooren ? Ofmeent hy door de

misdaat van een particulier fufïi^ante reden gevonden te hebben , om
de ngeheclenNedcrlandfchen Staat te beoorlogen , daargeen Vader
voor de misdaat van fijn Soon, veel min een Staat voor 't delift van fijn

Onderdaan aanfpraakelijk is?

nekt^mct^'*^
Op defe opgeraapte pretexten doet hy de voorfz. Declaratie publi-

Cin Leger ceeren , en daar by aan alle fijne Onderdanen , op lijf-ftraf en confif-
*^*

catie van haare goederen, verbieden alle Commercie met de Ingefe-

tene der Vereenigde Nederlanden , en trekt op den 20. Aley in per*

foon met den Overjlen Foji na Dorjien , om aldaar de Franfche

Trou^
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Troupes in te wachten, diein't uiarts-Sticht Keulen dewinterover

ingeqiiartiert waren geweeft , en nu omtrent Nuys tot een Leger

wierden geformeert, om over een Brugge tuflchcn Oerdtngen enKey-

fersvveert onder den Hertog van Luxenburg den Rijn te pafleeren na

Munflerland, om met fijne en de Keulfe Volkeren , die in 't Graaf-

fchap Benthem alwaar omtrent Noorthoorn op de Brandlichter Heyde

een Leger afgefteeken was , haare generale Rende-vous hadden ,

te conjungeeren , om gefamentlijk op te trekken , gelijk [y ook op

den I. funy gefamentlijk zijn opgetrokken in 't Tvvent en na Grol^

dat fy opdien felven dag meteenigeRuyteryeberenden, In dier voe-

gen waaren de Vereenigde Provinciën van haare Vyanden rondom om-
cingelt , dewelke (gelijk yittila met fijne meenigvuldige Hunnen^

in 6. Legers verdeelt zijnde door 6. byfondere wegen by na heel Hoede vcr-

Europa over ftroomde en verwoefte) defelve kleyne Landen door dedfnden
*''

haare redoutable en nombreufe Legers mede in 6. Armeen verdeelt, van 6. Lee-

op 6. byfondere plaatfenals Orfou, Rtjnberk, J^l^efel, Bunki GrolX'orZï^izn-

en Tvvent te gelijk opeenendag , te weten op den i. funy St. iVö, S"^^*

aantaften en byna geheel overftroomden en verwoeden.

Ondertuflchen dat de voornoemde Legers in dit voorfz. Poftuyr ooriogs-

wierden gebracht , waren de Staaten der Ferecmgde Nederlanden be- JejSen"
dacht op tegenweer , en defenfie van haren Staat , in gevolge van

't welke fy eerft fochten voor te komen alle confufie , die onder haare

Generaals en Overften in de Legers en te Velde foude konnen ont-

ftaan, rangeerende defelve in defe Ordre, dat Stm Hooaheyt de Heer „ ^^^ ""
„ .

* ö r \ • ^ J. , ^y \n->- • 1
Rang betaa-

Fnnce van Orange loucle zijn Capiteyn Generaal over de Militie der men onder

Generaliteyt buyten de Vrovmcte van Holland , doch onder feer ge- Hoofde"'"
limiteerde ordre , en onder het Opper-Gebiet van 8, Gedeputeerde te ^^^^'i^^^^^n

Velde , als de Heeren Ripperda ter Burfe , Cornelts de Wit Ruart puteerdw!"

van Vutten , die daarna op de Oorlogs-Vloot van den Staat ging,

van Bevernmg ^ Cromom ^ Schadée, F'terfey Stoevelaar en Gocktn"

ga , die overal het Leger te Velde fouden bywoonen , en door het

geven van haare Patenten , het felve verleggen of verdeelen , fo als

fy 't ten meeftendienfte van den Landen fouden verftaan te bchooren;
Dat den Heer Prins fohan A^auritT^ f^orfi tot Najfau en den Heer
Paulus FTurts fouden zijn Veld-A4arfchalken , denwelken nader-

hand een derde Perfoon voor Mede-Feld-Marfchalk_\s geadjun-

geert , namentlijk de Heer Graaf van rraldel^en Cuylenburg ; dnt

den Ouden Rtjfi- Graaf foude zijn Generaal van de Cavallerye ^ den
Heer van Zuylefleyn Generaal van de Infamerye , den Graaf van

Z z Hoorn
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jioornGeneraalvande Anillerjey den Heer fanvan Weideren en den

Graaf van Najfau Lieutenams Generaals van de Cavallerye , den

Heer Atlva en den Graaf van Koningsmark^ Lieutenants Generaals

van de Infanterie , deHeeren Mombd^ en Stcenhujfe Cornmiffarijjen

Generaals van de Cavallerye ; en den Heer Kirpatnk met den Graaf

van Stirum Sergeants Aia'joors.

Boxmeer Qp den 7. J^ey wierden cenige Compagnien te Voet en te

ftainge"gc-' Paard uyt de Stad Grave gcdctacheert na Boxmeer , die 't felvc in

nomen, bcfettingc namen, om aliociePaOagie enRetraite der Vyandcn daar

en een Leger omtrent te beletten. Men tormecrdc aan den Tjful een Leger uyt alle

aandcnYflui ^^ belle TrocpcM , dic men , behalven tot Maflricht., in dienft

^^ °
* hadde , trekkende tot dien eynde meeft alle de oude Compagnien mjx.

de Frontter-Steeden op den Riinj die men befet liet met cenige re-

fteerende,die meelt nieu-geworven en ecnige daar van noch niet com-

pleet , noch met geweer voorfien waren. Hier by quamen mede eeni-

gc Volkeren,die menuytkrachtc van de AllianticDefenüefmet Span-

jen op den 17. Decemb. ló-ji. opgerccht
,
gefonden hadde na de

Spaanfche Nederlanden , om in de Steeden van Namen , Falencijn

en andere te obferveeren de Franiche inhaarmarchecrcnna Luyker-

/4?;(^ over den Spaanfchcn Bodem , alfo men niet volkomen verfee-

kert was , of het Deflcvn van de Franfche niet mede op defelve Ne-

derlanden gemunt was. Dewijl men lag, dat de Franfche met haarc

Legers waren gemarchecrt na den Rijn , en geen Volk achter gelaten

hadden, waar door fy dcFrontier-Steedcn aan de Ma.14 en in Bra-

é»*!»^ konden attaqueeren, fo commandeerde men mede naden Tf-

TK/bynaalleTroupen, die in defelve SteedeninGarniloen lagen, en

Hoibndfche liet dcfclve Steeden bewaaren door Burgeren , die uyt de Hollandfche

drimntie Steeden op Patenten van de Gecommitteerde Raden , in dato den 9.

icn gecom- Aprtl ter nombrc van
5 5 50. dcrwaarts Waren gccommandeert , waar

raandccrt.
^^^ Ani^erdam contribueerde 1000. man meell \>^^aart-gelders y

Dort , Haarlem en Lcydcn elk 500. Burgeren , Rotterdam 400.

Delft , den Haag , Hoorn en Enchnyfen yder 300. Gorcum 250.

Gouda zoo. Schiedam 100. c\\ Schoonhoven 75. Sec. die verdeelt

wierden in de Steeden van Geertruydcnberg , Heufden ,
Briel en

Het Leger Gorcum. Het Leger aan den T//«/, dat by monfleringe pas hall: lo Ikrk

tïrïm!""' wicrde bevonden als gemeent was , wiert op aanfchrijvens van de

üetki. Gccommittecrdens te Velde , dat haar noch lo.duyfcnt man moften

toegcfonden werden, verfterkt met.zooo. man uyt de Provtntie

van Vytrecht , waar toe de Stad Vytrecht hadde gecontribaeert

600. man.
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600. man jimersfoort 200. Rhenen 100. Vï^i'jlt^ te Bmrflede 60.

Momfoort 40. en 't platte Land 1 000. mannnen , als ook met cenige

Compagnicn Soldaten, die de ó'?<«4;f;?z/4«/yo//<fW tot meerder feeu-

riteyt van hare Provincie geworven hadden, met 1800. VVaan-gel-
ders en veele Boeren , onder dewelke uyt Noort-HolUnd alleen

1375. (van de Huys-luydcn uyt 't felve Quartier , die op Geweer ge-

ftelt , en in Regimenten en Compagnien verdeelt waren , en die

alle ecnpariglijk onder geen Vaandel Commando hadden willen ont-

fangen , als onder defen Eed : VFy [weeren het Landgetrouw te[ui-

len T^n-i en te gehoor[amen onder de Staaten en den Prins van Oian-
ge) van Hoorn tTchecp gingen op Harderwijk , en van daar aan den

7j[ul in redelijke goede ordre aanquamen
, gerangeert zijnde in 14.

Compagnien onder het Commando van den Heer facob Lobs , al-

waar fy mede moften werken tot het aflteeken van een Leger-plaats

tuflchen Zutphen en Aarnhem , daar op den 7. Mej gepubli-

ccert wierde Vry Leger , dat elk daar vry mocht komen foetelen , en
daar men Sijn Hoogheyt (die gclogeert was op 't Huys te Hinderen y

den Veld-Marfchalk f'^orfl Maurits op 't Huys te Nteubeek^y den
Veld-Marfchalk VVurts op den Heer Huygens Huys , alle in F'oorfl

gelegen , en den Graa[ l'^f/'tllem van Hoorn als AÏaijire de L'Artil-
lerie op 't Huys de Mars by Zutphen , voor welk Huys op de

"Weyde den Ojfenweert degeheele Artilleryeftontgecampeert) da-

gelijx als een jeugdigen Achilles fag heen en weerfwecven, omcin- vigllantlc

geit met verfcheyde Generaals Perlbnen , met dewelke hy na allen Hooghèyr.

mogelijken vlijt , op alles nodige Ordre ftelde , enverforgde , dat

het Leger beter met kruyt en loot wierde voorfien, als het noch was

2. dagen voor Pingfteren, ten tijde als ^A-^^/ê"/ al bdcgcrt was , want
het fich toen in cas van Attaque geen 2. dagen door gebrek van kruyt

hadde konnen defendeeren j Hy dedc voorde laatftereys weder het die het Le-

geheele Leger monfteren , en bevond daar aan cfFe6live Soldaten , lo f"fee °fwak

te voet als te pcerd, niet meer by een , als 17. a 18. duyfent man-'^^*'"^»

nen , gerangeert in 19. Regimenten te Paard, als namentlijk de

Garde van [tjn Hoogheyt , Graa[ van NaJ[auvv Lieut. Gen. F^eldcrcn

hieut. Gen. AIumbM Mayor Gen. Heeren van Ginkel , Obdam
,

^sGravemoer^ Svvart[enborgy Eppe , Har[olte , Gran[ vanl^^aldckj,

fo[ephy Soutelafide, Kingma, Almelo en 4. Spaanfche Auxiliaire Re-
gimenten onder Don Sarmiento , Baron de L'Tbergen , Graa[ van
Merode enden Prinsvan Solms , en daarby 19. Regimenten te Voer,
als onder den Felci-Mar[chalk^ l^p^urts , de Graven van Hornes

^

Zi z
"
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Stirum en Solms de Heeren u4ylva , Svvartfenburg , AquïU , //;-

j7ff« Nteuland t
Ammemii , yryhcrgcn , Broursma, Bamphielt j -^^j?-

ï^Ê-Mï , Cajfiopyn , Golfieyn , z/<2« Bcveren , Stccke , i^4;« C?" ^z«

en den Marquis Weflerlo , met dewelke ó^/;? Hoogheyt bewaren

foude een Retrcnchement van i(5. uyren gaans lang , tcgens de furieu-

fe AllaiKen van fo groote Vyandelijke Legers , die door de prcfemie

van haaren Koning en BilTchoppen dapper wierden aangcmcedigt ; Om
welke reeden hoognodig was , dat de Staaten tot haare aiïïfteiitie rie-

pen den fterken Arm Gods , door de iiytfchrijvinge van een Algemey-

nen Boet-V aft-en Bede-dag tegens den 4. Mey , met fpecial be-

vel, van defen Dig (tot nader ordre) t'eliiens met een heyligen yver

op den eerften Woenfdag van ydcr nieuwe Maand daaraanvolgende,

als ordinaris te vernieuwen. Jn vecle Steeden wierden alle avonden ten

felven eynde Bede-ftonden gehouden.

De voornoemde Noort-Hollandfche Boeren, die van 14. tot 20.

Compagnien , yder van 100. Mannen, aangroeyden, hadden door-

gaans weynig of geene handelrnge van Geweer , en waren flecht

gemonteert, deeenemetecn Vuyr-roer , d'andcr met een Snaphaan,

en de derde met een Mufquet alle van diverfe Calibre , die 't meeft ver-

roert en vermollemt of gcdemontcert waren. Sy feyden felfs , dat fy

liever het mesjcn var leer wilden haaien , en een fney-werkjen leggen

,

als tegens den Vyand vechten, waar (oe fy feyden ook niet gekomen

te zijn, maar alleen, om de Steeden te helpen bewaren. Eenige de-

fer Boeren voor Zutphen aan een Dani werkende , fagcn veel ftof

en damp van de meenigte der Vluchtelingen opgaan, waar op eenen

onder haar in vcrbaafthevt uytriep: Sict deer de VyAnd maats ^ ''t welk

fuiken fchrik in haar bracht , dat fy het haafe-pat na de Stad kofen,

latende haar frereetfchappcn en de Zutphenfe Burgers , die mede

werkten, achter; Om welke redenen deGecommitteerdens te Veld

namaals s^^ct vonden , om haar alle weder naHuystefenden , gelijk

Oorlogs
prcpararien

IC water.

ook ten deele gefchiede.

Te water waren de wederzijds machten egaaldcr , gelijk hier vooren

verhandelt is , waar aan fo wel by defen Staat als in Engeland en

f^rankrijk, 1"^^ ongcmeenen yver gcarbeyt wicrd , om elk de fijne

"t eerft in zee te brengen. Tot Amflerdam was men fo vigilant in

't ccjuipeeren , dat inen in 't midden van Aprtl alle Scheepen foude
bruykt

,
om f^^cc "cbracht hcbbcn ; doch door het ^eduvri^e leesie wntcr en Ooftr-

de Oorlogs- ,• ^. , . , /- • i i j At
fchfcpenoverlijKewindvierdmenfogeincommodccrt, dat men op den 12. Apm
KrWn^"^ ''eerft 16. Oorlogs -fcheepen van de eerfte Equipagie over 't Pampm

bracht

Praöijken

tot Anifter-

dam ge-

lichicD.
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bracht na Telfel , alwaar die na de refl lang moften wachten , die men
immiddels door verfcheyde Pra(5tijken over \ Pampm focht te lich-

ten : Men hadde tot dien eynde vervaardigt 4. feer groote kiften

,

diefo wel na deforme der Scheepen waren geaccommodcert , dat twee
voor onder de boeg, en d andere twee aan 't achter- fchipvaft flooten •

Als men die wilde gcbruy.^en , liet men door 't uyctrekken van een
prop defelve (o vol waters lopen , dat fy noch even konden vlotten,

wanneerfy onder de fcheepen met ketenen vnft gebonden zijnde wier-

denleeg gepompt , die door haar nootfakelijk rijfen de fcheepen wel

2. voet uyt de modder lichten. Eenige fcheepen lichte men met bal-

ken uyt de Gefchiit-poorten , die met Dommekrachten op fwaare

Bokken aan weder-zijden opgewonden wierden. En om dat het fom-
tijds gebeurde , dat by een hooge Vloet de wind contrarie was , fo-

maakte de Heer Advocaat Comelpi Hogehoom , tot Amflerdmi be-

kent aan 't Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteyt , hoe dat men door
zeylen onder ^t water , of drijf-zeylcn voor ftroom recht tegens de

wind op voort fonde konnen varen , of dat men over fwaire katrollen

,

vaft f^emaakt aan Ducciilven ^ die men midden in "t vaar -water

mofte heven , de fcheepen in de wind op moll:e voort trekken door
vvater-fcheepen , die voor de wind af fotiden zevlen. In plaats van
defe Ducdalven hadde een Amfterdams Jtibilier genaamt Cornelis

Meyer geinventeert een Anker, welkers voor punt was informevan

een ploeg , dat immer vafter foude in de grond ^aan , hoe meer het

getrokken wierd , "t welk den Raad van 't Ed. Mog. Collegie ter

Admiraliteyt fo v-'el aanftond , dat fy den Lieut. Admiraal Tromp
committeerden > om daar van de proef te nemen , doch eer de-

felve op 't ?cimpm quam , was 't water fo hoog , en de wind fo fa-

vorabel , dat hy alle fcheepen onder zeyl vond, waar door men noch

fo vroeg klaar raakte , dat men door uytpreftinge en in prefentic

van den Raad-Venfionaris , onder 't Opper-gefach van fijn Broeder

den Ruardvan Putten y die meteen Rok van Staat, en met 12. Hel-

bnrdicrs de Souverainiteyt van den Lande foude reprcfenteeren , uyt

Teffel en de Maxs op den 14. Mey zee koos, welke beyde Ef- DeXeciet-

quaders haar conjungeerden , en ter halver zee meteenice manquee- 'an^fche

^jfL ^ \% I i rr n 1 »,T ; 5^ vloot kkft
rende Icheepen uyt ZjceUnd , l^rie\Und en t Noorder-Quartier ge- zee.

fterkt wierden, waar van de Engelfche door een Kits verwittigt zijn-

de , onder den Hertog van fork^^ met grootcn haaft , hoewel noch
niet van alles na b.hoorenvoorfienuvt Di^yns c^i langs de wal den hoek

f^^Je vhSc'
om na Wicht fnapten , uyt vreefe , dat (y van de Nederlandfclie vlucht uyt

Z^ _ ,7, Duvns na
2 3 Vloot vviclu..
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Vloot aldanr foude beflooten , en van de Franfche Vloot gefepareert

Een Engels blijven. Dit wicrdcn de Nederlanders eerll: gewaar uyt een Konings-

S'°feno- ^chip, genaamt de Franlchc Victorie
,
gemonteert met 34. (lukken,

'

men. en j 23. man, dat met alderhande Provilie voorden Hertogvan f-ork^

de Rivier afkomende haar ^s ochtens ontmoete , als fy na de Rivier

toe fetten, om de EngcHche daar te vinden. So ras dit fcliip door fijne

Vlagge in de Nederlandfclie Vloot bekent wierde j liet den AdmïrAxl

de Rnjter aanftonts de roodc Vlag waayen , tot teeken , dat yder

daar op mochte jacht maken , 't welk gefchiede met fuiken vaardig-

heyt , dat een Rotterdams fchip genaamt Zcclandux , onder Capi-

tcyn La Cour-) in korten tijd het felve onderhaalde , en met eenigc

fchooten dwong , fijn Vlag te ftrijkcn, en fijn Mars-zeyl te laten val-

len, dat het gewillig deede, fonder fich met eenen fchoot te verwee-

ren , feggendc het Bootsvolk , dat fy alle gepreft en blijde waren

,

dat fy genomen waren , waar van 60. met het felve fchip voor goe-

den prijfe na de Ma^ opgcfonden wierden , behalven eenigc , die

op de Vloot dienft namen , om tegen haar eygene Landsluyden te

Engelfdie ycchten , mct dewelke de Vloot cours fette na de Hoefden , alwaar

Nederland- fy 's avonts voor Donvres vernamen , dat de Engelfche Vloot daar al

was gepaflcerc na Inricht , alwaar de Franfche Vloot onder den Vice-

jidmiraald'Eflrée al gearriveert was. Hier fetten ^t de Nederlandfche

Vloot dien nacht ten anker even buyten fchoots van 't Kafleel van

Donvres^ en verdeelden fich des anderen daags na gehouden gropten

K.ijf^s-raad in dry Efquaders , waar van het cerfte fich fette in^t ge-

ficht van 't Noort Voorland , dat is aan Dityns , 't ander in 't ge-

ficht van Diiy:ikerkcn , en 't derde tuffchcn beyden voor de Hoof-

den ih poftuyr , om haarc Vyanden te verwachten , die in Wicht noch

cenige da^cn vertoefden , om haar te completecrcn van r.lle defe-

den , die de Engelfche noch hadden wegens haar fubit en verbaafl:

Nederland-
Ygj.fj.£}^ uyt Duyns. Onderwijlen fetten t de Nederlandfche Vloot

voor de Ri- na de Rivier van Lvfjden ^ alwaar fy op den 24. Mey fng affakken

Londai" ")' ^ ^^' Engelfche Scheepen, die haar weder na boven retireerden,

fo ras fy vernamen , dat het de Nederlandfche Vloot was , waar op fy

door eenige Fregatten onder den Vice-Admiraal van Gent vervolgt

treSTsd.o- wierden tot by hcherncjje , alwanr fy haar dicht onder 't Gefchut fnl-

ncveid, dnar veerden , ftcrk zijnde 5". Oorlogs- en 5. Vidualie-Scheepen. Na
deUikc vioó- ^ a 4- dagen vertoevcns begaf haar dcfe Vloot weder na de Zccufe
tenin't ge-

k'ufl; , omtrent ^choone-veld , alwaar fy de gecombineerde Engelfche

en Franfche Vlooten boven wind fag afkomen fo na, dat de Coleuren

van

fchc ver

vo!gt
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van de Vlaggen waren te ondcrfcheyden , alwaar de Vlooten in Ordre

tegens malkandcren eenigcn tijd bleevcn leggen.

Terwiilen dcfe beyde Oorloos-VIootcn in Zee waren , arriveerde vloot van

in 't Vlic en Te\[el een Vloot van in de ^o. Koopvnardyc-Schecpen
, inTcffd,

meed met Soiit beladen , komende van St. Vbes achter EngeUnd en

Schotland ova , om te vermijden het pericul, datCy'm'tCarjaalvreQC-

den te ontmoeten. Van defe liepen ecnige onderwegen af diredt na

de Sont , die omtrent het Kattegat een Engels Oorlog-Schip en ecni-

ge Kapers ontmoeten , die 5. a. 6. van de icive namen , en fuiken

fchrik onder de rell verwekten , dat elk byfonderen cours fette, om
te ontfnappen , en dat een (ijn Schip alree in Zee verliet , dat hy nader-

hand op de £/ƒ nochfalveerde.

Hier voorcn hebben \vy verhaalt , hoe dat in de Nederlandfche i>eStaaten

Havenen waren gearrivecrt veele Engelfche Scheepen,waar onder ec- iTÈn^iVchs

nige vanden Hertog van ^or/^Pafpoort hadden bekomen eenen dag scheepen,

voorheen , als Holmes de Nederlandfche Smirr?afcbe Inloot in tijd

van Vreedc op 't lijt viel; Alle deic Engelfche en Schotfche Scheepen

met die gene, die al te voeren in de Nederlandfche Havenen waren

gearrivecrt, en naderhand noch arriveerden, tTamcnmeeralsyo. ia

'tszctal, waren door Ordre van de Staaten irearrellccrt , om af te

wachten, wat de Engelfche vorder fouden tentecren ; maar alfo die

met haareRupture voortvoeren , fo hebben de Staaten (tot een on-

twijlïclbaar gctuygenis van haare overbillijke Proceduyren , en dat fy

dcfen droevigen en voor de onderlinge Welvaart gantfchruïueulcn

Oorlog niet imputeeren aan de onfchuldigc Gemcyntc van Enge-

land, maar aan den quaden raad v^n die gene, die met hulp van an-

deredoor middelvan dcfen Oorlog, de Religie en Vryheyt van bey-

de de Natiën foeken te difturbeeren , en een gantfch andere Religie

en meer fouveraine Manier van Regeeringe in te voeren) op het ver-

fock van de Geintereflcerde Engelfche enSchotfe Koopluyden, en

meer reguard nemende op het 3^. Articul van het Traflaat van

Vreedc tot Breda gcflooten , als wel op het fchandelijk verbrec-

ken van 't felve Tracflaat , en op de Vyandclijke Attaque op de Smir-

naafe Vloot fonder ecnige dcnuntiatie , als ook op het Recht van

Retorfie haar door het Foüzer-Recht vergunt, alle de aangehoudene

Engelfche en Schotfche Scheepen en Goederen op dcni^-Mey gra-

ticufelijk gerclaxccrt, en de Schippers en Matroofen geconfenteert,

weder vry en frank na hun Land, Vrou en Kinderen te vertrekken.

Het Extrvaót van dcfc RcfoUitie wicrd aanftonts gcfonden aan den
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Ambaffadeur Boreel , mccordre, omby den Engclfchen Koning en

't Hof alle offices te doen, ten eynde de Ncdcrlandfche Scheepen en

Goederen aldaar mede mochten gcrelaxccrt werden, gelijk nader-

hand op den 15. Mey aldaar mede ontflagen zijn alle Nederlandfe

Scheepen, die in haare Havens gearrefteert lagen, waar toe haar te

meer fchecn te bewegen het kleyne getal van ic. a 12. Scheepen, en

de geringe importantie der iclve , alfo fy die 4. Scheepen, die fy in

't gevecht tegcns de Smirnafche Vloot hadden verovert , en van meer-

der als gemeene waarde bevonden, voor goeden buyt behielden.

Hier mede fullen wyde iaakenvan de Zee wat laten bcruften, en

vertooncndc 7V^ffa?<^/>, die de Franfche met grooten yoorfpoetaan

de Steeden leggende aan den Rijn m\ Lnndvan Kleef ageerden.

De ecrftc van allen, die voor 't geweld der Franfchcn mofte buygen

was OrfoH yccn Stad forteerende onder het Gcbiet van den Kcnr-

Vorflvan Brandenburg als Hertog van Kleef y doch zedert den jaare

l6'32. (wanneer Graaf Vrtllem van Naffau den Spanjaarts defelve

met een bclegeringe ontweldigde) befet met Garnifoen van den Staat

der Vereenigde Nederlanden, is kleynen regulier gefortificeert met

een out Kaftccl
, 5. Bolwerken, als 't Kajleel-Galge -blauwen

Torens- Koepoorts- en Henkes - Bolwerk., -^.Ravehjnsy i. Hal-

ve- Afaan, 2. Uytgaande Poorten > als de Rij?i- en Koe- Poort en.

z.h'mwQW Poorten alleen op de 'NJC'al correfpondcerende, als de

Benthemer- en Eggcr-Poorten , die men alle vier kan uytfien , als

men voorde Hooh-wacht in het midden van de Stad op de Kruys-

ftraat ftaat.

De Fortificaticn defer Stad waren redelijk wel gepallifladeert, en

met Canon voorfien , en de Gracht noch een man diep vol waters,

maar het voornaamfte Defeótwas, dat de Batteryen meeft te hoog en

nochontramponeert, en met Schans-korven bcfct waren, die noch

niet met aarde Vv'arcn aangevuk, dat de Gracht van het Contrcfcarp

djroogwas, en het Canon Tonder Schiet-gatcn bloot ftont.

HctGarnifocnbcftondin lo.Compagnien te Voet en i. te Paard

alsonder de Capiteyncn Aïoulard Commandeur, A'ö^/'^(?É'^Majoor,

Eck^, Gorshe , Godijn , Haket , Piek^y de Klaar , Immïngü en

Dedeniy cnêiQnQornzx.w:Ln Lujferaady dieweynigtijds voor deaan-

komft dcrVyanden lioch waren verfterkt gcwccft met 7,. Compa-
gnien te Paard, als onder ?ofephy Vlardingen en VTrangel , en een

te Voet onder Affro^^, dewelkedoor Patent daar uyt waren getrok-

ken. Inditflcchtpoftuyrmoftditklcync Garnifoen, dat in 't geheel
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gen 800. Combattanten konde uytmaken , met een onwillige Bur-

gerye, die tot non pre'judicie van haare Neutralkeytde^^apenentot

befcherminge van naare Stad niet wilde opvatten , en maar met drie

Conftapcls en niet eeneenigen Ingenieur den aankomenden Machti-

gen Vyand verwachte, die lich op denlaatften Mey meteenTroup
Paarden onder de Stad voor 't eerft liet fien, dochfohaaftin't Meur-
fche Bofch retireerde, als hy de Compagnie Paarden uyt de Stad op
fichfag aankomen > omhemterecognofceeren. Den \. funy ^2x^x\. Orword6^

de Pafl'agien rondom de Stad wel van verren befct , doch niet fo, ofde
^^"^'

Officiers van hier en Rijnberh^^ (welke 2. plaatfen maar omtrent een
iiyrtjen van een leggen) quamen fich op dien dag , naar ouder gewoon-
te , onderling befoeken.

Maar den 2. dito met het lumierenvan den dag vertoonde fich het „'^°°' ^^"^

geheeleGros, dat onder den Hertog van Orleans als Generalillimus orieans

,

en Dhc de Creqm als Veld-Marfchalk van 's Konings Leger (dat 3^0*^3^°°"

Rijnberk^ berende) gedetacheert was, om defe Stad te attaqueeren,

't welk op haar eerfte aankomen aan den MooUn-herg begonde te gra-

ven, van waar het dien avond noch approcheerde totinde Contre-

fcarps Gracht, die
,
gelijk gefeyt is, droog en uyt geen gedeelte der

Fortificatie geflanqueert was. Des avonds tuflchen 9. en 10. uyren

begon de Vyand met mufquetten dapper te chargccren op de Stad,

onder 't faveur van welk gefchiet en donkerheyt van de Nacht hy op-

wierp twee Batteryen , eene op en eenc beneden den Koedt)k^y bedek-

kende fich voor de koegels uyt de Stad met veclc 'Wol-fakkcn.

Den 3. dito voor de middag dede de Vyand de Stad tot tweemaal en opeyft,

toe fommeeren, met prcfcntaticvangrooteavantages , om (Co het

fchcen) fijn groote defleynenteverhaaften, bedienende fich onder-

tulTchen, tegens Krijgs-Recht , van de Stilftand van wapenen , om
fijne Batteryen te voltrekken, die anders uyt de naafte Bolwerken van

de Stad met Mufquetten te bereyken waren, en lich niet onthcnde, om
immiddels met honderden fichophet Contrefcarpte vertoonenjdoch

als defe rcfpeciiveSommatien wierden gcrcfufcert,retireerde deVyand ^^°^
»^^"-

fich binnen fijne werken , en begon 's middags tufièhcn 12. en i . uyr
°

van beyde die Batteryen op de Stad dapper te fchietcn, waar door een

Vrou en een kind ,( al? ook den Chirurgijn van Capitcyn Eck^ op de

"VTal door een Miifquet koegel dood bleef ^ en cenigc gequetfl; wier-

den i Hier op blcevendic vandc Stadfo weynigfchuldig , dat door Dapperhcyt

haar gcduyrig canonneeren en fchieten uyt Mufquetten dood bleeven fo"nf,"n

'

alleen aan Officieren de GraafW/« , den Ridder <^'-^m«/>« niet verre rchade d«r

A a a itaan-
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ftaande van den Koning en Monfieury met noch een Lieutenant, en

gequetft wierden den Gx^zï de G'r^^/cf MefT. de S.KHiUtre Generaal

Lieutenant van de Artillerie, d'Orbtgm Capiteyn, de l^eance Capi-

teyn onder ^t Regiment van den Deauphiriy den Commandeur van

Frezenoi , de S'. Remy en P^aifn Lieutenants van de Garde , den

Marquis de Chenois Vaandrich van de Garde , de Beattvifé en de

CombLe y en andere meer, dicnaAVyj-gcbraclit wierden door ecnig
De Stad we-

y

q1]j ^ dat onderwegen VTummelhi^fen uyt plonderdc. Dit fchie-

ten uyt Mufquctten en Canon duyrde tot''s avonds by 8. uyrcn , wan-

neer de Stad voor de derde maal wierde opgeëyft , met drcygcmenten

van mafTacre van ''tgeheele Garniloen en ruïne van de Stad,indicn men
cnptepara- dig ^Jet opgcvcn, maar een rtorm afwachten v\ilde, die d'aanftaande

tot"h« flor- nacht met alle macht voor handen was, waar toe by denVyand alree

meo. vvaren vaft geftelt twee ftormen en twee loofe allarmen te gelijk op

vier plaatfen te beginnen , waar toe door 1200. Ruyters de Fafcines

aj wierden aangebracht. De twee ftormen waren geordonneert, om
aang€voert te werden onder het beley t van den Hertog de la Feüillade

Lieutenant Generaal, den Chevaüer de Loraine Veld-Marfchalk , en

Afejf. de Lt A^arcjue y en Bonquemar Biigadiers, enden Marquls van

'beringen Qo\onQ\ van "'t Regiment vanden Deauphin, De twee loofe

Allarmen fonden begonnen werden onder den Graaf van Sf. Geran en

den MarcjHts de Moujfy^ Waar op by den Comiiiandcur en den ge-

heelen Krijgs-Raad in deliberatie genomen zijnde aan d'cene zijde de

groote macht van den drevgenden Vyand, en aan d'andcre zijde haar

ifi(5«o r. kleyn getal, de groote nootvan den generalen ftonn, en de Wanhoop
van eenig fecoürs ofte ontfet, wiérdgerefolveert twee uyt haar tede-

Tweeoffi- puteeren
,
gelijk dangedeputeert zijn de Capiteyns £r^en Dedem , om

sud ge^depu- met dcn Vyand te tradeeren over eerlijke conditien; Doch komende
teert om te

j^j^j. q^^^ j,^ Conferentie met eenige voorname Franfche Cavalliers,
«apuuleeren. o •

i 1 ••
1 1

waar onder M". de Candale mede een' was , wierd van de zijde der

Franfchen gededineert , om fich in eenigc Capitulatie in te lieten ,

maar begeerden de Stad alleen op de Difcrctic des Konings , Waar toe

de voornoemde twee Gedeputeerdcnsfeydcn, geenfins gclafl: te zijn,

maar alleen om te traólceren van eerlijke conditien , 't welk oorfaak

was , dat de Franfche den Capiteyn Eek , om nader Ordre te halen,.

weder na binnen fonden , houdende den anderen , te weten Dedem
fo lang by haar, totdat £c;^weder buyten quam, die de Difcretie van

den Koning voor Capitulatie aannam.

nJeïSfnea
* ^^^ ^p trokken dc Franfche dien fdven avond noch in de Stad ,

en
orfou

,

be-
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befetten de "Wallen en Poorten met haar Volk , ordonnecrende, dat

alle Staatfchc Soldaten met haar volle geweer aanitonts fouden komen en disar-

op het Kafteel, en haare wapenen daar latende, gaan haaien alle haare
™e""i het

plunjes of bagagie , op peyne , dat de Contraventeurs , die men op
ftraat ofelders vinden mocht , onder de Voet fouden gcfchooten wer-
den ; En de Officieren kreegen laft , om fich te retirecren op ^t felve

Kafteel in "t Logement van den Commandeur , alwaar fy dien nacht

over met grootepatientie en vrees moften verblijven tot den volcren-

den morgen, zijnde den 4. /««ƒ, wanneer Cy alle fo wel Officiers,

als Soldaten en Ruyters wierden gedifarmeert. Ditwasd^eerfte Plaats, en geven

die de Franfchc veroverden, en daar fy ook de eerfte bliiken eaven van '^" ^"^,^
, wr • T^-r '

I »
&'"" Exempel van

haar Konmgs Dilcretie , en van haar tyrannigen Aart ,- ^C'^ant het haarentyraa-

Eerfte, dat fy commandeerden , was, dat alle Capiteyns SiZnïioms^^'l^^^l
fouden aangeven alle Franfche cnSwitfers , die onder haar te Voet of Landsiuyden,

te Paard dienden , met bedreyginge , wanneer fy eenen quamen te ver- vin"de°sta"a^

fwijgen, dat fy in deflelfs plaatfe fouden geftraft werden, waar op'cr **" ^arc"»

vijfworden aangewefen, die op ftaande voet, fonder dat haar tijd wier-

de vergunt , om een goede gedachte tot God te 1'cheppcn , aan de "Wip
van de Brugge wierden opgehangen , onaangeficn defelve geen Over-
lopers waaren , maar haar in der Staaten Üienft begeven hadden ten

tijde, als haar fulx door confent van haaren Koning, en de Trad:aten
tuflchen hem en de Staaten wasgepermittccrt , en onaangefien defelve

in het begin van den Oorlog geern waren gerelaxcertgcwecft , en
Pafpoort verfocht hadden, die haar geweygert was, ter oorfake, dat

fy in tijd van Vrecde 's Staaten geld getrokken hadden, en nu ontflagin-

ge verfochtcn , daar het geen tijd v/as , om oude Soldaten te laten gaan,

waar van groote fchaarsheyt was.

Het Tweede, dat fy deden, wasnochflimmcr,als het eerfte, want als mede het

fy lieten al de Soldaten, behalven de Officiers, die op een Kamer van l^i^ut^"
t Kaiteel opgeilooten bleeven , op een Troep als weerloofe Schaapen was , aande

ter flag-bank in den Hofof Tuyn van 't Kafteel by een drijven , onder Slcn?
dewelke fy de fang froid en met koelen moede fodanig met nuifc[uet-

ten chargeerden , dat daar vantudchen 30. en 40. wierden gequctft

en vcrmoort , daar op wierden fy alle aan de woedende foldaten over-
gegeven , van dewelke fy in der haaft moeder naakt , immers die ge-
ne , die een goet hemt aan hadden , uyr gcklcet , en haare blootc rug-
gen met ftokken en het plat van de decgens paars en biocdig gcflagcn
•wierden, zijnde onder defe gevangene gevonden 2. a 3. foldaten

vrouwen, diehaar met groente wel fochtcn te dekken, maar fodanig

A a a 2 vvier-
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vierden getraöeert , als men niet anders van fuiken wreeden Natie

haddc te verwachten , die met haare onmcnfchclijke aólien wilden

overtreftcn die Dwingelanden, dewelke wegens haare verwoetheeden

in de Hiftorien voor Tirannen en Monfters van Mcnfchen excmplaar-

lijk werden vertoont, want het by de aldcrwoeftc Heydenen en Bar-

baren , die eenige Ordre van Politie hebben , voor een geheyligde

Wet altijd is onderhouden , datfy de Oorlogs-gevansjene niet meer

tradcerdenals Vyanden, maar als lodanige, die meer commifcratie

als harde ontmoetinge mcriteerden , (o wierden dcfe arme menfchen

,

die haar op de Difcretie van hunnen Koning, die by de Franfche Mili-

tie als een aardfchen God wierd gevenereert , hadden overgegeven , na

de Indifcretie defer baldadigen gehandelt, en dat alleen op pretext, dat

fy tot haar eygen defenfie , die de natuyr Telfs permitteert en gebiet

,

en uytgetrouwheyt tot haare Opper Heeren, aan dewelke fy metee-

den gebonden waren, haar op "t eerfte woord van hunnen Koning

hunnen grooten Monarch niet hadden overgegeven, maar fich in dier-

voegen tegens hem met feytelijkheden geoppofeert , dat hy gecon-

ftringcert was geworden, om Gefchut tegens haar te planten, en haar

daar door tot haar devoir te dwingen.

Hier op viel 't mede de beurt van de Officiers , die door de venfters

van haare Kamer, daar fy op waren, defe Tragcedie niet fonder ont-

roeringehadden aangefien, want 5. Franfche Officiers , die kort ge-

volgt wierden van 3. andere ,
quamen met bloote Rappiers en Piftoo-

len in defe kamer bolderen met geen andere mijnen , als of fy haar wil-

den onthaalen ,
gelijk de ellendige Soldaten , 't welk de Officiers be-

woog , om op 't nieuws om Quartier te bidden , dat haar te voren , be-

houdens lijf en goet , alrce gegeven was, waar op fy alle, felfs ook

den Gouverneur , haar geld mollen afgeven , en toelaten , dat de Fran-

fchc haar van alles berooiden , dat hun aanftont , werdende den Cor-

net van Lujfenraad fijn Kolder mede uytgefchut.

Na verloop van wcynige dagen kregen defe Officiers pcrmiffie,om

te mogen logeeren in 't Huys van den Majoor Koerheek^ , onder con-

ditie, dat d'een voor d'anderguarandccrde. Den Sergeanten en eeni-

ge Corporaals wierd het Raad-Huys tot een gcvankenifie , en den Sol-

daten de groote Tien-Schuyr gegeven. Dcfe laatfte moften de Fortifi-

caticn van de Stad helpen demoliecren , wanneer fy gefamentlijk , na

verloop van 3 . wecken wierden vervoert na Rijnberk, , alwaar de

xanson«i«n. Officiers op Ran^ocn gcftelt zijnde , moften bctaalen den Rit-meefter

200. Rijx-daalders , de Capiteynen yder loo^ de Licutenants 40.

ca

en aan de
gevangene

officiers

,

die (ich

noch moften
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endeVaandrichs 30. waardoor fyvryheytkreegen, om te mogen ver-

trekken vverwaarts fy wilden j mits alvoorens hooft voor hooft teyke-

nende, datfy van die tijd af, binnen een rond jaar tegens den Koning
nieten foLiden dienen, gelijkte fien is uyt de Pafporten , die haar gege-

ven wierden, zijnde van inhout, gelijk onder iV^/w.
3 7. blijkt,

In defer voegen is Orfou gebracht onder "'t geweld der Franfchen, crfouuord

en van Garnifoen en Fortificatie fodanig ontbloot , dat het meer een g^^^^'^o-

Dorp dan Stad geleek, voornamemlijk als men fagop ^tkleyne getal

der Inwoonders , die^tmeeftna Duysberg en anderwaarts gevlucht, en

der Franfchen handen ontweeken waren , maar met haar goederen haaft

weder daar binnen moften komen ophooge ftrafte, die deFranfcheby

haare indaginge op de onwillige hadden geftelt.

Rijnberkj^tn Stad forteerende onder 't Gebiet van den Biflchop van Goede ihua-

Keulen, leyt een uyr onder Orfou en twee uyren boven Fl^efel aan beï"^''"'
den Rijn op fuiken avantagieufen plaats, dat het bequaamis, om al-

le omleggende Landen onder contributie te fetten , daar door het oc-

cafie heeft gegeven, dat het meermaalen belegert en verovert is , om
"welke reden den Marquis Spinola het noemde La Putane de laguerre^

datis, De Hoer des Oorlogs. DeStaaten Generaal defe Stad in 't jaar

1633. door Prins Fredenkfiendrik^mtt eenbelegeringe van 3.wee-

ken den Spaanfchen ontweldigt hebbende, oordeelden defelve voor

haaren Staat in "t toekomende fuiken heerlijken en fecuyren Bolwerk,

dat (y de oude Fortificatie met een tweede Gracht en Wal , als ook Haare Forei-

meenigebuytenwerken deden voorfien, indiervoegen, dat fy befloo- ""^'

ten leyde in 9. Bolwerken, 10. fo Ravelijns als Halve-Maanen

,

en dry Poorten , als de Orfoufche- Gelderfche- en Rijn -Poor-

ten,

Defe heerlijke en door de Wereld beroemde Fortificatie was zedert hoe die ver-

de Dood van den laatften Stad-Houder Prins l^Fdlem de II. H.L.M, v'^^^"'

tot in 't jaar 1 67 1. door negligence en verkeerde menage fodanig ver-

vallen, dat de Contrefcarpcn waren buyten wefen, de Palilfaden en

Stormpalen weggerot , dcBorftweeringen niet over 3. a 4. voeten

dik , de Soldcringen en Aftiiyten vergaan , en al de reft in defolate con-

ftitutie en buyten poftuyr van defenfie, om welke reeden de Staaten

Generaal refolveerden , de Fortificatien van die Stad te brengen in

voorigen ftand, tot welken eynde fy uyt £wwfn/^ derwaarts fon- en weder op-

den den Ingenieur facob Bofch , dewelke ingevolge van fijne Com-^**""
'^^'^

miffie met fuiken vigilantie en promptitude de vcrvallene Fortifica-

tien weder op maakte , dat alle de Ravelijnen wierden voorfien met Pal-

Aaa
3

lif-
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lifladcn en Störmpalcn , dat de vervallcne Borftweringen wierden

vernieuwt en vcrlvvaart , en om de hecle Stad een nieuw Contre-

fcarp opgeworpen , in het welke op alle Tenailles waren gemaakt
Travedèn met dubbelde Banquetten , tot beter commando over de

Contrefcarpen , zijnde in yder Travers een ruyme Plaatfe des armes
,

^o dat men uyt elke linie van de Contrcfcarp konde retireeren in elke

Travers , zijnde yder Travers met Pallilladen afgefneeden , blijvende

alleen maar dit notabel defcd omtrent de Fortificatie over, dat het

Retrenchemcnt tuflchen de Stad en den Rijriy tegens^'t aanraden van
den Ingenieur, die het hcelwildegeplaneert hebben, door ordrevan
den Commandeur en d'OJferp was onopgemaakt blijven leggen , waar
door het den Vyand voor een fchuyl-plaats dicht onder de Stad kondc
dienen, als mede dat de Ejfer-Scham aan de over-zijde van den Rijn

by na geplancert zijnde wierdc verlaten , blijvende alleen maar daar op
als ook op \ voorii. Rentrenchement een Ronduyt ftaan , die op het

aannaderen van den Vyand beyde in de aflche wierden geleyt ; Anders
tot een mocht defe Stad voor een perfcól Model van een Fortificatie verftrek-

romdê. ken, enwasbcquaam, ommeteenfuffi^ant Garnifoen en compleet

Magazijn een belegeringe van een heel failben uyt te ftaan , en een heel

Koninklijk Leger te vernielen , te meer , dewijl den Ingenieur de "Wa-
ter-molen tullchen de Stad en den ^//;? leggende , hadde doen af bree-

ken , en het Molc-watcr met een Dam by dcfclve Moolcn fodanig op-
ftouwen , dat hy door een nieuw gegraven Canaal na de Zuyd-zijde de
Stad van buytenen konde onder water fetten , tot aan de Orfoufche

Voort toe.

Het Maga- Het Magazijn was fo wel beforgt, dat daar in en op de "Wallen wier-

voorilen.
*^^ den bcvonden een goede quantiteyt Stukken Gefchuts, So.duyfent

ponden Bos-kruyt , en aanvordcrcOorlogsgcreetfchappen en toe-

behooren lo vee', als mochte vereyft werden , tot een rigoureufe de-

fcnfie , met een goede quantitcyt Koorn , Stokvifch, Oly, Sout,
Kaas, &c. dat lo. a iz. dagen voorde belegeringe, uyt Holland
daar was aangekomen.Op dat men in de Stad door ^t manc]uement van
Moolens geen gebrek aan 't gemaal mochte lijden, bracht den voorn.

Bofch te wegen, dat alle Hand-moolens van de omleggende boeren
,

ter nombre van omtrent 80. na binnen wierden gchaalt , om fich in

de Belegeringe daar van te bedienen,

ontbloot van
^^^ Garnifocn fo van de befte Cavallerye als Infanterye vv'as binnen

haar yoorig de Stad hct gcheclc Voorjaar 16ji. fofterk, als defelve tot behoor-
Garmfocn.

\\^q dcfenfie vereyfte , maar wierd kort voor de aankomft van den

Vyand
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Vyand met het uyttrekken van ecnige oude Compagnien Co verfwakt

,

dat het aan veelenoccafiegaf, om daar van vreemd te oordeelen, ge-

brnykende eenige de hardicflc , om de gene van ontren en verraat aan

't Land te fufpcdeeren, dewelke door haarc Patenten de Stad ontbloo-

ten, en der felver vacante plaatfcn niet weder befetten met andere Mi- .
*

litie, die noocHikelijk vercyft wier de, beftaandc het gcheele Garni-

focn in 15. incompleete Compagnien Voet-volk, die tTamen niet

boven de 10. a 11. hondert mannen konden uytmakcn, zijnde de

Burgers gedifarmeert, om dat fy voorst mceftcndeelpapift waren, en

weygerden het geweer te gebriiyken, dewijl fy om reeden, gelijk fy

feyden, aan haaren Keur-Vorft metEede verplicht waren. Over de envanhaaren

Militie van defe Stad hadde lange jaaren gecommandeert den Heer mandam"™'
Polman , die kort voor de Belcgeringe met iijne Compagnie daar iiyt w'e"s piaatfe

wierde getrokken na ^t Leger aan den TJful , werdendc fijne Com- meteen^leu-

mandeiirs Plaats gefuppleert met fohanvanBaJfum , aan wien voor wen com-

cen Adjund , en aan het Garnifoen voor Mede-Hooft toegevocgt enmcteerv

wierd een Pcrfoon , zijnde Roomfch van Religie en een Tr van Ge-
^d"ilna"

boortc
,
genaamt Damel Baron d'Offery Colonel van een Regiment

Paarden ten dienfte defer Landen, op dat fich den Commandeur tot

meerder Confcrvatie en Defenfie van defe Stad, enartgeen daar aan

dependeert, bedienen foude van deflelfs AdvijsenGoetvinden, de-

wijl hy een Man was van credit, en wiens Raad was als een Oracul,

doch in der daad als een Achitophel^ die tot loon kreeg een Strop

,

gelijk defen een Swaart,om fijne verraderlijke conduite, want hy voor- DeFranfchc

naamfte oorfaak was van het fchandig overgeven defer redoutable For- fichTan'ver-

treffe aan een Vyand, die noch geen eenige fchoot daar op gedaan had- "derye,

de, en die fijne Glorie, daarom hy, nafijneygcnfcggen, quam oor-

logen , focht te vergrooten door vcrraderye en corruptie der Officie-

ren van fijne Partye , 'x. welk altijd een middel is gehouden , waar door

een Triumphanten en Viftoricufen Vorft fijne verkree^ene Glorie .^^^ vanalTr11' T^ i^ji-tij rij tijden afvoor
vcrdonkert en uytveegt. De oude Ach^i hielden t voor een Icnandc- een schande

lijke (ikgefwijgdaneenglorieufe) daad fijnen Vyand op die manier te " g«houdcn.

bedriegen , en Divico eenGefmt vandc Svvitfers aan ftdtm Cafar

feydc, dat fijne Lands-luyden het alleen voor een Eer hielden , haare

Vyanden door dapperheyt en behendighey t, maar niet door bedrog en

vuylc corruptie te overwinnen.

Een Strataiema en behendigheyt daar en tegen , die niet befmet e«" Strau-

ts met eenige corruptie , isnietallcenby allen toegelaten, maar ver- ooiloft.

dient ook Glorie voor den genen , dienfc wel gelukt j So gaf God
aan
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aan ^ofm laft , dat hy de Stad y4i door een acliterlaag foude ver-

riflen , en dat David de Philipnen van achteren foude overvallen

;

Als de Lacedemoniers haaren Vyand door lift hadden overwonnen,

offerden fy aan haaren Krijgs-God Mars een Os , maar fo fy mee

openbaar geweld de Vidoric verkregen hadden, offerden fy alleen

maar een Haan. De kennifle , om een Stratagema wel aan te leg-

gen is de blom van de Militaire Kunft, die een goeden Veld-Overftcn

DeFranfche maakt; Maar defen grooten Koning Loups in eygener Perfoon , met

[°jJ^^^Qyj'"' een feer groot Leger en veele Officiers, op welker Krijgs.kunde hy
Verraderye. roemde, liggende voor een kleyne Stad , dichy wel wift, dattefwak

was van Garnifoen, 't welk door gediiyrigen arbeyt aan de Fortifica-

tien by dag, en door geduyrig wacht houden by nacht te feer afgemat

was tot een vigoureufe refiftentie tegens de furie lijner Soldaten , ont-

fietfich die Stad als een genereus Soldaat aan te taften , maar behelpt

fich liever met vuyle corruptien en omkoopingen van den voom.d'Of-

fery, wiens Verraderye niet alleen klaar blijkt uyt fijne Sententie, hier

achter onder Num. ^S. geproduceert , die van Sijn Hoogheyt o^

den 25. ^Hgtifii is geratificeert , en op den 27. dito 'm\ Leger tot

Bodegrave geexecuteert , maar ook uyt dit verhaal van 't Beleg en

Overgaan dcfer Stad.

De eerfte Het gedetacheerde Leger onder D«c^tf Turenne trok den laatften

R^jnijerk!""' ^"7 ^^ ^' /"^/ i6'72. een halfuur achter Rijnberk, om na Burik^y

van dewelke fich een Troep van omtrent 50. paarden niet verre van de

Gelderfcbe-Poort voor de Stad vertoonden, dewelke retireerden , fo

ras fy het Canon uyt de Stad vernamen , dat op haar begon te fpeelen

;

Den dag daar aan wierden alle Paffagicn rondom de Stad door voor-

loopcnde Dragonders van'sKonings Leger befct , en de Stad ejfe-

Bivè bcrent, komende fomtijdsfo na onder 't Gcfchut , dat haar het

Canon gemakkelijk bcreyktc.

eSiS'"'^ Den 3. dito fond den Baron de Hovelich , die Raads-Heer en
komt binnen Maihematicu6 van den Bijfchop van Straatsburg , en een Neef van

* ^'0//}r^ Huysvrou was, door een Trompetter geaccompagncert met
den Knecht van (5^' O/Jf-ry, een brie fin de Stad

, (daarvandeOpfchrift

hielt aan den voorfz. d'Ojfery , maar den inhout , fogcfeytwierd, aan

den Commandeur f^anBajfum) verfockcnde licentie, om binnen de
Stad te mogen komen , 't welk fy beydc , buyten eenigc communicatie
vandenKrijgs-Raad, nietalleen toeftonden, maarhemfelfs ook aan
de Gelderfche Poort gingen verwelkomen, en, tegens Oorlogs-Recht
onvcrblint binnen geleyden tot in't huys van denCommandeur,alwaar

hy
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hy verfocht , wanneer het Garnifoen door de Macht der Franfchen «Iwr hf eea

geforceert wierde, om de Stad over te geven, dat men dan doch de- SoTpri'

felve niet in de afTche wilde leggen , en maar een puynhoop overlaten ,
^°'°»»»

gelijk fijn Heer en Meefter (t^uafi vero) gehoort hadde, dat men fulx

van refolutie was te doen , maar ingevalle men echter daar mede voort
voer, dat het dan met de Militie qualijk afloopen foude by het over-

gaan van de Stad.

Hier tegen wierd de Hovelicb van den Commandeur ten vol-

len verfeekert , dat noyt daar over was gedelibereert , veel min
daar toe gerefolveert, waar op hy na eenige tYamenPpraak van daar

wierde geconduifeert na 't Logement van den Colonel d'OJferv\

daar hy met particuliere conferentien weder lang wierd opgehouden

,

tot dat hy eyndelijk van daar door d'Ojfery en den Commandeur niet ," van

alleen onverblint , als vooren , wierde begleyt totbuyten de Rijn- Ikrïuyt-
Poort , daar den Commandeur fijn affcheyt nam , maar van d'Ojfery S'^^J"»

,

alleen ook wierde gevocrt over het Contrefcarp tot by na het vervallen

Retrenchement toe, dat tuflchen den Rijn en de Stad lag , daar {y
beyde bleeven ftaan, en de onopgemaakte Buyten-werken , daar de
Fortificatien opbaar fwakfte waren, affpeculeeren, wijfende d'OJfery enaangcwe-

aan Hoveüch alles met de vinger aan, diedaaropfclfstrattotophet a?ndcfpM-
Retrenchement, van waar hy met een Verre-kijker alles doorfag, en 'ificatic,

daar navan^'Oj^r/ vertrekkende, door dellelfs Trompetter gccon-
voyeert wierde tot in 's Vyants Leger, dat den Ingenieur Bofch op het

Rijn-Poorts Bolwerk by 't Gefchutftaande aan alle Soldaten, die daar 'tweikaan

omtrent waren , dede layt uyt roepen: mannen het is verraat enver- 'l^^^^xTlll^

fpiderye. D'Ojferj weder by de Poort komende vraagde den Inge- wekt , dat

nieur : Hoegaat 't , hoegaat 't , daar op die antwoorde , hoe foudc het "eld y«wcc-

gaan, ik fie wel dat alles verraat is, gelijk ook de Capiteynen Rogters '^"•

en ZJytenbogart fiilxden Commandeur als een fufpeóte (aak voorhiel-

den , feggende , dat het onbehoorlijk was , dat men ymand van den
Vyand door de Werken foude omheen voeren , en alle defedcn aan-

wijfcn. Hier over hielt fich den Cöww^Wa^r fogcbclgt , dat hy haar

toevoerde : Gy foekt my dagelijx tcpiqueeren , ik^ faldoen wat ik^vvily

hehje wat te feggen, gy kunt hetfchrijven aan onfe Heeren en Meeflers^
daar toe den weg afgcGieeden was. Hier mede paflecrde dien dag,

fonder dat den Vyand eenige a6He van hoftiliteyt pleegde.

Den dag daar aan zijnde den 4. fnny quam 's morgens een Vyands ^*^" Vyands

Trompetter aan de Gelderfche Poort Appel blaafcn , die door Or- br°nTec"
dre van den Commandeur al mede onverblint wierd binnen eevoert ^'K^ '° *^*

öDb met
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piet een Brief, welkers opfchrift ook hielt aan «^'Oj/J^r/ , maar den In-

houc, gelijk gefeyt wierde, aan den Commaindeur ^ die daar by vanden

Koning verfocht wierde, om te willen permitteeren, dat Duc de Du-

ras mocht binnen komen , om uyt fijne Ordrcyecs te proponeeren,

ien dat daar tegen ymand uyt de Stad als Ofiagter in't Leger nK)cbte

komen , om daar te verblijven fq kng Dtrrit^ in de Stad bleef; Dit

verfoek ftondcn den Commoindeur en d'Offery fonder de minftt

•communicatie met de Kri'jgs-Raad -daar o vet te 'houden , aanftonts

toe, en deden per Miffive , door den voorfz. Trotnpettcr den Koning

liaar confent voor Duc de Dur.n notificecren , daar by voegende ,

tlat fv niemand in Oflage konden fenden , die in qualiteyt met den

hoog gemclden Duc in eenigen decle egnlendc. Ondcrtuflchen fond

d'OJferj zijn eygen Trompetter heen en weer nvt en in de Stad en

's Vyands Leger , fonder daar over den Krijgs-Raad te kennen , ofrap-

port van yets te doen.

Een tweede Volgenden dags , namentlijk den 5. fwiy quam 's morgens weder

bi^rl^reè" ^£" Trompetter voorde Poort Appel blaafen , die, op defelve wijfe,

b"«f« als den voorigen dag , wierde ingehaalt , en een Brief aan de Com-
mandeur overleverde , waar by den Koning verfocht , dat men in

plaats van een Perfoon 3. Capiteynen als Oftagiers foude buyten

fenden tekens D«c <^f i>«rrf^ , "t welk den Commandeur bekent maak-

te aan eenige Capiteynen , dieaan'cHuysvan «s/'O/Zfr^ quamen, (al-

waar den Trompetter mede was) tuflchen dewelke groote debatten

vielen , en onder anderen daar over , wie in Ojlagie gaan foude ,

Dry ofta- waar op den Colonel d'Ojfery feyde , dat hy de Capiteynen Verman--

dcnvyand."' f^ois Heere van Meerefleyn , Bleefvvijk^ en Kimki daar toe geor-

dineert hadde , en dat het ook fo wefen mofte , waar op defelve ook

na 's Vyands Leger met den Trompetter reeden , na dat die in

het Huys van d'Ofery wat gegeeten , en metdenfelven d'Ojfery op

DucdcDu- des Konings gefontheyt hadde gedronken ; So haaft fy daar waa-
las komt

j.^j^ aangekomen ,
quam Duc de Dur/u met 2. gequalifïceerde Hee-

beik. "
''"'

ren geaccompagneert aan de Orfoufche-Poort , daar hy van d'Of-

fery en den Commandeur , nevens andere Officieren wierde ontmoet

en gecomplimenteert , blijvende t'famen op de Brugge van de Stad

een wijl ftaan , alwaar den Hertog de Grachtenen Wallen kondebe-

fichtigen , die daar met eenen vermaande , dat hy de Stad van wegens

den Koning , op de clementie van fijne Majcfteytquam vorderen, van

waar hy geconduifeert is na't Huys vanden Commandeur , alwaar hy

wederom de voorige Propofitie yan den Koning dede, daar by voe-

gende.
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gende , dat den Kojning haar dan niet alleen wilde vergunnen defelve

Capitulatie, die r^Tif/É"/ hadde bedongen , maar dat hy haar op fijn Treetin

Koninklijk Woord noch beter (oude tradeeren, als defelve. Hier od
^o"^"^""*

begat lich d üjjery na (ijn Logement , daar den Commandeur Baf- Comman-

fum met Duc de Duras by hem quam , wanneer fy t'famen traaden iofferf.

in een conferentie , die fo laat in den avont duyrde , dat als de Com-
mandeur daar op den Krijgs-Raad dede convoceeren , te weynige Of-
ficiers compareerden , om te treeden tot fulkegewichtii^e befoignes,

zijnde alle verdeelt op haare Poften , daar fy dien nacht moften wacht
houden, om welke ooriaak den Commandeur aan Duras verfocht,

of hy in de Stad geliefde te vernachten tot 's ochtens, wanneer de
Krijgs-Raad foude vergaaren , en op fijn geproponeerde delibereeren

;

indien neen , dat men hem dan den volgenden dag door een Trompet-
ter foude bekent maken de Intentie en Refolutie van den Krijgs-Raad,

doch Duras protefteerde, dat hy geenfins de nacht over in de Stad fou- «" S"/ *"«-

de vermogen te blijven , maar den volgenden morgen wederom wilde gS."" '

^'

komen, omtehooren, wat Refolutie foude genomen werden by den
Krijgs-Raad, en nemende daar mede fijn affcheyt, wierd hy door d'Of-
fery des avonts om i o. uyren tot aan de Poorte geconvoyeert, dewelke
men tegens gewoonte enKrijgs-gebruykfo laat hadde open gelaten,om
dat denHertog noch wederom konde vertrekken naar 'sVyandsLeger.

Ondertuflchen wierd de Stad op den Riin merkelijk gefecondeert
door een Uytlegger, die de Franfche boven en onder de Stad, door EenUytlcg-

fijn geduyrig canonneeren , fo traverfeerde en fo veel fchaade dede aan fJa/ doct**^

Volck , dat fy genootfaakt waren onder de Stad aan den OJfenhergeen groot rooc-

Batteryc op te werpen, waarvan fyhem met (waar Canon dwongen
*'^*'*

om te retireen ; Doch dewijl hy geen Ordre hadde, om den Rijn af

te fakken, en weynig dienft meer konde doen tegens denVyand, wierd
hy tegens den Oever voor de Stad aangehaalt, het Canon daar uyt ge- doch woit

licht als ook het Volk , dat op de Batterycn voor Bos-fchictcrs en Ca-
°"™^"^»

nonniers verdeelt wicrde,blijvende den Uytlegger door ordre van den
Commandeur en van d^Ojfery^ tegens aanradinge van vcrfeheyden,
dat men hem foude verbranden, daar ter plaatie leggen , totdat de
Franfche hem met de Stad tegelijk bequamen, en weder bemanden,
daar mede fy namaals groot voordeel deden ,tot afbreuk van den Staat.

Den volgenden morgen heel vroeg, zijnde den 6. funy^ quam Duraskon*
Duc de Duras weer binnen , werdende van d'Ojfery , die van de T'l"

j""^'

Wal afquam , weder begroet en toegefp.ooken , fonder dat hy daar

van in den Krijgs-Raad, die korts daarna vergaderde, rapport dede,
Bbb 2 on-
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Vt vyand ondertuflchen dat den Vyand fich met hoopen dicht om de Stad en op

vertoont fich
'^(jo^tye^carv bloot ftelde, vreefende geen gevaar van de belegerde

,

«efcarp.aifo alfoo haar dcsavonds voorheen , als D«nz/ na 't Leger vertrokken was,

was^anwa- "7^ ^^^^ van den Commandeur, door een Adcl-Borftvan deHooft-

pcn?n. vvacht, fonder de minfte kennilVe van den Krijgs-Raad, opHjf-ftraf

was verbooden uyt Canon of Mufquetten te Ichieten.

Over dit aannaderen van den Vyand begonden de Officiers op de

"Wallen feer te murmureeren, en wenkten den Telven met de hoet,om

wat te retireeren, dat den Vyand niet ccrdede , voor dat D«r^/ by

de Orfoufche Poort op de Borft-weeringe komende haar fclfs dede

vertrekken , blijvende aldaar met den Commi^ndeur en met d'Ojferjy

alsookmeteenigeFranfchcCavalliers , wat ftaan fpcculeeren op de

Fortificatie , immiddels dat defelvc Cavalliersfterk aandrongen tot

Antwoort, waar op den Commandeur en d'OJfery feyden , dat men

niet eer antwoortkonde geven, voor dat den Krijgs-Raad compleet

vergaadert was , waar toe gerequireert wierde, dat de dry Capiteynen,

die in 't Leger in Oflage waren, daar by prefent waren , om welke

reeden Duras weder na 't Leger reet, en te wegen bracht , dat de-

Binnendc felvc Weder binnen quamen , als wanneer den Krijgs-raad wierde ge-

Kr^^ s* raad
convocecrt , in den welken den Commandeur de Intentie van den Ko-

gehouden. ning proponeerde , als namentlijk , dat by aldien hetGarnifoendc

Stad op fijne clementie wilde overgeven , dat hy 't felve Garnifoen fa-

daar in van vorabelder wilde tradeeren, als Orfou , Bunk^, enTrefel; Hierop
de pfficiers vielen ccnige Befoignes , werdcnde van alle Officiers haar Advijs

woJd^gèad- fchriftelijk geftelt , en met eygener hand onderteykent, in manieren
tifeeit,

jjjj onder JSTum, 39. blijkt , waar by den Capitcyn Barth. deTotitle^

monde en deffelfs Vaandrich Pieter Vtnl^, als genereufe Soldaten

rond uyt, en 3. a 4. andere flauwelijk en conditioneel advifeerden,

dat men de Stad foude defendeeren , maar alle d'andere haar geenfins

hebben getoont als dappere en couragieufe Militairen gerefolvecrt te

zijn, om de krachten van haaren Vyand eens te beproeven,en als recht-

fchaapen Mannen volgens eed en plicht fuiken heerlijken Fortrefl'e te

befchermen fo lang tot haar de uyterfte noot fulx afdrong , maar heb-

ben haar felfs en haar Vaderland door haare eygene flauwhertigheyt en

difcourageeringe van d'OjJery gebracht in fuiken fmaat , die qualijk fal

uyt te veegen zijn.

Geduyrendc defe Befoignes ging d'Ofery verfcheyde maaien uyt

den Raad in een Achter-kanjer appart fpreken met een Eedelman van

den Vyand , die hy alles communiceerde , wat daar binnen paflecrde.
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en alfo het fchrijven en teekenen van defeAdvijfen wat lang tardeerde,

cjuam d'Ojfery den Rrijgs-Raad poufleeren, om den Koning een fpoe-

dige antwoort te laten toekomen , vreefdc anderfins , dat het qualijk

met haar mochte afloopen , alfo de uyr, die den Koning haddegecon-
lènteert , al was verlopen. Den Auditeur de Stemmen hebbende ^^ mtt^c

gecolligeert , feyde tot den Commandeur , datdemecfte Advijfenla- wiS'^pi-
gen , om met den Vyand te treeden tot een Capitulatie , waar op den *"'^"«"

»

Commandeur en d'Ólfery , fonder eens de Stemmen terccolli^eeren

en tot conclufie te treeden , veel min defe importante faak in refumptie

te brengen, of ymand met gemeen confenttotdietemaaken Capitu-

latie te authorifeeren , na den Vyand deputeeren twee Capiteynen

Kimski en Sloot , die met hem capituleerden , om op ftaande Voet waar op ook

met vliegende Vaandels en flaande Trommelen uyt de Stad na Ma~ s*:"P''"'*^«"

ftricht te trekken , 't welk ook fo fpoedig toeging , dat, als die twee
voorfz. Capiteynen weder binnen quamen rijden , fy op de voet van

den Vyand gevolgt wierden door de Orfoufche Poon , alwaar de Ca- endevyand

piteynen Bronkhorfl , Meerejieyn , Renejfe en Schimmelpenmng de quam"

Wacht hadden, begevende haar recht na de Markt , daar op fy haar

in ordre rangeerden, ondertufTchen dat den Staatfchen Officiers door
ordre van den Commandeur wierde aangefeyt , om de Wal te quitee- die het Gar-

ren , gelijk fy die ook datelijk moften quiteeren , en fonder deminfteStï"an^
uytftel de Stad verlaten , onaangefien haar geene Capitulatie was ver- ^o"" '^««Jc

toont , veel min van haar was geratificeert,
*^' ^'^" *

Op dufdanigen Verraderlijken en fchandeleufen wijfe ïs den Staat 'tweikgroo-

der Vereenigde Nederlanden ontrooft van een haarer voornaamfte [feTerwck^c'

Sterkten , en gebracht in fuiken gemeen confternatie , dat den Raad- •" n«''«-

Penfionaris M', fan de Wit een ManvaneenHeroïqenCordaatGe- ^emimenr

'

moet fich fo verflaagen toonde , dat hy aan eenige Regenten feyde : van Mr. jaa

Mi)ne Heerenis Rijnberk over , fo is ons Land al half verhoren , en * ^
"*

daar op gevraagt zijnde, door wat middelmen den Staat noch foude kon-

nen falveeren, antwoorden met opgehaalde fchouderen , dattergeen

ander middel over was , als met den Vyand te traóleeren , daar hy voor

^^ noch niet na foude willen luyfteren.

Het Staaten Garnifoen uyt Rijnberk. wierd tot Triumph door het h« Gam».

Franfche Leger gcleyt , en aldaar met fchampere woorden over haarei^fpor"

lafhartigheyt befpot , roepende de Franfche Officieren aan defe folda-

ten : Komt dient den Koning , want uwe Officieren zijn Schelmen ; en

door 't Quartier van 't Spaanfche Gelderland marcheerende wierden (f

verwelkomt met den naam van trouloofe Schdmen en lafche Bott^

Bbb 3 grcy
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gre^ en tot Roermmt waren eenige niet verwondert over hetfchandig

verlies van Rmherk^ , uyt oorfake , dat die Stad door d'OJfery dien

in fijn mar- Schelm , celiik fy feyden , was gecommandeert. Door defe quaade
fcheeren na,. ro-» J J '. o i_i^^»v/7/ i- i-

Maftricht. bejegeningen , en vreele vanllimmer onthaal tot Majtrtcht verliep dit

Garnifoen fodanig, dat 't fclve, hcele Compagnien met haare Officie-

ren achter blijvende , op den 13. funy binnen Maflricht niet fter-

ker aanquam, als omtrent 400. man met 6. Capiteynen, dic,be-

halven Toutlemonde , aanftonts wierden in apprehenlie genomen

,

en de Soldaten totnaderordrein'tKloofter tot Wt/^gebracht.

Budcrijk, Budenkjs een kleyne Stad , gelegen een halfquaitieruyrsvanden

Rijn recht tegen Ffoefel over. In den Oorlog tegens Spanjen was

fy van feer goeder defenfie ; maar op de aankomft der Franfchen fo

vol defeden , dat fy geen confiderabele Macht konde relilleeren ; Want
Haare Forti- deflèlfs Batterjen , die 6. in 't getal waren als 't Riyn-Galge-l^f^''olfs

vtfvaïkn? kuyls-MooU-Naffauvvs- en Kafieel- Bolwerken , lagen heel defo-

laatenonbruykbaar , metvervallene Borftweeringen , gelijkmede de

Hdve-Maan , beyde de Ravelijnen , en het Hoorn-werk, aan de

Rijn-Poort. De Grachten , die onder een harden fand-gront had-

de» , waren geen 2. voeten diep. De Palltfiden lagen noch mee-

ftendecl op de Contrefcarpen , en aan den Barm van de Grachten

rondom de Stad onopgemaakt , uytgenomen eenige weynige roeden

die op fommige plaatfen daarmede waren befet, doch noch onbeftur-

ven , en fonder defenfie. De Poorten die maar 2. in getal zijn , als

de Rijn- en yeld-Poort , waren onvoorfien van Grylles of Schot-

Balken,

haat Maga- Het Mdgazjjn was fober voorden met Cardoefen , Mufqiiet-

Tooifienr koegels, 72. Morge-fterren , en 30. Hand-Granaten , die verou-

dert" waren. De Wallen waren befet met ic. Stukken Gefchuts , op

Afïlivten die door haar ouderdom fo vergaan en onnut waren , dat fy

geen dry fchoten konden uytftaan. Tot de twee grootfte Stukken , die

12. pond fchootcn, waren foweynig koegels, dat men 6. en 8. Pon»-

ders met ftroo en hooy duar toe mofte bewinden en approprieeren , ge-

lijk mede tot hecGcfchut van 8. Ponden koegels van 6. en 3. Pon-
en hctGar- den , om gefamentiijk al het Canon gaande te houden. Het heele Gar-

fwak.
"^ ntfoen bcftond in de Compagnien van den Commandeur Otto Roda

van Heekeren , Capiteynen VValrecht , Dombaar en Gent met on-

trent 25. a 30. ongewaapende mannen , doch fonder Capiteyn
,

den Rit-mccftcr Swanshel , en ontrent 60. mannen uyt FTefel

,

gecommandecrt by den Capiteyn Hejnck^ met een Lieutenant en

Vaan-
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Vaandrik , uyt maakende tTamen omtrent 500. toppen met eenen
Conftapel.

Tot fuppement van alle defe defeden heeft den Commandeur voor Pe Cono-

en naar vcrfclieyde brieven gedepecheert fo aan den Raadvan Staa- ^MKiiTi-
ten-i als aan deHeeren Gedeputeerdens te Velde ^ en defelve gebreeken ft<="'"c>

ocuhir gedemonjftreert aan de Ed. Aïog. Gecommitteerde op dm Rtjni
neflbns iïjn Hoogheyt , en Prms Maurits , onder proteftatie van
onfchilld , indien de Stad verloorenging. Dit alles haddegeen efFe(ft,

fodat den voornoeinden Commandeur^ als een voorfichtigh en kloek
Soldaat , willende uyt de noot een deugd maaken , (ichfo^ht vande
weynige middelen die tot defenfie noch over waren , fo verre te be-

dienen, als fy konden ftrekken , fappleerende de gebreeken naar al-

len vermogen, en ftellendc op alles goede Or<lre, gelijk wy Tullen

aanwijfen.

Naar dat den Commandeur op den ^ i . J[4ey , advijs van' der '". ^^"^

Franfchenmarfch bekomen hidde, dat fy recht de Hooge-Straat voor ter"%t^o"p*

by Meurs afquamen , heeft hy 's avonts uytgefonden een Quartier- ^o"<J^«=''3p.

Meefter , met een Partye van 20. Paarden , om fich buyten de Stad

Jntweente verdeelen , en feekere kondfchap te brengen, blijvende

hy ondertuflchen met het geheele Garnifoen dien nacht door , op de
Wallen , beducht zijnde , of hy ryet dien felven nacht van den Vyand
mochte geinfulteert en vermeeftert werden , tot dat des morgens de

Quartier-Meefter weder binnen quam , fonder yets vernomen te heb-

ben, waar op die extraordinaire Wacht weder aftrok. ,'
• v- "'j'' -

Den felven ochtent , voor 8. uyren , zijnde den'i/'^^!^v "vér- Turennc

toonde den Marfchalk^de Turenne fich feerfübijt voor de Stad , met het Leger

een Leger van omtrent 12. a i g. duyfent mannen , waar mede hy de
\lll^^

^^'

Stadterftond berende en belegerde, (lellende de troupes feer na on-

der de Wallen , waar op de Stad in allarm , en het Garnifoenopde
Wallen quam , van Waar men dé aankomft a^% Vyands aan die van
f^/^^/f/ bekent maakte , die men ook fag,.dat een uyr daar na, vanden
Vrtns van Condé mede berent wierden , en wierd voort uyt BuUerik^

fofterk op den Vyand gecanonneert, dat het heele Leger genootfaakt

wierd een ftukweegs te retireeren.

Op dtto liet den 'Commandeur in het geficht vanrden Vyand , on- ƒ" ^'^"'

der het faveur van. Canon en Mufquettèn , omtrent ^00. Koe-bee- non vcrwci-

fien , toebehoorendc de Burgerye , van buytenen na binnen drijven. •*°'"^'

Den Commandeur droeg groote forg , om alle gebreeken aan de ï>e Com-

JFortificatien , Magazijn en Garnifoen te remedieeren j Hy liet daar doe" aiied»-

om
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feften vcrbe- om dc Poorten,om dat fy geen Schotbalken hadden,met mcenigte vati

vcttnogcn! afgchouwen willige-boomen en duyvcls-koppen van onderen tot bo-

ven toevullen j liet het Canon , daar d'Aftuyten en Raaders aan man-
cjuccrden,door fchroeven en dommc-krachten op fwaare willige-boo-

men leggen ; liet de Borftweeringcn op fommige plaatfen doorfnijden

voor het Canon,liet by gebrek van Schans-korven aanvullen veele ou-

de Manden en Tonnen j liet op eygene koften in der haaftmeenigtc

van Morgefterren maaken , en uyt het Magazijn opbrengen Zeyflen en

Ys-haaken , om in den ftorm te gebruyken j liet mede Cardoefen ma-
ken uyt fijn eygen tin-enblijk-wcrk; liet by gebrek van Conftapels

het Gefchut richten by fulke Officiers en Soldaten , die daar van ken-

niffe hadden , onder welke denLieutenant Brouns fich dapper queetj

liet omtrent dc nacht > uyt confideratie van het fwakke Garnifoen, daar

mede geen derdendeel van dc Stad kondc bcfet werden , doorgaans in

de Gordijnen op de \^'^1l,daar niet eenen man was,feer veele branden-

de lonten op gcfplecte ftokjes vaft-fteeken , het welk fcheen , als offer

en vigileert ecnmeenigte vanfoldaten ftond; liet der Burgeren en Jong-gefellen

TaoïsT^*^ Vaandel* op verfcheyde hoeken van dcNX^allcn planten, waardoor,

als ook door het fterk canonneeren , den Vyand fo wierdc geabufeert

,

dat hy oordeelden het Garnifoen fterk te zijn ten minftcn 1 600. man

;

liet de Burgers, elk voor haar huys een brandende lantaarn, en een

ton met water fetten, en hadde gcordineert 4. karren, die geduyrig

kruyt en kocgcls na dc Wallen brachten. Daar en boven vcrfochthy

inftantelijk aan de Burgers, dat fy met haar geweer de Militie op dc

"Wallen wilden afïiftceren
,
prcfenteerende haar voor haare te lijdenc

fchaaden een fomme van 1000. Rijx-d.iaUers , daar op hy voort

3 00. contant wilde tellen ; Maar fy weygcrdcn fulx abfoluyt , fcggcn-

dc Neutraal te zijn, en te willen blijven. Dit verwekte in hem fuik

miftrouwcn , dat hy noch altijd een Hooft-wacht binnen de Stad hielt,

om alle foulcs en oploop te ftuyten , drcygcnde haar insgclijxdeStad

te- willen in brand fteckcri, rofy-haarcenigfinsoppolcerdcn. En tot

encouragemcnt van dc Soldaten wierp hyaltcmct geld by het Canon
onder haar te i^rabbel.

De Vyand Dc Vvand bceon dic nacht fijne Trencheen aan de Zuyd-ziide van
maakt Trcn- , ^ ,

-^
, ° r i i- i i i i i

chcen. dc Stad te maaken van Icckeren dijk tot een anderen, alwaar hy mede
fortifïceerde fcekere Herberge de 'Ï4rks Noachs genaamt

,
gele-

gen tuffchen de Stad en icn Rijn , daar op èenr i': funy feer heftig

uyt de Stad wicrde gecanonncert , en gcfchooten door de Tentc , daar

kiTurenne aan de tafel fat , wcrdcnde daar rnede voort fo fterk gc-
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continueert , dat het geheele Legernietfonder merkelijke fchaade,

ten tweeden maale te rug mofl decampeeren , waar op de Burgers van

VVefel Teer verwondert zijnde , uytriepen : God fterke den Com-
mandeur van Budenk^i Fiva de Heldenvan Budenk^, die niet verflau-

wen , al is de Schans over ; "Want in die nacht was de groote Schans

voor Vl^efel met ftorm overgegaan , waar uyt de Franfche op B«-
derik. fterk begonden te canonneercn , dat veele foldaten aldaar dede
verflauwen, den welken de Commandeureen hert onder den Riem De Com-

ftak , feggende : Mannen , nu is het tijd Eer en Glorie te behaalen
, Sg'emT'*'

dewelke te grooter fal zijn , hoe flegter onfe Plaats is , en al was Soldaten.

VVefel felfs over, fo moeten wy ons echter dragen als eerlijke en dap-
pere foldaten.

Men hoorde op de Wal 2. a 3. fchootenuyt Rees y waar op den
Commandeur de foldaten verfekerde , dat het was een zeyn en teeken
van fecours en ontfet , 't welk haar wel wat hoope gaf , óX'^ niet lang

duyrdc.

Defen nacht begroeven fich de Vyanden fo fterk by de voornoem- De vyand

de Arhe , dat haare wacht des ochtens te voet en te paard daar in en uyt cn^fmJt
^^

pafleerde met groote troepen , en wierpen 2. Batteryen op omtrent de Battcryen

Vi^chers-^eegen aan de Rivier , op een der fclver plantende 5. en
°^'

op het ander 3. ftukken Gefchuts, en twee Mortieren by de Halve-
maan aan de Zuyd-zijde , waar uyt {^j echter niet fchooten \ en hoewel
hier op fterk met Canon en Mufquetten uyt de Stad gefchooten wicrd,
fo avanceerden fy echter geduyrig haare Approches na de Stad , onder
faveur van het hooge Koorn.

Den 3. dito fag men, met het aangaan van den dag, omtrent een
Canon fchoot aan de andere zijde van de Stad , tegen over het Molen-
hohverk^j den Vyand werken , als mede twee andere trcnchees op-
werpen , om alfo van vier kanten te gelijk de Stad te naderen.

Na de middag fag men de Cavallerye eenigc duyfent fterk , dcfachi- approcl«

nes of takkc-boffchen achter op haare paarden na d'approchesbrin-*^" '""•''

eert

preparaticngen , waar op weder fo fterk wierde gefchoten , dat men het Canon tot den

door afijn moft verkoelen. Omtrent 5. uyren verfocht de Pater van het
^""*

Kloojier den Commandeur in 't particulier te fpreeken , die daar op verfoek vsh

van de Wal te Paard in de Stad quam , als wanneer den Pater voor- J'S pE'
ftelde het pcricul , van dat de Franfche in de nacht de Stad met force
fouden bcftormcn,fonder datter hoop was van ontfct,verfoekendc,dat
hymochtebuytcn gelaten werden, om Sauve Garde voor fijn Kloo-

jier te verfocken, voegende daar by, dat hy dan mede uyt fich felven

C c c yan
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vaneen eerlijke Capitulatie voor de Stad en het Garnifoen wilde fpree-

ken , maar den Commandeur Tulx abfoluyt refufeerende , feyde gerefol-

veert te zijn den ftorm afte wachten.

Alteratie Hier uyt ontftont eenige alteratie en fchrik onder de Burgers , maar
der Biugcrs

, Jnfonderheyt onderde vrouvvens , die feerlamenteerende haar omtrent

de Wallen vertoonden, waarom de Commandeur , om alle disordres

voor te komen , belaften den geweldiger , dat hy alle de Vrouwens

,

die omtrent de Wal quamen , ot in de Stad comploteerden , aan kete-

nen foudet'famenfluyten , en in den Toorenfetren.

Deoffictt- Omtrent 7. uyren 's avonts dede den Commandeur alle Hooft-

Garmfoen Officieren by hem convoceeren , den welken hy voorftelde, hoeno-
ncmen refo- ^jg j^^t ^^ygj [ot Dienft van "t Land , en haar cygen Eer en Glorie , dat

icDefenfie, Ty ten minften eenen ftorm afwachten , het welk van haar alle eenpaa-

rig wierde geadvoueert , en daar toe met hand-taftinge haar devoir be-

looft , onttangende voort elk een Ordre , hoe fy van het eene Bolwerk
en coura- \^q^ andere fouden fecondeeren , en op de valfche allarmen letten , waar

Soldaten, mede fich yder met goede courage na fijn Poft begaf , alwaar fy haare

foldaten mede een moetin fpraaken.

De vyand Tegens den avond wierd geduyrig met mufquettenopdearbeyders

Stad aan om in de Aproches gechargeert , die tot aan de Contrefcarpen naderden ,
teftorroen,

^^annegj- ^^^ 6000. Mannen van 's Vyants Infanterye, zijnde van

de Cavallerye fterk jooo. van achteren gcfuttineert , rontomopde

Stad fag aankomen, om defelve op 4. Plaatfen te gelijk te beftormen>

Daar over waar op fich aanftonts den Rit-Meefter Svvansbel nadenComman-

wie'lygede- deur begaf, hem voorftellendehetPericul, dat men van den aannade-

libereert, wat renden Vyand haddc te verwachtcn , diemen fo onmogelijk foude kon-

flont°^" nen afkeeren , als met de hand den hemel bereyken , uyt oorfaake , dat

,

hoewel de Officieren waren gerefol veert den ftorm af te wachten , ech-

ter het Garnifoen daar toe te fwak was, ('t welk den Vyand ook niet

onbekent was , alfo hy fulx uyt 2. overloopers genoegfaam verftaan

haddej en dat de Soldaten al begonden te verflauwen , fluypende vee-

Ie heymelijk de Wal af, omfichinhetKloofteren anderwerts te ver-

bergen ; Waar op hy hem te bedenken gaf, wat hier in te doen was?

Den Commandeur voortrijdende, feyde fich te willen bedenken; Maar

in 't kort van den fclvenRit-Meeftergevolgt , en gevraagt zijnde na

fijne refolutie, (wantter weynigtijd van den ftorm overig was) dede

alle officieren, tot Vaandrigsincluys, by de Veld-Poorte aan de Wal,
als 'talree nacht en donker was, by een komen, den welken de voor-

noemde Rit-Meefter voordroeg 't gene hy aan den Commandeur ge-

feyt
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feyt hadde; Waar op den Commandeur elk Officier afvraagde fijn Ji- engerefoi-

ber en vry Tentiment , 't welk eenparig was, datmenmetden Vyand capiïuS*
foiidecapitulecren , dat fy ook met hand-taftinge aan den Comman-
deur bekrachtigden , om datter geen tijd was , fulx op het papier te

brengen , vermits den Vyand alreemet de AprochesenLogimenten, als alles al

tot bedekkinge van haare Mufquettiers , niet alleen tot op de Contre- toc<|enftortn

fcarpen was geavanceert , maar ook met fachynes de grachten op twee
plaatfen , als aan de FFolfs-ktfyl y en Molen-Bohverk^j daar geen
pallifTaden waren , hadde gevult ter hoogte van de halve hegge

,

op yder poft gebracht 6. Storm-leeren aan de Contrefcarpen , en
40. mannen met hand-granaten , boven noch 400. man , die in de
Grachten verburgen lagen , en fich op het Ravelijn vergroeven

»

werdende ondertuflchen door 2000. Pionniers aan de vierhoeken de
beddingen gefpreyt , elk voor 6. Stukken Canon , van 24. en 1 2.

ponden , en de voornoemde 6000. mannen op haare 4. Poften ver-

deelt , beftaande in 2. Regimenten van des KoningsGuarde, en 2.

van Ptemont , die verfterkt wierden door 600. uytgelefenfte Muf-
quettiers van de heele Armee.

Hier op wiert gerefolveert om uyt te fenden den meer gemelden waar op

Rit-Meefter Swansbel ,
met een andere Officier , die wel Franfch fprak,

J^n n?buy-*
en een Trompetter. In het uytgaan was men eerft verlegen , om paf- tengingcn,

fagie door de Poorten te bekomen , door dien die van onderen tot bo-
ven geheel waren toegevult. Den Trompetter van de poorte het Ap-
pel geblaafen hebbende , wierd den Rit-Meefter door een Franfclt

Officier en eenige Mufquettiers afgehaalt , en voor aan in de Appro-
ches gebracht by Duc de Turenne ^ dewelke hem in 't Franfch fcyde die met Tu-

verwondert te zijn , dat den Commandeur (dien hy hadde gehoort, r'""].^!,'"
^^

datopiniater was) die plaatfe wilde houden , daar niet alleen de Ar-
mee en Macht van den Koning voor , maarook den Koning fclfs na by
was ; Vraagde , hoe is den naam van den Commandeur} Scgt tegens

hem , dat hy die plaats overgeve , en dat ik hem vcrfekeringe doe van
lijf en leven , en alles Vv'at hem aangaat , maarfohy blijft opiniatree-

ren
,

dat ik van alle kanten de Stad falbeftormcn , met fuiken Macht,
die defelve feekerlijk in de eerfte Attaque fal inkrijgen en in die

Furie niets fpaaren , dat leven heeft , alfo ik nu wel onderrecht ben
van deffelfs flcchte conftitutie

; Waar op den Rit-meefter feyde , dat

den Commandeur pretendeerde met het Garnifoen, vliegende Vaan- eu verfoch-

dels en flaande Trommels uyt te trekken , maar kreeg tot antwoord ; ""kken naat

dathetuyttrekken van het Garnifoen , op wat manier het ook foude Krijgs ge.

Ccc2 mo-''"^^-
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mogen zijn , mofte verwacht werden van de Gratie des Konings , dc-

welke groot foude wefen ; dat hy daar over den Koning felvcr wilde

gaan fprcken , dat men morgen vroeg de Capitulatie fchriftelijk foude

willen opftellcn, endatmenondcrtulTchen vveder-zijds foude gebruy-

ken ftilftand van wapenen.Terwijlen den Rid-meefter hier van rapport

dede aan het Garnifoen, quamen de Franfchc met groote meenigte, en

veel geraas en geroep tot aan de Gracht ; De Commandeur haaftea

fichinperfoonna het Molen-^olvverk^^ daar de Principaallle Atta-

quewas, enriephaarinFranfchtoe, dat fy fouden retireeren , of hy

foude haar doen retireeren j en als fy wederom riepen , dat fy pa-

raat ftonden tot den llorm , antwoorden hy haar , dat hy mede paraat

ftond , om haar te refifteeren, waar op ly vraagden : \C^aar is den

Commandeur ? daar op hyfeyde : Siethier ben ik, wat is 't, dat gy
begeert ? fofeydenfy, dat den Hertog van Turenne vfWdc , dat men
den felven Heer , die buyten geweeft was , weder buyten foude fcnden

,

'twelkgefchiedende, quamen aanftonts met hem weder binnen een

Tviee Tran- Franfche Colonnel en een Majoor , dewelke feyde laft te hebben van

komm^in" ^«n Marfchali^ de Turenne en Mr Ie Comte de Gadatgne Lteute-

nen. nam Generaal^ om den Commandeur te vcrfeekeren , dat de gegeve-

ne Parole van T«r^wz^ hcyliglijk foude onderhouden werden , maar

dat fy daar tegen mollen verfeekert werden van een Poorte, en dat den

Commandeur voor de reft van de Stad foude Meeftcr blijven , tot des

"^anderen daags, waar op den Commandeur met den geheclen Krijgs-

Raad delibereerende , hebben , uyt confideratie van al de voornoem-
diedaatna de fwaarigheeden,denFranfchen'snachts omtrent 2. uyieningeruymt

lcn°van'"" cenPoorte , v^^aardoor omtrent 8. uyrendes morgens, zijnde den
mecider ^^ ^^^^jy ^^t Regiment van de Garde van den Koning binnen trok , en

alle Poften befctte. Hier op ging den voorfz. Svvansbel weder na

's Vyands Leger , om de opgeftelde Capitulatie te laten teykenen , daar

op hem Turenne fcyde , dat hy eerft den Koning daar over mofte fpree-

ken ,
endathyRit-Meeftereenuyr a 2. konde wachten , of anders

Redenen
, wederom komen. Den Rit-Meeftcr beeaf fichfo lan» na binnen , en

waarom de , ,• , ^ , ^ • 1 • 1 1 j
Capitulatie daar vertocft hebbende omtrent 2. uyren tijds , wierd hem van den

kern wied. Colonnel van de Garde belet , om weder uyt te gaan , waar door ver-

oorfaakt wierd, dat de Capitulatie niet fchriftelijk geteykent wierd,

maar alleen op Princelijkc Parole verfekert bleef. Ondertuffchen wa-

ren in de Stad gekomen vcrfcheyde Franfche Generaals Perfonen , en

onder anderen den Lieutenant Generaal Gadaigne^ die feer bcgeerig

waren den Ci'ww^«^f«r van dc Stad te ficn, waaropfyhcmookcom-



DERDE DEEL. 385?

plimenteerden , fcggende , dat het in fijn ongeluk een Teer groote Glo-
rie was, met fuiken flechten Plaatfe, en met fo wcynig Volx , een

Koninklijke Armee tot in den vierden dag toe niet alleen op te hou-

den, maar ook over de 600. Soldaten van defelve Armee met 2. Co-
lonels en verfcheyde andere Officiers door harde reliftentie te ca-

pottecren.

Des anderen daags , zijnde den 5. funj , omtrent den middag quam
den Graaf de Lorge Lientenant Generaal met eenige Imendants en

Commijfariffen duar binnen, voorgevende (hoewel tegcns gegevene Het Gami-

Parole) dat den Koning den Commandeur , Officieren en de gehee-
ggf^aalkt'^pyr-

Ic Militie verklaart hadde te zijn Prifonniers deguerre y en hoewel den fonniersdc

Commandeur protefteerde , fulx tegens gegevene Parole te zijn, fo

deden de Franfche echter het Staten Garniloen onder haare refpedive en van al het

Vaandels by een komen op het Bleek-Veld van den Commandeur,
jo^f^

^^'

dochfonder geweer, (alfoo ^y daar van te vooren waren ontbloot)

haar beladende , dat fo wel Soldaten als Officieren pak en fakfouden

haaien en brengen op het voorfz. Bleek-veld , met dreygementen aan

de Burgerye en het Kloofter , dat men de Stad foude pionderen en aan

vier hoeken in brand fleeken , fo wanneer ymand van haar eenige goe-

deren van de Militie mochte verburgen houden. Defe by eengebrach-

te goederen van de Officiers wierden aan de Franfche Officiers , en die

van de Soldaten aan de Franfche Soldaten ten proy gegeven , latende

het Staaten Volkalleen behouden , wat fy aan haar lijfen inde fakken

hadden, bywelkefpolie den Commandeur alleen over de 6Ö00. gul-

dens verloor. De Officiers wierden voorts in des Commandeurs huys,

en de Soldaten op het voornoemde BIcek-veld onder den blauwen he-

mel met mufquettiers bewaart. Veele brave Karels uyc de Gevangene y^eic ge-

wierden met rigeur gedwongen , om onder den Koning van flondcn dwongen om

aan dienft te nemen , en de Officiers en de overige Soldaaten wierden men onder

"

door feer flecht en fchaars Ammunitie-brood en "VC^ater fo ellendig '^'"" honing,

onthaalt, dat daar door verfcheyde Officiers, 'tzy fy door de Burgers fecr ficcht

fomtijts wat waren gcfpijft , fo wel fouden gedwongen zijn geworden ,
B^"'*^<^"'-

om haar in Franfchen Dienft te begeven , als de Soldaten , van dewelke

wel 200. op hoope van beter onthaal fulx deden , werdende de overi-

ge in de Kerk gevangen gefet , waar uyt eenige door lift efcapeerden

,

andere door ran^on haar moften vry kopen.

Defe FortrefTe deden de Franfche demolieeren , ter oorfaake, dat Buderik ge-

fy defelve als een ballaft en tot meerder fccuriteyt van rF'efel onnodig
^«™<>''«"»

achten.

Ccc 3 De
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Befchriivin- Dc Stad VVefcl gelegen aan de Rivieren dcii Ri)n en Lii^ , in het

stad \ve?d , Hertogdom van tleef , is fo out , dat dc fcekerheyt van haare eerfte

ftichtingebuytengehcugenisderMenfchenen Boeken is geraakt , al-

leen dit is feekcr , dat fy voor outs was een Rijks-Stad , maar nader-

hand door dc Graven van Kleef ,
gefubjedeert is , waar over de

Queftie voor 't Kevfcrlijke Kamer-Gerecht noch ongedecideert hangt,

en licht voor eeuwig gemorcifïceert fal blijven. Sy is mede een der

Hanfe-Steeden , uyt welken hoofde fy noch op den huydigen dag ge-

niet veele oude Vry- enG erechtigheden , die naderhand door de Gra-

ven en Hertogen van Kleef van wegens der Stad getrouwe dienften

merklijk zijn vermeert. Haare fituatie is tot Oorlog en Negotie fo

geaccommodeert , dat {y alle Steeden van de Hertogdommen van

Kleef , Gulijk^ en Berg , en van 't Graafifchap Aiark. niet alleen in

haare Circumvallatie en Fleur overtreft , maar ook een Twift-appel

vandeGoddinne Erts is geworden, diedefelvefo wel geplaatft heeft,

dat fy by veelen de Sleutel van Hoog- en Neer-Duytsland genoemt,

en daarom van alle omleggende Vorften gevrijt wierd , gelijk den Ko-

ning van Spanjen , ten tijde van den twaalf-jaarigenTreves , overleg-

gende , hoe hy de Vereenigde Nederlanden 't beil; en bequaamft foude

onteenigcn , en weder brengen onder fijn oudeHeerfchappye,geene

plaats daar toe bequaamer oordeelde, alsdefe, die hy daarom ook door

den Marquis Spinola in den jaare 1614.. occupeerde, en met fwaar

Garnifoen en nieuwe Fortificatien verfterkte en fo lang forgvuldig be-

waarde , tot dat Prins Frederik^Her:derik^ door den manhaften Otto

van Gent Heere van Dieden en Gouverneur van Emmerik, defelve

Stad in den jaare 1629. door cenentreprifeemportecrde , en fterker

fortificcerdc , als fy ooyt voorheen geweeft was.

daar op dc LoHis deXlV. Koning van Vrankrijk den Staat der Vereenigde

.dJffVuma- Nederlanden willende beoorlogen , oordeelden defe Stad wel de voor-

i^n- naamftetezijn , die hem tot een Stoel des Oorlogskonde dienen, en

dcde defelve daarom ook belecgeren door den Prins van Condé een

vigourcufcnKrijgs-man, meteen Armee vanover de 30. dujfent Com-

hattamen, die licht een langen tijd en haar felvcn in defebelegerin^e

geconfumeert fouden hebben , in cas de Stad nabehoorenwas gebracht

geweeftin ftaat van rigoureufc refiftentie.

>?an"n"an ^^ ^^^^ Martp van fuchen die zedert den jaare \6\o. in ver*

jucijen, fcheyde qualiieyten den Staat der Vereenigde Nederlanden hadde ge-

dicnt , en die zedert den jaare 1(542. binnen We^'el in qualiteyt als

Commandeur fichfodanig hadde geëvertueert , dat hy by eiklof meri-

teerde

,
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teerde, zijnde door aanfchrijvensvan den RaadvanStaaten 'in dzto den

II. y^pril 1672. naarden //<«rfr^ ontboden, heeftby Memorie aanhaar
verfoefet af-

Ed: Afog: overgelevert een Bericht van de conftitutie der voorfz. fiftentie,

Stad, fo ten opfiehte van de Aïilhte, Forttfcatien z\s Magazijn , met
.aanwijfinge van de Defec3ten en nodige voorfieninge dienthalven ge-

reqiiireert, en daar op verfocht, dat hyfich wederom mochte vervoe-

gen na de meergemelde Stad VVefel , om in continuatie van fijn lang-

duyrige en getrouwe Dienften , mitsgaders van fijn y ver en aftedie, ten

beften van den Staat by defe occurrentie van faaken , naar fijn Talent en

in fijne Fun(5He geemployeert te werden.

Defen inhout van de voorfz. Memorie , en den yver van den Remon- en word iu

ftrantheefi:fich den Raad van Staaten fonderling wel laten gevallen , ''^^Q^i^^

en by haare Refolutie in dato den 6. Mey , hier achter onder Num.
40. te lefen , goet gevonden den Colonnelvnn Santen te qualificeeren

,

om als Commandeur binnen VVe^el het Commandement te exercee-

ren , met fubftitutie op den Colonnel van Haften ende L*» Colonnel

Copes by refpediive abfentie ofte ongelegentheyt , en voorts geordon-

neert , datdenvooni. Heer van fuchen fich in den Haag foude ont-

houden , om haar Ed: Mog: te dienen van Bericht en Advijs. Hier

door wierde die redoutable Fortrefle van haaren ouden Commandeur
ontbloot, diefich fijn levenlang , als een eerlijk en dapper Soldaat had-

de gequeeten , die de conftitutie van de Stad pertinent bekent , en

by de Burgers in hoog-achtinge was , en weder verfien met fulke 3,

Tubalterne Commandeurs , daar van twee naderhand zijn gefententieert

,

als hier na blijken fal.

OndertufiTchen hadde den Raad van Staaten naar de Frontier- De Heer

Steeden aan den Rijn gecommitteert de Heeren Strikken jiylva met commmeS^-'
CommifHe in amplijfima forma , van dewelke de Heer Strtk^ op den de komt tot

3. Marty 1672. met een Jacht tot VVefel komende , aldaar ordon- ^^^ ^

'

neerden , dat alle heggen , bomen en plantagien een mufquet-fchoot

verre rontom de Contrefcarpen , binnen twee-maal 24, uyren fou- en foekt de

den afcekapt werden , 't welk de Soldaten aanftonrs volvoerden met |>'a'<.'icyt der

1 'c 1 • t •,, 1 .< 1 I
fonificatiete

veele miolentien tegens de Burgeren , dewelke doende waren met ee- rcmedkeien.

nige jongebomen uyt de bevroorene aarde te arbeyden en goet te hou-

den j Daar en boven befteede de Heer Strik, eenige nieuwe Buvten-

werken te maken , dewelke noch open en onvoltoyt lagen , alsdeStai

wierde belegert , en daarom tot grootendienft voor den Vyand kon-
den vcrftrekken.

Üyt confideratie, dat de Stad aan de Land-zijdcleytaanfohoogen
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en drogen land , dat de Grond van de Grachten aan die kant hoger

was, als de Superficie van de Grachten aan den Rijn-kant, fo heeft

men voorlangs dwars door de Grachten geleyt twee fwaare Steenc

Beeren , om het water in de Boven gracht op te houden. Tot verfecke-

ringe van een defer Beeren tiiflchcn het Kloofter-poortfche Bolwerk
en Leeu-poort was begonnen cenkleyneHalve-maan op het Con-
trefcarp

,
gcfcpareert met een loiïen en iandigcn Dijk , die maar 8. ap.

voeten op lijn kruynbreet was j Defe Halve-maan, alfo dieop'taan-

komen van den Vyand onvolmaakt was blijven leggen met een droge

Burgeren Gracht
,
gaf fulken fufpicie en cjuaat vcrmocdcn inde Burgcrs, die

ovcrvcrraat. 't felve quamen bekijken, dat fy rond uytdorftcnfeggen, vandefeuyr

afverraden en verkoft te zijn , om redenen , dat wanneer de Vyand al-

leen meefter wierd van defe kleyne en onfterke nieuwe Halve-maan,

daar door ook aanilonts foude meefter werden van de heele Stad , de-

wijl hy dan de Grachten van de eene zijde van de Stad heel droog foude

konncn aftappen in de Haven, als hy maar dien lofl'en dijk doorftak.

Defe gemoveerde fwarighcden der Burgeren zijn namaals ook fodanig

uyt gevallen, dat men geen grooter oorlaak van f^P^efe/s fubit en fchan-

dig verlies kan ftcllen , alsdefclve.

Hoe wefd Bchalven defe nieuwe \^'erken was defe Stad te voorcn met veelc

ficcert,°"''
^^'^^ Werken gcfottificcert , want fy was verdeelt intwccn , inde

Stad en de Voor-ftad genoemt de Steen-weg , beydc rondom befloo-

tcn in fwaare Veflen en Wallen^ beftaandc in defe Bolwerken , als

het Klooftcr-poorts Bolwerk , V ifch-Bolwcrk , Stccn-Bolwcrk , twee

Kafematten, Bruyns-Bolwcrk,Diedens-Bolwerk, Loomeulcn Bol-

werk, en de twee gedetacheerde Bolwerken, voor de Kruys-poort,

en voor de Leeu-poort
, 3 . groote Hoorn-"VC^crken , daar van het cer-

fte Icyt aan de buyten-kant van de VVjUk^-^ datgedemolieert is , en in

plaats van dien een groote Halve-Maan aanbcftcct , tuffchen de beyde

Kafematten , doch niet de helft tot perfedie gebracht , het tweede be-

fchermt het Eruynfche Bolvverl^y en het derde het Loo-moolen Bol-

'vverk^y 5. oopcneBuytcn-Poorten, alsdc Kloofler- Leen- Demfche-

Bruynfche- en Dijkz^^oort , <^. Ravclijns en Halve-manen , en 2.

^inne-Poorten d\si^Q Krujs- Poort en de Steenpoort.

tifica*tic^w«'
Pefe heerlijke Fortificatie had men zcdcrt de dood van den laatften

ircrvailcn. Stadhouder Prins VVillemde\ I. tcgens alle folÜcitatien van den Heer
Commandeur vjin ?uchcn en Majoor Copcs fodanig laten vervallen,

en ongercddcrt liggen tot op den dag, dat de Franfche daar voor qua-

mcn , als of men die noyt ,
ja fclfs tegen deo aankomenden Vyand

niet
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niet van nooden hadde , tegens wien alleen de nieuwe voorfz. Buyten-

Werken vvcl waren begonnen, maar tot geen perfèdie gebracht, en
al de oude Werken in fodanigen flecliten poftuyr gebleeven , dat de

Soldaten in 't gefichtvanden Vyandde Borftweeringenmcften verho-

gen, die op fommige plaatfen pas half hoog en fvvaar genoeg, en op
andere plaatfen onbruykbaar waren, alfodefelve boven geopent lagen,

om met Storm-palen beleyt te werden, zijnde onder alle de Ravelijns

geen eeniginftaatvandefenfie. HetSteen-boIwerk, datfonderBorft-

weringen en Palliffaden met een {eer ondiepe Gracht omsingelt was,

lag wel 8. voeten te laag, waar door het van de Buyten-werken kon-
de gecommandeert werden. De 3 . Bolwerken den Steenweg genoemt
lagen rondom in een droogeG racht. Het Hoorn-werk voor \ Bruyns-

bolwerk hadde geen anderhalve voet waters, en geen eenige Batterye.

De Gracht van Diedens-Bolwerk na de Demfche-poort was geen dry

voeten diep. De Gracht om 't Loo-moolen-bolwerk was fo aangeland,

datmender met een fpring-ftok hadde konnen over fpringen. 't Hoorn-
werk voor 't Loo-moolen-Bolwerk was mede fonder batteryen , en
op divcrfe plaatfen in de Graften droog. Beyde de Halve-manen {b

voorde Dijk-poort als voor de Brunfche-poort lagen onaangeflooten,

en fonder Pöort , Hamey of optrekkende Brugge.

Het Canon, zijnde 'tmeefl; 6. en 12. Ponders, 5. Halve Cartou- J|."'^f^
^°"^

wen en i.heel Cartouwbeftont eerftinip.ftukken, waarby 18. yfe- het Canon.

re en twee Metaale Stukken uyt Holland kort voor de Belegeringe

waren gekomen, alleen meteen yiffuytey zijnde de andere A^ujtcny

die op de Wallen ftonden , door haar ouderdom fodaanig vergaan

,

dat fy het Canon fwaarlijk konden draagen , veel min vede fchooten

uyt ft lan. En hoewel door de Heeren Gedeputeerden 25'. Aftliytcn in

Munfterland waren vooreenigen tijd befteet, fo waren opdeaankomft

der Vyanden van defelve niet een vaardig,

In 't MagaT^yn waren tuflchen de 80. en 90, duyfent ponden bos- Conftitmie

kruyt, koegelsen lonten naar proportie, 1000. oudcenmeeft bedur-
gj"ijn'^"'

vene Hand-granaten , en wcynig Vivres, daar van by de Burgcrye doch

overvloct was, 't welk het Leger van den Vyand naar het overgaan

voor een tijd lang konde onderhouden , dat anderfins , na het eygen fcg-

gen van deFranfche, nootfakelijk in groot Gebrek en Mifcrie foude

geraakt zijn, byaldien het maar 5. weeken voor de Steeden aan den

Rijn was opgehouden geworden j want tot Nujs , daar het voor- ^«" rranfch

naamfte Magazijn der Franfchen was , was het Meel , dat daar in NuysfngV*'*

voorraad lag, omfteeken en bedurven, doordien het te dik op nial-^*'"'

Ddd kan-
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Icanderen hadde gelegen , en ms door het graaven tot het leggen van de

fondamenten vooreen Citadelle, een van de confiderabelfte Magazijnen

met koorn ingeftort , waar door een Teer groote cjuantiteyt fodanig was

bedurven, dat de Franfche'tfcive moften vcrkoopen voor een derde

part, 't welk meeft de Beeften in korten moften confumeeren, om be-

waart te werden voor totale onbrir, kbaarheyt.

Swakheyi Hct Gamifoen was niet lang voor de Belegcringe reedelijk fterk,

van 'tGatni- ^^\^ ^[^^ fo confiderabel , als wel tot een vigoiireufe Defenfie nodig

was, waarom den Commandeur en Majoor itcrativelijk vcrfochten,

dat de Stad met een Garmfoen van 6coo. man mochte voorfien

werden, maar in plaatfe van 't felvete verfterken, vierden daar i 5.

oude Compagnicn te paard , en 1 2, te voet uytgelichc na het Leger aan

den Tjfuly blijvende maar 7. oude en eenige nieuwe Compagnien

daar binnen, die met eenige weynige nieuw geworven Compagnien

weder verfterkt wierden, dewelke 't meeft u,t jongens en onervaa-

DcMagi- ren volk beftonden. En hoewel de Magiftraat van Ff^efel, op het

fbcht dat'
aannaderen van de Franfche , door verfcheyde Miffiven , als mede

het Gatni- door eenige Gedeputeerdens hadde verfocht een goet en fterk Gar-

vaftclkt^*^
'^
nifoen, prefenteerende, dat de gcheele Burgerye fich dan ten uyter-

wcrdcii
, jf^ej^ tegens de Franfche macht foude dcfëndeeren , fo kreegen fy yan

eenige Gecommitteerde geen andere antwoord, als dat men geen

Volk uyt het Leger konde milTcn , maar dat alle de Militie moft wer-

den gcëmployeerc tot befcherminge van den Yfllil , dat het getal

derFronticr-Steedcn foo groot was , dat fy gefamentlijk na behooren

niet konden voorfien werden, maar dat den Staat een goede Armee in

't Veld wilde houden, om daarmede die plaatfen te fecondeeren, de-

welke 'teerft van den Vyand mochten geattaqueert werden. Metdefen

«laarkreeg flcchten trooft moftcn haar de Gedeputeerdens weder te rug begeven

,

wooi""'' 't welk feer groote murmurecringe en on^vil in de Burgerye caufeerde,

die met den Steenweg en de fonge-Gefellen 'm 15. Compagnien

verdeelt ruvm 1200. man uytmaakten , en diarom de Militie in cas

doch doet y3„ attaque dapper hadde konnen affifteeren. Immiddels bleef de Ma-
haaidevoir.

-n ^ r^- 1 1 l o • L
giftraat geenlins in gebreeken , om haare Burgerye te animeeren , haar

beveelende , dat fich elk ten minften voor een half jaar mofte provian-

deeren, dat niemand fich, om den aankomenden Vyand, uyt de Stad

foude abfenteeren , en dat alderhande bedelaars en fchuym van Volk,

die de Stad toteenlaft, en onder dewelke eenige niet buyten fufpicie

waren, fouden vertrekken, prefenteerende daar en boven, terwijlen

het opmaken der Fortificatien io traag avanceerde , eenig werk felfs

aas
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aan te nemen ,

gelijk dan ook in ^t laatfte van Mey gefchiede , fonder

dat nochtans de fchieüjke aankomft des Vyands 't felve te voltrekken

heeft willen toelaten.

Het geheele Garnifoen beftond op 't aankomen van den Vyand in in weifee

27. Compagnien , forteerende onder defe Colonels , die elk een £ cwf"''*
Compagnie hadden : De Heer Commandeur Martijnvan fuchen ab- focn bcftoit.

fent, f^an Santentotvim2i2\s Commandeur , Thouars abfent , Hun-
debeek^j Nieuland abfent , en den Lieutcnant Colonel Vlffpart , en
onder defe Capiteynen : De Graaf vanVFitgejieyn abfent, Arnoulty
BohIoh, Kopit4Sy d'Hinjojfay Bejmay FVanroy y Keppel y Iterfum ^

Spiering, Greeve y Heynh^ Loo, Harsholte , Copes de jonge , Beyn-
hem , Mengers , Wildeman , Volman , van Outshoorn en twee Bel^

ksrs , Oom en Neef uyt de voorfz. Stad geboortig , welker Com^
pagnien noch geen 25. mannen konden uytleveren, die noch fonder
geweer waren , en noch een nieuwe Compagnie Ruytery onder den
Ritmeefter Balderich genaarat Barichy tot 25. a 16. paarden noch
ongemonteert. Onder defe Compagnien waren vcele nieubakken , en
weynige compleet , en wierden uyt yder van defelve naar gewoonte
gecommandeert 4. man , tot veriterkinge van Buri/k^y onder den
Capiteyn Heynk^y Lieutenant Bommel , en Vaandrich Schage , als

mede uyt yder een man na de Steene Moolen buyten de Stad , en een
opdeRedout , en 2. Compagnien onder deCapiteyns V^anroy en De Lipp«-.

Keppel gefonden tot befettinge van de Lipper-Schans een Fort ,
?jj^"^

^^''

dattotgrootedefcnfie van F'Fefel aan eene zijde tuflchen de Stad en
den Rijn inleyt. Dit Fort beftont in 4. Bolwerken , van dewelke haar flec^iw

2. op den Rijny en 2. op de Stad corrcfpondecrden , en was in tijd
""^"""*'

vanVreede vervallen en door den Rijn afgefpoelt by na tot ongcbruyk,
doch was kort voor de belegeringe wel opgemaakt in fijne NX^allen en
Borftweeringen , maar hadde behouden heel droogc Grachten , fon-

der eenig water , en was alleen halfomfct met Pallilladen , en geheel

met Stormpaalen, behalven alleen een Bolwerk , dat aan den Rijn,

en omtrent een Mufquet-fchoot van de Lip lag. Dit Bolwerk was
befctalleenmetecn eenig C4;7ö;7 12. pondfcnietcnde, en ftaande op
lofle planken. Het ander Bolwerk aan den Rijn was van fodanigc in-

convenientenwelbevrijt, maar hadde niet een eenig Stuk. Het der-

de Bolwerk, dat met geen Pallifladen was omheynt, hadde dat onge-
mak , dat daar recht aan , tot omtrent het Contrcfcarp was gelegen
cenhuysrondomirreenTuynof Hof heel met plantngie en Heggen
befet , en daar by eea uytgegraven Kuyl , daar den Vyand veylig 1 00.

Ddd 2 man
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man door den Bogaart konde inbrengen en logeeren • Op dit Bolwerk

la^en wel 2. Stukjes Canons doch fonder u^jfuytenen in de Grond ge-

fonken. Het vierde Bolwerk was niet geheel omtrokken metPallifla-

den , en had een Cam» , dat door de Z^jfuyten en Solderingen was ge-

fonken tot in de aarde.

6occ. Fran- In dit flecht poftuyr en jammerlijken ftaat moft VVe^el en de Li^-

^o^^^lm^ per-Schans deForce van een machtigen Vyand afwachten , die 6000.

trem vvcfcl, Ruyters, meeft Dragonders, voor al hadde gefonden , dewelke op

den 28. Mey tot Rmgelenberg een Steetjen 1. uyren gaans van

^/^f/i"/ gelegen aanquamen, op welke lijdinge de voorn. Gecommit-

teerde StnkS^p^ zeylen liet ophaalen , en mee het Jacht den Rijn affak-

te na Rees , alvoorens beloovende aan den Commandeur , dat , fo

't mogelijk was, hy forg foiiden draagen, dat deStadt binnen 24. uy-

ren met eenfecours van 3 000. man of meer foude verllerkt werden,

encaufeeren waer op echter niet volgde. De alteratie en fchrik onder de Burgeren

gwotcfchxik. wierdfo groot, dat vecle fochten te pakken en te fakken artgenefy

niet geern quijt waren, 't welk fy met vrouwen en kinderen. Tonder

pertinente affpraak, fo confufelijk enhaaftigt'fcheepdenRijnaffon-

den, dat fy lang daar na niet konden weten , waar defelvegearriveert

waren, alfo deKleeffchePoft eenigen tijd wierde opgehouden met de

Brieven.

DeStadiaakt Op den I. fmy zijnde Biddag , des morgens tuflchcn 7. en 8.

in Allarm,
^y^^^ ^ Onder de ecrile Predicatie quamen verfcheydc perfonen van

buytcn in de Stad, die bekent maakten, dattervcelcTroupen Volx
enwordbe- van het Steedeken DirisUken afquamen na de Lip ^ en langs het Ri-
*°'*

viertjen den Tjful na Bremder-Hof , daar op de Trommels Allarm

flaande , begaf fich elk na fijne gedefigneerde Allarm-plaats , alwaar

men het kranke Gefchut wat begon te prepareeren, en daar uy t vuyr te

geven op die Troepen , die in 't marcheeren voorby de Stad wat te

naquamen , campeerende fich het gros van het Leger tuffchen de Stad

en het Hof-Meefters-Hout ^ en daar om heen, ten deele aan weer-

zijden van de Lip fo verre van de Stad , dat het met Canon niet te be-

reyken was. Defen marfch duyrde dien heelen dag en volgende nacht

van de Lip 't meeft beneden de Stad ennadeRijn-kant , daar fy de

Paflagie befctten , door dewelke de Stad konde gefecondeert werden.
Wat voor- In de Stad wierdondertuffchen alles gebracht in fodanigenordre, als

in'lc Stad mogelijk was met fo kleynen Garnifoen te doen , men ordineerde de
^«J*. Burgers tonnen vol water op haare Solders te fctten , om den bevreef-

den brand te bluflchen, men dededeStads-pan-oyenmethetwoon-
huys
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huys afbranden , om dat 't felve niet konde ftrckken tot dienft van den
Vyand , men verhoogde metter haaft de Borftvveeringen , men bracht

alle nootfaakelijkheeden aan , die te bedenken waren , en men verdeel-

de het Garnifoen op de Steenweg en in de Buycen-vverken, befettende

de Binnen-wcrken alleen met de Burgerye , houdende een Troup de
refcrve van 5. Compagnien op de markt, vvcrdende het Garnifoen
'twelkdoordeamplecircumvallatie fogefmaldeelt, dat opfommige
plaatfcn de Piekeniers en Mufcjuettiers door een gcrangeert zijnde , fo

verre van malkanderen ftondcn , dat gemakkelijk 20. man en front '^^ Lipper-

daar tuffchen heen hadden konnen marchecren.Na de middag omtrent befo m«"
halfdryen bracht den Majoor Copes uyt den naam van den Comman- *\*« Com-

deur P^an Santen en andere Hooge Officieren Ordre aan de Capitey-
^^^"""*

nen Dirkjvan VVanroy en fohan van Keppely om met haarc onder-

hebbende Compagnien van haare Poften at'te trekken , en die t^'huys

te laten refrifceeren , tot 8. uyren "s avonts , wanneer fy haar in

volle monture op de groote markt fouden laten vinden , om te gelijk

na het Lipper-Fort te marcheeren , gelijk gefchiede. De Capiteynen
VVanroy en Keppel , in dit Fort komende hebben aanftonts geloot

over het befetten van de Poften , waar by V'f^anroy toevielen de beyde
Bolwerken aan den Rijn , en Keppel de' 2. andere aan de Land-zij-

de, op dewelke fy dien gehcelen nacht vigilanttoefagen, fonder yets

van den Vyand te vernemen. Hier mede wierd den eerften dag tocge- De vyand

bracht , fonder dat den Vyand eenige hoftiliteyt omtrent de Stad l^"^?-''^}^
'»'-

IJ JT-^ 1 •!> nv-if Icsrondoui.
pleegde , maar de Dragonders , zijnde t meeft Eedelen met haare

Knechten verfpreyden haar wijd en zijds tot onder Reesy ravageeren-
de, blaakende en verwoeftendefonder onderfcheytal wathaarvoor-
quam , mccnende dat haar fulx om haare qualiteyt meer gepermitteerc
was, als den gemeenen foldaten. Hier van hebben een Imertelijk ge-
voelen gehad de Dorpen en Kerken van Btslijk^^ Haffen en Meer

;

de AadelijkeHuyfen BellinghovenQn Sonsveldt ^ als ook het Klooftet

Sleënhorfi , die alle uytgeplondert , en de Halderfche Kerk^y die af-

gebrant wierd.In defe nacht hoorde men geduyrig de Franfche marfch
liaan, en was de Stad gelijk als een Centrum of Middel-punt van een
grootenvuyrigen kring door de ontallijke vuyren, fo van den Vyand
aangefteeken wierden.

Den 2. funy met het opgaan van de Son fag fich de Stad aan de
Land-zijde omsingelt, gelijk als in een vertooninge met een andere
Stad , die in meenigte van Tenten beftond ; alle in ordre en met ftraa-

ten gerangecrt , dewelke dienden tot paflagie en Leger-plaats der

Ddd 5 Ba»
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Bagagie en Ammunitie-"Wagens, alsook der Stukken Gefchuts, die

in grootemcenigtc daar ondertuflchen aan quamen,dat denVyand Teer

belïg was met het graaven van een Retrenchement , niet tegcnftaande

alle de Canon-fchootenjdic continueclijk uyt de Stad gedaan wierden.

Eenige Hiiyfcn en oude Scheepen , die voor de Stad aan den Rijn op

't^C'^erf ftondcn , en meeft voor Herbergen dienden , wierden tot

meerder fecuriteyt van de Stad , door Ordre van de Commandeurs af-

gebrand , en de Scheeps-'Water-molen uyt ordre ran de Magiftraat in

De v'yand de grond gcboort. De Capiteynen FVanroy en Keppel fagen met het

zydc''we°kcn- aangaan van den dag uyt de Schans, dat den Vyand veel aarde hadde
de word bc- opgeworpen,en noch fterk arbeydc by fekere huyfinee d^Arke Noachs

gcnaamt , tullchen den Rijn en ^«r/j<^gelegen , welkers Comman-
deur dapper daar op liet canonneeren, 't welk dcfe twee Capiteynen

wel wenften te vermecren , maar vonden op 't Bolwerk aan den Rijn

,

daar uyt het gefchieden moft, noch Canon, noch Affuyt, noch Sol-

deringen , waarom de Burgers uyt de Stad twee Stukken Geichuts aan

den Rijn brachten , waar mede fy den Vyand geen geringe afbreuk

deden. De Majoor /Cö^?^/ uyt de Stad in de Schans komende ,
gafor-

Defeaenin dre , dat men het Canon met de Solderinge van lofle planken van het
de Schans, ccne Rijn-BoKvcrkop 't ander foudc brengen , en daar mede op de

Arke Noachs fchictcn, 't Welk gefchiede, doch met weynigfucces,

alfo het Canon, hoewel fterk met Boskruyt geladen, maar 2. koegels

over den Rijn bracht , flaandc de andere in den Riin , door dien fy

tekleynvan Calibre waren. De voorfz. Capiteynen F'Kanroy en Kep'

pel demonftrcerden aan den Majoor Copes alle defeéten , hem bid-

dende , dat hy wilde beforgen , dat fy met 70. a 80. man uyt de

Stad mochten gerenforceert, en met behoorlijke Calibre tot Canon^

en Hand-granaten voorllen werden, om den Vyand afbreuk en re(I-

ftentic te konnen doen , met Schoppen Qn Houweclcn , om het Ca-

non uyt de klcy-grond te arbeydcn , daar in het vaft gebakken lag door

de extreme droogte , met Planken tot Solderingen , en met Pik^

kranfen , om by attaque licht in de Gracht te werpen , en den Vyand
te ontdekken j "Waar op den Majoor Copes beloofde aan den Com-

mandeur Rapport te willen doen , maar al wat daar op volgde was

ecne eenig Affuyte , eenige vivres van Kaas en Brood en eenige Koe-
gels en Hand-granaten , alfo in de Stad felfs geen voorraad was. Te-
gensden avont deden dcfe 2. Capiteynen een out Schip , dat op het

Contrcfcarplag, aan brand ftecken, opdathetden Vyand voor geen

Borftweeringefoude mogen dienen, te meeri dewijl het gelegen was

aan
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aan een plaats , daar de Schans met geen PallilTaden noch Stormpalen

voorfien was , als voorcn verhaak. Omtrent 400. man van den Vyand De SchtnV

afgerpeciilccrt hebbende de flechtc befettingc en conftitutie van de T^°^'^
^^'

or ~ii i-^ 1 -rir klommen en

Schans , verlochten haren Commandeur om pcrmiüie , dat ly eens ingenomen,

een kans op de Schans mochten wagen, vaftchjk vertrouwende op goet

fucces; De Commandant maakt dit vcrfock bekent aan den Prins van

Condé , die daar op aanftonts confent en ailiftentie van noch 600.

mannen verleent , doch fo dat de voorfz. 400. mannen fouden de

voortocht hcbben.'s Nachts om halftv/aalf marcheerden uyt dere400.

mannen omtrent zo. voor uyt , die een bequamen weg langs den

voorfz. R IJS-weert ontdekten tot aan het defolate boKvcrk , daar noch

PalUlTaden , noch Storm-palen waren , kruypende een waag-halsuyt

haar , die gefeyt word een Inboorling uyt f^f^efel gev/ced te zijn , langs

de \C^al op tot boren toe, daar hy een fchild-wacht met fijn \>^efclfche

fpraakabufecrdeenfonaquam, dat hy hem met fuiken vaart de W^al

afftiet, dat hy rolde tot tegens de Hegge aan, waar hy door kroop, en

fich na de Stad falveerde. Hier door kreeg de Vyand fuiken openinge,

dathv de Wal metfo veel volk onbemerkt beklom , dat hctlichfuffi-

^ant oordeelde , om een aanval op de Hooftwacht te doen , alwaar fy fo

haaft niet vernomen wierden , of die van binnen onder Capiteyn

Wanro'f riepen aanllontsomqaartier, "'t welk haar vergunt wierd.

Capiteyn iC^ƒ?ƒ7£'/ dit vernemende commandeerde fijnen Sergeant,- Capiteyn

om alle Piekemers van de Gordijmn af te trekken, ende by fijn ecmge reX*

p,erfeon op fijn aanbevolen Poft te doen komen, om door ecnuy- ftcmic,

terfte eftbrt den Vyand weder uyt te drijven , maar den Sergeant

io der haaft wederom komende rapporteerde , dat daar niet een

Viekenier o£ Muf^uettter meer te vinden was , en dat fy niet alleen

het eene Bolwerk, het welke met de helfte van fijne Compagnie bc-

fct was,, Verlaten, en over de Wal door de drooge Grachten haar na

de Stad gefalveert hadden, maar ook dat ^een Gordijne meer befec

was. Capiteyn Keppel in defe extremiteyt couragecrt fijn byhebbende

Mujqiiettiers om al vechtende den Vyand uyt te drijven of te fter-

ven , maar den Vyand cenige Hand-granaten uyt de Gracht over

de FFal onder haar werpende , en van de andere kmt van binnen

haar bcfettende , fo wierpen de Mufjuettiers haar Geweer neder ,

en fochten haar gelijk de voorige, te falveeren. De Capiteyn bleef

met fijn Liemenant , Sergeant en Corporaal alleen ftaan , waarop

i.voorloopersquamenaanfetten, beloovende goet Quartier, appa-

rent om de Beurfcn , maar wierden door een Carbijn en Piftool fo

begroet,
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dochcord begroet, dat fy van geen Qt^iartier meerfpraken. De Vyand op 'tge-

gevan^en. ruchtc, dat hier noch cenige refiflentiegefchiede, komt van alle kan-

ten tegelijk aanvliegen, en fepareerde defe vier van malkanderen , en

hoewel fy haar in een furie, met haar volle geweer gevangen kreegen,

fo verfchooncfen fy, dat notabel is, nochtans haar leven, maar niet

haareBeurfen en Kleedingen , behalven den Capiteyn, die fy alleen de

kleerenaanlicten , en alle 4. gevangen brachten in 't Leger,

waar op de Het Garnifoen en deBurgerye van de Stadts Wallen defe Attaque

aheiatk'^""
met HAnd-granaten en Mufcfuetten fiende, twijftclden of de Schans

over was , waar van fy voorts daar na de feekerheyt vernamen uyt de

gevluchte Soldaten, die voor de Poorten waren, en uyt het eene Ca-

non, dat uyt de Schans op de Stad met den morgenftond begon te

flancjueercn , 't welke nefïens 's Komngs Vlaggen , die op de Wallen van

de Schans geplant waren , fuiken alteratiein de Stad cauleerde , dat eeni-

en de wiiven g^ Burgcrs door haare Wijven van de Wallen gehaalt , en andere fo bur-

opdebecn, ger- enfoldaten-als OiHciers-Vrouwenin groot getal fich t'famenrot-

teerden, en met grootedreygementen voorde huyfen van den Com-
mandeur en de Burgcrmeefters verfcheenen, roepende, dat^y haarc

mannen niet wilden op de vleyfch-bank gelevert hebben , dat men ca-

pituleerenfoude, alfo doch het beloofde fecours uytbleet, en een puy-

re onmogelijkheyt was, fuiken machtigen Vyand terefifteeren, drey-

scnde eenige burgers vrouwen, dat fy anderdns de Burgcrmeefters

huvfen wilden onder de voet rukken, en de Soldaten wijven, dat by

aldien de Officieren haare Mannen, die in de buyten-wcrken lagen,

om welke te ddendecren fy op verre na niet fuffi^ant waren , niet tia

binnentrokken, en defelve, fo veel mogelijk, verfchoonden , dat

fy haar dan de halfen w ilden breeken , vertooncnde daar toe groote

fchcrp-gcfleepene Meflcn , en preparcerende Stroppen, die fy met feep

bcfmccrdcn, om daarmede te bequamertekonnen wurgen alle die te-

diedoor S^'"'^
baar fin deden. Defe Oploop der Wijven wierd fo wel door Bur-

cenigeman- gers- als Soldatcu-vrouwcn van tijd tot tijdvergroot en meer gaande

m"er"wxi- gemaakt door eenige flauhcrtige Mannen, onder dewelke den Capi-
denopgc- jgyj^ AlexAnder d'Hinyoft wel een der voornaamftc was, die gelijk

^
*

eenigefclfs fcggen gchoort te hebben defe woedende Wijven aanfeyde,

indienfy met allekrachtcn geweld, tot vermoordenstoe, den Com-
mandeur niet haaftig dwongen tot het overgeven van de Stad, op de

befte conditie, fo maar mogelijk Nvas, dat het dan fchielijk gedaan

foudezijn met hunne mannen, haar en hunne kinderen, daarvan niet

cenbovende 24. uyren meer foude leven j waar over den felven Ca-

piteyn
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pkeyn namaals fijn rechtvaardige ftrafFe heeft ontfangen, verliefende

fijn Hooft, dat hy met de voorfz.FouIes en het verlaten van fijn Poft

hadde meynen te bewaarcn , als te fien is in fijne Sententie onder Num.
41. die van fijne Hoogheytwierdegeapprobcert, enopden8.>^«g«-

ƒ* geëxecuteert.

Des felven ochtens, te weten den 3. fmy^ vergaderde de Magi- De Magi-

ftraat en corps neftens de Gemeenslieden , en wierd omftandelijk ge-
^^^^^ el^'irps

refereert , wat fich heen en weder hadde toegedraagen , en gedelibe- by een,

reertjhoe men fich by dufdaanige conftitutie van faaken comporteeren

foude ; Ondertuflchen continueerde het raafen der "Wijven , en uyt de

Schans wierde Tonder ophouden op de Stadgecanonneert, edoch fon-

der groote fchaade,zijnde notabel dat uyt de voorn.Schans een Canon- ondettuf-

koegel over de buytcn Leeu-poort de Hamey van de Kruys-poort ^chcn dat's .

doorboorde j en fo voort recht door de kromme pafTagie vandefelve geis wonder-

verwelfde Poort, langs het Jockern huys, en fo vervolgens door de 'i)k vliegen,

binnenfteKruys-poorttotopdcKruys-firaatvloog, en dat een ander

koegel, (na wiens efFeö: de Franfche naderhand feltsgevraagt hebben)

in dier voegen op het Stadhuys
,
geduyrende de voorfi. deliberatie ge-

munt was, dat by aldien de force daar van door een dun ofte finalpi-

laartje boven aan de geevel van een naabuyrig huys niet gebrooken

ware geworden, defelve nootfaakelijk tot inde Raats-Kamer foude

gekomen zijn.

Als nu de Magiftraat endede Gemeens-lieden, dewelke volgens en pond<-

coftuyme in diergclijke wichtige faaken noch omtrent 30. Peribo-
f-^aariehV

nen van de voornaamfle burgers tot fich hadden doen citeercn, rijpe- den,

lijk geconfidercert hadden ; i . Dat het beloofde fccours , onaangefien

den favorablen wind , uytbleef, hoewel daags te vooren het gerucht

door de geheele Stad was,dat men de zcylcn van de aankomende Sche-

pen al gefien hadde, die naderhand bevonden wierden de witte Lin-

ne tenten der Vyanden aan de Rijn-kant te zijn. 2. Dat de Vyand
hebbende nu de Schans vermccftert,fondcr eenigcn arbeyt ofte gevaar

achter het hooge Rijn-Oever tot op de Contrcfcarpcn avanceeren

kondc. 3.Datdefoldatcn, dewelke op de wijfc, als boven verhaalt,

in de wijtloopige defeftueufe buyten-werken gerangcert flondcn,

t'onmachtig waren, om fo een machtigen Vyand te refiflceren. 4. Dat
de Fortificatie van de Stad aan defelve Rijn-zijdc, daar men gemecnt'

hadde buyten pericul te zijn, niet gerepareert was. 5. Dat het wa-
ter van de Grachten aan die zijde op vcrfcheydeplaatfcnbcquaamlijk

konde afgetapt werden. 6. Dat daar en boven het Kloofter-Vifch-

Eec en
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en Steen-poorts-bolwerken van geen Ravelijnen ofte Hoorn-werken

na behooren konden befchermt worden. 7. Dat dien volgende de

Vyand na alle apparentie de buycen-werken loude voor by gaan, en op

de binnen "V^'allen door de burgers befct aanvallen. 8. Dat ingevol-

ge van de Capitulatie Anno i<^3 o. met den Staat opgerecht , debur-

gerye niet fchuldig was ycts in te gaan, 't welk tot pre;udicie van hun-

ne neutraliteytkonde ftrekkcn. 9. D.it fijne Keur- VorftelijkeDoor-

luchtigheyt van Brandenburg haaren Heer ende Meefter met den

Koning van Vrankrijk in geen Oorlog bcgreepen , ende dat het daar

om ten 10. niet Tonder bedenken was op de Wallen het uyterfteafte

wachten ; So is uyt fodaanige ende andere reedenen meer gercfolvecrt

den Commandeur aan te feggcn, dat men van mccninge was de Wal-
len te quiteeren , ende na ouder Gewoonte alleen binnen de Stad de

"Wachten te befetten.

Nauwelijx was dcfc refolutie genomen , ende eer noch deMagi-

ftraat en die van de Gemeente voorn, gefepareert waren , lieten de

Colonnel NieuUnd , en de Majoor Copes beyde Burgcrmeefteren

uytdeRaats-inde Audientie-Kamcrroepen , den felven bekent ma-

kende , hoe dat denKrijgs-Raat (wiens Gedeputeerden fy waren)

gerefol veert hadde, terwijl het onmogelijk was de wijtloopige buyten-

werkendoor deSoldatesquetemaintineeren, defelve werken tever-

laaten , ende alleen de binnen "Wallen te befetten , niet te min verfoe-

kende , dat de Burgerye neftens de Militie op defelve Wallen moch-

ten gecmployeert werden. Als nu dit aanbrengen binnen gerelateert

was , wierde by de voorfz. refolutie geperfifteert , ende fulx defelve

Gedeputeerden bekent gemaakt ; Ook daar en boven gerefolveert

nodig te zijn, cenige Gedeputeerdens na het Leger te fenden , om met

denPrincevanCondé , over de Neutraliteyt der Burgerye als Kcur-

Vorftelijke Onderdanen te fpreeken , en te vernemen of niet de mee-

ninge was , defelve in allen gevalle daar by te conferveeren.

Ondertuflchen was den Commandeur ook meteenige Officieren

by een, wanneer hy van d'eenend'andervande prefente Officieren

wierde aangemaant , om vollen Krijgs-Raad te doen fpannen , en te

refolveeren , wat in defe gevaarlijke conftitutiebeftgeraadenwaste

doen tot Eer en Voordeel van den Staat en van haar felve , 't welk den

Commandeur genereus beantwoorde, te weetcn , dat het noch te

prematuyr was daar van te fpreeken , dat men noch beftant was den

Vyand met rigeur te refifteeren, dat men deeerlijkfteen beftecondi-

ticn foude bedingen met het rappier in de vuyft > als den Vyand 't felve

ecrft
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eerft welgeprocfthadde, en dat het dan eerft tijd foude werden, om
Krijgs-Raad te houden.

DeCommandeur dan in prefentie van eenige Hooge- Officiersdoor De Mag
ver-

een Bo«
Gedeputecrdcns uyt de Magiftraat verrocht zijnde , een Stads-Boodc ^^^^'^

met een Brief uyt te laten, om in het Leger van den Vyand een Pas te de uyt te

verloeken , begeerde , dat hem dit mondeling verfoek in fchrift moch-
^°*

te behandigt werden , doch vermits 't felve eenïgen tijd confumeeren

foude , fo begeerde hy den Brief, die men uytfenden wilde , te lefen,

'twelk's namiddags zijnde gefchiet, feyde hy, dat hy dien brief niet

konde na buyten laten pafleeren ; Maar op verdere Inftantie en Re-
monftratievandeNeutralitcytder Burgerye, en wat dien aangaande

met den Vereenigden Staat voormaals geaccordeert was, liet hy Com- »t welk den

mandeur niet alleen den Boode met den Brief,maarookeen Tamboer comman-

nabuytcn, om een Pas voor de Officiers-Vrouwen te verfoeken. Defe

beyde wederom komende brachten mede een Trompetter van den

Prince vanCondc , en defe antwoord, alsdatdeGedeputecrdensuyt

de Magiftraat onder het vry-geleyt van defen Trompetter geliefden

over te komen , maar dat de Officiers-Vrouwen met haare mannen
haaft te gelijk fouden uyt trekken.

Dien fciven dag trok de Militie uyt de Buyten-werken , rangecren- pe Militie

de haar in de Binne-werkcn elk op fijn oude gedefigncerde Allarm- ^"'aat de

f
1 j- ri j ,r t

Buyten-wcr-
piaats , alwaar dien lelven avond tuUchen 4. en 5. uyren eenigc op- ken.

gemaakte ofquaatwillige perfonen , fonder confent van den Com-
mandeur of Krijgs-Raad verfcheyde Conftapels op lijfs en levens ftraf

aanfeyden, van niet te moeten fchicten. 's Nachts omtrent een uur

raakte de Stad 'm^llarnjy alfo de Soldaten op 't iLe'f«-B0/x;z/fr^mey- ^^ j^^^

nende eenigc brandende lonten byhctContrefcarp telien , daar op "akt in al-

vuyr gaven , fonder dat {y van eenige Vyand bcantwoort wierden,

waar op alle sin 't kort wederquam in Ruft.

Des morgens, zijnde <den 4. ^rniy , omtrent 6. uyren vervoeg- Gedeputeer-

den (ich de Gedeputeerden uyt de Magiftraat, eerft aan 't Logement ^f"^"^'
'^^

van den ï^ommandeur, met wicn iyovcr haare dangereulc conltitune trekken na

befoigneerdcn, ondertuflchen.dat van daar ordre afging na de Hooft- buytencn,

wacht, dat j. a 6. Adelborften met de Sleutels haar fouden begeven
na de Steen-Poort ^ om die voor de voorfz. Gedcpurccrdcns te ope-
nen, alwaar fy nauwelijx een quartieruyrs gewacht hadden , of daar

quam een anderen Franfchen Trompetter aan de felve Poort , die ver-

Tocht binnen gelaten te werden , om aan de Gedeputecrdcns bekent te

maken, dat de Pnns van CondehicLt verwachte,cn dat fy fonder vertoc-

Ece 2 ven
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ven moften overkomen. Defe Trompetter binnen gelaten en "t voorfz.

gerefereert hebbende , reed met de Gedeputeerdens en den eerften

Trompetter weder na buyten , nemende in "t uytrijden van de Poort

fijn affcheyt aan de voorfz. Adelborftcn met defe woorden : God bevo-

len mijn vrienden^ hey ! alles gaat wel.

Seeker Officier van de Referve , die ordrc ontfangen hadde , om eeni-

ge Soldaten by het uytgaan van de Trompetters aan de Poort totP.ira-

dc te ftellen, verhaalde terfelver tijd, hy hidde gcmeent onder fijne

Compagnie eerlijke Luydens te hebben , maar hadde nu bevonden , dat

by het Geweer omtrent maarnoch 3 o. mannen te vinden waren, en dat

de andere fich verfteeken hadden,

en worden De Gedeputeerdens van de Magiftraat buyten de Aj aan de Tcnte
gebracht na y^j^ jg Heer Prince vanCondc sehï^cht zijnde , wierden aldaer van
den Frince _ o

. ,

'
.

vanCondc, . Comte deGuiche ontfangen en bericht, dit de Prince in de veroverde

Schjns was, en dat fy daar heen van de Secretaris en de voornoemde

Trompetter, fonder gevaar, par la chemin du canon fouden gecon-

duifeert worden ; Maar de weg bevond fich veel anders , overmits

de felve gantfch open , en fo na by de Stad was, dat de Gedeputeer-

dens van wegens de vervallene Borftweeren ende mancjuement van

Schanskorven op de Wallen , het Canon fpeelende geduyrig op dien

weg , en deflelfs pafr:.nten , by na met de geheele Afïuyten fien , ende

de omftanders tellen konden. De Gedeputeerden alfo in dit gevaar

om de Stad over de Lippe , ende een Brugge , fo fy daar van kleyne

Ponten gemaakt vonden , tot aan Spitsberg in het Logement van

iS". Abre gebracht zijnde , wierden yder met een Ry-paart voorficn

,

ende alfo van Aionfr. Breauté ( zijnde een bloed-vriend van den be-

roemden Breauté) door de Lippe , van wegens het geduyrig fchie-

ten uytdeStad, enfilam ende met een galoppe tot achter deSchins

ende fo voort te voet in de Schans gebracht ; Alwaar fy in *t paflee-

ren van de Hooftwacht, Ac Qx^kcyncn P^anroy en Keppel , de-

welke de Vaandrich de f^f^itt y
(zijnde by^t verooveren van de felve

Schans , nefïens andere geëfchappeert ) gefeyd hadde dood te zijn,

met verwonderen in^'t leven vonden, en verftaande dat de Prins niet

daar , maar achter het Oever van den Rijn omtrent de Kraan was

,

"wierden fy daar na toegebracht, alwaar het van Volk krielde, zijnde

de meefte part Officieren , treffelijk gehabitueert , en dufdanig gcpar-

fijmeert, dat het aldaar rook niet als in een Krijgs-Leeger, maar als

^ in een Saiette van groote Hoof-Dames ; Ondertuffchen wierde uyt

de Stad met Canon-koegels en Schroot op 't felve oever en roerend

4aac
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daar over heen in den Rijn fonder ophouden , als mede van eenige

Franfche Mu/quettiers by deKraan achter ccnigeMole-fteenen, en in

een over-gebleeven ftuk van een hiiys fich gcfcc hebbende, in de Stad

gcfchooten,

AJs nu de komfte van d^Q^i^ Gedeputeerdens den Prince was bc- bywienfy

kent gemaakt , wierden alle Officiers (daar by ook Duc d'A-ngum
, Scn^

Duc de Luxenburg\ Comtede Gutche, en meer andere fich bevonden

)

tcgens malkander over gefileert , en de Gedeputeerdens, als hun te

vooren gcfey t was , dat den Prince van wegens het contiilueel fchieten en een anr-

uyt de Stad en colere was , midden door defelve, gelijk als dooreen^ woord,

lange en fmalle wei-riekende Allé tot den Prince, de welke en front

ftonde , en van twee perfooncn onder de armen gehouden wierde , ter

audiëntie gebracht, alwaar de Gedeputeerden haare CommifHe afley-

den, ende ernftlijk in het korte van den Prince fclfs, ( die fich voort

weder op fijnen mantel tegen den Oever ter aarden neder leyde^ en daar

na door Comtede Gmche in het breede voor antwoord kregen , datmen
de Magiftraat en de Burgerye by alle haare rechten ende Privilegiën

maintineeren wilde, en hetGarnifoen na Krijgs-gebruyk uyttrekken

laten , by aldicn de Stad na de middag fiaude overgclcvert werden, met
verhaal van des Konings groote macht , en dcflelh vordere defleyn ter

eenre , ende de Hechte Fortificatie ende het geringe Garnifoen ter an-

deren zijde, waar over te 4. uyren na de middag foudcrcfolutic ge-

bragt worden , en by aldien men fich niet tot het overgeven verkiaaren

foude , wierde gedreygt , dat men de Stad des nachts , Tonder faute bc-

flormen , emporteeren ende daar mede
,

gelijk in voortijden met
Maagdenburg gefchict was, omgaan wilden ; En alhoewel gccnlaft

foude gegeven werden , tegcns de Burgers fo crucl te procedcercn , fo

fouden echter de gemeene Soldaten (de welke men buytcn dat belooft:

hadde de ecrfte Stad ten roove te geven) in de furie met geen macht
konnen afgehouden worden.

Ondcrtuflchcn verfochten de gefamentlijkc Capiteynen den Com- verfoek dei

mandeur door Gedeputeerdens uyt haar , om opcningc te hebben wc- aa?fS"^"
genshet uytgaanderBurgermcefteren , daar op hy haar alleen tot ant- Comman-

woord gaf, dat het fclvc den Hoogen-Krijgs.raad (bcftaande uyt hem *

en de gefubordineerde Commandeurs en Colonncls) moftc aanbevo-

len zijn , daar op naderhand Krijgs-raad werdcndc gehouden byde
Dcmfchc-Poort in fan van Bergfoms huys, daar byna alle Capitey-

nen prefent waren j wierd uyt den naam van defelve Capiteynen door
den Heer Arnont als de outlte onder haar, by ccnrecjucftenmon-

Eee 3 dclinge
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dclinge inftaniie aaiuicnHoogen-Kiijgs-raadveifoek gedaan, dat men
een Tamboer aan den Prins van Condc wilde fenden , om ftilltant van

wapenen te verfcK-^kcn , en dac niet konnende obtineeren , datmen als-

dan füudc capitLileeren fo goet men konde , 't welk haar afgeflagen

u'ord afgc- zijnde , oncltonc daar op fo grooten Tumult onder de Gemeente, dat

?umuit* ver-
^^ Hooge O^icieren in 't iiytgaan door honderden van menfchen wier-

ooifaakic. den omsingelt , en in levens-gevaar geftelt , daar uyt fy niet fouden

geraakt zijn , ( voornamentlijk den Majoor Copes , wiens negative

antwoord ter ooren van 't volk was gekomen ) 't en zy fy door den

Colonnel Hundebeek. en de Ruytery tot dry-malen ontfet waren ge-

worden. In defen gemeenen oploop en confufie wierpen de mecfte

Soldaten haar geweer neder , verlieten haare poften , en dreygden haare

Officieren te doorfteeken , die haar na haare poften wilden comman-

deeren ; Welke en nieer diergclijke onhcylen oorfaak waren , dat de

Hooge Officieren kort daar na moften refolveeren , ommetden Vyand
ce treeden tot een Capitulaue. Want als de MagiftraatsGedeputeer-

dens uyt het Leger weder binnen de Kloofter-poortquamcn, deden

fy ecrft aan den Commandeur , die haar ontmoeten, een kort relaas

T»e Magi- van hiareexpeditie , en voorts ter Vergaderinge van de Magiftraat en

piucèrdens
^"

"^^c vnn dc Gemeenteeen ampel rapport , waar na fy aanftonts met den
doen rap- Commandeur en dc andere Hooge Officieren in conferentie traden
'^"'^

'

in 't voornoemde huys , om van het aanloopen der wijven wat bevrijt

te zijn.

Geduyrende dcfe Conferentie
,
quamen de Capiteyns , die ordre

hadden fo lang buyten te ftaan , vanfeltsmetopeningevande Kamer

weder binnen , fv.qgcndc dat den Vyand op de Stad aan marcheerde,

en dat daarom met de Capitulatie gehaaft mofte werden. De Comman-
deur en de andere Hooge Officiers vermeenden , dat men noch tot fui-

ken extrcmitevt niet gekomen was ; Echter wicrde^oetj^evonden door

de Gedeputecrdcns te verfoeken , dat degeprehgccrde tijd noch op een

uyr mochte geprorogeert worden , gelijk gcfchiede , en wierd den

Gedeputeerdens gelaft, het geene dat de Magiftraat begeerde in articii-

lenopteftellen , en dan over een uyr weder te komen.
De Magi- £^1. j^y ^q Gedeputeerden weder uytquamen , wierdeaandeKloo-

nifoen ko- fter poort gerocpen , datdeGedeputeerdcnsfichhaaften , enomyets

vu'ïiir'tot"
fi"^'ij'^s te fluyten , de eerftc Burgermeefter mede na buyten komen

ondctiiande- mofte , hetwelkegefchiedc , enwicrde toenook met hetGarnifoen,
'"S^- over het wiflelen van beyderzijts Oftagiers getraóleert, om dien vol-

gende de Capitulatie voor te nemen j Als nu van wegens het Garn^-

foen
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foen, den Majoor CoDfƒ wie rdc gcnomineert, excufcerde hy dcfe

Commiffie, en wierd in deflelfs plaat(e genoemt den Colonncl Nteu-
Und loi Oftagier> tegens wien de Prins van Condé alleen een Ca-
piteyntot Oltagier wilde fenden, daarover eenig Debat viel ; Maar
Ifo de Prins fuftineerde, dat dien Capiteyn by den Koning wel fo

feer bemint was, als een Overfte, en dat daar en boven het Garni-^

foen van een Republijk dependeerde , fo bleet het daar by , en vvierdc

ncftens den voorn. Colonne! Nieuland als Oftagier de Capiteyn

Mengers uytgcfonden , om de Capitulatie aan te vaarden. Ondcrtiif-

fchen dat de Gedeputecrdens uyt de Mihtie op de een plaatfe befig wa-
ren met het Capituleeren, wierden op een andere plaats met de Gede-
puteerden van de Magiftraat de geprojeólcerde poinólen door den In-

tendant Barillon en anderen gecxamineert, en daar af en toegedaan,

wat haar goet docht, fondcr eenige contradfdie in faakcn van belang

te willen permitteeren. Staande defe Onderhandclinge , woelde de

Vyand geweldig , en ordineerde , dat men het Contrefcarp tuflchcn

de Kloofter-poortfche-graft , en de Haven foude beginnen door te

graven , de Logimenten daar omtrent in het Contrefcarp te maaken

,

Bateryen op te werpen, Fachynes aan te brengen, en wat diergclij-

ken meer was, feggende in het begin , eer deOibgiersnochgewiflclt

waren, dat diergelijkenarbcyt noch toe gelaten was , en dat men in

de Stad fulx mede doen mochte, hoewel fy naderhand tot op het laat-

fte van de Tradaten daar mede continueerden ; Ende hoewel eenige

Hooft-Officieren van hetKloofter-poortfche Bolwerk dat graven aan-

fiende, de arbeyders toeriepen , dat by aldien fy niet wilden inhouden
,

fy alsdan op haar met fchrootfouden laten canonneeren , fo voeren fy

echter met haar werk voort, waar op de Officieren den Conflapelbe-

laftcn vuyr te geven, doch als defelve daar toe preparatie maakte,wierd

'tfelvedoordeOmftandersbelet, vreefende, dat daar door de Tra-

(^laten fouden afgebrooken , en van de gene, diebuyteninhettradce-

ren waren , revengie genomen worden.

De Colonnel NieuUnd dcde fijne propofitie met eenige mentie i>e Gede-

van de Macht van den Vereenigden Staat, "t welk Cow^f foquali;krc- 5e MUidc"^

fenteerde , dat hy Nieuland dcde buyten ftaan , en met Mengers al- ^°™j" ^"f

leen bleefbefoigneeren , die hem beter konde vleyen, voornamentlijk,

als twee van Mengers Soldaten over de Stormpalen en door de Pa- Menger*

lijfadenheen gekroopen zijnde, tufl'chen verfcheydc Mufquet-kocgels, fpekcau

die haar van de 'Wallen na gejaagt wierden , by den Vyand quamen
overlopen , en hem de flechte conftitutie en oncenigheytin de Stad

open-
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openbaarden (niet fondcr fufpicic van veelen , dat defelve foldaten

van Mengers daar toe waren bekok, te meer dewijl hyfichnamaals
op'tfelve poincl: geenfins wift te verantwoorden, als hemfulxinde
Kerk by cenigc Officieren , en fpccialijk by den Lieiitenant Colonncl
Vlfspar opentlijk wicrde verweeten) dat Condé trotfer dede fpree-

kcn , Teggendc , dat de Hoofden felfs in perfoon voor middernacht by
hem moiten komen , op peyne van NuUiteyt van al het vooren verhan-

delde. Dit wicrde door Mengers aan den Commandeur gerappor-

teert, en in de Stad ruchtbaar, waar door het Volk noch meer raakte

aan "t hollen , fo dattcr twee Officieren van de W^al den Commandeur
in feeker Notaris Huys aan de Kloofter-poort quamcn aanfeggen , dat

fy gedeputeert waren , om aan hem bekent te maken , dat veele Sol-

daten niet vechten wilden, en dat fy de Officiers hart dreygden, waar

uyttcvreefenftond, datweynigtegenweer foude gcfchieden, dewijl

aireede diverfc poften van de Soldaten waren verlaten , en op het

Kloolter-poortfche Bolwerk , zijnde de pcriculeufte poft, het Geweer
voor de Borftweren lag , fonder dat daar by een foldaat te vinden was.

De Commandeur daar op na 't voorfz. Bolwerk »ijdende , en het ge-

rucht ontftaande,dat men dcnKruyt-toorn foude laten fpringcn,wierd

hy door ecnige raafende wijven en jongens van het Paard gerukt , en
foude op die plaatfe vernielt zijn geworden, in cas hy door de Burger-
mcefters^ die hem volgden, nietwaregcred, en 'm filvo gebracht;

Dewijl nu Capiteyn Mengers by Condé io favorableConditienniet

konde bedingen , als hem waren opgegeven , en dewijl Conté de

Gniche y die als vooren verhaalt, daar toe goede hoope gegeven had-

de, fïch abfcntecrde; fo wierd hem wegens dicextremiteytencom-

millic gegeven , om met Conde' te fluyten op de befte manier , als

doenlijk was.

Mengers compareert op fijn geappoindccrdc uyr en plaats by den
Prince van Condé ^ die hem aanftonts in fchrift voorleyde defe navol-

gende 6. articulen, metbyvoeginge, indien de Commandeur defel-

ve gclefen' hebbende, fonder uytftel en verdere woorden niet wilde

approbeeren en teckcnen, dat hy dan van nu afaan al gedaan hadde, en
dathy, te weten OWf aanftonts op 't rigourcufte foude voltrekken,

't gene hy tot noch toe fofachtmoedig hadde begonnen , aan welkers
goct fucces hy geenfins twijffelde , als hebbende nu door het infteekcn
van den voorn. Dijk en Contrefcarp in fijn vermogen de Grachten
droog te maken , en met rijs-bofi'chcn toe te vullen , dat daar toe in

overvloctby der handwas , zijnde daar en boven noch befig met het

opfmij-

I
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opfinijten van i.Batteryen, omBreflen te fch'eten, en in gevalle de

Cominandeur noch foude willen opiniatreeren , dat hy tot Araf van

haare halsftarrigheyt niet eene ziel van het gcheele Garnifoen van de

dood füude verfchoonen j W^ar op de Commandeur defe Articulen las

enteekende:

Articulen van fijne Doorluchtige Hoogheyt wijn Heer den capitulatie

Prince van Condé geaccordeert , op mlgevallen des gSÖcI!»"

Konings aan den Heer Van Santen Commandeur binnen
J^^^^"^^*

Wefel.

1 . Dat alle Ojjicieren en Soldaten van het Garnifoen van VVefel^ fa

te Paard als tef^oetfullen Kn)gs-gevangene blijven^ behalven acht, on-

der dewelkegereekentfuilen 7ï)n de Heeren Boulon en Mengers , de lijjle

van de andere fesfal mogen opgemaakt en overgelevert werden van den

Heer Commandeur , ookj^n hier*buyten gejlooten tien Schippers , deu

Commis en AiAditeur,

2. Dat de gevangene Onderen , die haar ran^oen fullen willen

hetaalen > na het eyndigen van fes vveeken , fullen in vryheyt ge-

fielt werden , betaalende yder daar voor twee maanden van haarc

Gagie.

3. Dat de Vrouwen y Kinderen, DienJl-boden\ Paarden , Vyt-

Yufimge, Huysraad, Karojfen, Kalejfen, Wagens en Karren van al

de Officieren
_,
fullen gebracht werden tn goede verfekeringe , op een der

Plaatfen van de Heeren Staaten , en dat overmorgen den 6. van defe

Maant , fullen mede onderwijlen vermogen te bhjven in alleveyligheyt

binnen de StadWejeL
4. Dat de Stad van dejen dag afgefielt fal werden in handen van

fijne Majeji-eyt , endat fo aanflonts de Kloofler- ofRijn-Poortefalinge-

ruymt werden voor de Militie vanfijne Majefleyt.

5. Dat alle Artillerye , Ammunitie, Vivres, Walenen en Vaan-

delen fullen gelevert en gefielt werden in handen van degene , die daar

toe van firn Hoogjoeyt falgefielt werden, om die op tefiuyten en tebe-

waaren.

6. Dat al het Voet-volkjvan het Garnifoen haare Wapenen by haar

fullen nemen, en de Ruyterye te Paarde fii]gen op die uyr, als haar

fulx vanfijne Doorluchtige Hoogheyt geordonneertfal werden, om daar
nafijne ordres daar over te ontfangen en tepareeren ^ endat alle Ofiicie-

Fff ren
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ren over de Ammunitie enVivres gejlelt ter goeder trouwen [uilen aan-*

gegeven en opgeteykent werden.

Aldus gedaan en geaccordeert in 't open Feld voor FVefel den 4.

funy 1672.
Louis de Bourbon.

J.
van Santen.

DeMagt^ Hoevvel de Gedcputeerdens uyt de Magiftraat , na dat de Capitula-

ftiaatprote- tie van't Garnifoen aireede gefloten en geteekent was, fterk infteer-

«natkul, den , dAt doch uyt het Concept van haare Capitulatie , fo als (y van den

Intendant ^4r/7/ö« was in 't nette gefchreeven, mochte geroyeert

werden het laatfte Articul ,
protelleerende , dat buyten haarc macht

was het felve te accordeeren , en dat het tot groote prejudicie van

de Ma^iftraat foude verftrekken , fonder dat de Koning daar uyt eenig

voordeel konde genieten , alfo het Garnifoen aireede belooft hadde,

den inhout van dat Articul naar te komen ; So wilde nochtans den

Prince van Condé geene de minfte veranderinge permitteeren , feg-

gende dat alles om redenen fo raofte blij ven , als 't nu gefchreeven ftont

,

en dat de veranderinge van dien al te veel tijds foude confumeeren;

enwotdge- "Waar door de Gedeputeerdens genoegfaam wierden geconftringeert

,

dcfcc'a|uu" oi'ndefeArticulên, hoewel onder proteft , te teekenen, hebbende tot

iatie tcteckc- )^2ax juftificatie enonfchuld in defen van de vijf Hooge Officieren des

Garnifoens gelicht een Atteftatie, die tot eeuwiger Memorie in haarc

Secretarye word gereferveert.

Jrtkuleit, die Jïjne Doorluchtige Hoogheyt den Heer Ptince

van Condé , op approbatie des Konings ge/looten beeft met

de Gedeputeerdens der Stad Wefel.

I . Salde StadVfoefel met die de Burgers en Invvoonders , die daAr

binnen ofin dejfelfsdiftri^ wonen j of die namanls daar m mochte»kf
men te wonen y van wat Conditie ^ Religie ofFuntlie die ookfoudenmo-

gen lijn , geconferveert en gemaintineert blijven in haer oude Rechten ,

Gebruyken en Privilegiën , wegens haar Ecclejiafiijkefaken in haare Re-

ligie, Kerken en Schooien , engeneraltjkjn alle haaregoederen, fovv^l

van roerende, onroerende en renten, als andere
,^
die haarfouden magen

eygen lijn, gelijk^ook^in de Politie, Statuyten, Cojluymen, en admtntr-

firatie vanfuflttiederfeherStad, even ali het te Vieren ligepraflififrf

gevveefl,

2. Sal
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2, Sal*t opftcht en onderhout der Stads-poorten
^ Afujreriy Wallen ert

Fortificatien zjjn en bbjven, gelijkTJOorheenj fo langde Stad is gevveeji

in de Macht der Staaten.

^ . Sullen de Stad, Burgers en Invvoonders wegens de Impofttienge'

tracleert werden^ geltjk^z^yfijn getraÜeen voorheen y waar over ook^

gene nieuwigheden[uilen werdengemaakt,

4. Sal'tgeoorloftfijnaan alle Burgers en Invvoonders , om haarmet
hunnegoederen hinnen een jaar van daarvryfonder eenige bekommerin^e

metterwoon te hegeven , wervvaarts 't haar[al believen.

5 . Sal het Garnizoen onderhouden en gelogeert werden in manieren

als voorheen pijnde onder de Macht der Staaten.

6. Sullen aan de Schippers gereftttueert werden alle haar ontnomenc

Scheepen en Goederen , dte noch inwefen 'Ü^in.

j. Mits f00 belooven de voornoemde Gedeputeerdens, in den naam
van deBurgermeefieren ^ om op defen huydigen dagh de Stad over tege-

ven in handen vanfijne Majefieyt , onder 't beleyt vanfijn Hoogheyt > en

daar na [uilen de voorfil^. Magtfiraten^ Burgers en Invvoonders haar

met Eede verplichten , om dtrecl noch tndireByets te doen tegens den dienfi

vanfijne Majefieyt j maar tn tegendeel y em hem getrouwelijkje dienen,

als zijnde onderfi/neproteclie.

Aldttsgedaan m 'tFeldvoor Wefielden^. funy 16/1,

Na defe ond^rteykeninge begaf fich den Comiiiandair Fan Santen , dc Poottca

op den 5". Juny met het aanbreeken van den dag in een Herberg, daar «'"«'enge.

bet Hofvan Holland uythangt, alwaar hy by fich ontbood Ptetervan

Outshoorn Capiteyn van de Hooft-vvacht , dien hy beval de Sleucels

van deRijn-poortby hem te brengen, gelijk die dede, vraagende hoe
't nu met de Stad gaan foude, kreeg tot antwoord, als dat de kloot nu

al lag , en het werk daar mede al gedaan was. Y^i^k Sleutels wierden

fonder communicatie van den Krijgs-Raad aanftonts gebracht na de

Rijn-Poorti die daar mede fo vroeg geopent wierde , dat deVyand De vyand

<Iaar van met dcrSonnen opgang om half 4. al meefter was, en daar
^^omtbnnen.

door met groote meenigte fo haaftig na binnen trok , dat hy de Markt
(daar van ftonden aan onder den blooten hemelde Miflegecelebreert

wierde) en eenige voornaamfte Poften al befcthadde, eer de Officie-

ren , die aan de andere kant van de Stad op de Wallen haare Poften

noch bewaarden, wiften, dat de Capitulatie gcmnakt , veel min de

Poort voor den Vyand geopent was , daar van fy niet eerder tijdin-

ge kregen, of ontfingen te gelijk mede ordre om haar met haarc

Fff 2 Com-
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HetGarni- Compagnicn en Volk in volle monture na de Markt te begeven, daar

^°ïïsa"'^ fy voor /. uyrcn alle compleet waren , en van de Franfche Militie om-
niéett, ei ngclt wierden , die haar eerft de Vaandels . dede afgeven , en haar

boven en onder-geweer neder^leggen , en de Ruyters haare Paar-

den quiteeren , drijvende haar niet alle Officiers confufelijk als een

en in de kerk troep wcerlofe Schaapen tuflchen een dubbelde rije Franfche Officie-

gcdrceven. ^^^ ^qqj^^ ^ ^[q yoor de Kerk-deur op Spaanfche Stoelen in ordre faten ge--

rangeert, de Kerk in, doch ineen geheel andere cjualiteyt en devotie,

als f\' gcnieent hadden op defcndag, zijnde de eerllePingfterdag, al-

daar te verfchijnen. Hier moften alle Officieren (behalven Boulon^

en Mengers , die volgens de exprefle woorden van het eerfte Articul

van de Capitulatie , en 6. andere Officieren , als de Colonels Hun-
deheekj) ISIieuland en Haften de Majoor Cops met fijn Soon de

Capiteynen Hinyojfa, die volgens goetvinden en keur van den Com-
mandeur koft en fchadeloos met al het haarige vry raakten , en vertrok-

ken ) haare namen aangeven aan Franfche Officieren , die daar toe

gecommitteert waren , en de Soldaten by paaren de monfteringe paf-

feeren, welker getal opgeteykent j en met die van de Schans 13 5'o,

fterk bevonden wierden , die al te famen fes weeken gevangen wier-

den gehouden, eer ymand voor fijn Rah^oen mochte vry raaken,

gevende de Capiteynj 100. Rijx-daalders , de Lieutenams 50. en de

Vanndrichs 40. waar op de felve met behoorlijke Pafport in verfchey-

DeOfBciers de vaartuygen met Vrouwen^ Kinderen
.^
Bagagie en vordere ap-

yerreyfenna r)endentien op den 27. fuly op Gorcum vertrokken , alwaar fy door

ordre van Sijn Hoogheyt alle wierden gearrefteert , haare namen aan-

vandaarfy ^eteykent en tuifchen 24. Mufquettiers gevoert na een Schip, dat

btachTna haar bracht na 't Leger by Bodegrave , daar fy in verfeekeringe geftelt

,

Bodegravc, ^j^ j^^^j. proces gemaakt wierde wegens het overgaan van de Stad Ff^e-

daardiyof- f^^->
ontfangcnde den Commandeur ^o/;^« vansanten en den Majoor

ficieten wor- f^f^tllem Copes ( nevens Hinyojfa ^ daar van hier vooren) haare refpe-

tcmwer t! <^ive fententien. Doch uyt confideratic van de goede Conduite en Of-

, , ficies, daar mede den Majoor Copfj fich ten dienfte van den Staat over
aoch een '

. i i i
••

'
i , i •• i

weder gegra- de 40. jaaren hadde geevertueert , en om het ongeval van den tijd,

** ""'•
dat hem buyten het algemeen vermoeden trof, wierd hem na de Pro-

nuntiatie der Sententie , door den Prefidcnt Zedeniski gereftitueert

fijnen Degen , en van Sijn Hoogheyt geordonneert , om tegens den
teneur van fijne Sententie , daar in hy voor 6. jaren gebannen was,

fich te transporteeren na den //<«<sr^ , en aldaar nadere ordres van hem
af te wachten, gelijk hy daar na ordre ontfing , om het Leger van den

Veld-,
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Veld-Mirfchalk Vorft Maurits van Najfouvv na Vriejland te volgen , f

4aar hy mede als Lieutcnant Colonnel wicrdc gctradecrt , en nader-

Land van de Heeren Veld-MaiTchalken aan ^ijn Hoogheyt gerecoin-

mandeert , om de Expedicie ter Zee by te wonen.

-
. Van dit ontijdig en onverwacht overgaan van Wefel kreeg men in Hetovcrgaah

Holland nauwelijx in 10. a 12. dagen de volle feekerhcyt , door l^" j^^^^^^ '

dien de Stad door de Franfche dicht beflooten , de Kleeffche P oft op- Holland

gehouden,en alle brievenjdie aan den Staat daar over waaren gefchree-
fat'^c'^

*^"'

yen , fodanig gefecretecrt wierden, dat feeker Heer uyt Gelderland

op den 10. funy , na dat Wefel al voor 6. dagen hadde gecapitu-

leert , ter Vergaderinge van haare Ho. Mog. compareerende , en ge-

vraagt werdende van feker Hollands Heer , of hy noch yets te wedden
hadde over Wefel y

prefenteerde 100. diicatons , daar op twee Hee-
ren uyt Zeeland aan dien Gelderfchen Heer feyden , dat {^ hem de helft

wilden ftaan, en foude defe Heeren haare 100. ducatons verlooren

hebben , ten zy een ander Hollands Heer den Gcldersmangewaar-

fchout hadde, feggende : "Wed niet, gyben^'tquijt , want Wefel is

fekerlijk over. In Amflerdam fag men wel 12. a 13. dagen, na
't overgaan van die Stad, noch op eenen dag diftinóte reyfen om groo-

te fommen gelds , dan op 't verlies , dan op \ behoud van die Stad wed-
den, en 20. a 25. tegens i. fetten. De feekere tijdinge moveerde
in de Nederlanden fuiken algemeynen verflagentheyt , als daar vreug-

de ontftoiKi, toen het in 't jaar 161^. fo onverwacht wierdegeincor-

poreert,en dede veele cordate en getrouwe Patriotten defpereeren aan

een goet eynde van den Oorlog , en veele twijffelen aan het getrouw

Bcfticr der genen , die de diredie van alles in handen hadden.

Van defe- Stad , die naaft Orfou en Burili^ de eerfte was , die de dc Franfche

Franfche veroverden , enopeennadelaatftewas, die fy naderhand Jot eén^e-

quiteerden , maakten fy aanftonts den Stoel en Generaal Magazijn des "«"al Maga-

Óorlogs , brachten daar voor een Schecps-bruggc op den Rtin , en al-
''"*

len Voorraad fo van Ammunitie als Vivres&c. uyt Nuys en Keyfers-

•z/wfrf daar binnen , ftellende daar den Conté d'Eflradcs tot Gouver-
neiir over alle Plaatfcn aan den Rijn , en rukten met haar Leger onder

den Prins van Condé voor de Stad Rees , tcrwijlen den Marfchalk

de Turenne de Reefche-Schans aan de over-zijde van den Rijn lig-

gende, berende.

De Stad i^^^j is om haare goede fituatie aan den -^//« , en deftige De Stad
Y-«.p*f..| ^ '^ . REES
tortihcatie altijd gerenommecrt gcwceft voor een van de voornaam- "

fteFortreffenvan Ettropa; Want als de S^;^^»/?'/;^ onder den Marqu is

Fff 3 Spino'
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SpmoU, gcdtiyrendc de Twaalf-jAarigeTreves fich hadden bemach-
tigt van de Steeden OrfoHy Ryriherk^cn VVefel ^ en Frins Aiaurttf

H. L. M. totfecuriteytvanden VereemgdenStaM in befettinge ge-

nomen hadde Emmenl^ en Rees , fo hebben de Staaten Generaal

hoe confi- de Stad Rees , als haar uyterftc Frontier-plaats, feer fterk doen For-

raaais'gcfor'
"ficeerenmct dry Scharifen aan de Land-zijde onder het Canon van

tificcert was , Je Stad
,
genaamt Groen , Berfvvtjksn ^fpeljfen bergy ^.groote Hoorn-

werken , 7. Bolwerken , met haarc Halve-Maanen^ en een redoiitablc

,S'f/7<««j recht aan deoverzijde des ^//»i, met een fterke Citadel , om
aldaar , als in fede BelH , in tijd van Oorlog te konnen onderhou-

den een groot Leger, en in en onder die FortreiTen te konnen retirec-

ren tegens alle attaques van den Vyand , en tegens het Rijn-water , dat

het Land daarom heen foude ovcrftroomen , indien den dijk omtrent

p^f^efel by hoog water wierde doorgefteeken. Defe FortreflTe wierde

van vecle IngenieHrs y om lijne nette en geproportioneerde "Werken,
fo niet geprctereert , ten minften geëgaleert met VVe[el en Rijnherl^

Maar op de aankomfte der Frankhe was fy feer gedeftitueert van

haare Fortificatie , Ammnnitie en Garnifoen , en daar door gebracht

geheel buytcn poftuyrvanlangduyrigedeferille.

en hoe de Aan de Fortificatie was in 22. jaarcn, zcdert het overlijden van

waJèn'm-" ^V^ HoBghejt Prins V^tllem de II. H.L.M, geene de minfte pre-

vallen ten paratie gefchiet, waar door fy in haar felfsfo was vervallen , dat niet

aankomftdcr ^^'^^^ de Grachten op de meefte plaatfen , maar ook fclfs de Land-
fianfchen, t/z/^É-r, (waar uyt de Grachten voormaals wierden bewaatert) fofeer

waren aarvgeland , dat men daar door droogs-voets , fonder van de Wal
geflancjuecrt te werden, totop't Contrefcarp en de Stads, Grachten

^

ja tot in Flyms Halve-Maantj en ^ by forme van Loop-graven , nade-

ren kondc. En als den Heer Ditmar van Wijnbergen Lieutenant

Colonnel en Gouverneur dcfer Stad , die in dcfc beicgeringe fijn goet

beleyt en fonderlinge dapperhcyt heeft doen blijken,aan den Raad van

StaatchadiJcgedemonftreert, hoc men door feekere foorre van W^
ter-Moolens de Grachten foude konnen vullen met water uyt den

Rijny wierd fulx wel gerefolveejzt, maar te laat aanbcvoolen aan den

Heer Threfatirier Burg.

fosanRa- De Rawlijven vmd^ Tal- Del-en Rijn-posrten waren onbruyk-
fclynen, baar, de rcfpcdlive Halve-Adaanen en Hoorn-werken fonder Bor^-

weeringen^ en by na heel geplanecvt door de Ltifl-Hooven en Plan"

tagien.

wallen, De i^nlkn van de Stad , om dat die waren ontbloot van haare

Storm-
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l^p^rm-p(tkn , hadde mcii daar mede beginnen t« beleggen , doch nier

half voltrokken, en die aireede lagen , waren noch niet befturvcn,

noch met behoorlijkgewicht van aarde aangevult, waar door de B^«-
quettm op veele plaatfen onbruykbaarwarendoorde veelvuldige aar-

de, dje daar op lag. ,;/. .

; De B««f7^;? wajen ^\k teho^g^ nxofténgefonken, endc JBör/- en Batterycn,

wtmngcn verfwaaft wcr^deo , waar toe den Commis Cormlis van.

hohhr^fht welwierdegeauthorifeert, doch te laat, ter oorlliake lich

deFranfche, weynigdagejl.4a3rna> daar voor vertoonden.

O mi dat de Stadt-Mnyr aan de Rijn-kant feer bouvallig , meeft ais aan de

fonder 6'<i/(!/f?7<?,en.weynig ofnjet geflanqueert was,haddede 6'fl«'z/fr-
^"'^^ ™"^^'

fteur, doxh fonder koftcn vanden Staat,metter haaft,en fo veel de kort-

heytdestijds lijden konde, doen opwerpen een Tenaüiey c^c
In het Maga';(ijn manqueerden %tormkranjfen , Sprmktonnen , groo- slechte con-

te Granaten en meer andere f^uyr-vverken y en nodige behoeften, als ^t'MaLzrn
Kordewagens, daar van den L^Colonel Vï^iphergen door de Tim-
mcrluyden en Rader-maakers onder de Militie inde Kcrkin dry et-

maal loo. üuks dedc vervaardigen, die by op ordre van hoger hand
na RijnherlujwoSk fenden. Op de wallen van de Stad vaaren in het

geheel i6. ai/. Stukke^, en in de StWj maar elf.

Aangaande het Garnifoen, (o waren weynig tijds voor de belege- en van 't

ringc by Patent daar uyt getrokken, na het Leger, dat aan den 2](7«i ^"J,a^3'"
"*

gecampeertwas, 7. van de befte en oude Compagnien , en in plaats

vao die
f
maar 2. nieuwe van de laatftc wcrvinge weder daar in ge-

komen, waar door het hcele Cy^ïr^z/öÉ"» van de Stad alleen beftond in

7. Compagmen Infanterj (zijnde de achfte van Captteyn Schatte noyt

in ftaat geweeft , om dienft te komen doen) en in 2. Compagnien Ca-
vallery van de nieuwe wervinge, en daarom noch feer incompleet.

Van defe weynige Ruyters waren omtrent de 30. in twee diliinöe

rcyfen , tot convoy van een goet aantal Engelfche overloopers na des

Princen Leger
,
geraakt buyten de Stad , den welken door de Franfchc

den weg wierde afgefheeden tot haar wederkecren.

En om dat in de Schans aan de overzijde des Rijns, waar aan het en in de

behoud van de Stad dependeerde, maar een Compagnie lag, £q wier-
'^*"''

den van yder Compagnie Infanterj uyt de Stad , tot befcttingc van

de ScWj gecommandeert 15. mannen, tTamen 105. waardoor
het Garnifoen van de Stad fovcrfwakt wierde, dattcr in 't geheel geen

400. ejfeBive koppen, en maar 3. Conjlapels ovcrblceven , dewelke waar door

behoorlijk verdeelt zijnde , op 11. capttak Poflen , ea in alle de
fte^o^n^fti,

» ' Ven- bleeven.
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Venfters, en openingen Van de hu yfen , uytkomendc op den ^/y^/j-

kondeaaneen groot ^ohverkj, en gehceleG'br£^ï;« ,
geen 2<f. manM

nen gelaten werden;, blijvende dan noch onbefet de Schenk/- Bakc

kers- en Mole-Toorens , en een Tenatlle , tot beter flanquecringe,

aan de Rijn-kant opgeworpen. Aan de Land-zijde bleeven ook (on-

. der befettingc ^tf» RaViUjn y <^. Halvè-ntiinen , i. gedemoUeèrde

Hoorn-werken y'h^x. geheele Contrefcarp , als rnede de 3. 'voóf-^

noemde Schanfen; Daar nochtans de Krijgs-kundige oordeelen , dat

tot nodige bcfettinge van alle Poften , en defcnfie van defe Stad gere-»

quireert wierden ten minften 4. duyfent , en van de Schans 2. düy-

fent mannen. Alle defe dcfeden waren door den Lieutenant Colon-

DeGouvet- nelyVijnhergen aan de Hooge Collegién ^ als ook aan de Heeren Ge^

aSmèntic','^'
^epfitceydens te Velde , en S//« Hoogheyt tot meermaalen ferieufelijk

gcremonftreert , en fupplemcnt daar op inftantelijk verfocht , en nóch

in 't laatft van A<fey haare Ed. Mog. Gedeputeerdens, de Heeren Sfri)^

en -^j/z/^, meteen Jacht z;7/(7co prefcnt , aangewefen onder hooge

proteftatie van onfchuld , in cas van quaat fucces ; doch alles fon-
dochfondcr j^j- eftbd: , klaagendc Sijn Hoogheyt met reden', wegens fijne non

authorifatie.

DeConfti- Alfo de Stad aan de Rijn-kant alleen met een fwakkeMiiyr, Tonder

Schansen cenigeflanqiieeringe voorfien was, hadde Prins Adaurits van Orange
citadcilc. dcfelve bedekt met een Royale Fortrefle of Schans van 5. Bolwerken

aan de \<^e(t-zijde van den Rïm , binnen dewelke was een Citadelle

GfKerk-Halve-maanjZijndccennotablcaffnijdinge , daar in de Kerk

in 't midden leyt , met (o hooge "Wallen , dat men daar van de Stad

over de Wallen van de Schans konde befchieten. Binnen defe Schans

en Citadelle commandeerde eenen Hugo van der Hoef , met Ade
van haare Ho. vT^o^. doch als fubaltern onder den Gouverneur van de

Stad ,- die hem bclaft hadde in de Schans niet te opiniatreeren , wan-

neer hy met forccwierde aangetaft , maar fich met fijn Volk , dat te

weynigwas , om de Schans behoorlijk te bcfcttcn, te rctirecren in de

Citadelle , na dat hy al voorcns het Gcfchut fi3ude vernagelt, en fo veel

mogelijk, gedcmonteert hebben.

Kort voor de Bclegcringe, onaangefien het fwakke GarnifoenjWier-

dcn echter dagclijx verfchcyde Partyen, (o te voet als te paard , bin-

nen gebracht , met fchoonc buvt , infonderheyt door den Capiteyn Jn-

genhove , aan wien de paflcn en land-ftreeken daar omtrent feer wel

bekent waren.

^^S^ Den CoHverneur krijgende feekere kondfiïhap , datter omtrent

!i.— ...

,

8oo,
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800. Artillery-paarden uyt Boekholt (waar binnen tot den marfch een deflèyn

vaardig ftond een groote quantiteyt van Ammunitie , 3 6, Stuken J^hopfche^'^'

Cefchuts , 8. Adortiers , en verfcheyde groote Ponten , die van 14. Paarden bc-

paardcn yder getrokken wierden^ onder feer flechte wacht , weyden
^°'^'

gingen ruym vijf quartier uyrs van de Stad , notificeerde fulx terftont

^er mijfive aan Sijn Hooghe^t , (ich fterk maakende , indien liet wierd

goetgevonden , defelve in eygener perfoon te willen wegnemen en op-

brengen door de Ruyterye van Rees en Emmenk ; Doch uyt confi- dat hembc-

deratie , dat den Bijfchop van Mmfler noch niet tot feytelijkheyt en
-".t^vcrk^t

openbaare rupture was uytgebarften , wierd fulx onderlaten , om te ftelUn.

mijden alle reden van eerfte oftenfie. Maar alsfichdediverfiemeeren

meer verwijderde, communiceerden hy fulx aan de twee voornoemde
Heeren Gedeputeerdens y de welke fulx feer aggreëerde , maar vonden
goet , aanftonts daar over te fchrijvenaande Heeren Gevolmachtigde

te Velde y welker antwoord zijnde declinatoir , verdween defe goede
occafie.

Den I. Junj hoorden de Heeren Gedeputeerden met den Lieute- Tijdingevan

nam Colonnel wijnbergen op 't Jacht aan tafel fittende , de eerfte vlie- yj^^'^gj-^"

gende tijdinge , dat Orfon , Rijnberk^ , Bwn^ en jvefel door de &c. komt*

Franfche te gelijk berent en belegert waren, waar op den Gouverneur'*^ ^^^* ;»

in der haaft fijn affcheyt nemende, bevel gafaan den Onder-Majoor, u'aat op c^

om alle Eerfte Officiers van de Compagnien pre^ijs de klokke ^. uy- a^ieTJdig"

renteciteerentotfijnent , om i(rn/^j--i^^^^ te houden , en begaf fich ordres fteit

daar op aanftonts met een chaloep na de Schans , om aldaar op alles
^° ^ ^

^"**

nodige ordres te ftellen, endedefeóten, fo veel doenlijk , te fupplee-

ren , gelijk hy op zijn eygen credit en koften , de Schans voor eeni-

gen tijd proviandeerde mer hier , meel, kaas, &c. ( want den Staat

ook in defen tot noch toe in gebreeken gebleeven was) met exprefl'e

ordre , datalle bakkers in de ^"c/?^^/ dag en nacht moften bakken , en

datter eenige ledige vaaten met water wierden gevult , en gefamentlijk

gebracht in de Kerl^Halve-waan , alwaar geen put was , hebbende

aan iefc Kcrk-Halve-maan mede op fijn eygen koften kort voorheen •

de Borft-wceringen vcrfwaart , met Storm-palen beleyt , met Schans-

korven en Schiet-mantjesomfet, en vordersfodanig voorficn, datfeby

haar Ed. Mog. Gecommitteerde Sfn^en Aylva , en den Ingenieur '

Welffen fuffi^ant geoordeelt wierd tot een vigourcufe Defcnfic, en be-

quame retraite , aan welkers bchout mede het behout der Stad gele-

gen was.
'J. ..'<-. ...^ .•-.') ^K-. .

Den Gouverneur ter beftemder tij3 t'htiys l{omendè vond de Offi- f"> «'c

>, •' . Stad,G g g eieren
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eieren alle by een , dewelke eenparig van advjjs waren , datmen met fo

weynig volk onmogelijk een eftbrt van den Vyand konde tegenftaan

,

en gedeliberccrt zijnde , hoe men beft met dat kleyne Gannfoen alle

nodige Poften by provifie foude befetten , ter tijd toe fy met een nota-

bel lecours waren verfterkt, dat haar vau tijd tot tijd was belooft, wierd

daar op een verdeelinge beraamt. Den felven avond wierd den aanne-

mers van de befteede Werken belaft , haar by dag en nacht daar mede
te moeten verhaaften , infonderheyt met het leggen van de Storm-paa-

lerii het doen fakken van de Batteryeüy en het opmaken van de re-

fpedive -^^z/É'/;y«j-, als wel het nodigfte. Ook wierde by Ordrege-

^yft, om 's anderen daags in te brengen een lijfte van MetfeUars y

'Timmerlujden , en Smeeden , om fich daar van in tijd van nood , en

by onwil der Burgers, die meeftRooms-gefint waren, te konnen be-

dienen.

Den z. en 3 . fmy wierd aan de werken luftig gearbeyt j ook fag men
geduyrig uyt , na het beloofde fccours , doch te vergeefs ; Vcrfchcyde

Partyen quamen uyt het Franfche Leger over , en onder die vecle Èn-
gellche van het I>.egiment van den Hertog van Monmomh.

Tijdingf yan Ï^Qn 4. dito bracht den Gericht-fchrijver Springman van Santen

van* wffei" ^^ eerftc tijdinge op 't Jacht , van het overgaan van Budenk^ en rp^e-r

&c. komt pl^ waar op de "Wachten wierden verfwaart, de Patrouilles uyt ge-'

"** commandeert op kondfchap, en den Gouverneur nam fijne nachtruft

op de Wal in een kleyn Tentjen.

Den 5. met het openen van de Poort quamen inrijden twee Bran-

denburgfche Ruyters , die door het Franfche Leger waren gcpafTcert,

confirmeerende het overgaan van jVefelen Buderik, So wierde me-
de van de overzijde des Rijns aangebracht de Paftoor van Puienen

,

mede brengende een gelijke maare , doch met een feer blijd gelaat,

waar op de Burgermeefter met communicatie van den Gouverneur

een Expreflen uytfond, om defeekerheytvan die tijdinge te vernemen,

welke Exprefle in en uyt f^Fefel door het Franfche Legergekomen
zijnde de voorige tijdinge confirmeerde , het welk aan de bovp»-

X)<Gedepo- gemelde Hecren Gedeputeerden gerapporteert zijnde , prepareer-

tS'mtrek'
^^" defelve fich tot hun vertrek , 't welk de Burgermeefter verne-

k«o vandaar, mende feyde aan haar met groote ontftelteniiTe , dat hy noch raad

noch middel fag , om de Burgerye te ftillen , in cas het lang beloofde

fecours niet haaft foude aankomen , waar op de Heeren Gedeputeer-
dens antwoorden , dat het foude ftrekken tot fonderling voordeel van

4e Stad, indien fy voort tenfpoedigften vertrokkenoahetLeger, om
aldaar
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aldaar by de Gevolmachtigcle te Velde en Sijn Hoogheyt het bcioofde

fecours ce verliariien; "Waar op het Jacht raakten o.ider zey! , en wierd

aan den B.ri'^crmeeuer door den Gouverneur ofLieutcnantCcIonncl

VViphergen hocchelijk gerecommandeert , dat hy v;ilde forg dragen

voor ee:: goede quantitey; meel, en cc:i Secretaris belallen , dat hy vaa

<^ie uyr ^ffoude vervaardigen een goet aantal billetten , op dat de ver-

wachte Volkeren, fonder confufie en uytftel , voorts mocIr:en onder

komen. Kier op ging men in de Kerli , alwaar , alfb 't Pingfterdag was, De <«ft«

niet alleen v/ierdegeprcedikt , mazrookgecommunicecrt, wanneer nomVop
men tuHchen 10. en 11. uyren uyt d^ Schans met fchcrp over de Pingfteidag,

Stad hoorde fchieten , tot een zeyn , dat men Vyand vernam ; En met
eenen fa? men den brant in 2. groote bou-hooven, toebehcorende aan

Pachters van fij.i Keui-Voi-(Leliji:e Doorluchtigheyt van Bra:7cknbHrgy

die den Commandant van de Schans hadde doen aanfteeken op de aan-

komft van 1 5. a 20. Franfche Ruytsrs, op dat noch die, noch an-

dere haar daar in mochten bergen. Den 6'ö«'r/^r»^«r ging daar op uyt Des Gou-

de Kerk, en geftelt hebbende de gcrcquireerdeordres, qaamweer ^"j"^!"^^'

binnen, om neffens andere Ledematen het Nacht-maal te cntianpcn, «ouwhei-

als wanneer hy op de Benedidie , by het aftreeden van de Tafel de *'^ *'' *

heele Gemeente met byfondcre bewccginge aanmoedigde , feggeiide

met lauter ilem; Broed.ers laai ons malr:andcrcnbypaanengetrou1(i^jity

tegens den algemejncn aankomenden Vjand , o'o het gene vvy hier ont"

fanden,

"s Middags quam den Alajoor uyt de Schans in de Stad , (gelijk

hy alle Sondagen gewoon was de Ordre afte halen) mede brengende

een beflooten miffive van Azrs. Commandant , behelfendc de nadere

kondfchajpen > de reden van ''tafbranden van de vcorfz.huyfen , en

voorts, dat hy metdeOfncicrsenfijnkieyntroepjenfeerwelgemoet

waren. Dien naarmiddag liet ^tx\. Gouverneur buyten de Stad afbree- «n goed«

ken twee herbergen , de Waaien Hutten genaamt , en verfocht mede voorförge.

de Magiftraat'tielve te doen met haare Kraan, om dat die beletten

het gelicht langs deStads-muyr o^dzaRijn. De Bakkers-Toorn liet

hy folderen , en bequaam maakcn om eeni;]:e Mcifquettierste logeeren,

i^ydedeook, omtcbcierflanqueeringe ;e hebben, op de Kaay ofte

werf Vin aard>.^ opwerpen een kleyn werk in forme van een Tenaille.

En die alics op hoope van het beloofde fecours.

Dier. avond wierde in 't rond aangrfcyt , dat het heele Garmfoen ,

buyten aduele wacht zijnde,nacht en dag loude helpen vervaardigen de

onvolmaakte "Wcrken^tegens extraordinaire belooainge,waar by den

Ggg 2 Goti'
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Gouverneur meeft altijd prefent was , om het volk te animcercn , doen-

de by yder ploeg komen vry bier. :

Den 5. (5. en 7. funy deed hy de trom roeren , om een Com-
pagnie op te rechten van de vluchtelingen , met aanbiedinge van 6.

iUi vvers ^s daags , en vryc pafpoort , lo haall; de occaiie loudc over zijn,

dochquamweynigtocloops. .

Een varend- J^qw 6. 's mor.^ens Wicrd by den Gouverneur aaneebracht fekcr

haait, varend gcfel , voorgevende , dat hy met Ojn vaartuyg van /^/^(f/"f/quam,

doch wierdc naar examinatiegedimitteert , waarop hy Tocht voor by

de Stad en naar beneden te raaken , Tonder op het roepen of fchieten

van de wacht te achten ; So dat fecker Schipper met 3 . loldacen hem in

.

der haaft volgden, om hem op te brengen, ^twcikhy fiende , begaf
dewelke in (]ch te Water , om te land te ontkomen, maar verdronk na vveynig

dronk '!°
niet tijdsfwemmens,fonder dat fijn lichaam kondc weergevonden werden,

fonder fufpi- waar toe devoirwierdc gedaan , omtefien, ot ook brieven van be-

raat. lang by hem waren. En ter oorfaake, dat om defe tijd de wegen te lande
Een voor-

^j onvevli" waren , dede den Gouverneur haarc Ho. Moo. tot Arn-^
llag van den /ö '

. c \

Gouverneur, hem in goet getal by een zijnde , door den vooriz. Schipper tenlpoe-

digften behandigen ecnen brief, die met loot befwaart was , om in cas

van aanhaalinge te doen finken , notificeerendc het apparente pericul^

in geval geen alliftentiequam, en remonftveerende, dat het dan beft

foude zijn , de twee Garnifoencn van Rees en Emmenk^tc combi-

nceren, eneenvandicbeydeplaatfen, foo veel doenlijk, daar mede
te defendeeren.

De Stad en E)en 7. quam den VyandmctheelcBataillonsen Efqiiadronsfterk
Schans wor-

^jf ^ ^j^ wierd met het fortifiiceeren van de Stad nochfterkgeconti-

bcrent. nueert. Maar 's avonds quamen de Legers van den Marfchalk de Tw
renne aan geene zijde , en van den Prins van Condé , aan decs zijde

des Rijns , met de meefte Troepen van des Konings Leger , bcren-

ncnde alfo de Stad en Schans rondom met 3. Koninklijke Legers,

waar van de Avant-gardes fo na quamen, dat door het Canon uyt de

Stad bereykt wierden.

Die dapper Den 8. funy begon het Can$n uyt de Stad heftig te fpeelenopden
vuyt geven,

yy^j^j ^ ^^ Qp ^^ Troupen van den Prins van Condé ^ die na Emmerik.,

marcheerden, wanneer men fomtijds heele gelederen fagftruykelen,

enwierdegeremarqueert , èi-MsdSiVtX-Del^oorts-Bolvverk^^ uyt een

halve Cartou ,
gericht by den Commifiaris Lohhrecht , twee Stan-

daarden , en fo naderhand een Frans Edelman bekende , 17. a 18-

Cavalliers , met ecnen fchoot geycU wierden.

'sOchtens
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'sOchtens tiiflchen 6. en 7, uyren , als de Gouvermur op het Uyt dcStad

Najjauvvs-Bolvverk, quam , was hy feer verwondert , dat noch uyt schans ge-

de Schans noch uyt deflelfs Citadelle wierde gefchooten , waarom l^^"' \
^"

hy commandeerde, datmen een Gefchiit met los kruytop de Scham , over te zijn.

en een met fcherp daar over foudeloflcn ,diebcydeopgclij.vcn wijfe be-

antwoord wierden , waar door hy bleet in onfeckcrheyt als vooren,

fond dicfwcgen .S'ƒJ/>7o/^r zijnde Yaandrich vanden Capiteyn Grcl-

virik^ , met eenige Mufcjuettiers over ; Maar komende ter halvcr-

Itrooms , wierd uyt de Schans met fchroot begroet , en een van fij-

ne byhebbende foldaten gequetft. Hier uyt vernam men eerft , d.it de

Franfche van de Schans en Cttadelle meefter waaren geworden , fon-

der dat daar uyt , of daar op een fchoot gefchiet w as , zijnde Mon-
fieur de Fourneau > die uyt het Leger van Turenne gedetacheert was

,

daar van meefter geworden door een accoord, fonder de minfle Vyan-
delijke A<5lie.

In defe onecle^entheyt commandeerde den Lieutenant Colonnel ^^aarom it.

GouvcrncuiT
p'Vijnhergen de 2. befte Canonniers , om van de Batteryen van het hetiMagazijn

Najfouvvfche-Bolvverkji en de Rijn-poort defelve Citadelle , en by-
dejl^ f^^^||f[„

fonder de Kerk j waar in het Magazijn vvas, te bcfchieten, en , was brapd te

't doenlijk, de brand in 't kruyt te brengen ; Maar de Franfche , eer
^'^"^'^"'

fy fich als Vyand in de Schans openbaarden , hadden het felve kruyt

al verplaatft , doch wierden noch veele van haar inde Citadelle dood

gefchooten en gequetft , onder dewelke mede een foldaat in 't Maga-
zijn fneuvelde, ^\q befich was , met het laatfte tonnctjen boskruvt af

tedraagen. Hier op bleef haar de Vyand van de over- zijde niet fchuldig, daar op de

hebbende, behalven het Canon, dat hy daar altcmaal onvernagelt , en
J^*"'^

'"'^'S

weynig minder vond , als in de Stad , noch 7. halve Cartouvven van

't fijne bygebracht , en onder faveur van de volgende nacht , meer bat-

teryen opgeworpen, om in de Stads muyr aan de water -kant Breflen te

fchieten
, gelijk die dan neffens de Nten-poorts , Rijns- en Najfaus-

Bolvverken , uyt de oude Batteryen van de Schans , airede feer bc-

fchaadigt waaren»

Den Lieutenant Colonnel minberaen , in 't heetfte van het canon- ,
Onvcrbroo-

neeren van den Vyand , aangedrecven zijnde door al te grooten yver, couver-

fonietdefperatic, richte en ftak niet alleen aan het Canon op het Ket~ "*'""•

lenbergfche- en Rtjnpoorts-Bolvverken , maar fpronk meermalen na

het losbrandcn op de Kruyn, en expofeerde fich alfo aan die vanbuy-

tenen
,
(wantter geen Schanskorven waren) om door het fwaajen

van fijnen hoet over het hooft, en door het openen yan fijnen kolder

Ggg 3 en



411 't VER WERD E EUROPA,
en h:md de Vyanden tot antwoord te tergen, ''twclk duyrde tot om-
trent 4. uyren naar noen , als wanneer Iv/ door den Ritriiecfter Ham-
broekj den Capiteyn Ingenhovcn ^ en den Commandeur Cornelps van
Lobbrecht daar van wicrd afgerukt , waar op hy uytricp : Broeders l

Met dit vveynigVolkjs voor mj geen eer ie behaalen , och! mocht maar
een gelukliige koegel mijn leven nemen ^ cp dat ikhetfelvCy indienfondsr

revenge
, doch ten minjien met reputatie machte verliefen.

J5d«T''^
Ond-rtufTchen kreeg Monf.eur de Montcauban als Lieutenant Gene-

Stad, raal ordre, om de Stad van deLand-zijde nader te benauwen en aan te

taften
,
gelijk hy dan met fij ne troepen , onder het vuyr van het Canon en

MufcjHetten meermalen tot o^dcContrefcarpen avanceerde, dienende
hem daar toe niet vvcynig de vervallen grachten van de geabandonneerde

Buyten-werken
, de bergen van aarde noch niet te recht geplaneert , en

Vüornamentlijk de verdroogde Landweer,
dieopge- Met den Avond omtrent 6. uyren quam voor de Deboort een

door ten 1 rompctter van den Pnns van Conde , dewelke verbhnt zijnde , geleyt
Trompetter, vierd aan het huysvan A^ï^Govcvsmeury vanvvien hy deStadopeyfte,

feggende: Oiii dat Emmeril^^ dat 5. uyren onder Rees leyt , airede

van fijn Garnifoen verlaten, en van deFranfchebcfet, ê^t Schans , Ci-

tadelle
, Wefcl^ Baderil^y Rtjnberkj, en Orfou, airede over waren,

waar door Rees alleen noch overig, en rondom bcflooten was van dry

Koninklijke Legers ^ (o verfjcht opgemelden Prins een peremptoir
antwoord,

dewelke £)c,-, Gouverneur Wimhercen deede hier op convoceeren de voor-
meteen Ne- ^ _^^ . 1 1 r" 11111
gativeafge- naaiiUtc Omcicrs, doch eer ly vergaart waren , haddehy denTrompet-
weefcn,

^^^ .^\ afgewefcn mee een Negative , en bevolen , dat men den fdven we-
der nnar buyten foude brengen , begaf fich weder terftond te paard na het

Rijn-Poortfe Bolwerk.
doch van de Ondertuflên de GeefteUjkheyt het haaftig vertrek van den Trompet-

gehoudén°^' ^^^ vernomen hebbende, en oordeelende , dat den Gouverneur niet ge-
wictd

, fint was , deflelfs aanbrengen te voldoen , brachten by d'een en d'ander

fo veel te wegen, dat den Trompetter, die al tot in 't Ravelijn van de
Delpoort was uytgelcyt, noch in de Stad opgehouden , en niet uytge-

Go*live^rn"ut
'^^'''" ^^''^''^

'
tcrwijlen het gcmecne Volk den Gouverneur op de

medeaan- Markt cjuamen aan loopen, om het voorftcl van den Trompetter te
«n, vernemen, wanneer hy weder op 't nieuws wierdeomgingck, daarop

maar hy j^X den degen trok; Maar alfo fijn paard opgehouden wierd, konde

dcRuytwyc y "^ fijnen wille niets uytrechten, riep daarom de Compagnie Paar-
omret. den, die by de Hooft-wacht was, tot hulp, dewelke hem in der haaft

ont-
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ontfette , waar op hy metcenige Heercn g'nginhethiiysvanecncn

Ko:pnian fellis Ravens^ alwaar hy eenigc Ofiicicrs tot hem ont-

bood, op we ikersprealiabel en eenparig advijs, omtrent S.uyrenmet

den Trompetter wierden uytgefonden 2. Officieren , den Majoor Twee offi-

Coutis en den Capiteyn Ingenhoven , met defe reftridie nochtans,
fó^jen^'^*^'

datmenfoudc mogen uyttrekken met Artiüerye , Walenen en Ba-

gage^ J^ltegende Vaandels
^
jlaande Trommels i <Crc. datmenanclerfins

Ijever wilde vechten tot den laatfcen man. De Magiftraat wds fcer

onvernocgt, dat den (jö^z/frwÉ-wmiet wilde toeftaan, dathaareGede-

puteerdens mede na het Leger van CWe mochten gaan,

Defe Officieren voornoemt vonden den Prins van Condé met wey- die by Coa-

nig Volks (alfo het gros voor Rees lag) voor Emmerik^^ dewelke de
^**^°™'^»

Stad Rees eyfle fonder eenige conditie , doch renvoyeerde defelve

Gecommitteerdens aan den Koning, als aan wien privativé toe cjuam

(fo hy het noemde) het doen van particuliere Genade, 'Waar op de van wien (^

voorn. Officiers met den Trompetter des anderen daags , zijnde den "JJg wiSen
5). ditOy ''sochtens om 6. uyren weer inde Stad quamen. En alfo fy gcrcnvoycm,

van daar voorts naar den Koning fouden reyfen , is aan de Magiftraat

tot vcrmijdinge van nieuwe onluften en oploop der burgerye, toe- werwaartsfjr

geftaan , dat i"y eenige uyt haar mede derwaarts fouden deputeeren,
„JJ'^GJcom-

onder belofte nochtans, van niets te fullen handelen,als alleen van haa- mittcerden

re Privilegiën enNeutraliteyt; Daar op begaven fich die twee Ge- ftiaa/,
^^**

committeerde uyt het Garmfoen , en vijfuyt de Magifraat , onder con-

voy van den voorn. Trompetter , na TVefel, 'm meeninge , om by

den Koning aldaar acces te krijgen ; Maar A^'. Louvois kreeg van

den Koning ordre, om met haar te traóteeren , als wanneer de Ge-

deputeerde uyt de Magiflraat capituleerden ó.q{q volgende Condi-

tien , dewelke uyt het Franfch in Nederlands getranflateert zijnde,

aldus' luyden

:

jirticulen en Conditien , die fijne Majefleyt heeft gelieven dierffe
. ,

•' ^ n ^
1 J Capitulatie

te accordeeren aan de Burger-Meejiers en Scheepenen ö^r bcHuytcn.

Stad REES.

I . Datter fat Vryheyt van Religie zjijn in de Stad, en dat de Catholij-

ken en Religteufen aldaar vry fullen mogen oejfenen haaren Gods-dienfl ,

en hebben haare Schooien èn Hofjitalen voor haare Armen ^ even ah
het isgevveefl onder de Regeeringe van de Staaten Generaal.

2. Dat
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2. Dat de Invvoonders fullen behouden alle haare Privilegiën j die

fy tot defen dag hebbengenoten.
3

.

Dat het Garnifoen fal gelageen werden
,
gelijk, voor henen , en

dai de Magijlraat daartoefelfs falgeven de Billetten,

4. Omtrent de Fortificatien fal men alles obferveerengelijkjen tijde

van de Staaten Generaal.

^ . Dat het fal vry jlaan , aan de abfente Invvoonders van defe Stad^

om daar weder binnen te komen , en aan die gene , dewelke elders willen

gaan vvoonen , met al haare Afenbelen te mogen vertrekken , binnen den

tijdvan 6. maanden.

6, Dat al de bovengemelde articulen pun^ueelijk, fullen onderhouden

werden y en dat fijne Aiaj. niet fal lijden^ dat defelve in eenigen deele

werden gecontravenieert , 00^ onderwatpretext het foude mogen zjjn.

y. J\4its dat de voornoemde Burger-Aïeejlers ^ Scheepenen ^ Raaden

en Gefwoorene vandeStadbeloovenfjne Adajefieyt wel engetroulijk te

willen dienen
, gelijk^fy tot noch toe hebbengedaan aan de Staaten Gene-

raal, waar op fy haaren Eedfullen doen.

u4ldHsgedaan in'tJ^eld onder Wefel. Defen ^, ^uny i6j2.

By het concept van defe Capitulatie veifochten defe Gedeputeerden

daar noch yets byte voegen, aangaande haaren Lands-Heerden Keur-

Vorjl van Brandenburg , maar kreegen daar op tot antwoord : Sijne

A^a'jcfleyt fal u verleenen al wat reedeli/l^ is , maar fpreekt niet van

den A^iart^tiis van Brandenburg.

De Gecom- Hier op verfochten de twee Gecommitteerde uyt het Garnifoen ook

'"'"d^MT^'
cenige Conditien , maar wierden van ^^''.LoMt'w vry rude bejegent

,

wierden raau- feggende ; wat temcriteyt haarfo verregebrachthadde , dat fy hadden

gent*'*

^^'^ durven denken de Floriflante Armeen van fo een Koning te beletten

in fijn voornemen, en met een kleyn ƒ<?«/« Garnifoen (gelijk hy het

noemde, dat niet genoeg was de '^atteryen tebcfetten , veel min alle

Fortificatien te defendeeren ) op te houden en meer te befchieten , als

uyt eenige Steeden en Forten op den Rijn alreedc verovert, gefchict

was , vvaar door veele , en eenige perfoonen van marque gebleeven wa-

ren ; Om welke oorfaken fy , en het gehccle Garnifoen vervallen v?aren

' in de ongenade des 7Co?/;>?^j-.

En als de Officiers hierop wel te recht antwoorden , dat fy niet en
wiften , in defen yets anders gedaan te hebben , als naar coftuyme van
den Oorlog, fo voer de Louvois voort, fonder eenige reden over en

weer te wiflelcn , met eygener handop te (lellen defe Conditien :

uirti-



D E R D E D E E L; 42 j

^rttculen , die fijne Majefteyt heeft toegejlaan aan den pSS
*'

Gouverneur en het Garnifoen van de Stad REES. "^"°*

1. Dat fy de Stad binnen 3. uyren fullen in handen flellenvan Jijne

AdajefieytmetalledeArtillerye^ uimmunitie van Oorlog enFivres^ dte

in de voorfz,- Stadftdlengevonden werden.

2. Dat het geheele Garnifoen y fo te paard als te voet y en den Com-
mandeur voornoemt Jich alle de Conditien fullen onderwerpen, die het

fijne Majejleyt fat gelieven , dewelkewel door byfonderegunfl heeftge-

vvtlt , datfy maar Prifonnicrs de Guerrefouden zjjn , en aangaande de?i

Commandeur , dat hyfal vermogen uyt tegaan metfijne bagagie en 4. O/-

jicieren ynamentli]kden Majoor Coutis , Capiteyn Ingcnhove en twee
andere, dewelke de Commandeur fal mogen kiefen, om te gaan waar
heenfy willen , met conditie , datfy tegensftjne Adajefieyt metfullen die^

tien dit geheele jaar.

3

.

Dat de refl van de Officieren , Ruyters en Soldatenfullengevangen

hlïjven , fonder dat fy gefpolieert , of haar eenig quaat fal aangedaan

werden, en dat fy binnen een maand gerant^oeneert fullen werden,
itolgem verdrag , dat daar affalgemaakt werden.

Aldm gedaan tn 't VeldonderWefel. Defen 9 . luny i (Jy 2

.

De Louvois. G. Coutis.

J.
Ingenh ov e.

En ofwel die beyde Officiers fich terecht befwaart vonden , de-

felvc Conditien , als ilrijdende met haare Inftrudie , aan te nemen , fo

wierden fy echter, na een ige voorgaande dreygemcnten, fo verre ge-

perfuadeert , dat fy defelve aannamen en teykenden.

Dit gefchiet zijnde wierden de gefamemlijke Gedcputeerdens na tecrdcns ko-

den Koning gebracht, die op het Budertkse Veer, tegen fVefel over «nen voor

j
°°

.
»

. ^„ ^ ^.* ,° '
, den Koning,

campeerde, eneenigelijner Iroupen over 2.Gier-bruggen^ nadc
?^'f/^//t-^^ zijde, fagoverfchepen. De Gedeputeerde over den Bjjn^Q-

komen zijnde , wierden geadverteert, van haare reverentie op het

rechter knie te moeten doen, 't welk gefchiet , en den Burger-Mccfter

Tncking het compliment gedaan hebbende antwoorde de Koning :

Indien gy my fult getrouw zSfn ,fil ikjvoor u forgen.

Toen deden de 2. Officiers van gelijken haar reverentie en com-
pliment, waar op de Koning vraagde, offy ook gefchooten hadden, en

fy bekennende van Ja , fcyde de Koning : G) hebt alrce te veel gedaan,

Hhh dat
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dat gy van mijn Volk hebt omgebracht. De Capiteyn Tngenhove re-

phceerde: Stre-y wy hebben noyt gedacht, dat wyquahjk' deden, als

wycns dcfcndccrden , maar echter , indien wy daar in hebben begaan

ecnige taiitc , bidden wy om pardon. De A'o/^/V/^daar op lich omkee-

rcndc, en weggaande na lijn Tente, fcyde : l'^P^y fullci'ifierj.

Kort daar na quam denMarqiiis Louvots tot haar, feggcnde j Dat

{ijnc Majefteyc de voorfchrecvc Conditien ratificeerde.

Tervvijlcn dit alles paflèerdc , deed den Gouverneur met alle vlijt

rcparceren de Brejfen in de Borflvveermgen van de Rijn- en Ntcuw-
voorts-Bolvverken , de aarde van de '^anquetten opruymen, enver-

ibrgde de Corps de Gardes en l^atterjen met bandeliers , Hand-
granaten ^ KrHp en Scherp. Indefeaóticwicrd den VaandrichBo/?/?

die een Conftapels plaats waarnam , om dat fich in 't werk wat te drif-

tig toonde , door het Canaille, onder de voet geworpen, door de

goot gefleept , en leelijk mishandelt.

De Gouver- Dcn felvcn avond Omtrent lo uyren , wanneer de bovengemelde
neurwas met Gedeputeerdens Weder binnen ^f^j-j^ekomen waren met den voorfz.
de Cap.tula- ^ i „ 1111 -i 1 1 ^
tie geenfins Trompetter , en Rapport gedaan hadden , wilde den Oouverneur
te vrcedcn,

geenfins vcrftaantotdic Capitulatie van het Garnifoen , noch defelve

onderfchrijven , feggende liever tot den laatften man toe te willen

vechten; Gafookdatelijkordrc, om het C4/7o« weder te gebruykcn,

en rukte fich uyt de handen van de gene , die hem fochtcn te houden

,

liepalseendclperaatmenfchnade /^/^<^//f«, om door het losbranden

van het Camn ^ als door het ecniglle middel, de onderhandelinge te

vernietigen ; Maar wierd van daar , door meenigte van menfchen afgc-

haalt , en door eenige refcontres , fo van Militairen , als Burgeren fo

gaande gemaakt , dat hy gefeyt wierde refolutie gevat re hebben , om
maar uiHe

j^^j. ji^a^azj'm te laten fpriiiecn ; Dit isfeker, dat hy daar uyt weder
het Magazijn é> / Tb' ' J

.
J

laten fpiin- na fijn huys is gclcyt gcwordcn , alwaar wel alle Otticieren omtrent
^'""'

2 .iiyrcn in de Nacht in forme van den Krijgs-raad vergaderden , maar

noch den felven Krijgs-raad,nochdenGouverneurde Capitulatie wil-

den tcykencn
,
gelijk fy noch op dcfe uyr ongeteykent is gebleeven.

n^de"s'ad
OndcrtufTchen nam de alteratie in de Stad feer toe op 't Appel van

Ycrnicuwr. ccn Trompetter, die uyt den naam van den Koning quam de Stad fom^

meeren , om volgens Capitulatie over te geven , ofdat noch Kat, noch

Hond foude verfchoont werden,cn na dat de Franfchegenadcrt waren

tot dicht onder de Stad , en vaardig ftonden tot een generalen ftorm,

gelijk dan de Ponten, Gier-bruggen en andere Machines te water,daar

toe klaar lagen omtrent de Hafenfe-JlnySj een halfuyr boven de Stad.

Den
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Den Gouverneur was gerefolveert, om het uyterfte te wagen , en Defpwate

ingevalle hy by ftorm Vv'are overvallen geworden, om dan noch fijn re- den' gouk"
traite met de naafte en gcreetfte Militie te nemen op de Del-poort y

"«"^•

daardevoornaamfte Kruyt-Toren was, die hy door den Commifiaris

Lobbrccht met eenige vivres en andere nootfaakelijkheden haddc laten

voorfien , om aldaar de Capitulatie te maken met de lont in de hand.

Den I o. dito 's morgens om halfdry , trokken des Konings Trou- DeFranfchc

pen, onder het Commando van Ducde Monteauban ^ door de F'al- nendestad,"

^?oorr in de Stad, en befctten de \C^allen, Markt en Kerkhof. Om-
trent 6. uyren cjuam het Staatfchc Garmfoen in het Geweer , trok

met Vliegende Vaandelen en SlaandeTrommeien na de groote Kerk- en disar-

hof, alwaar alle Officieren en Soldaten wierden gedifarmeert , en als ^laaicn Cat-

Frifonniers de Guerre in de Groote Kerk ingcflooten, Den Comman- nifoeo

»

denr alleen met den Majoor Coiitts, Majoor Cabeljau te paard. Rit-

Meejier Hambroek^tw Capitej/ff higenhovs trokken 's middags daar

uyt na het Leger van Sijn Hoogheyt.

Den 13. dito wierden alle de Gevangene uyt de Kerk naar het

Stadhuys gevoert , alwaar vcelc der felver door haare Officieren verla-

ten zijnde , in hongeren kommer foudengefturven zijn , "t en zy (j

door eenige goethertige burgers waren gelecondeert geworden , en
wierd de groote Kerk , na dat alle Stoelen , Banken en "Wapenen door
dellooms-gcfindewarenverbrookenen verworpen, vanden Cardi-

naal BoHtilon , die door de Roomfche Geeftelijke triumphantelijk

en by forme van een folemnele proceflle ingehaaltwas , weder in-

gewijt.

E M M E K I K word by eenige fo out gereekent, dat het fijn begin ^^ ^"**

genomen foude hebben 50. jaaren voor de Geboorte Chrifti , kort r i k haa-

na de tijd , als jimbiorix Koning der Eburonen , dat is Lujhenaren ^^ °"''^^y^»

en IndMciomarM Koning in \ Latid vanTrier , in abfcntie van ?«-

Urn dfar conlpircerden tegcns de Romeynen ( onder dewelke fy als

Vafallen waren gcfubjedeert
, ) en der fel ver Leger gelukkig flocgen,

doch Induciomarus dood blijvende , en ^mbionx het Roomlchc
Leger door een achterlaag onverwacht overvallende , diffipeerde \ fel-

ve fodanig , dat hy
, (gelijk ons Floriiis ltb.7,. de Gefl. Rom. ver-

haalt) al den koftelijkenBuyt der Romeynen veroverde , enmetde-
felve over den Rijn vluchte, alwaar hy in geruflheyt levende, de be-
ginfclen van defe Stad Icydc , die toen naar fijnen naam Ambrik^-, hcc-
densdaags in't Hoog-duytfch Ernbrich cnin't Nederlanfch Emme-
rik^ genoemt werd. De byfondcre outheyt dcfcr Stad bli;kt mede niet

Hhh 2 alleen
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alleen uyt verfcheydeoude Monumenten en Burgen , die daar noch

in vvcfen zijn , maar ook u)'L het Hooge-Choor van de Aïunfler-Kerk^^

'twelk den Arts-Bifichop /^/^;//i"^ror^«/ van Romen reyïende naar

Z^ytrecht in den jaare 6^-j. ordonneerde te bouwen ter eeren van'

Aiartinm^tjfchop van Tours in f^rankrtjk, i
alshy op dcfe Plaats , die

ter felver tijd airede de voornaamfte onder alle omleggende was, wier-

de ontmoet en beleefdelijk ontfangen van den Bijfchop Svvibertusy die

verfelt was met een groot gevolg io van Clerken als Wereldlijke, en

die, volgens het fchrijven van Afarcellinus Presbyter, een groot ge-

deelte van Nederland en ï^nejland airede uyt het Heydendom tot

het Chriftclijke Geloof haddc gebracht. Van JEwwm^^reyfden defe

beyde Biflchoppen nnar ZJytrecht , alwaar yyUlebrordw in 't felvc

jaar ftichten tot een Metropolitane Kerk^ den Doni mede ter eeren

enOpkomft, van den voorn. Bijfchop Alartmus. Nadat Emmerik^ dXs een open

ylek^ onder de Jiirisdiótie van den Arts-Deeken en "'t Capittel veelc

invallen en ongemakken der nabuyrige Volkeren hadde uytgeftaan, is

het te raade geworden fich in den jaare IZ33. tebegceveninde Macht

en Bcfcherminge van den Najfaufchen Otto de\\\. Graaf van Gelder-

land en Zutphen , die 't felve met een muyr en Gracht omtrok en

metauthoriteytvanKeyfer Fredenk^de I. tot een Rijx-Stad maakte,

dewelke naderhand door de volgende Graven eerft aan de Hertogen

van A7fff verpant, en daar na aan defelvc in eygendom getranfpor-

teert, en tot een //^«/^-^r^?*^gemaakt wierde.

raakt inbe- AIs den Marquiz Spinola 'm 't jaar 161 4. geduyrende den twaalf-

't smtc"" jaarigcn Treves tujfchen Spanjen en de Staaten der Vereenigde Neder-
fiaiaifoen, landen geflooten, Wefel q\\ andere Steeden in 't Land van Kleef y

dat neutraal en met geen Militie befet was, innam, om uytdefelvede

Staaten te vinniger te beoorlogen, fo oordeelden defelve tot haar ey-

gene fccuriteyt hoognodig te zijn , dat fy haar door haaren Stadhouder

en Capiteyn Generaal den Heere Afaurits Prince van Orange , by

provifie verfeekerden van Emmerik^ en Rees (die noch tot haar groot

nadeel van dcSpaanfche met onrecht mede fouden gcoccupeertzijn ge-

•wordcn) gelijk fy ook defelve op goede capitulatie, fonder de Rechten
defer Steeden in eenigen deele te vernadeelen , met Militie befetten

,

en ten behoeve van den Keur-yorflvan Brandenburg, als Hertog vzn
iC/e-f/ en wettige Eygenaar bewaarden , omsingelende de Stad Em-

worttotfcn weril^met een fwaare yp^al, 7- Bolwerken, 2i\s de Rijnpaorts- Steen-

CJMku
^^^'po'^^^s- Orange- Najfauvvs- Leeupoorts-\Blaasbalks' en Landvviers-'

Solvverken^ en C'Ravdjnen^ daar dry Poorten aan de Land-zijde',

als
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als de jvater- Leeu- en Steen-poort , tiilTchcn inquamen, leggende

QQW Schans met 4. Bolwerken en 2. Hoorn-werken
y genaamt liet

Orangie Fort , aan de over-zijde des Rijns , om de Stad van die zijde

te belchermen , die daar alleen met een enkele Muyr langs den Rijn en

dry andere Poorten , als de Chrtjloffels- Kraan- en Veer-Poorten was
beflootcn. Dit Förr is door den fterken aangroeyenden ftroom van

een Gracht den Nieuwen Rijn genaamt , die de Magiftraat in den

jaare lö"^^. aan de zuyd-zijde hadde laten delven , om de fterke drift

van den ouden Rijn tulTchen de Stad en "t felve Fort wat te diver-

teeren, fodanigafgefpoclt, datdeStaaten namaals weynige apparen-

tie fagen , als met excellive koften "'t felve te maintineeren , om welke

redenen fy refolveerden het overige van 't Fort in den jaare 166 <^. te

demolieeren , waar door de S/-<«^ fowierdverfwakt , dat fy befwaar-

lijk een rigoureiife force hadde konnen rcfilleeren , want een Vyand
defelve door (waar Canon van de over-zijde des l{i]ns in korten tijd

tot de grond toe hadde konnen planeeren,niettegenllaande het faveur,

dat fy boven alle de andere Rijn-Steeden genoot door de na by gelc-

gentheyt van Schenken-Schans y zijnde maar anderhalf uyr gaans van

malkanderen , van vvaar men defelve met een weftelijke wint , die daar

feer veel waayt , door Scheepen, fonder cenig Travers van den Vyand,

tot genoegen kondefecondeeren.

Voor het aannaderen der Franfche Legers hadden haare Ho. Mog. dc Fortig-

in plaats van 't voorfz. Fort een Redout , en voor de Stads-Muyr aan
""^gg^tg^j'*

den ^n eenkleyne Eatterye laten vervaardigen, fy hadden mede de

Grachten laten verdiepen, deBor/?'Z/Z'^m»^f«verfwaarcn, de Wallen

heel net opmaakencn met Storm-palen y Schans-korven en 19. Stuk-

ken Gefchuts omfctten.

In het Afaqa7ijn wasabundantie van Kruyt en Loot^ 94'? 2,. Ca- «n het Ma-
i^ ;

^ L L rr J ^ gazijn wel
non Koegels j lyi. bequame en 34. onbcquame Hand-uranaten y^QQ^^^n,

27. Pikzkranfen en 5. Laflen B^gge , doch van Graancn waren by

naalleSolders door de Koopluyden en Vluchtelingen meer als voor

een jaar beftort.

Het voornaamfte gebrek hadde dcfe Stad gemeen met alle dc ande- Gebrek vao

re Rijn-Steeden , 't welk beftond in Volk, dat hier op 't aankomen
der Franfche fo fchaars was , dat het nauwelijx 700. mannen konde uy t-

maken , die verdeelt waren in 14. Compagnieu te voet , en 2. te

paard , die meeft noch doende waren met werven , en daarom nauwe-
lijks half compleet.

Van dit kleyne Garnifoen wierden omtrent 90, mannen onder skchuco».

Hhh
3 Mf.Bg-
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ftUutievan't yj,/^, ^(jT^y;^ Lieutenant van den Commandeur Reenen, gecomman-

"J' « 'J > ^Q^^ ^^ {-jpj. j[^f^y; ie ijljt; j leggende aan den ouden TJful, ruym 2.

uyrcn van Emmerik^ , 'c welk voorfien was met 6. Tfere Stukken,

daar van 1. maar behoorlijk waren gemonteert met Ajfuyten , 50.

Canon-koegels , 2. Tonnen Buskruit , 2. ^OjZ/f^ Lonten , i 8. Pieken,

eenige Leepels en Wtffers tot Canon , i. /^-^^f iS"ö«r , 4. Maldcr
dat mede i^ö^^^r , en eenige weynige andere Vwres. Dit Htijs , hoewel het

fche ova aUijd confiderabel is gehouden, gaf fich aan Mr. de Choifeul Gouver-
g«ar.

j^gj^jj. y^j^ Lan'-rres , die 't fclve met eenige gedetacheerde Franfchc

quam berennen, over , fonder Gefchut daar voor af te wachten, op

conditie alleen , dat de Officiers vry daar van af mochten trekken , wcr-

waarts fy wilden , en dat de Soldaten moften blijven Prifonmers de

Guerrc , die naderhand alle binnen Emmerik, gevangen wierden

gebracht,

ordretot e- Uyf confideratic van dit kleyne Garnifoen , waar mede de Stad Em-

Emm«ik7° menk^ in geenen declekonde bewaart werden, wierd vandaar , om die

tijd , alsmenfeekcrenarichtingehadde, dat Orfou , Rijnberk^, We-
id en Bunli^ over waren , een Expreflen gefonden na het Staatfchc

Leger aan den T^ul, omtcvcrfoekengenoegfameafliftentievanVclkj

En alfo ter felver tijd den Veld-Marfchalk Pnns Maurits , die tot

voordeel van dcfe Stad de Neutraliteyt wcnfchende te obtineeren ,

verfocht by de Heeren Gedeputeerdens te Velde , tot Zutphen ver-

gaart zijnde , dat fydefc Stad wilden van haar weynig Volk evacueeren,

Ib wierd aan den Heer HendrikjTurk toenmaals Lieutenant Colonncl

en Gouverneur defer Stad tot Zutphen prefent zijnde , ordre gege-

ven , om op 't fpoedigfte fich derwaarts te tranfporteeren , en van daar

alle u4rttllcrye , Ammmitie en Vivrcs te doen voeren na Schenken-

Schans , 't Garnifoen te verdeelen en te fendenna Rees en 't voorn.

BuystcVlft^ daar toe eenige van 's Lands Ponten en andere Scheepen

van Tfeloort af mede derwaarts wierden gefonden , maar den Gouver-

neur Twr/^in fijne reys naar Emmerik^ tot Schenken-Schans komende

vond daar een Expreflen meteen brief van Contra-ordrevandevoorn.

Heeren Gedeputeerdens, om wegens het evident gevaar niet verder te

gaan , maar de ordres , om 't felve Garnifoen met alle Krijgs-ruftingc na

Schenkcn-Schans te vervoeren door ^acob van Rhenen Capiteyn Ma-

joor , commandeerendc binnen Emmerik, in abfentie van den voorn.

Turk , te laten executecren.

wiSu/bc.'^*
Den Capiteyn Majoor van Rhenen dcfe Ordres op den 7. fimy

k€Dt ge- 's avouts ontfanoende , maakte die omtrent 5. a 10, uyren by het
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geven van 't Woord aan de Sergeanten bekent, en dede 's morgens mee
den dag dengrooten Krijgs-Raad convoceeren , die noch in befoignes

was, als de tijdinge quam , dat de Franfche aJreede Rees en dellèJfs

Schans hadden belegert, welk gerucht gecocfirmecrt vvierde door het

gedreun van ^t Canon , door vluchtelingen , die een half uyr van de
Stad door de Franfche voorloopers waren gefpoliccrt , en door een die in groo-

fwaren Stof, diehetGarnifoen van de Wal aF omtrent het Dorp Door- ^^ conftfic

nil^ fag opgaan
,
gecaufeert door hetmeenigvuldig groot Vee, daar me- schenkélf-

de de Boeren qiiamen vluchten , "twelk hetGarnifoen meynde , dat
^'^^^*"*

het de Franfche Avant-Garde der Dragonders Wcis. Hier door wierden
de Gemoederen van de geheele Stad door fuiken paniquc Vrees en
confternatie bevangen , dat de geheele Militie omtrent half tien voor-

middag , alvoorens de Sleutels van de Stad aan de Magiftraat in handen
geftelt hebbende , in groote confufieen verflaagentheyt de Stcen-Poort

uyttrok na SchenkenSchans , achterlatende alle Krijgs-ruftinge en
Stukken Gefchuts , die fy wel van de Wallen hadden foeken mede
te nemen , doch bleeven tweederfelverdoor'tbrcekenvande Afïtiy-

ten aldaar of op de Straaten ftaan. In defedifordre hetGarnifoen om-
trent Schenken-Schans en buyten pericul komende , raakte weder wat tot

bedaartheyt, en begon (ichvolkomenonderhaarerefpedive Vaandels
te rans;eeren.

Ondertuffchen haddeden LieutenamColonnelVViynhergen Gouver- Contra oè-

neurvan Rees
,

gelijk vooren verhaalt is , de Staaten Generad tot
^"^^vande

jiarnhem in goeden gctalle by een zijnde , door een Miffive in dato

den 6. fiiny voorgcfl igen , oftnietbeftfoudezijn , detweeGarnifoe-
nen uyt Emmerik^cn Rees te combineeren , en een van die bcyde Stee-

den daar mede , naar vermogen , te defendeeren , daar op defel ve Staa^

un dQK\ Lujtennm Colo'nnel Blanche uyt Holland na Rees rcyfendc,

alwaar hy fijne loop-plaats hadde, tot Aarnhem ordregaven, om het

Garnifoenuyt £ww<r/-/.^ te lichten, entebrengenna Rees\ DcCc Lién-
tenant Colonnel boven Schenken-Schans komende , ontmoetende aldaar

op den 8. fitny voor de Middag het felve Garnifoen marchcerende
voort binnen SchenkenSchans.

Aldus wierd Emmert!^ op den 8. ^uny voormiddags geabandon- De Magi-

ncert , en gelaten ter voorforge van de Magiftraat , dieaanftontsde
a^iïofdil'^^

Burgeryeop ontbood, om met volle Geweer voor 't Stadhuys te ver- '

'^.^
'-,

fchijnen , daar yder ordre ontfing , welken Poft hy befetten foude.

Daar op wierd in den Raad der Stad gerefolveert , om per Ex preffen en renteen

den Overpn Lieutemnt Dittart Commandeur tot Cakar , als het naa-
^^^fJJ^^"

"*

fte ''
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fteBrandcnburgfcheGarnifoen by millive te verfoeken, dathydefc

gccvacLicerde Plaatfc in den naam van fijne Keurvorflelijke Doorlach-

tigheytvan Brandenburg wilde in pofl'effie nemen , dewelke een Lieu-

tena^tTettavvmQt 50. mannen derwaarts fond, die daar na de mid-

dag aanquamen. Middelerwijle liadde deMagiftraat mcdegoet ge-

vonden, ecnigeuythaaralsi.Barger-Mecfters, de Hccrcn P^f^tlhelm

/Jooovvant en ChriJ}iaan Rademaker, 2. Schepenen, als Rejniervan

der Stecffen en Vtncem ds Tondi met den Secretaris Louvverman , naar

den Prince van Condé te dcpiiteeren , om haare Stad neutraal te hou-

den, en Sauve-gardc voor defelve te verfoeken, dewelke by Miliin-

gen-, een Dorp tulTchen Rees en Emmerik^ in "tquartier van Condé

aanquamen , by wien {'^ audiëntie obtincerdcn , en alle devoires aan-

vcndcn , om Sauvcgardcs te bekomen, waartoe Condé geenfins wil-

de vei'Iban ) fcggende , dat het Staaten Volk, uyt vrcefe van fijne

komft, de Stad hadde verlaten, welkers Wallen, Poorten en Brug-

gen Vyands-Werken waren , die tot fijnen dienft moften openftaan

,

waar toe hy anders de Sleutels haddc (wijfende op het Canon, dat

daar voorby gevoert wierdc ) dat fy Gedeputeerdens wel fouden doen,

by aldien fy een goede Capitulatie maakten ,
gelijk die van VVe^el

gedaan hadden, dat anderfins groote onheylen de Stad fouden overko-

men , alfo lijne Soldaten niets liever fouden fien , als de onwillighcyt

• en oppofitie van de Stad. En hoewel de Gedeputeerdens protcfteer-

den geen ordre te hebben tothetCapitulceren, vonden {-^ haar doch

cyndelijknochgenootfaakt, om de Wcfelfchc Capitulatie aan te ne-

men, dewelke fo haaft niet voltrokken was, of de voorfz. Gedepu-

teerdens keerden weder na haare Stad , die ^^ door den vooriï. Lieute-

nant met 50. mannen befct vonden.

Tegens het vallen van den avond quamen 7. a 8. Compagnien

Franfche Dragonders, omdeStcen-poortinterijden , doch wierden

daar van bekt door den voornoemden Liemenant Tettavv , die de

Poorte fo lang geflooten hielt,tot dat hy door eenige uyt de Burgeren,

die daar de wacht hadden , en hem voorhielden het groote gevaar , dat

niet alleen hem, maar ook de heeleStad, boven't hooft hing, by al-

dien hy by fijn voornemen perfifteerdc , op itcrative proteftatien ge-

pcrfuadeert wierde te rctireeren , en de Dragonders binnen te laten

marchceren, die door den Prins van Condé en fijn Soon Duc d'An-

guin met eenige hooge Officieren gevolgt wierden tot op de groote

Markt de Geefl genaamt, alwaar hy, fondcr van 't Paard af tcftij-

gen, tot vcrvarfinge een glas wijn dronk, en voort weder na buyten

reed,
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reed , nemende fijn quartier een vierendeels iiyrs buyten de Stad in ccn

Herberg Elberts-Hat geuaamt , latende in de Stad ordrc, dat de

voorfz. Dragonders mede uyt de Stad vertrokken , en dat haare plaats

Weder vervul': wierde met het Regiment van Champagne te voet , dat

in de nacht biniien quam. Des anderen daags voor Noen vertrok

den voorn. Brandenburgfchen Lieutenam met fijn onderhebbent

VoIjc weder na Calcar^wdiïi waar hy gekomen was.De Koning floeg fijn De Koning

Le^er op Spillekens-fVarten in de Heyde voor Emmenkj, logeerende tenTmmc-*

dicht onder de Stad in een boeren-huys,daar omtrent de meenigvuldi- ^^ »

ge Tenten een Stad van Mars,^ti de Soetelaars- en Kramers-Winkels

een Kermis vertoonden. Hier bleef hy fijn Quartier houden tot den

i6.funyy wanneer fijn Leger "'s morgens vroeg opbrak, enfichvoor

Doeshorg campeerde , zijnde den Prmce van Condé al op den 12. dito

met het aankomen van den dag vertrokken na het Tal^Huys^ om die

Poft te forcceren j daar van wy hier na fpeciaal fiiUen handelen.

Immiddelswierthier de Koning gecongratuleert en geluk gewenft daar hy wc-

over fijne Vidorien , door eenige Gedeputeerden uyt de Stad Keulen^ Icüun^word

onder dewelke de Burger-meefter Rotkirchen mede een was , die hem gecongtatu:

befi;honken met twee Stuk-vaten Rijnfe-'Wijn , op welkers bodemen
""*

het "Wapen van Keulen gefchildert was, doch wierden fia minnelijk

niet ontfangen , als {y haar inbeelden , uyt oorfake van haare oppofitie

tegensdenKeur-Vorft, en dat fy van denKeyfer en van dcStaatcn

Garnifoen binnen haare Stad hadden ingenomen gehad, waarom fy

ook voort in alle ftilheyt weder vertrokken.

Terwijlen defe beyde Legers om de Stad Jïwwm/^gecampeert la-

gen , was binnen en door defelve fuiken paffagie van mcnfchcn, paar-

den en wagens , dat de huyfen fo van buyten als van binnen met een

fcer dikke huyt van ftof waren overtogen. Binnen de S.dagcntijds Bittetheyt

wierden de Gereformeerde van haare beyde Kerken ,
gelijk mede de fche tegens

JjUjterfehe van de haare gcdepolTideert , werdendc voor ecrft de Ou- ^ ^^.

de, zijnde de grootftc Kerkjitot een Gafthuys, en de Munftcr-Kcrk tot

den Religieulen Dienft der Rooms-gefindc geappropriccrt , dewelke

vreefende, datdoordcbegravingeder On-iRoomichcde Kerken en
Kerk-hovenfoudenontheyligtzijn geworden, na dat dcfclve weder

ingewijt, endaar door ^«^yï gepurificeert waren van alle kcttcrlijke

onfuyverheyt , den Gereformeerden , Luyterfchen en Mennomten
verboden het vrygebruyk van haare Groeven , dichajrineygendom

tocquamen , wau' door defelve genootfaalit waren haare doodcntc

bergen, waar fy beft konden; de eenc bcgroeflc ergens in huys, de

I i i ander
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De andere

Kleeffche

Steeden krij

gen Saave-

gaides.

ander in een Tuyn of Hof, de derde in 't Veld en de vierde op een ou-

den Kerk-Hof by 't Halve Kloofter niet verre van de Galg. Defe bit-

terheytderRoomfchc tegens de On-Roomfche openbaarde fich veel

meer, alslichdc Vyandfchaptuflchen deFranfcheenden Keur-Vorji

van Brandenburg openbaarde , wanneer de eerfte tegens de laatfte

door veele vileyne adicn liaare pafficn betoonden , houdende fich in

defcn, als goede Polltijken gemodercert alleen de fefmteni Canom-

ken en weynige andere.

Hier mede waren alle vijf de Kleeffche Steeden, die met Staaten

Garnifoen dus lang befet waren geweclt , in handen van de Franfche

,

die alle de andere als Kleef, Dnysbergy Calcar, Goch, Vdem, San-

ten, 8cc. metSauve-gardes hadden verfekert, niettegenftaande Afon-

fiettr de Louvoy aan dcGedeputcerdens van de Stenden 's Lands van

Kleef, die in Mey laatftlcden tot Nuys van hem verfocht hadden de

Neutraliteyt voor haar Land , haddc geantwoort , dat in cas fy neutraal

waren, het onnodig was van Sauve-gardes voorfien te werden, veel

min » wanneer fy de Partye van fijne Majefteyt hielden , maar in cas fy

met de Plollanders aanfpanden , dat men haar alsdan te vuyr en te

fwaart vervolgen foude.

Ondertufl'chen dat de voorii. Legers hier bleven leggen , en dik-

Kak^wT*^^ wijlsKrijgs-raad hielden, quamen cenige Franfche tot iVip^af^r-f/rf-»

Neer-Elten. in de Kerk, daar fy dcnPriefter fagen de MifTe celebreercn ^ welke

aftien fy met geboogcn knyen ten eynde toe bywoonden,maar fo haaft

dePrieftervandcn Authaartrat, pakten fy hem aan, en plondcrden

hem en alle die in de Kerk waren van haare kleederen , als mede alle de

kiften en koffers , die in de Kerk gevlucht waren.

Immiddels hadden fy mede voor haar opcnftaan het Stcetjen

'sHeeren-Berg, dat met een vervallene Muyr en uytgedroog-

de Gracht omtrokken was, binnen dewelke de Graafvan den Berg en

Boxmeer , die in defen Oorlog neutraal was , fijn Cafteel en Refiden-

tie- plaats heeft, zijnde gelegen een uyr van Emmerik^

De Stadt Deutecom ,
gelegen in 't Graaffchap Zutphen

was aan fich felfs geheel fwak gcwcelt , maar nu door ordrc van de

Staaten verfterkt met eenigc Fortificatie , die hoewel al over de

50. duyfent guldens gekoft hadde , echter op de aankomft des Vyands

noch open lag, konnende niet veel Forcc tegenftaan. Doch den Com-
mandant Molkman , die maar 4. nieuw geworven Compagnien

onder fich hadde , refifteerde op den 9. funy de aankomende Fran-

fche onder ^^ de Butivtp , fo datter 12. a 13. van den Vyand ten

eer°

Tranfche

's HEE-
REN-
BERG
ilont voor

den Fran-

fchen open.

DEUTE-
COM was
flccht ge-

fielt,

gaat aan de
Franfche

over,
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eerften onder de voet vielen , en daar op defe eerlijke Capitulatie

maakte

:

Articulen die door den Heer Prins van Condé toegeftaan op defe

zijn aan het Garnifoen van Deutecom , en geteekent
^''p"»''"^'

door Monfïeur de Bouvoifc Generaal van de Caval^

lerje.

1. Soisgeaccordeert i
dat het Garnifoen vanDtmtcom y beflaande

in 4. Compagnien te Voet , [al uyttrek^n met haare FVoipenenenBa-
gagie y Jlaande Trommelen y brandende Lonten , en vliegende Vaande-
len, naar Krijgs-gebrujfk^i en in alle veyligheyt geconvoyeert werden
tot in de Stad Doesborg , door een Troup van 1 00 . Paarden.

2. Dat de Burgeren fullen blijven in alle feekerheyt binnen de Stad
Deutecom.

Gedaan en vaflgefielt tot Deutecom den 9. dag van fmy des jaars

*l6y2. €n geteekent

i

Bouvife.

Charles Molkman. Gerard op Gelder,

Winout HofFens. A. Pl^an.

Poul van Vincelaar. Gijsbert van Brienen.

Peter Wefterman, Cornelis Draax.

G. Muilert.

Hier fullen wy de Franfche laten ftaan, tot wy hebben gefien , wat

den Bijfchop van Munter met fijn Leger , 't welk uyt Franfche ,

Kenlfche en Aimfierfche Troupen t'famen gecompofeert was , ver-

richte.
,

Op den I. funyj wanneer de Franfche aan den Rijn eerft vyan- DcBiflchop

delijk begonden te ageeren , en 4. Steeden met Staaten Garnifoei. brcekt^nKt"

befet, te gelijk berenden, gelijk hiervoorenisaangeroert , fo beyon fijnlcgerop,

den Mun^erfchen Btjfchop fich mede te roeren , trekkende met lijn

Leger op flyt het GraafTchap Benthem , alwaar het op de Brankltch-

ter Heyde gecampeert hadde gelegen , in een plaats omtrent Noort-

hom , die tot het Leger rondom afgefteckcn was , nemende fijnen

marfchna Grol, dat hy op dien felven dag met ec.ige Ruytcrye i«>™t *oót

berende, tcrwijlen hy diverfc andere Troupen Cavnllerye deta-°^^^'
cheerde na 't Twente , die de opcne en onfterke Stectjes Oldenleel, en incorpo-

Ootmarfen , Enfchede , Almelo, Delden , Goor en de Stad met ""Jmc.''"''^

lii 2 de
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(Je heele HeeyUjkheyt Borcnlo , incorporeerden , en met Sanve-gar-

des befetten ,
betoonendeinhaareerfteaankomft , in alle de/è en an-

dere plaatfen , fich on -welkomme gaften door haare on-menfchelijke

extorfien eti oveihft, die meer een ^urhaar , als een hijchop eygen

waren.
GROL is Grol een fternmervde Stad in 'c Graaffchap Zutphen twee uyren

confidetabel van Ytrevoort gelegen, is'c eerft door Keyfcr Carcl de V. (als hy het

gcweeft
, Hertogdom Gelder en het Graaffchap Zutphen geacqiiireert hadde)

óm Gjn goede fituatie fodanig gefortifkecrt , dat Prms Aiaurits de-

felve in 't jaar 1595. belegert hebbende moftvcrLiten , en niet eerder

bemachtigde , als het tweede jaar daar na , van welke tijd af hy dcfelve

fbrs;vuidig bewaardetot den jaare i Gofy. toe , wanneer fv' door een fwaa-

re belcgeringe hernomen vvierd door de Spaanfche , die defelvc Stad

weder moften overgeven , als Prtfjs Fredenk^ Hendnl^ 'm den jaare-

1617. defclve met een groot Leger en 80. Stukken Gefchutsmet een

belegeringe van <>. weeken forceerde,

en wel ge- Defe Stad was op den i. /^««/ 1672. wanneer fy door den Bifchop
fonificeert,

^^^n A'funfler berent vvierde , omtrokken met 6. Bolwerken , die de

heele Stad, bebalven de Kerk en het Stad-houders Huys bedekten door

haare hoogte ,
gelijk ter contrarie de Fauflebrayen om haare leegte onbe-

quaam waren een approchcerenden Vyand te befchieten , en de Contre-

fcarpen te defendeeren , zijnde anders de Fortificatie fondcr Defefl,

hebbende diepe Grachten, die door het Riviertjen de S/i»i^ altijd werden

gevult,met 6. Ravelynen enó.Halve-manen, rontom omsingelt met

hoog en droog Koorn-Iand , en dry Poorten , als de Ltevelder- Beltemer'

en Nieuvve-Poort.

het Maga- Het Magaz.i]n was van alles fo overvloedig voorfien , dat den

SSifieol Bijfchop na(Èrhand wel 40. Wagens Ammunit^ na het l^eleg van

Groeningen , en veele met Provifie van Oly , Sout , Boter , Kaas ,

Stokvifch , &c. na Coeverden en de Nieuvve-Scham daar uyt liet

vervoeren. Op de Wallen ftonden 21. Stukken Gefchuts op nieuwe

Afïliyten, en den Turf was daar foabu-ndant, dat het Magazijn te kleyn

zijnde , een goet gedeelte van de Kerk afgefchut en daar mede ver-

vult was,

doch het Het Garnifoen was alhier ,
gelijk in alle de voorfz. Steeden aan

^"ïik" ^en Rijn , te kleyn , want het beftont alJeen in 10. Compagnien

Infanterye en i . Cavallerye , die uyt oorfaake , dat de meefte nieuw

en noch incompleet waren, niet meer als omtrent 600. mannen kon-

den uytmaken
, zijnde de Burgerye by na al Papift en tot veranderin-
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ge genegen , weygerende de Wapenen mede op te nemen tegens

den Vyand,

In dit poftuyr wierd defeStadopden i.fmy dooreenige Biilchop- Grol werd

lijkc Cavallerye bereut , dewelke hanr van Heufpel na Levelde ver-
'^^^"''

fpreyt hebbende geduyrig wierde verfter^t met meerdere Troupen
,

die haare Vaandelen en Standaarden in 't geficht van de Stad plan-

ten , en op den 1. dito alk omleggende Paden , infonderheyt den

diepen Weg by de Stads-Herberg en by liet Leproofen-Huys met
ftcrke Wachten befetren.

Den 3. dito pafleerdcn niet rem^irquabels , als dat (ich den Vyand en geappro-

geduyrig vcrfterkte , en op deStadapproclieerde , waar in hem den <^'^«">

Commandeur van de Stad , genaamt Georg Frenk^ met fterk canon-

neerenfocht te traverfeeren.

Den é{.^dito focht hy van gelijken door het Canon den Vyand niet 't welk de

alleen tebeletten in 't opwerpen vaneen Batterye , maar dedc hem door belegerde

een uytval onder den Capteyn Stockum en den Lteutenam Kok^ mede beletten.

retireeren uyt den voorfz. diepen weg , alle bomen en plantagien af-

kappen , de Stads Herberg, die dicht onder de Stad lag, rafeeren , en

het Leprofen-Huys afbranden.

In defe volgende nacht tapten de Vyand het water uyt het Molen- De vyand^

pand door het afbreeken van de fchuttingcn van de Water-koorn-mo- J^pt^het wa-

len niet alleen af, fo veel doenlijk was, maar trachten tot diftinderey-

fen de Sluyfen mede te ruïneeren , om daar door het water uyt de

Grachten na het Molen-pand mede af te tappen, doch dit laatfte wierd

hem door flerk chargeeren uyt Mufquetten t'elkens met verlies" van

eenig volk belet.

Op den j. fmy 's morgens quam binnen de Stad den U.Colonnel Een nica.i

Tondel met een Ingenieur , een Mineur en dry Conftapcls , en met
„^jnde*^?™*

Ordrevan deHeeren Gedeputeerdens te Velde , om boven den Com- komt in^

mandeur Georg Frenk^t die toen defe Stad al 24. jaaren , fo in ab-

fcntie van den Graaf van Stirum , als na deffels rcfignatie , hadde

gecommandeert , te gouvcrnceren. Defe nieuwen Commandeur , die

geen particuliere kennifle hadde van de fiiuatie der Stad en Fortificatie,

eyfcht de Sleutels der Stad , en aanveert het Gouvernement.

Den ö. dito paffeerde fonder notable adie , als alleen dat uyt de

Stad op den Vyand fo uyt Canon als Mufquetten wierde gcfpcelt fo

fterk, als 't Gefchuü lijden konde.

Den 7. dito maakten den Vyand den Moolen-Kolh geheel droog, Devyand

en lichten m deflelts laagte een Batterye op voor 7, Mortterer ^ sx^i met

l\i l
uytVuyt-w«k€ni.
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uyt dewelke op den 8. dito deStSid mciveclc f^uyr-vverkcn van Bom-

ben en Granaten bcnaauwdc, en wel een brand veroorfaakte eneeni-

ge huyfen, doch geen ofweynigmenfclien ruïneerde, ondertuflchen

approchccrden hy van dcfe '^atterye recht op de Beltemer-Poort aan

,

tot in het Contrefcarp , dat die uyt de Stad vvcynig konden beletten,

alfo fy toen befig waren met het finken van de Batteryen , die te hoog

waren, hebbende tot dien eynde de Stukken te rug van deBorftwee-

ringen getrokken , en terwijl de Fauchcbrayen te laag waren.

veeleVuyr- Den 5). dito Wierp de Vyand een tweede Batterye op omtrent de

bén'in"<le"*
B^^'^"'' ^^" leegte, en achter eenige boomen, uyt en door dewelke

brand, hy fterk op de Stad (peelde , "t welk uyt de Stad weder fo wel beant-

woortwierd, dat door een Canon Koegel, die op het yfer beflag van

een wiel van een wagen met Bomhen geladen raakte , niet alleen delelve

"Bomben, maar ook noch andere Vuyr-vverken en eenige Tonnen met

Bos-hrujt^ die omtrent defe wagen byde voorfz. B^?rfryf in een diepte

gebergt lagen,nefFcns 1 5.a i y.menfchenjOnder dewelke een der voor-

naamüe Vuyrwerkers was, opge vloogen met fuiken vehementcnflag,

dat den Vyand aan d'andere kant van de Stad Teer verheugt wierd,mee-

nende dat het Magazijn van de Stad opgevloogen was. Na de Middag

De Stad quam. ecnOverftcLieutenantinTamboerskleerendeStadopeyfchen,
V ord opge- [lebbende een korfvol cyeren aan den arm , met bedreyginge , 't welk

belaggelijk was , dat men hetG arnifoen by weygeringe foude verplet-

teren, gelijk men fulx die eyercn foude konnen doen. Den ^J.Colonnel

Tengel befcheydedefcngedeguifcerden Tamboer, om over 2. uyren

daar óp antwoord te halcnjTerwijlcn dedc hy den Krijgsraad convoceeren,aan
Krijgsraad Jewelkcn hv het aanbrengen van denTamboer en fijn Befcheyt bekent
wordgchou- i

^i a i • il • ^ u r J j
ëcn

,

maakte,nemende daar op het Advijs van elk in t byionder,wat te doen

flont? 'twelkgencralijkwas, dat men tweemaal 24. uyren uytftel en

flilftand van Wapenen verfoeken foude
,
(om immiddels Stjn Hoog-

hejt hier van te adverteeren) en dat daar op een Officier in oftagie na

buytcn gaan , en een van den Vyand weder binnen komen foude, gelijk

ook gcichiede , wcrdcnde op lijfs-ftraftc het Ichieten op den Vyand
verboden , die nochtans gedurende den heelen flilftand van wapenen

approcheerdc tot op de Gracht. Na dat den Officier van den Vyand
met den Lt. Colonnel Tongel en den Burger-Meefler F'f^ek^j zijnde

van 's Lands wegen Majoor van de Stad , ccnigen tijd hadde geabou-

chccrt , is hy weder na buyten vertrokken , daar op meeft alle Capitey-

nen
, gcduyrendc den ftilftand der Wapenen , in de Faufchchrayen by

een quamcn , om te refolvecren , wien men na de Vyand foude fenden

,

en
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en wierden daar toe genomineert de Capiteynen

f.
Buk en Everhard en Gedepo-

Virkyan Keppel , die tcgcns den avond met den voorfz. Burger-Mee- b"yf/n ^r*
{keicP^rek.y Y)^. fan Hendrik^Schmten Qa Evervvijn Holtberem uytde bonden,

Burgerye , met een fchnytjen over de Gracht na den Vyand voeren , in

prefentie van de geheele Militie en den voorn. Tongel, die haar goeden
avond wenfte , met recommandatie , om een goede Capitulatie te ma-
ken , waar op defe gcaccordeert vvierd

:

De Stad Grol geeft Jtch aan Jijne Keur-Vorflelijke Doorluchtig- ^latfc^**
heyttot Keulen, en Vorftelijke Genade tot Munfler over op maaken.

de volgende Conditien.

1 . Sullen de Burgers en Invvoonders Vryhejt haarer Confciemie en

Religie hebben
, fuüen de Catholtjke en Gereformeerde haar wegens de

Kerke in der minne vergelijken.

2. Sullen alle Burgers , Invvoonders en Vluchtelingen vry zijn van
fille vlondenngen fo aanhaare -perfoonen als aan haare goederen ^fo wel
die in de Kerk^als daar buyten mochten bevondenwerden.

3

.

SaVt den Burgeren en Jnvvoonderen
, geltjkjook^ den Vredicanten

ten aHen tijden vryfaan , haar met hunneVrouwen , Kinderen en Goe-

deren te begeven na andere Plaatfen^ en hunne onroerende goederen naar

welgevallen te verkopen.

4. Salden Burger-Afeejleren, hunnenVrouwen en Kinderen y die

gejtnt z.ijn uytde Stad ie vertrekken, wagens en paarden verleent wer-
den voor haare Bagagie y enConvoy tot fecuriteyt van haar transport na,

Doesborg o/Zutphen , en vryfaan , om haare vafegoederen , na haar

helieven y te verkopen,

5

.

Sal de Stad behouden alle haare Domeynen.
' 6. Sal het Garnifoen morgen voor de middag om 10, uyren met

haare Vaandelen , Boven- en Onder-geweer , en al wat haar eygen isy

uyt de Stadvertrek^n , en [uilen de Officiers fo wel als de Soldaten den

Dienfl der Heeren Staaten Generaal vermogen te verlaten , en haar in

anderen dienft te begeven y ofna haare gelegentheyt , naar huys tever-

trek^ny doch fullen defelve niets mede nemen, dat de voorf^ Staaten

toehoort y maar alleen met het haarige naar Docsborg of T^kw^^qw ge-

convoyeert werden , en fal morden by 'taanbreeken van den dag y het

Bolwerkji daar de VVind-Meulen op(}aat , den Belegeraars in ge-

geruymt werden y die 't felve met 200. mufcjuettiers fullen befetten.

Tot oorkond defes is dit Accoord weder-zjjds onderteel^ent en verfe^

geit.
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geit. Aldiii geduan 'm'tVeU'Legsr voor Grol den <?. Juny 1^72. m
waren ondeneek^m

W. Land-Graaf totFurflenbcrg vanvvegens fijne Kenr-Vorfte"

lijke Doorluchtigheyt tot Keulen.

(L. S.)

Chriftoftel Bernhard.

{L. S.)

J.
Buck op approbatie.

Everhard Dirk van Keppel op approbatie.

C. ^^^ecke.

Johan Hendrik Schutten. D'.

Evervvijn Holtberent.

Van de Gecommitteerde uyt de Stad biceven twee , als den Capi-

teyn Bnck^cn den Burgermeefter Wecke 'm \ Leger van den Vyand,,

om deflclfs Troepen na binnen tegcleydcn, komende de dry andere

Gedeputeerdens op den 10. ƒ««7 's morgens heel vroeg , met de ge-

Cmnman- tcckendc Capitulatie weder in de Stad by den Commandeur Tengel^

deur niet diegceiifins wilde approbecren 't gene ly liaddcn geaccordeept , het

beèicn?^^'''
welk de Burgeren bekommert maaktc,hoe fy deStads-Sleutcls van den

Commandeur machtig Toudcn werden , om in gevolge van de Capitu-

latie de Stad aan denVyand te lcveren,cn verdere onheylen te ontgaan,

refolvccrden daarom den Commandeur aan te taften, en de Sleutels te

ontwcldigen , die fich daar op met dcfclvc na de Wal retireerde , doch

aldaar vervolgt zijnde, moft defclve aan haar overgeven, die daar mede
in der haaft de Wal afliepen , en de Poorten openden voor "s Vyands

volk , dat daar buytcn (tont , en wachten met groot ongedult en vloe-

ken, dat de Poorten niet eerder wierden gcopcnt. So ras dit Volkbin-
De Vyand ncn quam , bcfcttcn het terftont de ^\'''allen en Poorten , en dede den

ncn, en doet Ad}utant Generaalhct Staaten Garnifoen vcrgaaren, en om tien uyren
het Staten yoor den middac; nabuyten trekken, alwaar fv in Bataille wierden
Volk ver- o J '

tiekken, ftaandc gehouden, tot het ondergaan van de Sonnc, onder pretext, dat

fy het gchcele Garniloen wilden vifiteercn , otfcr ook Overlopers on-

der waren , nemende met ge welt die gene weg , dewelke hun aanfton-

dat allefijne den. Dcheele Militie was geabufecrt door het vierde articul van de

moft""h. Capitulatie , meenende , dat tot transport van haare goederen foudcn
teilatcn. vcrlchafc werden (o vccle wagens,als nodig warcn,en alfo maar dry wa-

gens daar toe ten voorfchijn quamen , nam den Burger- Mecfter fVek^

dcfelYC alleen tot fijnen dienft, 't welk oorfaak was, dat de Militie

l^yna
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byna al Iiaarc Bagagie mofte achterlaten , en ^.IsBias vertrekken , die al

fijne goederenmede droeg.

Eer de Stad Grol over was t^erfochten eenige Officiers van den De Biflchop;

Bifchop van Munfler , dat hy haar met eenig Voik enGcfchut tiyt Bjft^""*
het Leger wilde dctacheeren na Brevoorty om tcfien, of fy die Stad voort,
foLidenkonnen bemachtigen, waar toe den Biflchopgeenhns wilde

verflaan uyt confideratie van de goede Situatie "en ftcrkte dcrfelver,

doch refolveerde eyndelijk op'tïlerk folliciteeren vandefelve, om -

derwaarts te fenden alleen maar twee duyfent man , beftaande in vier

Compagnien te paard onder de Overften Pofl en Meyndershagen

^

en onder denjongen Pö/? en noch een anderen Ritmeefter, zijnde de

reft voet-volk.

De Stad Brevoort forteerende onder het Graaffchap Zut- dat feer coa--

fhen is om haare goede fituatie , als byna geheel omsingelt zijnde van J^eïns^'fijne

Moeraflen en "Wateren, van fuiken fterkte,dat het fijne buyten-Vyan- situatie

,

den feer licht kan beletten allen acces en aannaderinge , hebbende
tuflchcn de moeraflen door maar twee Advenuen op de Poorten , te

weten de Alter- en Mtfier-Poort, Defe Stad is wel eer door den ver- '° ^ortifica-

maardenVeld-Overften J/^^rrÉ"» z'4« ^oJ/«w gefortificeert j en was
op 't aankomen der voorfz.Biflchoppelijke Volkeren omtrokken met
6, Bolwerken y en 2. B^velijnen^ alle voorfien met Storm-palen-, dub-
belde doorne Heggen, een Fauchebraye en Grachten, die op haar fmal-

fte 1 6. roeden wijt waren.

De Wallen waren befet met 20. Stuken Gefchuts, van dewelke ^^ l^^'c

4. in'tfchieten op denVyand fprongen. De Aö'uyten waren door- vanVt"Ma-
gaans fo vergaan, datterverfchcyde,geduyrendedeBelegeringcmct S^^ijn,

nieuwe Aflchen en anders moeftcn geprepareert werdcn,en onder alle

maarnoch4. overbleeven, die in'tlaatfte hctOefchut konden dra-

gen. In het Magazijn waren maar 1 8000. ponden kruyt , en zo. laden

Rogge tot provifie.

Het Garnifoen beftont in 6. Compagnien te voet , van dewelke «n Garni-

^.oudeenj. nieuwgeworven waren, t'famen uytmakende omtrent
500. Mannen, endercftecreridcBurgcryc was niet flcrkcr, alsom-
trent 50. weerbare Mannen, die alle gecommandecrt wierden door
eencn Adrïaan van Keppel^ een man dje by de Burgers en Militie om
verfcheyde oorfaken wcynig bemint was.

Van alle Dcfcdeiihadde den Commandenr itcrativeRemonftran- vergeefs afli-

tien gedaan voor de Bclegeringe aan de Hceren van den Raad en Ge- £i'
'""'

deputecrdens van de Graaffchap Zutphen, als ook tot tweemaal aan

Kkk de
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deHeeren Gedeputeerdens te f^dde -[ccours verfocht, en een notitie

overgefonden aan den Prefident van de Gedeputeerdens des Zutphen-

fchen Quartiers , en fiipplement verfocht , maar kreeg in "t laatlt geen'

antwoord, veel min afllftcntie.

r»evyand Op den laatften Mey quamen in de Stad de geruchten, dat den

«?ft Joorby Vyand amnaderde , gchjk ook kort daar op cenig Volk voorby de
destad, Scad , over den j4lter-Es haaren.marfch na Grol fcttcn, op deweh-'

ke Liyt de Stad , met goct voordcel wicrdc gccanpnneert. Men ftelde

"s nachts Schild-wachten omtrent een Mulquet-fchoot van de Stad by

en doeteeni- fcckcrcn Dijk , om het water te ftuytcn, en 't lel ve by de Stad te behou-
ge fchadc

, den,devvelke van den voorby marcheerenden Vyand wierden overval-

len en weggevoert, ftcekcndc met eencn den Di;k dool-, die ':, mor-

gens door het Garnifoen indcr haaft weder wicrde gcftopt , en met een

Borfl-vveeringe daar tegen over gcfecondcert.

fmytdaarna Op den 12. fnny quamen de voornoemde loco. Mannen door
Batterycn

^^^^ voor-weg op de Advenuc van de Alter-Poorty daar fy buyten het

bereykvandeMurquetteu haarpofleerdcn, en dien nacht een Bate-

rye opwierpen , van dewelke fy , mcrhet lumreren van den dag, zijnde

en bcfchiet den 13. fmy tot'savonts toe veele Bombcu en Branders in en over
de Stad met Je Stad wierpen , wjiar door aan eenige huyfen eenig ongemak ge-
^uyr-uer-

{^(.j^jgj^^ doch fonder merklijkc alteratie der Burgerye, diefecrwel

gerefolveert was fich ten uyterften te verweeren. Immiddcls begon de

Vyand aan de Loop-gravens te werken, die om hare verre diftantie, en

de kleynheyt van't Canon uyt de Stad niet konden geruVnecrt werden.

Maar als de Vyand den volgenden nacht een nieuwe Batteryc maar'

omtrent 150. paflen van de Stad hadde doen opfmijten, en daarvan

met Bomben fchootjWicrd die door 'tGefchut uyt deStad fo getroffen,,

dat fy met verfcheyde dooden verlaten en noyt weder gebruykt wierd.

Daardoor Den 14. dito, raakten eenige murmureeringe en onwil onder de

der^Burgc' Burgeryc van wegens de fcbaade , die haare huyicn leden door dege-
ryeontfton- duyrige Vuyr-Werken des Vyands, komende eenige Vrouwens met

getier en geraas op de been , dreygende de Militie , om dat fy haar met

haare kinderen focht tot bedelaars te maken door haare obftinaatheyt,

daar doch geenontfette verwachten was ; Doch doorgoede ordres

eeniger Militairen wierden die onluften geftilt, fo dat fich elk naar

huys begaf, om op den brant te letten.

De Vyand De nacht hier aan was het weder ftil , zijnde de Vyand befig, om
Nieuwe Bat- een derde Batterye op te werpen, dewelke fich met het aanbreeken
«'yc

. vao den dag aan de Noort-zijde van de Stad veel grooter en fwaar-

der^
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der , als mede veel gclegender voor den Vyand vertoonde , als de twee
voorigc , waar iiyt dien dag omtrent 200. ftiiks Vuyrwèrken na de daaruythf

Stad v.ierden gefchooten , die weynig fchaade deden , alfo de Vyand J"!'
''';'^'^'.

»

in 't eerll om de verre diftantie geen fvvaarder Granaten en Bomben, fchadedocl!^

als van 12. ponden uyt het Canon overbracht , die bynaalle over de
Stad heen vloogen , en als hy fulx naderhand wilde verbeeteren met
fwaarder Bomben uyt Mortieren , konden maar vveynige om haar

fvvaarte de Stad bereyken , niet tegenftaandc de Mortieren fo fwaar

beladen wierden , datt.r in die korte Belegeringe 14. barften en
fprongen. Door defe helfche Vuyr-werken raakten 2. boeren met
een kind dood , en een vrou beyde beenen quy t , een Paard wierd door
een Bombe omtrent 30. paflèn verre over het Magazijn gewor-
pen. Dit bracht eenige Vroiiwens aen 't lamenteeren , die met haa-

re kinderen op de armen de Officieren begonden te fmeeken tot over-

geven , en fouden haare mannen gaande gemaakt hebben , 't en zy Cy

door vleyende woorden , voornamentlijk van fohannes Heylerfieg

Vredkant tot rremerszivijk^j fo wel waren ter neder gefet, dat fy haar

met defe woorden : Try fullen defe Nacht noch patieme hebben , naar

huys begaven.

Den 16. dito avanceerde de Vyand fo verre met fijne ondiepe Deaiteraiie

loop-gravens , die altijd vol water ftonden en weynigbruykbaar waren,
'ermcerderfe,

dat men de uyterfte punt daar van uyt een Bolwerk met Mufquetten door een

konde befchieten , waar op fich eennieuwe Batterye nader onderde
^""'^''**

Stad op dede, daar door de alteratie van binnen onder eenige flaiiherti-

ge niet verminderde , te meer dewijlder in de Stad een gerucht ont-

ftont , dat de Vyand op den Aker-es eenige wagens vol groenen rog-

ge hadde afgemaayt , om de Grachten daar mede te vullen , en daar

over ten Storm te lopen, endatdeFranfchehet Princen Leger hadden

geflagen , en by het Tolhujs in de Betauvve waren doorgedrongen,

als mede om dat de Soldaten vanden Capiteyn la Fucjutru in prcfèn-

tic van den Commandeur haar Geweer voor de aarde neder fmeéten

,

feggende niet te willen vechten, om dat men haar niet betaalde, en

om datter doch gecnontfet te verwachten was. Seckci Rooinfch Edel- omrou van

inan anderhalf uyrbuyten de Stad rclideerendc , dedcbyfonderedevoi- "" Rooms

ren , om het overgaan der Stad te facilitceren , fendende twee dillin-

fte rcyf n een Tronipettcr aan den Commandeur , die den felven we-

der te rug f.nd, f -<nder Krijgs-raad daar over te houden, 's Namid- De vyand

dags qua.n een Tamboer Appel flaan , naar wien door ordre van den op^doofof-
Commandeur uyt de Stad wierden gefonden Hendrik Kalf Majoor ficicren,

Kkk 2 en
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en een Sergeant van den Commandeur Lodevvijk^Moeshurg ^ om te

vernemen , wat fijn aanbrengen was. Defe verfocht , dat fy beyde

eens wilden fpreeken met fijne Officieren , die achter hem qinmen
,

onder dewelke was de Soon van den Overftcn S*. Poul. In defe t'fa-

menkomfteyften die Officieren de Stad op, onder fwaare dreygemen-

ten fo men opiniatrecrJe , doch in cas contrarie met beloften van goede

Capitulatie, voegende d.iar by, dat hun den flechten toeftand van de

Stad pertinent bekent was , dat Deventer mede belegert , en veele

Steeden over waren, en datter geen deminfteontfettingete verwach-
die binnen tenwas, Devoorfi. Majoor en Sergeant die in de Stad gerapporteert

weiden ' hebbende , kreegen ordre , om defelve Officieren binnen te halen
,
ge-

lijk gefi:hiede, van dewelke de Commandeur verfocht een Stilftant van

Wapenen voor 4. a 5. dagen , om fich immiddels te bedenken •

Doch alfo defe Officieren geen pouvoir hadden , om een ftilftant te

accordeeren , vervoej^den fy fich vveder na 't Leger , daarfy haar we-

dervaren communiceerden , en in der hiaft weder te rug keerden, blij-

vendefolang binnen de Stad door ordre van den Commandeur in eeit

herberg logeeren , tot datter op den n ftiny dde Capitulatie ge-

flooten wierd.

daar fy defe jrticulen voor Adrlaii van Kcppel , Commandeur der Stad
Capitulatie //t-;/- /
üuytcD, Brevoort , en dejjelfs Krijgsraad.

1 . Dat het Garnifoen falge'èvacueertwerden , mits dat het uytmar-

cheere mevVliegende Vaandelen , gaande Trommelen , brandende Loh"

ten , Koegels in de mond , en met haar Boven- en Onder-geweer , met

haar nemende twee Stuken Canon , en tot yder Compagnte gehoorende^

overige wapenen.

2. Dat nodige Gefpannen en Wagens fullen verleent werden , tot

transport van de bovengefpecificeerde Canons , mitsgaders tot tros y ba^

gagie en alle hun toebehoorendegoederen , met behoorlijk, Convoy en Vry^

geleyde totW^rnsweld voor Zutphen, of beneden Doesborg.

3. Dat het Garnifoen , Burgerje en Vluchtelingen noch aan haare

Perfonen noch Goederen fo wel voor, iny als naar de evacuatie des te~

genvvoordigen Garnifoens ,
fullen geplondert noch gemolefleert mogen

Werden.

4. Dat tot den uyttocht en evacuatie van het Garnifoen den termijn en

tijdfalgefielt blijven op aanflaande Maandag , omtrent 7. uyren,

5. Dat tot naarkoming4 defss van vvsder-Tijdenfullengefleltwerden
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de gewoonlijke Gijfelaars , Me na geadimvleerde en vervulde boven-

gaande Conditiengerelaxeertfullenwerden.

6. Dat niemand van de Soldaten defes Garmfoens falgefocht of aan-

gehouden werden , als die voor defengedeferteert heeft.

u^ldtfigedaan den is ^uny 1671. B re voort.

Waren ondcrteekent

S^, Peul , Generaal Aia'joor Commandant de UArmee de Son

Altejfe Monfieur Ie Prince O^ fEvefque de Ainnjier devant

Brevorde.

Herman Lotthar van Poft , Overfte, Adrian van Keppel.

Philips van Natzaii. GerarddelaFaquerie.

Johan Hendrich Trouches. F. Ga. de Bedarrides. ,

LeBaron de Waldbourg. JooftHend. vanAfzbeck,

Svveder van Lintelo.

Op defe Conditien , eninfoweynig dagen begaf fich defe heerlijke
/J^j'^.^

FortreflèindemachtvaneenVyand, die lelfs geen ftaat maakte , om was,

defelve te vcrmeefteren , alfohy maar x. duyfentmanfterkwas , die om de on-

maar eene advenue op de Alter-poort konden befetten , blijvende
Jg^tdege-

de andere Advenue met de Mifer-poort de geheele belegeringe door "ars,

vryenongeflooten , fo dat de land-luyden en burgeren die dagelijks in

alleveyligheytpafTeerden, temeer, dewijl de Vyand aan de Batterye

by denKruyfen-boomen in fijne oiadiepe Approches tot aan de knien

toe in 't water ftont, "tvvclk ook oorfaak vas , dat de Bijfchop van

Munjler felfs de tijdinge van 't overgaan defer Stad ten eerften niet

konde gelooven , hebbende aan defe gedetacheerde volkeren twee da-

gen minder verlof gegeven , als fy voor de Stad lagen , feggende

defelve naderhand, dat fy voort weder fouden vertrokken zijn, byal-

dien fy maar antwoord hadden bekomen , dat men gcrefol veert was

ceweeftdeStadmetrigeurtedcfendeeren , alfo fy ^een deminftekans en dcngoe-

r jrif-1^ 11 1 J" den ftaat van
lagen , deielve Stad met geweld te naderen en te veroveren , daar in ^^^ Bcieget-

noch geen eenig foldant ^equctft , veel min dcfDd geblceven was , en de.

daar men in 't Magazijn noch ^]. en in elk Bolwerk noch 5. tonnen

met bos-kruyt elk van 100. ponden , in voorraad hadde ten tijde van

dit fchandig overgaan.

Na dat Grol was verovert , trok den Blf^-hop van Mm^er met

fijn geheele Leger na Deventer -^ daar hy fich op den 14. funy eerft

voor vertoonde , ondertufiTchen dat hy eenig Volk fond na de Stad

Loc HEM gelegen in 't Graaffchap Zutphen aan de Rivier Bcr-

Kkk 3 %/.
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T3en niffcii^op kei. DcCc Stad is voor dcfen (o ftcrk gewecfl: , dat de Spanjaarden haar

inden jiarc 1582. vergeefs belegerden , doch nadatfy in 't jaar 1615",

byna hechvas afgebranc , is fy verlaten, ^aar door de Fortificaticn fo

feer vervielen , dat den Btfchop van Muufter in den jaare 1666^

defelve Tonder flng oHloot occupeerde , en met een Fortificatie om-
trok , fodanig , dat de Staaten dcfelve niet anders konden weder krijgen

,

als door een formele Bclegeringe , demolieerende de Fortificatie tot

de gront , en latende defelve in dat poftnyr leggen, tot denBiflchop

defelveomdefe tijd weder occupeerde , wanneer hy de Kloofter kerk,

die voor een School gebruykt wierd , tot lijnen religieufenDienft in-

nam, en de Preek-ftoel, Stoelen, Banken , en Glafen uyt de groote

Kerk liet werpen en verbranden , fettende in der felver plaats 7. Bak-

ovens tot gerief van fijn Leger voor Deventer ^ daar wy den Bilichop

met fijn Volk fullen laten , tot wy hebben verhandelt , wat op de Zee,

en te Land by de Franfche is gepafleer t.

Den Oceariy dat woefte Element was den Nederlanders veel gun-

ftigcr, als de Aarde, en fochtdefchaadecnfchandeterepareeren , die

de Nederlanders te Lande leeden , door het fchandig verlies van veele

redoutablc Fortreflen , om te toonen , dat de Batavieren , wel-

ker Militie was verwijft en den Land-Oorlog ontwent , ter Zee fon-

der eenig kreuk of rimpel noch waren defelve, diefy voor outs waren.

Want na dat fy de groote Vlooten der Engelfche en Franfche (be-

flaande in 1 64. fo groote als kleyne Scheepen , onder dewelke de

£;7^f//Z:/j^ alleen hadden 116. Scheepen, 23530. Mannen, 4092.
ftukken Canon , en noch 24. Kitfen appart , en de Franfche hadden

48. Scheepen, 1926. (lukken Canon, 109(^6. Mannen) eenige

dagen opgefocht en ingewacht , en daar na fich gepofleert hadden om-
trent Schooneveld op de hoogte van Zeeland , fagen fy op den 29.

Mey de Vyandelijke Vlooten van boven wind op haar fo na af fakken,

diedoorde als hicr vooren verhaalt is. En hoewel de Nederlandfche Vloot

(the"v?oot in goede Ordre en vol Courage de Vyandclijke niet alleen met de

*aU?"o!d
-^^y^^" *^P ^^ Marsinwachte , maarookdoor ^eyn fchooten tot deBa-

gcnoodigr, taille nodigde , foblecffy echter boven wind houden, makende twee-

maal met haar afkojnen onder volle zeylen de mijnen , als of fy wilde

bataillecren , maar ficnde de Nederlandfche Vloot met opgetoogen

zevlen haar te gcmoet ki?mcn , keerden fy haaft wederom , en begaven

haar op den i. funy bv nacht na hec Noord-i^^oorlind op de Engel-

fche K :0. , dac de Nederlanders op den 3. duo eei ft gewaar wier-*

den , die haaren Cours aanftonts derwaarts fetten, en op den 6. dito

kond-

I
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kondfchap krcegcn, dat den Vyand lag in Soulsbay^ waar na toe fy «" op de En-

zeylende, den Iclven cp den 7. dito, 's morgens opdeede, tnmet lange'taft.

een Voor-wind fodanig naderde , dat \y omtrent 8. uyren met den
felven begonden te agecren. De Nedcrlandlche Vloot was in drv Ef- verdeei-nge

quaders verdeelt , waar van den //. Admiraal banken met [\)w Ef- fa"dSit""

cjiiader Zeeuwen en Vriezen de Avant -Garde voerde tegens cics ^'°*'' '" '"

Vyands Wine-Vlagge , rortecrcndc onder Ci^w Franichcn ^ice-Ad- «genTden

mtraul d'Eflré ; dt\i L*. Adrniraal Generaal de Ruyter voerde het
^'>^"^

Cor'^s de BatJiille , bcltaandc in de Scheepen uyt de Ma.a en het

Noorder-Quartier , tcs^ens de RoodeTlagge onder Dhc de ^orl^; en

den L*.AdmiraalvanGent voerde de Arriere-Garde , beitaandc in

Scheepen alleen van Amjlcrdam tcgcns de B/<?«z/'r/t' Flagge onderden

Admiraal MontagH Graafvan Sandvvig.

Het Gevecht nam fijn begin door de Zeeuwen en P^riefen , die ^* furie der

de Franfche y voerende mede de Avant-Garde eerft attaqueerden • uorH door

In "'t begin toonden de jFr^;7/c^tf, door haare brandende Furie aangc- ^eZeeuwen

dreeven zijnde, haar als felle Zee-Leeuwen, in manieren als of fy de gcbrookcn,.

Zeeuwen enJ^riefen hadden willen over-zeylen , en in een ogenblik

ruïneeren , doch fy quamen fo ras tot gewoonelijkc bcdaartheyt en

verflauwinge , als fy bemerkten de ftantvaftighcyt der Zeeuwen en

briefen, die als een vafteMuyr aaneengerangeert , dcfelve fodanig

op 't Lijfdrongen , dat fy omtrent de Middag de Engelfche verlieten , ^o dat fy al

en haar met de vlucht na 't Canaal falveerden , werwaarts fy een tijd de Engeiichc-

lang vervolgt zijnde, haar op den avond buyten 'tgefichtvande JE;^- verlieten,

gel[che begaven, latende defelve in pcricul, van geheel geruïneert

te werden door de Nederlanders , indien derfelverDappcrheyt niet

ware tegen gehouden geworden door een groote Kalmte , die de zey-

len flap dede hangen , en haar beletten haaren Vyand nader op \ lijfte

vallcri , waar door tuflchen de bcydc Efquaders van den Hertog van

fork.en den Admiraal de Ruyter , die tegen over malkandcren ia- ^l^^'^'H*".^"

gen, ent lamen met de itroom voort dreeven, een heevigen conti- ende /L-j^*''-

nueel Schut-Gevecht ontftont , waar in geen d'ander eenig voordeel

kondc aflien , als alleen door 't haaftig canonneercn ; En alfo de

Nederlanders y die alle vrywillig ten Oorlog quainen , doorgaans twee

fchootcn deeden , tcrwijlcn de Engelfche, die meeft tegens haaren

wil gepreft waren , eenen deden , fo kreegen de Nederlanders op haare

Vyandcn de Avantage. Het Schip , daar den Hertog van fork^ op Jork veran-

was, zijnde de S* . Michtel , wierd door den L'. Admiraal de Ruyter schip!

uyt fijn Schip de 7, Provinciën fodanig befchooten , dat den Hertog

fich.
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fichgenootfaaktvond metdegroote Vlagge, dievandegrootcMaft

gefchooten was, te Talveeren op het Schip Londeriy daar op hy de Roo-
dc Vlaggc weder Hctafwayen, en hetSchip de S'. Afichiel cAcfatc-

van*^Putten
^'^"' ^^^ Hccr Comeli^ de V^Vit Riurtv^tn Putten rcprefcnteerde in

obiecveertds dc NederLindlchc Vloot de Souverainiteyt van den Staat , fittende

mentenv^n gcduyrcnde het Gevecht voor deStuyr-mansHut op 't Schip van de
elk. ]AQQïde Rujter in grooce magnificcntie op een Stoel bekleet met den

Rok van Staat en gcftipeertmet 12. Hellebardiers en ecnen Sergeant,

omallecomportementcn te beter te remarquceren , dat hem belet

wierddoordcn continueelen rook, die fo dik was, dathynietbuy-

ten het Ichip konde fien.

Den Lt. Ad- Den Lieutenant Admiraalvm Gent door der Engelfchen Querellc

GenTwfjfr °^^'' '^ ftrijken van de Vlagge , daar van hier vooren, gcpiqueert
dood. zijnde , was gerefolveert , ot in defe Bataille te derven , ofmet Victo-

rie naar hiiys te keeren , hy voert daar op Hjn Efquader fo na aan den
Vyand, als mogelijk, en begon den felvcn dapper aan te taften, maar

wicrdnaeenhalfuyrvechtens meteenCanon-koegcl gevelt, 't welk
Capiteyn Panhujfen , die op "t Schip van den Heer van Gent was , aan

den Ruart van Putten en den Heer de Ruyter in ftilheyt rapporteerde

,

die daar opOrdre kreeg, daar van geen vordcre mentie temaken ,

maar met defl'elfs Schip denDienft van den Staat na behooren te be-

trachten, welke Ordre Capiteyn P*t«/?«v/>« getrouwelijk achtervolgde,

doch wierd weynig tijds daar na een Been quijt.

Dappetheyt Capiteyn Brakel cen der onverzaagfte Helden , die oyt t^'Zee ge-

^'B^A^ei^dx vaaren hebben, rukt in 't begin van 't Gevecht, alfl'ernocheenigen
de^Biauwc \\/in^ vvas , uyt het Efquader van de Heer de Ruiter na den Heer
boort leyt, Montagu Grave van Santvvtg , Admiraal van de Blauwe Vlagge ,

en leyt deflclfs Schip de Royale fames aan boort , dat 900. man en
100. Stukken voerde, en hoewel lijn Schip maar 6z. Stukken, en
goo. mannen voerde , en by de fames in comparatie quamalseen
kind tegcns een man, fo forceerde hy echter Aiontagu met een ge-

vecht van 5. volle uyren fodaanig , dat Montagu na de bekcntenifïè

van fijn cygcn Licutenant gerefolveert was gcweeft fijn Schip over

te geven, byaldicn 5r^/^/ een Vlagge gevocrt hadde , niet tegen-

ftaandc fijn Schip gcduyrcnde het gevecht was gcrcnforcecrt gevvor-

deweike ver-
^^""^^^ verfchcyde floepen vol varfch Volk. Montagu in defe noot

bram , en zijndc, rcdde fijn fchip noch van 3. Ncderlandlche Branuirs, maar

ra^ai vet-™"
^''^'^ "^^'^ vierdcn , die aangevoert wicrde van den Commandeur fan

dronk, Danielfen^ kondc hy 'tnietfalvecren, maarmoft 'tfelvequiteeren,

fo
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forashet in de brand raakte , wanneer fijn Volk by na al over boort

fprong,cnhyhcmrclven meyncndcin een Boot te bergen, in "tover-

treeden met lijn Soon verdronk , werdende Hjoen Lieutenant met cc-

nigeMatrofcnvan de Nederlanders gevifl en gebcrgt.

Dk Gevecht diiyrde van den ochtcnt tot den avont in een be- H^'-vi^Jievt

flüotenc en fmoor-lucht met groote kalmte, dewelke veroorlaakte, Skf ""
^^'

dat de Scheepen niet konden geregeert werden, maar onder malkan-

deren dreeven , en i:ch niet konnende pailceren , Co heevig op een ca-

nonnecrdcn, dat het meer moorden als vechten fchcen, en dat den

Heer de Rnytevy die toen al 3 2. Zee- Gevechten gelukkig en Ion der

eenige quetiare hadde bygewoont,verklaarde noyt in io continueeien

en langduyrigeuZce-Gcvechc gcwecft te zijn; 'W'anthyopdiendag

alleen verlchoot omtrent 25000. Ponden Bos-kriiyt ; En het Schip 't Schip

FTeflerqo. dat 14000. Ponden kruyt in hadde, ver/chootdienfelven J^^^^^"^®

dag daar van i loco. Ponden, houdende alleen maar 3000. Ponden brand.

over , die des anderen daags door verfuym in brand raakende het Schip

deden fpringen.

Tegcns den avond, als de Franfche fchandig gevlucht en uythet ^^^ ^"^S*'-

gcficht der Vlooten geraakt waren, fagende Engelfche ook om een imr op^dT*

goct heen komen , en raakten met een flagboeg, by 't verheften van v^"*^"'»

de wind, boven de Nederlanders, vluchtende vandefelve af by de

vind fo fcherp op als mogelijk , doch wierden van de Nederlandfche

Vloot dien heelen nacht vervolgt , tot 's morgens toe , zijnde ^qw
8. fu>-iy , wanneer de Engelfche alleen maar noch met 50. zeylcn,

andcrhalfmijl boven wind leggende aanloefdcn , en fo fterk vluchten

,

als fy vervolgt wierden , tot 's avonts toe , wanneer de Nederlandfche

Vloot om'tmanquement vanKruyt en van eenige andere behoeften

tefuppleeren, haar begafnadcKult van Zeeland , blijvende vier my-
Icn 'W'cft-Noort-Weft van 't Eyland Walcheren in de volle Zee leg-

gen , alwaar fy van alles wierdc voorfien , ondertuflchcn dat de Engel-

fche Vloot boven wind lo verre quam atfakken , dat fy nauwelijx kon-

de gcfien werden , maar alfo fy vreesde te naderen , begaf fy haar haaft en •>;omen

wederhoogop de Riviervan Londen^ daar fytot den 8. ƒ«/ƒ calfatcr- vl'n LonS!
den , eer fy weder in Zee quam.

In dcfe Bataille verlooren de Franfche z. Capitale Scheepen, Vcriit^s der

zijnde het eene met 80. Stukken verbrant , en 't ander met 70. Stuk c^Engd"

kengcfonken; En de £;7^c//^^f ó'. Capitale Scheepen, van de wel- **^'^^"»

ke dry de Vlagge voerden, zijnde 2. daar van verbrant, 3.gefonkcn

en I . genomen. Behalven defe genoemde Scheepen waren van haarc

L 1

1

mindere
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mindere Vaartuygcn als Branders^ Kitfen crc. mede over de 20. ge-

ruïneert.

Verlies der Daarentegen hadden de Nederlanders geen verlies van Scheepen

,

Nc^derian-
als alleen hctSchip ƒ(?/«<^ uyc het Noorder-Quartier y zijnde van mid-

del-bare groote , en cenige Branders , die niet alle vruchteloos vergin-

gen, bchalven het Schip f^f^e/tergo, daar van hier boven.

Verlies aan Aan Volk hadden de Engellche geen minder verlies , als aan Schee-

pen , alfo haarc Doodcn en (waar gecjuctften uytmaakten het getal van

zoo. mannen , onder dewelke waren 18. Capitcyncn en hooge

CavaHersdood, en ip.fwaarlijkgecjuctft.

Groote alte- Den Dag na defc Bataille was een Dag, die men jaarlijx om de

Londen. Geboorte van den'iCöw?7^ van Engeland (die op den 29. Mey
Oude Stijl , of 8. fmy Nieuwe Stijl jaarig was) binnen Londen

vierde , en op den welken veele Vréugde-werken waren gcprepareerc,

als verfcheyde Fonteynen, daar "Wijn voor 't Volk foude uytlpringen,

en fchoone Vuyr-wcrken, die al ter plaatfe vaardig ftonden,daar fy ge-

bruykt fouden werden ; Maar dele gemeyndc Vreugde wierdc door

twee groote ongevallen fodanig belet , dat de Wijn in de vaaten bleef

legeren by de Fontevnen , en de Vuyr-werken gefpaart wierden tot een

vreudigertijd ; W^int dry dagen te vooren, eerdeZee-Bataillegc-

fchiede , en het Gedreun van "t Canon binnen Londen gehoort wier-

Brand tot Je, ontftondindclrlveStad by St. Catharijn aan de .^;wVr fodani-

cen vchementcn brand, dattcr omtrent iio.Fïuyfcn, ó'. gemeync

Scheepen eneenigc Barquen in de afl'che raakten, waar door de ge-

moederen der Gemcynte met groote alteratie waaren bevangen , die

noch te meer vergroot wierdc door de onaangename tijdinge van haa-

re Nederlaag , dewelke hoewel men te Hoove Tocht te verdonkcren

,

nochtansfichfelvegenoeg openbaarde door 't hangen der hoofden en

de öauwi^hcyt der genen, die 't Hof frequenteerden.

In HoUnnd In HolUnd wicrd het donderen van 't Canon op 't Strant bequa-
bt;pf men

rnclük pchoort, waar van de tijdinjre komende in eenige Steeden,

hoor van 't wierdeu aanitonts de Klokken geiuyt , de Huyien gcllooten , en m de
cr.jon in de

Kj,j.|jen vicrige Gebeden uytgeftort tot God in den Hemel , om alTi-

ftentie van fijnen fterken Arm tegcns de onrechtvaardige "Wapenen

van fo groote Vyandcn. Des anderen daags, zijnde den 8. ^k;?^, wan-
fnvmvekte nccrdoor de ccrftc vliegende, doch noch onfeekere tijdinge van het

groote Verlies van VTefely Orfou , en Burih^ de Herten in HolUnd met
«euijde. ^^^ oroote vreefe waren omvangen , wierden defelve weder merklijk

verlicht, door defegewcnfte en aangename tijdinge van Vidorie op

Zee>
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Zee , dcv^elke door de Engelfche brieven grooter gemaakt wierde , als

men Te in Nederland lelfs divulgcerde/t welk geen kleyn mifnoegcn en

fuipitie in de Gemeynte verwekte tegens eenige der voornaamite Re-
genten in //0//4W, murmureerende , dat men in die bedroefde tijd

defc heerlijke Viélorie vcrdonkerde, en door Vreugde-Teekcnen niet

bekent maakte aan de gantfche Wereld.

Maar hoc dapper en gelukkig de NederUnders , tot haar eeuwige re- ver!i« dct

putatie, tegens 2. Vlootcn van de Machtigfte Koningen der "W^ercld
f^^LÏd"'^"'

op Zee waren , noch veel ongelukkiger waren (y op 't Land; want fy

binnen ccne Maand (vanden iz.^««j afte reekenen , als den Prins

van Condé by 't Tcl-huj! den Rijn pailcerde , tot den 10. fuly^

als den Koning van Vytrecht met fijn Leger opbrak) byna Tonder ee-

nige rcfiitcntie verlooren 3. gcheele Provinciën , en de 4."reftee~

rende binnen korte dagen d'andere iivede fouden gevo'gt zijn , indien

niet ccnige Fataliteyt en Goddelijke fchikkinge fulx belet hadde.

Voor en al eerde Frarifche eenige Stad aan den Rim geoccupeert Grooten

hadden, maar door het aankomen van haare groote Macht den Neder- fn 'ftj!,êt

landen den ondergang dreygdcn , wierd tot Zutfhcn van de Hccren gehouden, of

Gedeputecrdens te Velde, van Sijn Hoogheyt en van alle de Gene- fui fGade

raals Pcrfonen in den Krijgs Raad gedelibereert,of 't niet geraden fou- '^^'^^^l^^
>
°^

de zijn den r/7«/ te abandonneeren , en op eenige andere manier het

Land te defendeeren , wanneer eenige advifeerden het beft te zijn , dat

men den Tjjid [oixdc verlaten, alle Steeden wel voorficn , het platte

Land ten beften geven , en een Vliegent Leger inde Betauvve of de
ydauwe vergraven , om daar mede de DclTcynen vanden Vvand te

obfcrvceren , en al dePlaatfentefecondeercn , die aan den Neder-
Rijn^ Tjful oi f^f^aal noot mochten komen te lijden, gevende voor
reeden de onmogelijkheyt vanden Tfftd cii Neder-Rijn met fo wev-
nig Volks , als't Leger toen was, tegens de Infukcs van fo machtige Daarop gc-

V vanden te-defendeeren ; Dochdemcefteadvifeerden, datmen den iS^dico
T^ul naar allen vermogen foudc trachten te ccnfervceren , waar toe te bcfchcr-

ookgercfol veert wierd. *"^"*

Maar alfo men by nader ovcrdenkinge bevont , dat het Leger aan
den Tfful tcfwak was, om die Riviere te befchermen, waar in het

water door de extreme droogte haaft al weg raakte , waar langs heen
de Rctrcnchcmentcn niet wel gemaakt waren , en waar op den Vyand
vry fterkcr afquam , als' wel verwacht was , verfocht men van de Hec- en aan de

renStaatenTpocdigealTlftentic; En als men daar na fag, dat uyt Hol- amftemieTe
land niet als eenige Compagnien Waart-geldcrs tot fccours konden verrotku.

Lil z
'

ko-
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komen , die noch ceiftuyt de Gainifoenen moften gelicht werden, en

dat den Vyand alle de Steeden aan den Rijn metcer haaft veroverde

,

Vetanderin- oordeelden de Hceren Gedeputeerdens te Felde en de Hooge-Officie-

iSuüc"
^^'

re" van 't Legerbeft te zijn voor de Securitcyt van den Staat , den T//-;/

te verlaten , en de volkeren aldaar leggende , in de naaftc Steeden te

brengen ; doch aangemoedigt werdende door den Staat veranderden

van refolutie , fo dat fy den T^id tot den laatfien druppel bloets vv iiden

defendeeren , feggende Siyn Hooghcjt , dat hy van voornemen was ^

Dc\;bera- liever te fierven , als van daar te wijken y endten Pofi niet als met fijn

ovct ï/den ^^"^^'^ '^ Willen verUtcn. Echter nam de generale verflagentheytinhet

Haag gehou- Lcf^er toe , vverd-ndc den Staat immiddels gcwaarfchomvt , dat het
^'^^*

onmogelijk was , het doorbreeken van den Vyand aan den Tffid te

beletten , daar op men in den Haag op den 1 1. fmy begon raad

te pleegen , wat te doen flont , ova^c Provincie van Holland te \er-

feekeren tcgens den aankomenden Vyand , ingevalle hy den Tfful

inochte komen te pafieercn , en dat het Leger onder Sijn Hooghcjt

voor hem foude moeten fwichten. Het inlaten van 't water , en iniin-

deeren van de Landen ï daarhet nodig was , en Forten te leggen op al-

le fmalle PaiTafTicn wicrd voor 't eerfte en gerectfte middel gehouden,

encerefolvecrt'^in'tuerkteftellen , als de noot fulx voort mochte ko-

men te verevfchen , door Commiflarifl'en , die abfoluy te macht had-

• den, daar in den dicnft van 't Land te betrachten. Men vond roet noch

!> ^o. Burgers na de Frontieren van Holland te fenden , en de re-

Ik-crende Soldaten en Waart-gelders daar uyt te lichten , cm nn de

Crave en Nimvvcgen te brengen , dochen had geen eftè(5l, aifo den

toeftant van Holland fulx niet en konde lijden. En nademnal men

beducht vias met te fuüen ontgaan , of de Vyand foude in de Over-

Betativve dooibrccken (gelijk ook den dag daar na , te weten op den

1 1. funy gefchiede) of ibudc daar in komen door het belegeren van

Nimvveaen , liet men in Holland de gedachten gaan , hoe , in wnt

aiwan vocccn , en op wat plaatfc men den Stoel des Oorlogs in deProvin-

ïïe.7!'om ciefan Holland fcude (lellen ? ^'2.ix loz Amjlerdam wicrd voor-

tot Amfter- oefIa2;en , in meeninge , om derwaarts te brengen al het Geld uyt het

jendufsiüd Comptoir van den Ontfangcr Generaal , en al het Gefchut uyt het

dcsüoiios?,
\jj0a2ijn van Delft y mitsgaders de Fergaderinge van Holland en

jVefl-rrief^ay?d , die men ook bv provific foude doen fcheydcn , om
ten ccrftcn binnen de voorfz. Stad van Am'ierdam te convoceeren.

en om den Tt^felvcr Veigadcringe wierd medc voorgebracht, dat men noch dien
TOicvep

jjg^flf '(^cn IJ, ?my) depefches foude laten afgaan, dienende tct

Ichey-
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fcheyclingcran 't Leger, en de Steden aart den ïfui \^q[ tefct te laten Promieren

met het Voet-volk, en het overige van dien met alle de Hooge-Ofïi-
J^JJ for'^en"*^

eieren van Campen met Scheepen over deZuyder-Zcenaar Amiler-
dam aftc doen voeren, om te gebruyken, daar^'t geraden foude be-

vonden werden , deRuyteryeindeGcneraliteytsPlaatfcnop de Bra-
bantfche Frónticren te leggen, om de opgcfetenen ten platten lande

van deBrandlchattinge te bevrijden, Bommel y S*.Andries en F'oora

te voorllcn , en Heufden met het Land daar omheen onder water te

fetten , mitsgaders het Garniloen van B^iv-efleyn binnen de Grave
te brengen j Doch is de evacuatie daar van den Gedeputeerdens te ^f/-
^i?aanbevoolcn, om defelve niet als in de grootfte extrcmitcyt te doen,

en echter gclnatcn aan haar oordeel en abfoluytc difpofitic. Dit fclve

wierd ook by de Generaliteyt , nacontradidie van een Gedeputeerde
uyt de Provincie van l^rie^and^ naderhand met eenpaarighcyt mede
geconcludcert , naar ingenomen Prxadvijs van den Raadvan State?!.

Den Ontfangcr Generaal , op ordre van den Raad-Penfionaris 's Lands

Mf.Jan de w'n pakten fijn Comptoir op , en \ Geld in Tonnetjes
.^ler'/^^'"^

gedaan zijnde , wierd na Amflerdam gevoert , om diar te bÜjven Amiterdam

tot nader Ordre. Men dcde aan den Koning van Engeland demon- ?n^nanEnec-
ftreeren de progrcfien van è^z^x Koning van Vranhrijk^^ en dcnnaa- ^•'"'^ '^«^t

kenden ondergang van den Staat , indien Engeland fichvan Vrankz geJcmo^n-

ri'jk^ niet fcparccrdc , en den Staat aflifteerde , waar tegens defelve i^^^""-

fich weder in alle rccdelijkhcyt foude laten vmden , om En<Teland con-
tcntement te geven , wcrv/aarts ook ten dien eynde een Deputatie
gefchicdc • doch waren de inclinaticn van de Staaten van Holland
mceR alle voor P^rank^ijk^ j Amjlerdam alleen toonde beter gcnei^cnt-

heyt voor Engelandic hebben , in cas men een van beyden foude moe-
ten kiefcn , en ecnige weynige Noort-Hollandfche Steden voor geen
van beyden , maar liever om fich ten uyterftcn te defcndecrcn.

Ondertuflchen dat men in Holland met dit overleg befig was , hoc Fmnfche

men fich tegens den aankomenden Vyand foude verieekcrcn , ware n ''0'"^^" gjoo

de Franfchc- in haare Legers , daar mede fy ecnige dagen onder de Stad raad, "

JEwwcri/^^gccampeert lagen, niet min befig , hoe ly de Vcreenigde
Provinciën het beft fouden invadceren , en in der haaft emportceren

,

eer defelve in beter poRuyr mochten raaken ; Tot dien cynde hielt

de Koning met fijne Hooge-Officieren diverfe reyfen Krijgsraad
,

in dewelke (gelijk namaals uyt den mond van acn Prins van Condé

aai

en nfmen

pchoortis"; cercfolveert wierd, dat hv Condé met force foude fien te
^'^^ ^^^'-^•n

pafTtcren den TJfd oïiq Neder- Rijn ^ omlkhimmiddels, dath^^Lc- dom^

LU :^ per
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«Ter onder den Heer Prince van Orange aan den T([ul door de beyde

Legers, van den Koning enden Veld- Marfchalk 'THrenne foudegetra-

verleert werden , van daar met 2c. duyfent Ruyters , die elk noch

een man achter op fouden nemen , in ailcr haaft de VeUuvv over te

begeven na Amjxerd.xm , en fich daar voor te vertoonenfo fiibijt , als

de tijdinge van haar aannaderen daar mochte komen , op dat hy die

groote Stad (zijnde de Nobelfte Partye en het Hert van Holland)

en door dcfelve het gehede Lichaam van den Staat , mochte verraden

dat toen in en overvallen , als f/ mind aan een Vyand dacht , en noch geenfins ge-
flsditpo uyr

j^j.^^j^j ^^.^^ -j^ poftuvr van nodige Defenlie, zijnde ter fel ver tijd daar

binnen geene Proviiie van Bos-kruyt , dat al na de Vloot was verfonden

,

leugendè de Steene Wallen Tonder Borftweeringen , Banqiietten , Sol-

deringen en Canon , en op fommige plaatfen noch met aarde niet aange-

vult, en fiiiclueerende in Difordrc, die temecrfoudezijnaangegroeyt

door defe fubite Vertooninge en fchrikkelijke Conllernatie , waar me-

de de meefte Burgeren fouden zijn ovcrftolpt geworden , die noy t te vo-

ren eenisen Vyand voor haare Poorten haaden gefien.

Een boer -^^ j^f^ genomene groote Refolutie , ondertufichen dat by de

Vi\tt/in
^'

Fra-^fche noch gcdelibereert wicrde , op welke plaatfe fy een van de

cen"lt3"aan t^vee voorfz. Rivieren bcquaamft fouden pafleeren, addrefleerde fich fee-

door étn keren Rooms gefinden Boer fan Peterf/^ genaamtaan de voornaamfte
''"'

der Fa'Z«/<;/7c??, die (Ich toen binnen £ww(?n/! onthielden , haar bekent

inakende, hoe dat hy woonachtig was omtrent Neder-Elten aan den

Oever des Riyns , daar hy een ordinair Veer hadde , by welke occafie

hy van langen tijdtin den Rtjn op feekereplaatfe hadde geremarqueert

een Droogte, die by't leege water , dattcr toen was , met Ruyterye

feer gevoeglijk konde gepaflccrt werden , te meer dewijl niemant

licht vermoeden foude , dat de Door- breuk daar foude gefocht wer-

den , en dewijl die droogte alleen maar meteenige I^icfcn onder den

Colonnel AylvahcktwiLS , dewelke door geduyrig heen en weer mar-

chceren , dan na Ntmvvegen dan na Doesborg en Zntphen dan na

Schenken-Schans heel waren vermoert en afgemat.

a^n"t'^Tor' Defen Voorflag behaagde den Franfchen feer wel , te meer, dewijl

''"i"*' die door feekeren Rooms-gefinden Eedelmanuytde Betauwe , gelijk

iiciiligu
^'

men voorgeeft , wicrde geconfirnieeit, met wien den Pr/W i/^^/Cö;?^^

den qcdefigneerden Poft in perfoon ging bcfichtigen , en fulx den Ko-

ning rapporteeren, die in de nacht tulfchen den ic. en ii. funy

met alle (ijnc Grooten onder 't lichten van 2CO. flambauwen van

Rets voor by Emmerik^ m 't Tolhujs reed, daar hy den ii. dit0

aan
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aandco/erzijde van 't Tolhujs op de Eltefche Cipittel-Weyde , die «"meteen

een hoog Oever haddc, eenEattcrye dcdc opwerpen , en met 12. met^cZinon

Halve-CartOLiwcn bcfetten , a!s mede een Borfiwceringc voor de verfteikc

Mufcjuetticrs vervaardigen, ondertufl'clien dat hy onder de Stad £?m-

taenk^dc klcyne Ponten uyt den Ryn op wagens liet rctten,cn omtrent

devoorfz. Bitrerye voeren, om aan de Ekefche kribbe een Brugge

te leggen ; Waar op den Prms van Condé met defen l^oer en alle

de Groote op den 1 1. funy 's avonts lich te Paard fctte, en in die

nacht fijne Cavallcrye commandeerde, om mede op te gaan fitten,

met dewelke hy in "tlumiercn vanden volgenden dag , zijnde den

12. funy , komt by 't Tolhujs , alwaar den voorn. Boer voor uyt

reedc, en de palTagie door den i^/y;7^anwees, werdende gevolgtvan welken Poft

gö". a 40. Franfchc Dragonders onder de Comtes de Gniche en ^
^^'^'""•

de Revel ^ die den Rijn met groote furie in reeden, en ongeacht

veele Murquet-fchooten haar ontmoetende,doordrongen tot omtrent

aan de overzijde , die op de hielen aanftonts ge volgt wierden van

grooter Macht , dewelke tot in "t midden van èizn Rïjn ftcrk aan-

drong , terwijlen JohAn Barton de Aiomlxvi Commifiaris Gene- watquali-

raal van de Ruytcryc der rereenigde Nederlanden
, ( ^(i'jnde een

[jYddi'^""^'**

VT2Ln{c\v:v\z.n van Geboorte, en getrout met de Sujler van den u4m~
hajpïdeur Pictcr de Groot, en van Sijn Hooghcyt op den 7. Juny
ordre hebbende omfangen , alle de Tronpen fo te Voet als te Paard te

commandeeren in de Bctauwc , en alles te contrihueeren 't ^ene tot de-

fenfie van 'tfelve Qj4artier nodig en dtenflig mochte zijn ^ hebbende onder

Jijn Commando twee l{egimenten teVaard, als dat van Soiuelandc en

Kingma , aan vvellz^laatflc Regiment eene Compagnie ontbrak, en twee
Regimenten te Voet , als dat van hyXv^i, £« Van Gent, dewelke hy

verdeelt hadde op de twee Hooft-qviartieren aan 't Tolhuys en tot Huf-
fcn , blijvendede eerjle Plaats voorfien met het Regiment Paarden van

Soutclandc , en het Regiment te vset van A ylva , en de tweede Plaats

met het Regiment Paarden vanden Colonnel Kingma cn't Regiment te

voet van Van Gent, daar van 3. Compagnien binnen Schenken-

fchans cjHamen te leggen, ) fich met fijne onderhebbende Ruytcrye
f^^^^l^"^'

begon te bewegen , in allen "fchijn , als of hy de Franfche M'ildc delt,

tegengaan , rijdende dwars heen en v/eer door het Vricfche Voet-
Volk (dat fich fcer mannelijk weerde) waar door ecnigc Soldaten on-

derde voeten fijner Riiyterye, en al het Voet-Volk in fuiken difor-

dre en confufic geraakte, dat de Franfche Cavallcrve (dewelke tot in

het midden van de Rivier door ordre van Condé fo lang ftil hielt

,

tot
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tot dat de vooiTz. ii.Cartouwen en alle de Mufquctten mctr:iiroot

geladen over haare hooiden uMren gcloft ophct StaAten Vo^k in de

Bctauvvc, die wat laagcr was als de overzijde, daarop Adombit^ met

fijne Ruyterye datclijk doorging
)
gcenfms konde gefuiyt werden , en

te vreefen ftond, dat defelve louder quartier (ouden gemailacrecrt

Ticbben alle die fy ontmoeten, (o wierp het voorn. Voet-volk, dat

DeVriefen maar ecn enktlde borflvvecringe op de vlakke aarde voor fichhaddc,
laiigcncjujt-

al haar Geweer neder, en riep om Qairtier, dat haar aanftonts van

de Franfche bcloott wierde ; "Waar op Acn Prins v.rnCondé alle de

Ruyterye, fo als fy inenbuytcn deRtviere ilont, dedc ftil houden,

enlichinperfoonmet meer als 30. van dcGequalificcerftc de Rivier

overfecte tot aan de overzijde , alwaar hy aanftonts in een ronden

krin» Krijgs-raad hielt, wat nu vorder te doen ftont, ofdie nu aire-

de fich gegevenc te Pardonnecren, of Cnpottemakcn; Immiddcis

fiVvan ee"' ontftontcenig tum'alt cn gcraas Onder dc Ruytcrs , die in de Rivier fo

tumult on- dicht op cen gepakt ftondcn , dat fy den ftroom ftoptcn , en "'t water

fche, op douwden, waar door de gront, zijnde alleen los grint- of wel-

fant fo driftig wierd , dat de paarden geen vallighcvt meer onder de

en door de vocten hielde, 't welk Qorfaak was, dat Dac de Longeville ^ die in

mefnepV^ dicn kring met de rug na deRuyters, en haar het naaite ftont, fijn

Pillooltrok, om haar zeyn te geven van ftil te houden, wclkPiftool

by onj^eval af brande , dat de briefen haar inbeelden een Zcvn te

waar door
^ijn aan de Cavallervc, om voort door te fettcn , en haar te maflacrcc-

aoüd , en ren^daar op ly terltont naar nedergeworpen Geweer weder op vatten

,

c^Wf ge- cnlodanisin defcn voorn, krin» fchoorcn , dat byna niet eenen van

aldieHeercn niet dood bleef or ten miniten gcquetltwierd
;

gelijk

dan den Ducde Longeville met twee koegels doordeBorft doot ter

aarden viel , en den Prws v.rn Condé met twee koegels door ^^]n.

{linkerarm onder den Elleboog op twee plaatfen wierde doorfehoo-

ten, ftuytcnde den derden koegel afop de knoop van de Zadel. Defe

Traoccd.ie {^^ de Koning met fiin Broeder felfs aan , ftaande omtrent

een quartier uyrs van daar in 't hangen van den Lltcren-herg by cen

Wint-molen , waar hy met groote ongcdult en ftamp-voetcn fijne

Grootc (o ellendig fag onthaalen. DeFranfcheCavallerye defe on-

cfvaiier"^*^'^
verwachte onthaalinge van haarc Heeren en Meefters fiendc , bar-

v.->it op 'de ftenmet een groote verwoetheyt los, en vielen met fuiken furie als

\iicienin,
defjierate mcnfchen op defe Vriefen aan , die na eenige vigoureufe

Reilftcntie eyndelijk wierden vermecftcrt , en 't meeftendeel door de

Franfche Rappieren, zijnde haare Carabijns cnPiftoolcn in'trijden

door



D E R D E D E E L. 457
idoor den Rijn nat gcv;orden , doorftooken , die veele dagen heel

naakt daar ter plaatfe onbegraven bleeven leggen. Eenige Vriefen fal-

veerdcn haar met de vlucht, eneenige wierden gevangen na ^ww^*- van dewelke

rik^gevocn , alwaar fy meer als twee maanden met water en broot in gen wSca!
groote milerie haar moften behelpen , zijnde dele Gevangene 2.

Capiteyns als jindries van Velfen en Duco van Hemmema , ^.

Lieutcnants als Douwe van Eppema, Haio Tvvinhernen ^ Barent

Hekj^ian y BaviM Rommeda en ^obannes Bechim
, 3. Vaandrigs

als Fredrik van Ockrnga^ Tarqmmm Bentema en fan Duden j daar

en boven noch 4. Sergeanten en 105. gemcene Soldaten. Alsnudc
Franfche dcfcn Poft bemachtigt , en haarcn Vyand verflagen had-

den, vielen fy met groote ongeftiiymigheyt in vcclehiiyfen, daarfy Het Tolhuys

om iich te droogen , alfo fy tot aan haar fchouderen toe nat waren , lo
b/and]"

groote vuyren itookten , dat de vlam den Boefem en Soldcr in "t huys

van den Infpcólor Rijtzers aanftak , waar door de omleggende hiiy-

fen fo verre in den brant raakten , datter maar 6. in "'t geheel over blee-

ven. Defenbrant ging 10 vehement voort, As.tÓLQn Prins van Condé^

die aan de overzijde van 't huys van den Infpedor, dat 't ecrft aanging,

logeerde en verbonden wiert, in aller yl mofteverbracht worden in

een Huys op den Dijk , daar hy fecuyr mochte zijn. Met defen brand

raakten alles inontftelteniflc en conhifie, invoegen dat de Franfche

aan 't pionderen vielen , waar van fy noch huyfen noch menfchen ver-

fchoonden, die fy van alles ontblootcn , ja ontfagen haar niet, om te

fpolieeren het huys van den Keur-Forji van Brandenburg , dat wel J'""P *^*

met Teer dikke Muyrcn en fterkeToorens, doch met geene Militie denburg

voorficn was. Dit Huys was opgeftapclt vol van gevluchte menfchen ^or'^ S^P-o""

en goederien , fo uyt Kleef , als uyt de omleggende Dorpen , van al

't welke niet als naakte menfchen,en uyt de Bedden uytgefchudde vee-

ren overbleeven , konnende de Sauve-gardes , die even te vooren op

dit huys waren gekomen, geenfins de furie van haar volk fteuten, voor-

namentlijk als het gewaar wiert de koftelijkhcyt van dien buyt. Na by

dit huys ftaat een ronden Tooren , wiens muyren i > . voeten dik zijn ,
'" ^^ |^^^*'

dewelke om fijne byfondcre fterkte in den Spaanfchen Oorlog fecr ingenomen,

confiderabel en van groote tegenftant was , alfo hy door fijne hoogte

niet beklommen, en door fijne dikte niet doorfchootenkonde wer-

den. Defen Tooren was befet met 1 8. Mannen onder een Sergeant

uyt Schenken- Schans , die den felven verlieten , en fich na Nimvvegen
retireerden , fo haaft fyfagcn , dat de Vyand door den Rtjn was ge-

paflccrtjwaai" door defelye Tooren fonder flag offtoot al mede in han-

M m m den
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den van de Franfche raakte , die naderhand al "t liout-werk van binnen

uytbrandcn , en 't vcrwiilfc uytbrakcn , fo dat de enkele muyrgn alleen

maar overig bleeven.
Longeviile Dicn felvcn avont wierdhet doode lichaam van Duc de Longeville

bracht na ïii fijnc klccren met een Karos gebracht na Rees in't huys van den Heer
Rees

, Scheepen Cornelis Groiriy daar het gebalfemt , en voort na yrankrijk^

vcrfonden u ierd.

enCondëna Dqu volgenden dag zijnde den 13. funy wicrd den Prins van

daTr^em'de
^^'^^^'^ morgcHS in ecH Rosbaar door Switlcrs gedragen, en gebracht

Koning be- binjicn Emmerik^ in "'t huys van den Heer Burger-Mcelter Chrifiian
'^'^'^'

Rademaker , daar hem den Koning op den 14. dito quam befoeken,

als hy op den 16. dito op Sacraments-dag heel vroeg met fijn Leger

opbrak naar Doeshorg. Door defe quetfure van CcW/ bleefde voorfz.

groote Refolutie, om op Amjierdam te gaan , geheel achter , en wier-

den de concepten geheel verandert,
veeic Fran- Bchalven defe twee Heercn bleeven in 't felve refcontre noch

fcne Omcie-
, , , i i rr t rTi i

ren gedood dood dc Graven v.m Flejjis , Nogent , en van i beobon ^ en de
cngeciuetft,

J\4cjfieiirs Gmtry , Boury^ d'AubHJfon, de la Force Qn de la Salie
y

met noch ecnige andere , die ons onbekent zijn ; En boven dien wier-

den gequetft den Hertog van Coajfm , den Prins van Aiarfdlac , de

Graven van J/ivonne , Saux , B^vel , en Lyonne , de Aïarauifen

van Beringen , Thermes en Chav/gny , en de Aïcjjieurs Brouillyy

2idonr£ven ^ du, Me[nd^ de Montauhan^ d^Ohterre^ Beaumonty de

S. Arnoul , de Beaufort , Aiontreau , Beauvean , Soubife en meer
andere , die mecfl alle aan haare quetfure ftierven , "'t welk naderhand

ran dewelke meer isgeobfervecrt, dat weynip gequetfteFranfche weder tot haar
wcynij:!e;;e- ^ r ^ i

•'ODi
. 11 r

cureert wier- voorigcgelontlicyt geraakten, waar van lommige meenden de oorlaa-
*^^"- ke te zijn,dat de Franiche Chirurgijns haare medicamenten niet wiften

te applicecren na het climaat van de Nederlanden , andere gaven an-
Eenigï offl- dere,doch onfeckerc reeden daar van. Behalven defe verdronken noch

rir.^nken. fo vccle Riiyters en Paarden , die doorat voornoemde en door 't fterk

aandringen van de achtcrlle (alfo elk in defe expeditie deeerfte, en

niemand de laatfte wilde zijn) van de ondiepe paflagic afraakten, of

de kribben te na quamen , en den biiyk vol waters dronken , dat het

getal van alle de Franfchc doden op dien Poft wierdc begroot over de

500. mannen.

Dienfelven dag van defe Aflie maakten de Franfche over den B^jn

noch vaardig haare Schip-brugge , daar over het geheele Leger van

den Prins van Condé aanitoiits overtrok in de Betauvve,

Sijne



DERDE DEEL. 459
'Sijne Hoogheyt de Heer Prins van Orange defen onvenvachten Cordate Re-

Doorbreuk der Franfchen verflaande , nam met den Heer Veld- si]nUotghiyt^

Marfchalk B^un-s een cordate Refolutie , om met eenige Regimen-r

ten den Vyand te doen retireeren den felven weg , dien hy gekomen
was , maar vond hem met fo grooten Macht als een Water-vleet de

Betanvve overftroomen , dat hy genootfaakt ware fijne goede Refolu-

tie te üaaken , en bedacht te zijnop middelen van Defenfie , en dede

den voorii, MombiU om fijne verraderlijke Ad:ie apprehendceren , M^imfyAt

en in een Wagen met eenige Ruyters convoyeeren over Vjtrecht na ptchendeeft

den Haag , daar het gemeene Volk op de been raakte , en de Glaafcn

van fijn Logement infmeet , en "t was apparent , dat hec raafende

Volk foude vorder gfgaan hebben , "ten ware fulx geftuyt was gewor-

den door de goede ordres en voorfichtigheyt der Hcercn Burgermee-

fteren aldaar. Uyt den Haag wierd Momhai vervoert na "t Hooft-

Quarticr van Siyn Hoogheyts Leger tot Bode-Grave in Detentie
,

daar voor den HoogenKiijgs-raad fijn Proces gemaakt , en hy met vee- " ^^^^ b«-.

le Grieven bcfwaart wicrde , als dat hy, om fijn Verraderlijk Defleyn
'^'" '^'*

te beter te doen reüfieeren , het Volk , dat hem Sijn Hooghej'ttothe-

fchermingc van den Rijn hadde toegefonden , tegen ordre hadde ver-

fondennaar Nimvvegen-, en den Ri)n van Volk ontbloot ; en als den

Heer xvelderen Gouverneur van Nimvvegen 't {z\\z Volk by fich fo no-

dig niet oordeelde , als aan ^<^n Rijn , en het daarom weder te rug fond

na het Tollmjs , dathy A^omkt^s 'tfciveopden 10. ^mydenovo weder
verfonden hadde , waar door het Vriefche Regiment heel afgemat en

gedefatigeert weder (]uam, als de Franfche Macht na 't Tolhuys

quam aanfakken ; dat hy door dit verfenden van 't Volk den Rtm Co

iecr hadde ontbloot gehad, dat eenige weynigeRuyteryeondertufilhen

vcrfchcydelnfultes derVyandclijke Cavallerye op diverfe plaatfen aan

dt^n Rijn met groot hafart hadden moeten repoufïèeren , en eenige

Vyandelijke Ruyters weder uyt de Betauwe uytflaan , die den Rtjn

al door gekomen waren ; en dat hy op den 10, ftmy het Canon van

den Rim hadde verfonden, dat daar tot defenfiew^as geplant , en dier-

gelijke Schelm-ftukken meer. Hangende defe Proccduyren , en on-

dertuHchen dat Sijn Hoogheyt daarover delibereerde , heeft hy , fich

van fijne troulooshey t en verraderyc overtuygt vindende , ondernomen

,

by nacht uyt fijne Detentie te vluchten , cnuyttebrccken , mitsgaders ontvlucht

fich met klimmen over de Wallen , en fwcmmen door de Grachten uyt iijne de

van 't Leger , te falveeren , en naar Vytrecht by den Vyand over te"""**

lopen } daar hy fich tcgens den Vereenigden Staat liet cfnployceren.

Mmm 2 Hier
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enu'ordge- Hier overis hyby den gemelden Hogen Krijgs-Raad gecondcmneert >

fcntemiecrt.
jj-j yQ^gcn by de Sententie onder A'mw. 42. biiJKt.

Alteratie in Delen inbrcuk der Vyanden in de Betauvve bleef in Holland (o
^*'^'-'^''"'*

' lang niet onbekcnt , als het verlies van vVefel (daar van hier vooren)

m.iar vvierd "'s anderen daags , te weten den 13, ftmj omtrent i. uyr

"smiddigsaan 'tCollegievan haare Ho. Aiog. dooreen brief van een

der Hccrcn Gecommittcerdens te Velde al genctificecrt , waar door

het geheele Land raakten in fuiken Confternatic , die noch met Pennen

te befcl'ii ijven , noch met Tongen iiyt tefpreeken is.

en algemeen Uyt de Boven-Betauvv en VeUtiVV was op defe tijd noch weynig
Tiuchien na gevlucht om de fecuriteyt , daar in de Inwoonders haar meenden te

bevinden wegens de Rivieren, daarmede fy gelijk op Eylanden omsin-

gelt waren, maar nu begonnen alle menfchen (behalven veele Rooms-

gellnden , die het Franfch-Troyaanfchj Paard liever met vreugden wil-

den inhalen , als buyten laten liaan) gelijkerhand na beneden te vluch-

ten , en met Pak en Sak t'famen fo llerk te verhuyfen , dat de Rivieren

met Schuyten en Scheepen , en de Land-Wegen met Karren, Wagens

en Paarden bedekt waren , en dat de meenig\ uldigc Vluchtelingen

door haar jimmerlijk Lamenteeren een yflèlijk geloey hemel-waart

opgaven , met dat vaft vertrouwen , indien {j in handen van haaren

vcrvolgenden Vyand mochten geraken , dat haar de feekere Dood
en de Mishandelinge , of de ellendiglle Slavernye voor ogen ftont,

^ compareerende de Franfchc in haare Overwinningen by de fnootfte

Barbaren en Tartaren , nieynende door een valfch gerucht , dat de-

fel ve mede afbrachten een heel Regiment Mooren met roode Mantels

op witte Paarden fittende, die haare onmenfchelijke wreetheyt aan hun

fouden betonen.

Engeland Alfo Engeland in de voorige Nederl mdfche Troubles en Oorlogen

Sbndas"^' feer^root voordeel haddc getrokken uyt de vluchtende Nederlanders,

»ot iick. die in dat Rijkfich quamen tefalveerenennedcrtefetten , fo focht de

Koning in defen tijd , wanneer hy meende , dat de Nederlanders in mee-

nigte haar Vaderland fouden verlaten , de Vluchtelingen aan te lokken,

om in fijn Rijk te komen wonen , daar toe hy publiceerde een Declara-

tie onder Num. 43. te lefen. So nodigden die van groot en kleyn

Jarmujdcn de Nederlanders mede tot haar onder verfcheydc bcnefi-

cien, doch kreegen geen toeloop, als van eenigeEngelfche en Schot-

ten , die in de Nederlanden gewoont hadden.

Tarenne By occafie ;. dat den Vrins van Condé gequetft was , kreeg Duc

JeeaTcTu ^^ Tunnne door orJre van den Koning het Commando over deffclfs

Ar-
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Armee , Waar mede hy de Betauvve doortrok , admireerende dek gcrvanCon-

heerlijkc Landsdouwc en fchoon gewas , dat ter felver tijd in fijn vollen ^ *

bloefem ftont, en nam fijnen weg recht op Arnhem y detacheerende En verdeelt

de cenigetroupen , die de Boven-Betauvve door gingen fchiiymen , en 'jelfdKy'ic*

de Dorpen van Elfl en Valborg uytplonderen; Van defi; Troupcn quanieren.

begaven haar cenige na Knotfenburgy zijnde een Schans in de Betaii- als naKnoi-

wCf leggende aan de ^/^<2^t/ tot vcrltcrkingevan A'/wz'z/^^ifw, enan- ^«nbuig,

derena'tForc ïfel-oort^ leggende omtrent een halfuyr boven Am- na Ymil«orr,

hem y op 't punt van de f^elauvve, daar den TJJhI uyióen Rijn loo^z.

Dit Fort was zedcrtveelc jaaaren geraakt buyten alle poftuyr, en daar

om ook met geen volk befet , hebbende het Retrenchement langs den

Tjfiil daar fijn begin genomen , alwaar was opgeworpen een hoogc

Batterye tot Canon , om daar mede de Keur-Brandenburgfche Plcy

,

die daar tegen overleyt, en van alle Willige-boomen ontbloot was,

te konnen befchieten. Op defen Poft lag een Regiment voet-volk in

de "^'''eyden legers-gcwijle nedcr-geflagen met hutten, als ook met af-

heyningcn voor de Paarden, die daar verwacht wierden. Dit Volk
hoewel het met ichieten den gcheelcn namiddag van den iT^.funj de

Franfchc afkeerde, om niet door den Rijn te komen, die fcer ondiep

was, fomoft het doch 's nachts retireeren , als de Friinfche met alle

macht daar door fetten , begevende fich aanftontsna Arnhem^ om en na Ara-

dat aan de Land-zijdc mede te belegeren. DeTroupen, die 113. Am- '^'""

hem pafieerden , namen op den 15. ^u-ny en de volgende 2. dagen

en nachten haaren weg voor by het Steedeken Hnjjfen tufichen de

hindaan en den Rïyn , alwaar fy door twee Uytleggersuyt den Rijn

fo fterk wierden befchooten , dat fy tot tweemaal toegenootfaakt

wierden haaren weg te veranderen , en dieper landwaarts in te

pafleercn.

Defe twee Uytlcggers waren genoemt het Huyste Dieren en het Twee Uyt-

Huys Drakenburg , hadden tot Capiteynen fohan Pernpclfort en dc*^i Rijn van

het Soontjen van den Lieutenant Admiraalvan Gent , doch onder het byfondcc fot-

Commando vandenLicutenant //.f;?/ Ilertvvig, en waren op de in-

ventie van den voorfz. Lieutenant Admiraal , aan wien de Gecommit-
teerde Raadcn ter Admiralitcyt mede de dircólie daar over hadden

gelaten, gemaakt tot ^w/^ri/^rw , uyt Dennen-hout met platte Bo-
demen fonder Kiel , waar door fy niet dieper als anderhalve voet wa-
ters gingen , niet tcgcnftaande elk 20. Stukken Gefchuts voerde;

Nochtanskondenfy niet dienen , daar toe fygcdcftinecrt waren, na-

menclijk tot Defenfic van den TffJ^ diegeenfinsnavigabclwas , uyt

Mmm 3 welke
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welke oorfaak fy bcydeopden Rijn bleevcn , de eene van den LieU"

tenant Hertvvig omtrent Hujfen , en de ander een quartier iiyrs on-

der het Tolhujs , om daar een droogte te bewaren , die wegens haare

ondiepte van derde halve voet gemakkelijk te paflèeren was. Kort na de

Attaque en Doorbreuk van den Vyand aan 't Tolhuys Takten Capi-

teyn /^fwp^/for^ metfijnllytlegger, opordrc vanden rdd-A-Iarfchalk^

WitrtSj den Rij?7 af tot voor Hnffcn , alwaar hy , gelijk verhaalt is ,

gefamentlijk met den anderen Uytlcgger den voorby pafTeerenden

doen aande Vvandfo dapper onthaalde , dat hy met alleen gedwongen was lijnen

grooie af-
cours tc Veranderen , maar ook dien nacht op den Oever vanden B^'jn

eenBatteryeop tc werpen j danruyt hy 's volgenden d.iags , zijnde den

i^. ^uny , met 4. Stukken Canon defe bcyde Scheepen meynde in

de gront te fchieten , dat doch onmogelijk was , alfo U opdegront
valt lagen , doch wicrd met veclefchootentegens een fo begroet, dat

hy geconftringeert was dieBatterye voor den middag te verlaten, waar

om hy den felven namiddag achter de Malhurgfche Kribbe op den

Dijk 3. fwnare Canons plante , daarmede hy van boven afdoor defe

Scheepen fodanig fchoot , dat fy fo vol waters liepen , als den B^jn

diep was. Hierdoor als mede door manquement van Kruyt , warende

vabraüt.*^
' vooni. refpe<5live Capiteyn en Licutcnant genootfaakt haare Scheepen

te verlaten , en in brand te Iteekcn , falveerende haar na de overzijde met
een Aak , daar van fy e?n groote meenigte by haar hadden , die fy had-

den wcggchaalt, waar fy die maar vonden, om daar door den Vyand het

overkomen te difficulteeren.

De onfterke Stad Hujfen een half uyr van Arnhem in de Betu-
we , doch noch op den Bodem van 't L.ind vnn Kleef lcggende9

was door alle huyfcn en ftraaten opgepropt metMenfchen enBeeften

van 't platte Land , en was in groot pericul door de voorby paflèeren-

de Fianfche uytgeplondert te werden ^ Doch alfo de Heer Barent

Veeren Rechts-Geleerde en Scheepen defcr Stad voor het b:hoiit en

welvaart van defelve vigileerde, en fy met een Fr.mfchc Sauve-garde

iiyt de Stad /C/ct/ gehaalt voorucn , als ook van Si^n Hooghcjt een

fchriftelijke Sauve- garde geobtineert hadde , fo bleef defe Stad tegens

de violeniie der Franfchen behouden , fondcr uytgeplondert tewerden

,

gelijk eenige fuk door abuys in haare Hiflorilchc Verhaalen als waarheyt

hebben verhandelt.

De exccflive Droogte van den Hemel in die geheele Voor- jaar , en

warme Sonne-fchijn was den Franfchen feer voordeelig in 't confer-

veeren van haare gefontheyt , alfo () gccne vcrandcringe van lucht

gevoel-

De Stad

Huficn is

door de vigi

lantie van
den Heer
Veeren j^e-

falvccir.

De groote

Drooclite

was den
Franfchen
feer voor-
deelig.



D E R D E D E E L. 4Ö5

gevoelden, en faciliteerde voor haar, tcgens de gewoonte van dit

Climaat , fodanig de Paflagicn over de Rivieren , die anders tot geen

kleyne beveyliginge van Nederland ürekten , dit fy uyt de Betauvve

inde P^elauwe met haare paarden door den Rijn reden , en het Le-

ger van Sijn Hoogheyt aan den Tjful leggende, van achteren (ouden

overvallen hebben, 't en zy Sijn Hoogheyt op den 14. funy met lijn sijn Hoog-

Leger was opgcbrooken , en naar Vytrecht geretireert , 1'endende be-
j^^^^' nh^Le.

halven de groote Stukken Canon in de Steeden aan den Tjful ook de gei op.

Regimenten Voet-Volk van de Colonnels Cafsiopijn en van Beveren ^^ f^^j ^g,

naar Nimvvegen^ Colonnel IngcnNieuvvLmdn'^'sx Doesborg^ Co- "ige Regi-

lonnels Ammema en Vryhergen naar Arnhem^ Colonnel Svvartfen- steeden.

burg naar Zutpheny Colonnels Broursma en Stekke naar Deventer, en

de Colonnels Bamphieldcn Ripperdana.av Svvol y en verdeclendcde

Burgers iiyt de Steeden Vytrechty Amersfort , P'VijJ^te Duurfledey O^c.

die mede in 't Leger waren gekomen , in defelve Steeden aan den

T^ul en tot Arnhem en Nimvvegen.

Het Leger daar mede Sï]n Hoogheyt dien felven avont omtrent "«c fterldiet

10. uyren voorby Arnhem naar Z^^frÉ-c/j; retireerde, alsdeFranfchc daar mede'

Arnhem 's nachts om :?. uyren quamcn berennen, beftond in 't ge- ?''" "'?''^'

... n •
1 !i r^ 1

° heycreurccs-

heel ni 21. Kcgimenten, van dewelke 14. waren te Paard , en 7. de.

te Voet. Dj Regimenten te Paard waren voor eerft de Garde vanft'jn

Hoogheyty en daar by de Regimenten onder de Graven ^'4»A'"/«^/7^«,

yraldel^y en Aderode , Prins van Salms , de Heeren van Obdam
,

'sGravemoer, Almelo, Gmkel, VTbergen, Harfolte, Eppe^ fo-

fephy en Sarnnento , en die te Voet waren onder den Vcld-Marfchalk

VVurts , onder de Graven van Hornes , Stirum en Solms en onder de

Heeren Acjuila , Golfleyn , en den Marquts de VVe^erlo. Met dit

Leger quam Sïjn Hoogheyt op den 1 5. funy 's avonts voor Vytrecht

,

daar hy de Poorten gcflooten vond, waar van wy hier na breeder fullen

handelen , als wy eerft geficn fullen hebben , wat de Franfche en Bif^

[chopfche Volkeren ondertuiïchen verrichten.

Arnhe M by Tacituó en andere oude Schrijvers Arenacum ge- ARNHEM

noemt, is de Hooft-Stad van 't VierdeQmrtier van Gelderland, te

weten van de Velauwe, daaronder 5. Bemuyrde Steeden fortecren,

iXsWageningen y Hattem, Hardervvijk^cn Elburg.

Defe Stad, hoewel dievoormaals isgeweeft van reedelijke Sterk- was 'lecht

j 1 « •
° 1 r I

cefteltfowe-
te , was door verloop van veele jaaren , en door verluym van de repa- |ens fijne

ratiederfortificatien, fodanig buyten poftuyrvan defenfie geraakt,
^i^^è^jn^L-^

dat ^'j ten tijde , wanneer fy van de Franfchc wierdc bcrent , feer qua- focn..

lijk
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lijk ccnigc rigoureLife Attaque haddckonneii repouflceren , alfo ter

fclver tijd de Fortificatie noch met geen eenige Schop aarde was ver-

bcctert , en op den 13. ƒ««/ totGarnifocn daar binnen waren ge-

komen met Patent van Sijn Hoogheyt alleen maar de Colonncls /'^rj-

bergen en Ammema yder met 8. Compagnien, daar by noch 3.34.

gedetacheerde Compagnien te Voet, met eenige Boeren, en twee

Compagnien te Paard van Opi^ibrngcu BaUmin.

Over het innemen van dit Volk delibereerde dcMagiftraatvande

Stad met veeledifficLilteyten, doch refol veerde noch cyndelijk daar

toe , mits dat alle Officieren den Eed aan haar moften doen.

Den 14. funjhzQÏi de Magiftraat beyde de Colonnels met de Hooft-

Oiïicieren en den Commandeur Halard op "t Sadhuys ontboden,

vcrfoekendc eenit^e ordre tot dcfenfie van de Stad incas vanbelcgc-

ringc te willen ftcllen;Waar op fy de Wallen omgereden en alle Pollen

bellen hebbende , bevonden de Buyten-werken vol boomen en plan-

tagien, de Wallen vervallen, eenige Grachten droog, de Contrefcarp

in geen dcfen(ïe,en alles met huyfen en boomen rontom deStad tot op

de Contrefcarp beplant, de Wallen van de Stad qualijk opgcfet, geen

Batteryen vaardig of in detenfie, maar alles vervallen en tot geen te-

gcnwcerin'tminftegeprepareert. Waar op alle defe defeótcnen de

nootfjkelijke reparatien van dien geremonftreert hebbende , bevond

fich de Magillraat fecr befwaart , konnendc niet refolveeren de Huy-
fen, Hooven , en Plantagien buyten de Stad te raferen ofte planecrcn,

' feggcnde dat het haar Gemeente meer als 2. Tonnengouts fchade foude

zijn. Waar op anders niet is gevolgt, als dat alleen 2. a 3.huysjcs

aan de Muyr van den Rijn in brant zijn geftecken.

Vorders wierden Ordres op de Wachten geftelt, geduyrende wel-

ke befoignes Turenne fich aan de over-zijde des Rijns by de Schip-

brugge van de Stad campeerde , en een Batterye dedc opwerpen ^ fen-

dende een Trompetter aan de Poort , 't welk groote Alteratie en ver-

flagentheyt veroorfaakte , willende de Magiftraat geen Refolutie ge-

ven, voor datfe deHopluyden en mindere Leden van de Burgerye

hadde gcfprookcn.

Na een uyr a twee vertoe vens ,
quamen de Hooft-Offic leren op het

Stadhuys, en begeerden, fonder uytftel, denTrompetterwcdertc
rug gefonden te hebben, meteen Antwoord, als dat deStadgerefol-

vccrt was fich tot dienft van 't Land te maintineeren , en ten uyterftcn

te dcfendeeren , met welke antwoord den Trompetter ook moft

vertrekken.

Op
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Op den I ^. fmy in den Morgcnftont verftondcn de Hoofden ^' Bel<rgei«fe

tan de Militie , als dat den Secretaris van de Hceren Gedeputeerden

^erfleeg genaamt , met den Trompetter na A^r, Turenne was ge-

gaan; De Magiftraac daar op gevraagt zijnde, offulksdoorhaar E.

Ordre was gefchiet , fcyde van Neen , en verklaarde daar van geenc

de minde kennifle te hebben. Door ciicouragement der Officieren

greep de Magillraat wederom moet totdcfcnfie vandeStad, enc^ua-

men eenige Burgers daar op aan de Wal , en eenige weynige Confta-

pels by "c Canon , die te vooren daar afwaren gehaalt , aanbrengende

Kriiyt en andere behoeften , waar mede dapper op den Vyand wicrde

gecanonnecrt, van de lijde van de Rijn-üoort , alwaar den Colonnel

Ammem.i fijn Poft hadde , en wierden een Franfche Graaf, en den In-

genieur Htigo beyde met eenen Canon Koegel gedoöt.

Op den middag wierde bekent gemaakt , dat de Vyand een Brugge De Franfche

beneden de Stad over den Rim ^o^^^ en dat desKoningsTroupen BJuggfoTct
boven by Tjfeloort d^n Rijn pafTeerden , waar op tweeCapiteynen den Rijn,

yder met loo. man wierden gecommandeert , om de Brugge be-

neden te beletten, doch is het volk in "t chargeeren tcgens i<5o.Ruy- fchè^Rn^"»
ters, die het door den Rijn fetten na de Velaufche zijde , met dis- paflèesen

prdre gcretireert , ter oorfaake , dat den Ritmeefter Balamin met RijS.*^"

eenige Ruytcrs uytwefcnde quam rapportecren , van een grootc troep

vyandelijke Ruytcrs gefien te hebben, dewelke aan het gecomman-
deerde Volk den pas louden affnijden ,• \«^aar op voor de Sim fans
Poort eenige huysjes en planketfels in brantgcfteekcn engeruïncert

wierden, ionder te weten, door wiens ordre iiilks gefchiet was, doch

wierde BaLintin daar over befchuldigt , 't welkfogroote verbitter-

heyt onder de Burgcryecaufeerde, dat fich noch Burgermecfter noch
Officier op deStraate dorften vertonen , en eenige noch met geluk
hetpericul ontquamen. Ondertuffchen pafTecrde Turenne fijne op-

(^""""m de
gemaakte Brugge, en belegerde de Stad rondom aan de Land-zijde , Brugge, en

krijgende fijne Dragonders noch iz. "Wagens, met gevluchte goc- Arnhem aaa

deren beladen, dat haar voor een buyt meer alsvanAo.duyfcntgul- de Land-

densvcrftrekte.
""^^'^

By defe ontftelteniflc quam den Trompetter wederom aan de ^^^ 'lywcdct

Poort, cneyftedeStad op met bcdreyginge, datdcKonink, in cas

contrarie, 's morgens met de heelc Armee om deStidfoudc!eggcn,

cnfijnDefleyn met alle rigcur cxecutcercn ; \Y^aar op dcMagiltraat

na eenige delibcraticn ; noch cyndelijk met de Officieren refolvcer-

den , hem buytcn de Poort aan te feggcn , dat fy by haarevoorigc re-

N n n fokuic
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folutic bleven. En alfo de Officiers dcMagiftraat niet veel toever*

troLidcn , fondenfymedceenLieutcnantde Franfche tale verftaande,

om te weten , of het antwoort aan den Trompetter wel wierde gerap-
Gecomtnit- «orteert. Dit niet tegenftaande fo gingen fcekcre Gccommitteerdens

gaao na buy- üyt dcMagiftraat met den Trompetter na Monfieur Turenne , waar
'*"• over de Officieren mifnoegende ,

protefleerden ten hoogften daar

tegens, doch dcMagiftraat verklaarde, fulksbuyten haar laft te zijn

gefchiet, met bidden en tranen inde oogcn, dat doch geen hoftili-

teyt mochte werden gebruykt , voor dat de Hecren van de Magiftraat

wederom binnen waren gekomen.

confufie in Immiddels wafler groote ontfteltenis in de Stad,en op de Batteryen

de Stad en noch Conftapels, nochKruyt, noch Loot , 't welk veele Soldaten
ftilftant van r » y ' nm -wtt
wapenen. dilcouragcerdc , en veroorlaakte , dat den itiUtant van vC- apenen

wierde gecontinueert van'savonts tot 's morgens omtrent 6'. uyren.

Onder defen ftilftant was de Vyand, onder het Commando van Due
rranrcheof- ^g J/'endofi-rK met 500. mannen , tegens krijgs-gebruyk tot aan de

aan di^Rijn^ droogc Gracht by de Rijn-Poon geavanccert , ongeacht de harde

joort. dreygementen, daar mede hem (ulx verboden wierd.

Den 16. fimy in de morgenftont cjuamen verfcheydc Franfche Of-

ficieren aari de Rijn-Poort^ aan dewelke Wijn en Broot gegeven wierd,

't welk by de Officieren van 't Garniloenvcrftaan zijnde, hebbenden

Commandeur daar ovt r hee vig gccenfureert en beftraft, te meer,dewijl

hv met geen van de Officiers ycts communiceerde, of eenigenRaad

pleegde , waar op de Franfche Officiers afgewefen en vertrokken zijn.

-De Gecom- £)^ Gecommitteerde uyt de Magiftraat , van Monfieur de Turenne

komen te te rugge komende , rapporteerden , dat Tnrenne haar na den Koning
^"SS«> haddegerenvoyeert, omteaccordecren, dewelke tot Fif/A)? met de

Hooft-Armeé was, en dat een of twee Officieren nootfukclijk mede

derwaarts moftcn trekken , om voor de Militie te fpreekcn.

en gaan met Pe Officieren defe j^rootc ontfteltenifle ilcnde , en het gevaarlijke

STyT de gevolg ovcrwegende,alfo de Stad van provific en ammunitie van Oor-
jiiiitie ni lorr ontblootwas, naar dat fy dc Magiftraat ovcr liaarc informcle pro-
cn oning.

^^^^^^^^ gctaxcert en heevig beftraft hadden, hebben eyndelijk den

Coionnel ï^rybergen en Capiteyn u4arjfen , om voor de Militie het

beft mogelijk te bedingen, na den Koning gedeputeert, met de Ge-

deputeerde uyt de Stad, van dewelke deeerfteaan den Koning ver-

focht fijne Prote(5lie over den Adel van 't Quartier van Arnhem, hem
biddende , dat hy haare Privilegiën en Exercitie van de Religie wilde

confcrvcercn,'t gene hy haar aanftonts beloofde j De tweede vcrfocht

het
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hetfelveuytdennaamvandeGemeene Biirgerye, en Burgermeefiers >

biddende , dat hy haar als fijne gctroufte Onderdanen wilde aannemen

,

't welk fy ook obtineerden ; En de derde verfocht voor'tGarnifoen,

met geboogen knyen, den Koning om pardon, in cas het tegenshem

hadde gepecceert , en dat hy "t fdve -wilde vergunnen vrye uyttocht

met alle Wapenen en Bagagie , doch kreeg daar op geen fatisfadoire

antwoord.

Hier op quam omtrent twee uyren na den middag de Majoor van DeFrjnfclie

de Stad op de Wal , metOrdre , dat het crantfche Garnifoen fich op t^rA".)!!"*

de Markt loude begeven , alwaar de Colonnel l^rybergen daar over hem.

gevraagt zijnde , ieyde van die Ordre niet te weten ; Ondcrtuflchen

wierd de Savcls -poort geoopent , waar door de Franfchc onder
J\d^r. Lotivtris en deflelfs Broeder den ^arts-BiJfchop van Reyms na

binnen marcheerden , fcggcnde M''. Louvots , dat den Koning wilde,

dat het geheele Garnifoen foude zijn Prifonmers de Guerre of Krijgs-

Gevangene , dat fy haar Geweer foudcn afleggen , haare Bagagie be-

houden , en in de groote Kerk opgeflooten en bewaart werden. Dit

alles ging met fuiken drift en haaftigheyt der Fran[chcn toe , dat de op-

geftelde Articulen van de Capitulatie ongeteykent bleven.

Op den ij.ditomQvA de Magiftraat geinduceert , om defen vol-

gende Eed te prefteeren.

^liJTfvveeren en helooven tot God , den Konirig na defen te linnen
' ' voor onfen Souverainen Heer en A^eejler j hem wel en getrou-

vve/ijl^ te dienen tegens elk een , en mgevalle vvy gewaar worden of
ontdekj^n, datter yetsfecreetelijxgefchied ofondernomenwerd tegens

fij-

nen dienjl , fullen wy den Gouvernenr , ofdiegene^ dswelke de affaires

vanfijne Aia'jejleyt hter terplaatfe fullen waarnemen^ daarvan adver~
teeren

y gelijk^ vvy mits defen fweeren en helooven. Tot bekrachtinge

van 't welke y na dat den Eedgedaan is in handen van Monfeig. de S^

Poange Raad des Konings in fijnen Raad van Stanten , hebben vvy

Richter y Burgermeejlers en Scheepens van defe onfe Staddit geteekent

met ons eygene handen, Den i'j. funy i6j2.

Wxs onderteekent

Evert van Delen van I^ar, G. Gafijn van Heli.

Richter tot yirnhem en in de Kelanwe. Jncob Everwijn.

Gcrrit van Brienen. Johan op ten Noort,

Johan Brantfen. A. van Eek.

Alexander Benting. W. G. Huygens.

Arnold van Dans. G. Evcrwijn.

Nnn 2 Knod-
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KNODSEN- Knodsenburg cciiftcrkc Schans met 4.BoIwerken en i .Punt,
BURG,

^g |j^ den jaare i 590. door Prins Maurits H. L, M. gcbout recht tegen

over Nimvvegen aan de overzijde van de jVaal , om de Stad daar

door te dwingen, gelijk hy defelve daar door ook heeft bcdwongen,en

in watftaat pebracht Onder dc fubjeótie van den l'^ereenigden Staat. Defe Schans
vnn defenfie ^^^ ^p ^j. aankomft dcr Fran[chen gebracht in een redehjken Staat

van Dcfenfie,door de goede voorforge van den Gouverneur weideren

en de Magiftraat van de Stad , want de \C^allen en alle 4. de Bolwerken

waren behoorlijk gepallifladccrt , en befet met 8. Stukken Gcfchut^

doch de Grachten niet over dry voeten diep , het Magazijn , dat maar

voor een korten tijd was geprovideert , konde ten allen tijden uyt de

Stad voorfien werden, maar het Garnifocn beftond in 4.Compagnien,

onderde Capiteynen f^erfchoor mede Commandeur van dit Fort,

Capiteyncn weideren , Selts en jVagenaar , als ook den Lieutenant

Hachin met 86". mannen uyt de Stadgecommandeerde Volkeren, die

t'famen 330. koppen uytmaakten.

wordbuy- So ras binnen NiMvvegen verftaan wierd, dat de Franfche by het
tmomiieeo

j-^i^f^y^ J^n Rijn Waren "cpaflcert tot in de Bctauwey wierd aan de
geiafeert > /

i/^ ; ^
1 1 t-w r j

Militie van Knodfenburg geordonneert, om het Dorp Lens , dat

dicht onder die Schans lag , af te branden , en alle boomcn daarom

heen afte kappen , op dat de Vyand aldaar tot fijne avantagie niet fou-

en vanden de konnen fchuylen , 't welk op den 13. ^«^/^ "s avonds nauwelijx was

SguoSt. verricht , of 500. Vyandelijkc Dragonders en andere Ruytcrsqua-

mcn defe Schans omtrent de Moolen fo naby recognofcceren , dat

fy door het fterk fchieten uyt defelve met verlies van 2. paarden mo-

ften retireeren , fonder haar wederom tevertoonen, als 's morgens

daaraan, zijnde den 14. funy , wanneer fy na de verlooren Schild-

wacht buyten de Schans ftaande 3. fchooten deden, en daar mede

weder efcapeerdcn tot den volgenden nam'ddag, zijnde den 15. dito

ïen Pran- Wanneer een klcync Partye Franfehe een quartier uyrs onder de Schans
fchePartye ^^ pf^j^/ haar vcrtoondc cven op dcfelve tijd , als een Schip van-
overweldigt **

'^'

, , ^ \
^ iir

een fchip Nimvvegen met gevluchte Goederen , veele Vrouwens en eenige

SrciS!''' Glas-blaafers daar voorby wilde na beneden , alfo daar omtrent noch

geen Vyand was vernomen. Defe Partye begon het Schip vanden

Dijk af te befchieten , 't welk fuiken alteratie in die onnofele vluchte-

lingen verwekte, dat fyal'cyflclijk lamenteerden, en dat de Schipper

het lanti fo veel mijden , als mogelijk was , waar door hy dit ongeluk

hadde, dat hy met het Schip te fcer naderende een Plaat van Grint-

fantj die recht in het midden dcr Rivicre lag , daar op vaft raakte , en

doojj



D E R D E D E E L. 4^^
door het geduyrig fchieten der Franfchcn nqch de Schipper noch
ymand der vluchtelingen fich bovenop ^tfchipdorftehafardecren, om
'tfelve van de droogte af te helpen. Dit wierd uyt de Stad en van de

4. Uytieggers , die tuflchen de Stad en de Schans Knodfenburg Ja door een

gen
, aangefien , waarom een van die Uytieggers ordre kreeg , om éen u'iir*

'tfelve Schip te falveeren , en met fijn Canon den Vyand te vcrdrij- s^r»

ven ; Maar in plaatfe dat dien Uytlegger fich hadde behooren tepo-
fteeren tuOchen den gemelden Dijk , daar den Vyand op was , en het

geftrande Schip , fo bleef hy heelachter de voornoemde fant-plaat aan
de zijde van de Stad leggen , van waar hy voorby het Schip, op den
Vyand canonneerde , die fulx om de verre diftantie weynig achtende,

met een Aak ofSchiiyt het Schip naderde en vermeefterde , en in 't oe-

ficht, en tot fpijt van de ftideenigflechtgoct over boort fiiieet, waar datfyuyt-

doorhy het feJve vlot m.i.ikten , en aan de Betaiiwfchc zijde aanland P'ondeidcn

,

brachte , alwaar ^) alle die Vluchtelingen en Goederen pionderden , en
veele buyt maakten.

Tcgens den avont omtrent 8. uyren
, quim den Mjrrch:ilk Tu- Turenne

renne meteenigeTroupentevoetentepaard van Arnhem Cdit op fiin
^<^nt voor

vcrtrekinltaatwasom met den Koning te capitLilceren; voor Knodfen- burg , dat Jij

burg , dat hy aan de Ooft-zijde door de Tronpen onder Comte de ^^'^S«^

Lovigni , en aan de Weft-zijde door die onder den Lieute-fiam Ger.e-

ra.1l Foulcault belegerde , en aanftonts fterk uyt Miifquetten liet be^

fchieten , leggende fijn volk in de kelders van de afgebrande hu Ccn

van Lem bedekt voor de koegels uyt de ftad , iryt de Uytieggers en
de Sch;;ns , die haar met groote meenigte naderden. Hier op wicrd Krijgs-raa*

by de Officieren in de Schans Krijgs-Raid gehouden, engerefolveert, JcVMUUar-
fich met het uyterfle effort te ctefendeeren , ^t welk fy aan malkan- lea.

deren met hand-taftinge beloofden , en ingcvalle fy met gevvelt moch-
ten overvallen werden , dit fy haar dinallefbuden retireeren by den

Kruyt-Toren , om aldaar metdelontin de hand goede Capitulatie te

maken, of anderfins den Toren te doen fpringen. In de nacht nader- Franfcheat-

den fomtijds eenige vyandelijkeTroupen tot dicht op 't Contrefcarp, "e't^h^ve

die hoewel door geheele charges van Mufquetten wierden verdreeven, Boivvak,

echter met groot geroep en getier eyndelijk op 't Halve Bolwerk met
fuiken furie aanvielen , dat fy het fclve fcekcrlijk fouden geempor-

teert hebben , jndien-fy niet met alle vigen: door Canon met Cardoe-

fen vol Mufquet-koegels geladen , en door Mufquetten en Granaten rfocfi mofterai

fo waren ontf^ngen , dat fy genootfaakt waren met verlies van al vry
^^gj^n

^*^^

veel volk te retireeren, en de belegcringemet defchopinde aarde te

N n n 3 ^ be-
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beginnen» want fy van die uyr af , zijnde omtrent middernacht, haar

op het Contrefcarp begonden te begraven , en haare Approches te

avancccrcn te rugwaarts na de Grift-üijk , onder de meenigvuldige

koegels uyt de Schans, daar mede dien geheelen nacht wierde geconfu-

meert.

njinefrcn Tegcns het opkomcn van den dag begonnen de Franfche het Halve

bouSifma Bohverk met fuiken fiirie te befchicten, dat fy 't felveby na ruïneerden,

fdiietcn, endc Sciians- korven en het Canon onbruykbaar maakten, waar door

die van binnen gcnootfaakt waren het Gcfchut van daar af te trekken,

om'tfelvetclaten fmkcn , om te bequamcr door een openinge in de

Botft-wecringe des Vyands Approches te ruïneeren ; Doch dit wierd

nietgchcel voltooyt , ter occafie van een Trommel flagcr , daar van

maakenaan hicr na brceder. AandeWeft-zijdehaddcfichdcn Vyandindienfclvcn
de weft ryde nachtonder den Dijk ecretrencheert , en de aarde na de Gracht opize-

worpen , makende op Kraje-vvald een Batterye van 6. Cartouwen,

dan is niet gebruykt , als tegens de Stad , na de Capitulatie van de

Schans.

De Cora- Voordcn middag notificeerde den Commandant l^erfchoor door een

^Xtktuyt t)"tf aan den Heer weideren Gouverneur van de Stad , den flcch-

Kimwcgcn ten toeftant van de Schans , als dat de foldaten door het gcduvrig
a J entic.

f^-j^jj^-fci-, afgemat , en haare bcrften blont en gefwollen waren , heb-

bende elk in die nacht «9. a ic. maal haare Bandeliers gcloft , en

omtrent 120. fchooten gedaan , waar door hy in fuiken fchaarsheyt

van Mufquet-koegclsenfchroot was geraakt , dat elk nauwelijx noch

dry fchooten meer overhielt, waarom hy verfocht ecnigc afliftentie
;

•Een Tam- Doch ondcrtuilchen dat die in dcStad wierdcgeprcpareert , floeg een

dria^Ap"^ Tamboer op de Schans by 't fecreet ftaande u4ppel , 't welk in de

pci , dat oor- foldaten fodanigcn ^alteratie verwekte , dat fy op de Wal haare hoe-

•tVcHies He- den opftaaken , en om QHartier riepen , waar op de Franfche uyt

fcr sclianfe. haarc Werken komcnde riepen Bon Quartier , 't welk de foldaten (6

gaande maakte , dat fy tot geenftiliiant te brengen waren , watdevoi-

rcn den Commandanten de andere Officieren daar toe aanleyden , fo

dat defelvc gedwongen na 't Ooft Half-Bolwerk gingen, dü^rff Comte

de Louvtgni fagcn voor den dag komen , vraagende wat haar begee-

ren was , daar op fy antwoorden, datter een abuys door een Tamboer

gefchiet was , en dat fy noch aan geen overgeven dachten ; Dit dcde

de foldaten op 't nieuws om Quartier roepen , waar op Lotvigni

feydc , dat Aïonfieur 'Turenne , die na by was , haar wel goede Con-

diticn foude geven , prefentccrende een Capiteyn en een Lieutcnant

tot



D E R D E D E E L. 471

totOftagiers , die binnen gelaten wierden, waar tcgens weder voor Gedeputee».

Ollagiers na buycen gingen den Capiteyn VVagenaar en den Lieute- schans ko-

nant Alendorp^ welke gevoert zijnde by^o;7/?£'«r/'ö?//cW;gevraagt men by

vierden, ot iy begeerden te capitulceren, waar op fy feydcn, dat cauit,'

defe diiordre alleen door een Tamboer, Tonder noot, ondlaan was ,

doch indien fy avantagieufeconditien konden bedingen , dat fy dan

wilden capituleercn; Foulcauh vraagde haar, of fy gelijk het Garni-

foen tot ^m/j^wKrijgs-Gevangene wilden zijn , maar kreeg geen an-

dere antwoort , als dat fy haar , volgens haare genomene relolutie en

onderlinge hant-taftinge , liever in de lucht wilden laten fpringen , als

fulke fchandelijke Conditicn accepteeren ; Fonlcault hoorende , dat

io wel gerefolveert waren , en overdenkende , dat van fijn volk al by

de 1400. ai^oo. gefneuvelt en geqiietfl waren, (gelijk de Franfche

namaals felfs feyden , en Comte de Lovignj bekende , dat hy in fijn

Regiment alleen aan dooden engequetftenhadde Too.foldaten, en

34. Officieren) feyde , datfycenige Conditienfoudenconcipieeren,

't welk Capiteyn VTagenaar aanftonts dede , en die aan hemprefen-
teerdc , welke Conditien Foulcault dede copieeren , uytiatende alleen

een Articul, waar by gefpecificeert was het afvoeren van 't Canon uvt ™^^ wien fy

J c L • j J a • u II ^ capituleercn.

de Schans , zijnde de reit van inhout , als volgt

;

Vyillende antwoorden op de Vraag aan ons gefchiet door den Heer
Vcrfchoor, Capiteyn en GoHvernenrvanKs\(::i^{(i\^\xx2,-i fo hebbenwy
hemgeaccordeert defe volgende Conditien : Dat hy fal uyttrekken van de
'Voornoemde Plaats met volle VVapenen en Bagagie , Koegels in de mont ,

brandende Lonten, JlaandeTrommeleny en vliegende Vaandels , om te

gaan met Paffeport enGeleyde na Groeningen , door de kortfle vveg^

te weten, op defen eerfien dag na Arnhem , ( indien onder ons Gebiet ps )

envan Arnhem na Groeningcn.

^Idm gedaan inde Trencheé voor Knodfcnbiirg, den lö". Juny, op

djtn Middag i6j2.

DeFoulcault,

Hier op is'tCarnifoen uyteetrokken , aciiterlatcnde alleen maar 't Camifoen

DJ j i^y-. rLJiJi 'ffl^t "vt na
^

oden, en mede voerende 5.a(J. Gcquetlte , doch wierden door Gtoeningeo.

de Franfche fo lang in haren voortocht opgehouden, dat fy eerll op
den tienden dag daar na tot Groeningen arriveerden, alwaar den bo-
vengemelden Tamboer geaccufeert en geexamineert zijnde tot de
Galg wierdc gecondenineert.

Van
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De Franrdie Van dc uyr af, ddit Knodfenburg ovexw^is, heo^onncn de Fra/jfche

Nirt^egen
^Ic Stad Nunvvegen ^ leggende in 't hangen van een Berg, en langs

nvt Knod- de Rivier fondcr W^al zijnde , uyt 1 6. Stukken Gcfchuts , van de wcl-
en urg,

y^^ j^ g grootfte achtcr den Dijk bydcn Roskam flonden bovenden
\fC2^m Arnbemy (lerk metKoegcls, Viiyrwcrkcnen Bombentebe-

cneyfchende fchicten , en deden de Stad opevlchcn, met bcdreyginge van dcflélfs
°^' totale mine, io fy niet wilde capitulccren, docliiuixhaddeopdcge-

coiiragiedcr niocdercn der Burgeren gcene operatic , die liever met verlies vin.

goct en bleet haarc Vryhcyt, daar haare loffelijke Voor-oadcrs lo lan-

ge om gevechten hadden, willende befchermcn, als die fo ondankbaar

en fchandclijk overgeven, hebben dieswcgen denFranfchenhaareti

cyfch gerefuleert , en afgewacht een formele belegeringc , waar door

fy gcconflringcert mochten werden haarc conditie te veranderen,

daar van hier na breedcr.

Beneden de Schans op Kraye-f^fald liaddc den Vyand cenBatte-

ryc van 6. Stukken
(
gelijk verhaalt is ) opgeworpen , doch noch niet

in vollen ftaat vanOHtenfie gebracht, die evenwel fuiken flauwhcr-

tighcyt vcroorfaakte in den Commandeur en Capiteynen van de vier

voorfz. Uytleggers , die even boven de Schans lagen , dat fy om haare

Scheepen te falvecren, de Schans cndc voorfz. Batterye niet dorftcn

voor by varen na beneden, ( hoewel de Waal feerbrcet, en fy fclts

met veel Canon voorhen waren ) maar haarc fchoone Scheepen lie-

ver in de j^ront boorden, en haar met haar bloote lijf naar Holland

begaven , waar toe fy noch door lang aanhouden by den Heer VVelde-
YcnQQVi Pasport verkrcegen.

Op den \6. furiy vertrok Duc de Turefine met cenig Volk van

Knodfc/ihurg, als dat in het capitulccren was, na Schenken-Schans

^

met lich derwaarts voerende eenigc Troepen , daar hy ylrnhemma^iZ
' belegert hadde gehad , met intentie, om door 't veroveren van die for-

midablcFortrcilc, daar van geheel £«röp.ï roemde , depaflagien van

boven na beneden , en voornamentlijk over de Rivieren den Rijn en

Waaltt faciliteeren, en volkomen te bcvcyligcn hctaffakkcn van

haar Scheepen en Pontons met Artilleryc^ Ammunitie, Vivrcs en

alderhandc Oorlogs-Inftrumenten , tot de Legers en belegeringc van

Nimvveacn en andere Steeden noodi?.

ScHENKEN-scHANS is ccn Fortrcflc , die altijd onwinbaar is gerc-

putcert , leyt op 't eynde van de Betauvve een halt uyr boven 't Tolhuys

op een Peninful of Hangend Eylandjen 's Graven Vl'^ecrt genoemt

,

daar den Rijn fich in twcën verdeelt, den eenen Arm (ijnen ouden

naara

Tiirennc

trekt na

SCHEN-
KEN-

6at liier be-

fclireevcn

word.
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naam behoudende loopt voorby Arnhem , en den anderen de Finaal

gehectcn vloeyt voorby Nimvvegen , zijnde gebouwtdoor aanraa-

dinge van den Colonnel Manen Schinkj^ daar van het noch fijnen

naam voert. Defe Schans, die in "t jaar i 585. de Infukes van den

Admirant van Arragon , genoemt Francifcus de Mendofa , feer licht

affctte, wierd in 't jaar KJ35. als fy maar met 60. mannen bcfet was,

door den Spaanichen L'. Colonnel Eenholt op 't onvoorfienfte in de

nacht met 500. mannen door een uytgedroogdeGraftbefprongen en

weggenomen , en refiftccrde de vigoureufe Bclegeringe van Prins

Fredcrik^ Hendertk^ H. L. M. 'wi den jaare i6'i^6. negen maanden,

eer fy weder wierde verwonnen.

Op de aankomft der Franfchen was defe Schans in Fortificatie, Schenken-

Magazijn enGarnifocn fowcl verforgt , dat fy Tonder het minfte ge- «ei beforgi

vaar een lang Beleg hadde konnen uytftaan, doch gelijk geeneFor- ^'^^»

treilen van den gehcelen Staat in defen tijd Tonder ecnigefièntieel ge-

brek waren, alTo hadde deTc Schans mede haar notabel DeTed , daar

van wy hier onder breeder.

Aangaande de Fortificatie deTer Schans, dicwierduytncmcndege- fo inFortifi-

fecondecrt doorhaarefitiiatic , want Ty tuflchenden Rtjn en rf^aal'^^^^^

'

inleggende, alleen maar t'approchecrcn was over eenen Dijk aan de

BetauwTchc-kant , mede tullchcn F'Fad en Ri]n in gelegen. De-
Ten Dijk was kort voor de Bclegeringe dicht voor de Schans door gc-

fnedengcwccft , en met eenBattcrye voor de Poort verfterkt door

Ordre van den Veld-2\iar[chalk^VVurts , doch was weder door Ordrc
van den Commandeur/onderde minfte kennifle van den Krijgs-raad,

eenige dagen voor de Bclegeringe geflecht, op pretext van manquc-
ment van Volk, daar nochtans de Schans nergens haar Volk nodiger

hadde, als op dienPoft, dewelke bcwaart Vv'erdendc, blecT de gchee-

Ie Schans bewaart.

Het Quarti er van AZ/wz^z/f^f» hadde op fijn vcrToek , en op con-

fent van den Raad van Staaten op fich genomen , deTc Schans van al-

les te voorfien , ingevolge van 't welke het Telve Quartier tot de For-

tificatie van defe Schans hadde befteet eenige 1000. guldens, die

Tommige op 1 3 000. willen Tchattcn , waar voor het de Sj^allen rond-

om wel hadden laten opmaken en met TwaarcPallifladen enStorm-
palen omheynen, de Borflweeringen met Schict-mantjes vol aarde ge-

vult beTetten , en het Canon op de Battcryen met nieuwe Schans-

korven bedekken. De Grachten waren aan de zijde naden Rï)n 2.a 3.

voeten, aandezijdevan de VVaal ccnen voec, en omtrent den voor-

O o o gemcV-
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ocmcMcn Dijk 5. voeten waters diep, doch defe ondieptcns waren

met Vriekhe Ruytcrs ot Pin-Palliiladcn iodanig gefecondecrt , dat ^y

den Vyand weynig ot gecne avantagie hadden konnen geven. De
Contrcfcarp,die voorheen maareen Dijk wasgewcefl,dienende alleen

tot atlchuttinge van den ftroom , was door de onkunde van feker In-

genieur (ü hoog vcrhecven , dat ly over de Fauchcbrayen Todanig ken-

de domineeren , dat ingevallc de Vyand van 't Contrcfcarp Meefter

was geworden , niemand in de Fauchcbrayen haddc konnen logeeren,

en Magazijn, Voorts waren de Wallen met 19. Stukken Canon befet, en in het

Magazijn noch inde 20. duyfent ponden Kruyt en )CO. Hand-Gra-

naien in voorraad. Van Vivreswashet Magazijn fo wel niet voorlicn,

want omtrent 10. a 11. wecken voor de Belegcringe verkochten die

van Nïmvvcgen al hctKoorn, dat in 't Magazijn was, t'famcn 100.

Malder, tenprijfe vanydcrMaldereenen Ducaton; Dit Koorn had-

dc wel een igcjaaren in dit Magazijn gelegen , was echter nochbruyk-

baar, als het gehavent was, gelijk het by de Burgers ook gckoft en

gebrnyktis. In plaats van dit vcrkokeKoornquam geen nieuw Koorn
weder in^tM^isazijn, hoewel het belooft was. Niet te^enflaandc het

M-igazijn van alle Graanen ontbloot was , fo waren de Bakkers , vol-

gens haar aangeven ,
yder noch voor 5 . wecken ten minden voorficn

;

Doch den voorraad der Burgers en 't gene de gevluchte Land-luyden

daarbinnen gebergt hadden , was, na'tgemeen gevoelen derfelver

Burgers genoeg gewcefl voor een halfjaar.

als Garni- HetGarnifocn van Schenken- Schans bcftond in 4. Compagnien,

dewelke met het Garnifoen uyt Emmerili, uytmakende 12. Com-
pagnien, en dan noch 2. Compagnien Waart-gelders verfterkt wa-

ren , welke 18. Compagnien uytleverden omtrent 1200. Mannen,
die veelc oordcelen fuffi^ int genoeg tot defenfic van defe Schans, als

Haddeeen fv mct gocdc Ordrc cn Couragie wierden gccommandeert. Den
iongenCom- Commandeur van defe Schans was dcnSoon van ^cnVicér ten Haaf
uiaadeur. »,n ,t oitt-i..

Burgcr-Meelter van Nimvvegen , cnKaads-Heer m den Hove van

Gelderland-, die van fuiken eminenten pouvoir was , dathydcRid-

derfchap van het Quartier van Nimvvegen door de Steeden wifte te

brengen tot het conlent, dat fijn Soon , die eerft van de Schooien

cjuam , en m.'.ar 22. jaarcnoudwas, wierdc gcftelt tot Gouverneur

van dit gerenommeerde Fort , eer hy noch Capiteynwas, 't welk

ftrijdig was met de oude Ordres en Relolutien vanden Staat daar tc-

gcns genomen.

d«^üffiaï° Eenige dagen voor 't Beleg kreeg ecnPartycuyt Schenhen-Scham
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gevangen 4. Franfche met 5. paarden , onder dewelke een Foiirier ren omtrent

en een Kok was , die tot i<Uef voor de tafel van den Koning , als fch'rïvl"""

die noch by Emmerik^ gecampeert lag , hadden opgekott alle gencgepieegr.

Vifch , die daar te bekomen was ; De Fouricr wierd mede aan de

tafel gefct by eenige Officiers , die haar met dcfe Viflchen in 't huys

van den Commandeur vroolijk maakten, en onder een Glas \\\)n op
de Cefontheyt van Siin Hooghcyt en van dQn Konmg van Frankrijk^

te drinken ^ heel openhartig in de Franfche taal difcoureerden , dat

den Fourier aanhoorde.

Tot meerder fecuriteyt waren by defe Schans in de waal geor- Een misfla»

donneert 2. Uytleggers , met Canon en Volk fo wel befet , dat (y u^SVrr^
feer licht den Vyand hadden konnen beletten de minfte Werken
op te maken aan die zijde, daar de Schans het fwakfte was, doch ge-

lijk den Commandeur de voorfz. Batterye op den Dijk kort voor

't beleg hadde doen weg ruymen , even fo hadde hy è^éo. beyde Uyt-
leggers mede fonder eenige kennifle van denKrijgs-raad, alleen maar

met communicatie van feekeren jongen Capiteyn , met wien hy in

alle voorvallen alleen raad pleegde , eenige dagen voor de Belege-

ringe de Rivier doen affakken na beneden , waar door de Vyand te

minder tcgenftant vond in 't approcheeren , want als Duc de Turenne Turenne

na de veroveringe van Arnhem en Knotfenburg met fijn Leger op
5ei?^sch3°i

den 1(5. funy weder te rugge was gekomen , floeg hy'tfelvebyhet

Tolhujs neder, en liet voort daar na van de Redout aldaar ftaande,

op de Schans fo fterk approcheeren , dat hy 's anderen dags zijnde den

17. fnny tot halfwegen al was gcavanceert , fonder de minfte in-

commoditeyt van 't Canon uyt de Schans , dat op den Vyand en des-

felfs Approchcs niet konde flanquecren , gelijk de Uytleggers be-

quamelijk hadden konnen doen. Van hier dede Turenne de Schans eyft defelve

op eyfchen
, onder fodanige dreygemcnten , als de Franfche gewoon °^*

zijn , doch kreeg mede defelve antwoord , die het Gnrnifoen , na maar krii^r

gehouden Krijgsraad gegeven hadde op de refpedive Brieven van amlootï!"^'

den Hertog van Orleans^y in dato den 13. ^unj , en van den Prtns

van Condé , als hy tot Emmerik van fijne ontfangene quctfure ge-

cureert wierde, te weten ; dat fy gerefolveert waren ten dienfle van
den Lande , haar tot den laatjien man te defendeeren ^ 't welk nochtans

geenfins gcblcekcn is ; Want na dat den Vyand tot aan de Redout apptocheert,

ointrcnt 20. roeden van de Contrefcarp met fijne Approches was
geavanceert , en daar een kleyne Batterye van 2. a 5. ftukken hndde
geformeert , en na dat hy met 1. grootc Pontons (die elk uyt twee

Ooo 2 oveï-
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T«'ee vyan- overlandfchs fchecpcn met keeten aan malkanderen vaftegchcgt,

tonfop^de'n ^^ ""^^^ balken en planken overdekt ; alsook met een houten Borit-

Rijn moften vveeringe rontoiT) waren opgchaalt , daar achter eenigcftukkcnCa-
' non ftonden) van Emmerik^ af was komen fakkcn , tot boven de

Schans , daar hy^t ten anker fette, en lo. a i z, fchoocendedc, die

fonder kant of wal te raken , over den Tooren vloogen (van waar

hyhaaftmoftretireeren, alfo door 't Canon uyt de vSchans degrootftc

Ponton fodanig was doorboort , dat de Franfche vrccfdcn te fin-

Bevreerdi ken) fo raakten ccnige alteratie ondcr de Vrouwcns, di^-fccrlamen-
vrou^vens teerden , uyt vreefe , dat fv fo barbarifch fouden j^ehandelt werden , als

trooft door fy gehoort hadden , dat tot Orfou was geichiet , doch wierden

deci?*^*^'
door eenigc Officiers geruft geftelt, met defe woorden: rreefl te

vreeden , het falder met op aan komen ^ vvamvvy wel haaflgoet accoord

In den fullen bedingen. Hierop dede den Commandeur de Officiers tot dzw

wierf^cre-
^i"ijgs-i'aad convocecren, alwaar gedclibcreertwierde , wat haar nu

foiveert tot tc docn ftont , cn na dat d'cen en d'ander alle de Defeóten van binnen

iTtle?^^''"' eiidc Macht van buyten op 't grootflc hadden uyt gemeeten , wierd

gerefolveert , dat men met Duc de Turenne foudecapituleerenfofa-

vorabel als 'c mogelijk was, principalijk, dat men, tot meerder dicnft

van den Lande , by de Capitulatie foude bedingen vryhcyc voor 't gc-

hcele Garnifoen, opdat'tfclve niet mede
,

gelijk andere Garnifoe-

nen, in de Kerk foude opgeflooten werden. Ingevolge van defe refo-

diedrn ii. lutie, wierd de Capitulatie op den ii. Junj gemaakt , bchclfende,
juny geJloo-

^^^ \^^^ gcheele Garnifoen met haare Ba^a^ie liber en vry daar uvc
lenwieid, o

i / t
foude trekken , en geconvoyeert werden tot Cocvcrden toe. Dit

onverwacht en fchielijk overgaan van defe Schans, daar op veelc groot

heyl gebout hadden , en daar in noch geen eenig menfch gcquetlt, veel

enrrcfmdc min doodgebleeven was
,
gafaan deheclewerclt, doch voornam ent-

cluSe? lijk aan de Boeren in de Betauvve grootc reeden tot vreemde difcour-

fen , feggende eenige ront uyt, dat iiooo. Franfche Pijloletten

defe Schans meer hadden verwonnen , als der Franfchen 'VC'^apcncn

en Courage,

't Garnifoen Na defe gemaakte capitulatie wierd het Garnifoen mettcr haaft uyt-

cïumden, g<^^<-t, cn door ccnige Franfche Cavallerye geconvoyeert tot Deutecom
en word on- tcc , alwaar het uytgeplondert , en van kleed ingc tot kouflen en fchoc-

u"gc7ion- ncn induys berooft , en aan het Munftcrfche Volk ovcrgclevert wierd,
'^"'' dat haar voort convoyecrdc naar Couverden ^ in welkers Bclcgeringe

den Commandeur ten Haef (na 't oordcel van yctlc, lot (\j\\ groot

geluk) dood bleef

On^
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Ondertnfl'chcn dat Duc de Tnrenne met Arnhem^ Knot['enhurg'Qt'iA\^(\\xvi

en Schenken Scha?is gcoccupecrtvvas , avanceerde (\q\\ Marqids ^^ fe°Sauvegar-

Rochefort met eeniee gedetacheerde Troupen dieper de Felauwewiy de in \\a-

r ^ \ ^ ° . .7 a 1 c J c GENINGEN
cn verleekerde op den -n f^nj twee onlterke Steedjes met Sauve- en rhe-

garde , als VVageningen cn Rhenen^ leggende het ecrfte in Gelder- NEN,

land ^ en het andere in 't Sttcht van Vjtrecht , op den i^ dito de inwYKTE
Stad Wijkje Dumfede aan de Lekji op den r, ^/>ö de Stad Amers- ^^^^i e,

/or/ beydc mede in "t Sticht gelegen. amers-
Binnen Amersfoort kreeg Rochefort kondfchap niet alleen van de

^°^^'

groote conlternatie , die binnen Naarden was, dat maar 4. uyren maakt aan-

van daar is gelegen , maar ook van defl'elfs Hechte voorfieninge , Ib in
^^ly^^DEN,

Garnilben als Magazijn, en dat de Fortificatie, die nu heel vervallen,

de "Wallen en Batteryen , die Tonder Pallifladen cn Stormpaalen , en

de Grachten , die feer aangeland en ondiep waren , in korten tijd met

weynig kollen, tot een feerredoutablcFortrelTe , en tot een opene

deur van Holland konde gemaakt werden ; fond daarom derwaarts

i(jo. Dragonders, die op den 20. funj onder den Ritmeeller Morip^. j'*")^^""*

A^oifel 's morgens om halfdryen daar omtrent komende , eenige wcy- maniieuiênr,

nige voor uyt na de Poort fondcn , om de Stad op te eyfchen , dewel-

ke voor de Poort de Schiltwacht in de Franfche taal toeriepen, dat fy

uyt'sKonings Leger , dat in aantocht was, voor uyt gedepechcert die de stad

waren , om defeltad op te eyfchen , cn goede Capitulatie te maken, ^^^^ '^^^"^

met byvocginge , dat Jïch de Stad anderfins de ongenade van haaren

triumphanten Koning foude onderwerpen , en felfs oorfaakyvefenvan

haare uytcrjle ruïne. Dcfe onverwachte opeyfchinge wierd door de Schrik van

wacht van de Poort metterhaaft bekent gemaakt aan de Hooft-Wacht b'"""-

op "t Stadhuys , die de Schout , Bargcr-Meefteren en Scheepenen

aanftonts ontbood, om tedelibereeren, wat te doen ftont. By dcfe

Vergaderinge wierden dry perfoonen , als de üut-Burger-meefler cecomit-

Hans Bartelfe , en de Prcdicanten J^f^inkel en Grouvvels gecom-
JfJ^'J^ "J^^*

mittecrt,omymand van de Franfche in te haaien , om op 't Stadhuys fonden.

met haar te accordccren.Immiddcls ontitont fuiken bccvinge en Ichrik

onder de Invyoonders en Militie
,

(dewelke aan nieuw geworven

Volk, tot
3 50. Man onder den Overften Bal^ker, doch de meefte noch

fondcr Geweer, daar binnen waren) datfyalleomfigennaeen goet

heenkomen , eenige glijden langs de W^allen afna bcncden,en waadcn

door de Gracht heenen na buytcncn, andere openden de Poort,dic op

A^r^yden correfpondecrt , cn filvcerden haar om het feerft mctter

vlucht derwaarts en na weefp-, De Regenten in plaats fy op 't Stad-

Ooo 2 huvs
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huys de Gedeputeerdens fouden inwachten , vluchten na de Oude Ha-
ven , van vaarfy haar met een Vaartuvg Zec-waart(in A-ilvecrden , laten-

de de Stads Sleutels op de Brugge van ide Poort liggen , fo dat niemand
van de Regeeringe op 't Stadhuys meer overig was ten tijde , als de Ge-
deputeerdens , die voor de Poort by de Franfchegeweeil waren, met
een Franfche Officier weder te rug c|u--nen , wanr door de Gedeputeer-

dens en overige Burgers genootfaakt waren , de Franfche Dragonders
binnen te laten komen , fondcr voorgaande Capitulatie. De Gede-
puteerdens Hch verlaten fiende van de Regeeringe brachten een Concept
van capitulatie op 't Papier , vaar mede (y haar op een wagen trans-

porteerden naar Amersfoort by den Marcjuis de Rochefort , die haar

verfoek volkomen inwilligde , en ê^tk Capitulatie teekende , waar

mede de Gedeputeerdens weder na Naarden vertrokken , luydende

defclvc aldus

:

Capitulatie. I^en Marc^ms de Rochefort Luytenant Generaal van de Armeen
van ftjne Aiajefieyt , Capiteyn van fijne Lijf-Gardens , en in perfoon

commandeerende de Troupen van fijn Huys
,

Doen te weten , datfjne Aïajefeyt aan de Burgers en Jnvvoonders der

Stad Naarden heeft geaccordeert de gehcele f^ryheyt van hunne Con-

fcientien y de poftffie van hunnegoederen ^ de ordinaire Privilegiën van
de Stad , en de proteBie vanfjneMajefleytfoovercieStadalsoverde
Dorpen daar van dependeerende.

uildmgedaan in 't Veld voor An:iersroort den 2 c. Juny \6jx.

waren geteehcnt

Rochefort. Hans Bonnet.
And RE AS WiNKEI-.
]ean Louis Grouwels,

yü^ran- Van de Franfche Dragonders , die in Naarden gekomen waren ,

ders koS verflouten haar vijf, om de Vluchtelingen uyt Naarden tot Muyden

ii'uYDEN,
^"^ ^^ vervolgen

, alwaar fy binnen komende fulke algemeene Al-
teratie caufeerden , datter veele Inwoondersin die verbaaflheyt naar

Amjlerdam vluchten , en veele in haare huyfen bleeven fchuylen ,

fondcr fich op de ftraat te durven hafardeeren. De Dragonders ftee-

dsar (ygoet gen voor de Herberg by van Beek, van haare paarden , en maakten
*'

'

* een wijl goet cier , ontnemende den Secretaris Snoekt , die de vry-

moedigheyt nam , om dcfe vreemde Gaden eens te befchouwen, fijn

Dasje
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Dasje van den hals, en fijn Geld uyt Hjii fak , ondertufTchcn dat een

•deferFranfchen fijnen baartlietaccommodecrcnjfüncl'er datfy van de

vreesachtige Burgeren in eeniger manieren gemolcfieert wierden , al

hoe wei fommige al hadden gedcliberecrt , ot fy defe Ruyters foudcii

dood flaan , oi: gevangen nemen , doch dorften tot geen van beydea

refolvecren , uyt vretfe , dat meerder macht van den Vyand haar haaft

mochiebykomen, en haar uyt weer-wraak mishandelen, 't welk fy

niet hadden konnen beletten, dewijl de Stad geenfins was gefortifi-

cecrt, noch met eenigKriiyt, Lootol Garniloenvoorfien. De Ma-
giftraat , die wegens het vluchten derinwoonderen fcer fwak was, T>e Magf.

hielt een Vcrgadcringc , waar in fy ecnige Articulen van een Ca- dry^Gsdepu-

pitulatic concipieerden, met dewelke fy drvPcrfonen, alsBurqer- teerdens na
* r ^ rr- I c> ' ^ -n 1 n Amersfoort,
meelter Arcnt yonk^^ bcnecpen Geurt VAn Bcek^ en een öurgcr

?afpar Beildcr naar u^mersfoort committeerden , om met den 2ï4ar-

quii de Rochcfort te capituleeren. DcfeGecommittccrdensmeteen

wagen tot Naarden komende hielden voor 't Stadhuys ftil, om te

vernemen, hoe'tdaargeftcltwas, enoPcrookGecommitteerdens

uyt die Stad mede naar Amersfoort wilden om te capituleeren. Na die metden

dat fy hier op tot antwoort hadden bekomen , dat de Gecommittecr- RocHeforc

densuyt Naarden hjar aanftontsfouden volgen, haaften fyfichnaar caphuleetca.

Amersfoort , daar fy fodanigen Capitulatie met den Afarquü de

j{ochefort bedongen en onderteekenden, alsdie van AT^-^y^^';?, met

dewelke ly in compagnie , en onder 'tConvoy van 300. Franfche

Dragonders, die iecreete lall: hadden, om Mujden te befetten , we-

der te rug rcysdcn na Naarden^ alwaar fy op haare aankomft ver-

ftonden, dat den Veld-Marfchalk Vorf Maurits tox. Mujdcn hadde vorft Mau-

Poft gevat, omdcn Vyand het verder inbreeken af te fnijden. Door [ö^ ^viu) den.

defe tijdinge raakten de Gedeputeerdens van Aiujden in eennieuwe

alteratie , vrecfcnde aan de eene zijde onder de oogen van Vorfi MaU"
rits in haare Stad te vcrfchijncn met een Capitulatie , en aan de andere

zijde, dat de Franfche haar als gevangens binnen Naarden fouden

ophouden, enquahjk tradeeren, dewijl fy haar geteekcndc Capitii^

latic niet konden voldoen. Maar door dien denFranfchenPredicant

van Naarden genaamt fean Louis Grouvvels voor haar by Afonp".

yt/o/Jf/intercedeerde, vvierd haare Capitulatie gefcheurt, en (ygere-

• laxeert , om weder na Mujden te vertrekken , fondcr te feggen , dat fy

gecapituleert hadden, daarfy /^ör/?yl/rf«riw fecr befig vonden, om
de Advenues eeniger maten te verfeekeren, en de Stad te brengen in

•ftaatj om refiltentic te konnen doen.

Ter-
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Eenige Fr.in- Tcrwijlcn dcn Marquk Rochefort met fijne ondcrhcbbcnde

Bctauwe ma- Troiipcn iii manjcrcii voorlz. op de KeUuvve ageerde , trokken eeni-
ken groote

g^ andere gedetacheerde Volkeren onder 't Commando van den

Comte de Lorge de Betamjve dieper in , daar fy ten platten Lande

feergrootenbuyt maakten , fonder eenigen Vyand ot tcgenftant te

vinden , dat haar te ftoutcr maakte in 't voort-marcheercn , willende

elk de voorfte zijn, om te meer buyt te bekomen, dat haar nochtans

mille j want 8. Standaaren paarden in delen voorfpoct inde Tieler-

VFeert by 't Dorp Rumpt komende wierden door 60. Snaphaaneii
die haaront- onder het Commando van den vaillant en Capiteyn 7ohan Bonwenfch

wierd door Soon van G'. BoHVvenfch Burgermeeiter der Stad Tiel in dier voe-

rt^ens

^'"*'

S'-'"
verwcllekonu , dat Comte de Lorge gequetft , fijn paard onder hem

doot gefchootcn , en fy alle op de vlucht gedreeven wierden , ach-

terlatende omtrent 60. duyfent guldens aan buyt, die defe Helden

op gecommandeerde wagens leyden , in meeninge , om dien buyt te

falvccren, maar komende 3. uyren daar na omtrent L(?(?r(i^w, raak-

cen^^weede" ^^^ ^1 ineen twccdcgevecht met 80. Franfche Dragonders, die fy

,

Gevecht gelijk de voorige , mede verdreeven, doch met defe twee rampen
,

dat den vooriï. Capiteyn met 2. Koegels in de borft getrorten

wierd , daarhy naderhand noch ter nauwernoot van genas, en dat de

Vocrluyden met dien gcmaakten buyt doorgingen , terwijlen defe

Adie dnyrde.

De Vyand voer ondertufichen voort met verfi:hcyde Plaatfcn te in-

Ji EL be- corporecren , onder anderen mede deftadT iel, dewelke omtrent

het jaar 45:1. onAct Valentima-rim de III. heeft beginnen groot te

werden uyt de reliquicn van 't Roomfche Rijk in 't Weftcn , dat u4t-

tiLt een Koning der Hunnen ruïneerde , weidende defe Stad door de

Franken gemaakt tot de Hooft-ftad van 'tGraaffchap Teifierbam, dat

in fich bevatte de Steeden en Landen van Bommely Hensden^ Ar-
kel , Aliena , l^'ianen , Culenburg , en Buren. Van de Franken

raakte Tid oneer de Bijfchoppen van ZJytrecht , van die onder de

Brabanders en daar na onder de Gelderfche. In 't jaar 1009. vvicrd

fy door de Noormannen in de aflchcgeleyt, enin't jaar 1 301. ver-

branden die van dcBronkhorfche Fadie den "Walpurgfchen Toorn
met 1 40. menfchen , die fich daar op gefalveert hadden. In den jaare

12S6 wierd fy door Retnald de I. verwoeft. Anno 1315. door

Graaf Otta van Buren ingenomen , en Anno 133-- door Rijnaldus

de 1 1. voor een groot s;cdeelte afgebrant , en heel ontbloot van muy-
ren. -Maar inden jaarc 1528. heeft fy haar boven andere Steeden fcer

be-

I
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beroemt gemaakt door een dappere defcniïe tegens Keyfer Carel

de V. diefe met drie Legers , beftaande in 20. duyfent mannen
,

feer vinnig belegert hadde , en echter verlaten moft na 't verlies van

1500. mannen, tot welkers eeuwige gedachtenifle de Magiftraat de-

fer Stad boven de EHrenfe-Poort in eenfteen defeVerfen heeft doen

uythouwen

:

jlfpice qui tranfis hancportam , mAma-, tunes
y

lormemis , jaculis
,
quam lacerata ferk

!

Fortim exurgam Batavorum Gentis afylumy

Pro quibu^y ut viciy pr^lia dura mihi.

Defe Stad in den jaare lö'yi. den aannaderenden Vyand met feer Tlel foekt

groote fchreeden in 't //^Wï/^^/C/d-^/fiende avanceeren, begon te JSiScon-
confidereeren haaren feer flechten toeftant , alfo fy was fonder Fortifi- ftitmie ge-

catie , Magazijn en Garnifoen , om welke reeden de Magiftraat uyt ^,ejden,

haar committeerde de Burgermeefteren Diderich van Riemsdijk^tw

Otto van VVi)he Heer tot Echtelt na 't Leger van Sijn Hoogheyt den

Heer Princevan Orange , dat aan den Tjful gecampeertlag , om al-

daar aan de Heeren Gecommïtteerdens van haare Ho : A4o : en aan ^

Hoog-gedachte Sijne Hoogheyt te remonftreeren den foberen ftaat

en fwakheyt van de Stad , en dat de Stad Nimvvegen in volle Defenfie

zijnde, de Koning defelve plaats wel mochte voorby marcheeren,

of fijn Leger daar van afrukken, en de Stad Ttel nevens de Forten

van JSfaJfauvv oi Voorn en Andrïes , die mede onvoorfien waren,

komen aan te doen enteemportecren, waardoor de Vyand als dan

van beyde de Rivieren de Maas en Waal foude meeftcr werden.

In gevolge van dcfe refolutie remonftreerdcn de voorgemelde twee

Gecommitteerdens het felvc aan de hoog-gcmelde Gedeputeerden

s

te Velde , die haar rcnvoyeerdcn aan Si]n Hoogheyt , aan wicn fy

haare Commidic^ invoegen als voorfz. afgclegt hebbende, heeft

Stjn Hoogheyt haar geantwoort , dat hy (oude doen "tgene doenlijk

foudc weTcn , waar mede fy haar affchcyc namen , verwachtende daar

op ecnige afTiftentic ; Doch alfo fy tot den 13. funy geen middel endocteen

vernamen, waar door fy 't gevreesde konden voorkomen,hecft de Ma- ^°°' ^^*

giftraat een nader expediënt bedacht, als dat men den Vyand tufl'chen

het ampt van Over-enNeder-betauwe door een fekcrcn aldaar ge-

legen Dijk ,
genaamt de Dwarsdijk, foudc konnen affnijden, ende den

fclven dijk door eenige opwerpinge , met befcttingc van krijgs-volk

defendercn , cndc vervolgens /tfelve ampt van Ncder-Betauwe, Stad

P p p van
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van Tiel ende het ampt vaiiTicler-weerd, neftens d'anderc Steden

en Landen , tuflchcn Waal en Rijn bencde-warts gelegen , tegcns

deinvafic en den beduchten overval van den Vy;ind maintineren.

Waar toe danv.in nieus commilTie wierde gcdccernccrt op de
door twee peeren Burgermeeilren ly. Gerard Bouweyifch ende Alhert v<}n

ucrdens , Lithde feilde , om dit voorwerp aan de hoog-gcdachtc Hecren Ge-
committeerden vanhaar /:/ö: Mog: endc Stjn Hoogbeyt in bedenken

te geven, alvorens fy met den Amptman ende deRidderlchap des

voorfz. ampts van de Ncdcrbctauwe 'tlclvc in overlegging foiiden ge-

nomen hebben,
die daarover Defe twce Gecommitteerdcns achtcrvolgens dcrfelver bevel ter

Amptman audiëntie van wel gedachte Heeren Amptman cnóe Ridderfchap ko-
&c. befois- niende, ende haar voorftel dien aangaande gedaan hebbende, is het

felvc als niet onaangenaam opgenomen , ende by haar Hoog Edelhe-

den goct gekeurt, committerende des wegen den Heer Amptman
CaarlFtig Heer tot Soelen en Svvaneriborg , neftens den Heer f^ilt

van Broekhuyfen Heer tot Eck^, om den lelven voorflagcenpariglijk

aan de hoog-gedachte Heeren Gecommitteerde;js van haar Ho: Mo:
ende Si'in Hoogheyt voor te dragen,

doch nam Maar allo Ty Gecommitteerdcns op den \. furry haarc reyfe na
"

gccneftta.
y^yyj^gyyi aanfcttcndcn met meeninge , om het Leger van Sijn

Hoooheyt aldaar te vinden , ende vervolgens haaren aanbevolen laft

iiyt te rcyken , fo is'tondettullchen gebeurt, datfy door menigte

van vluchtelingen ontmoet werdende, verwittigt wierden, dat het.

Leger van Sijn Hoogheyt tot Arnhemw^is opgebroken , ende nagiffin-

gc , fich omtrent Z/ytrecht foude bevinden , dat ook fy vluchtelingen

door den Vyand fterk nagelet wierden, diervoegen dat naulijx raat

wiftcn , om t'ontkomen , waar door voorgemelde Heeren haare

revfe hebben moeten ftaken ende terugkeeren , te meer dewijl haar

verfekeringe gedaan wierde, dat denVyant de plaatfe, die tot haar

afftuytinge was uytverfonnen , aireede was voor-by geftreeken , fo dat

de executie van "'t voornemen hier door vruchteloos ende verydeltis

geworden.

c u Y L E N- Hier op is gevolgt, dat de Heeren van de Steden C u y l e n b u R g
BURG en „ ' ° IJL u.. . c r L
BUREN en B u R F. N , opmerkende haare onmacht tot arweer van een lo mach-
ktijgensau- tigcnVyant, uyt het midden van hare Vergaderingc eenigeLeeden

° hebben aanbevolen , om Sauvc-Garde by den Hertog van Turenne

voor haare Steden ende onderhoorigeKerlpels te verfoeken, dewel-

ke by haare te rug komftc onder andren ook mede brachten , dat wel

gedach-
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gedachten Hertog haar Ed: in 't byfonder gevraagt hadde na de oor-

faak , endewathetbeduydenmochtc , dat die van Ticl (waar by haar

Leger fo veel nader was) vertraagden, omditfelveveifoekteKomen

doen , ende dat fy daar op geantwoort hebbende , fuiks niet te konnen
weten j dat den Hertog feyde , dat het voor haar hoog tijd was , ende

dat fy by langwyliger achterhout haar fel ven in een merkiijk verderf

foude inwikkelen.

Ondertuflchen hadden fich de Regenten met fuiken meenigte ge- ondertuf-

falveert naar Holland , dat de Burgeren op haare bier-banken in de [en^'je'Re'

Mol-kroegen de Magiftraats plaatfen met befpottinge opveylden , al- gent«" van

fo maar twee Burgermeefteren Riemsdijk^ en l^nes alleen noch ge- ^en^twcel'^^

bleeven waren , die de 5. Burger- Capiteynen op 't Stadhuys ontbo-

den ., en verfochten haar met raad en daat te willen alTifteeren j De
Capiteynen oordeelden by haare antwoord beft te zijn , dat men alle die door

de Burgeren onder haare refpedive Vaandels foude vergaderen , en d^n^^u"^"é*

haar advys hooren , of fy nietgoet fouden vinden , datbeneftèns de 2. Burgerye

voorn. Burgermeefters tot de Regeeringe ook fouden gevoegt wer- Jmfteenf'

den de refpedive Officieren met 2. burgeren uyt yder compagnie

,

het welk de 2. Burgermeefteren approbeerden , werdende daar op
de Compagnicn aanftonts vergadert , die dit projed mede voor

goet keurden , fulx uyt de Gemeente wierden genomineert de Hee-

.ren "/ohan Carel van Bodek Heer tot Wintersheym
, ƒ'. facob van

Bejnhem, ^oachimFoyen Landfchrijver, ^do/f Blanken, ?acob Kok.y

Cornelii Wmands , Jan van Aalthujfen , Gijsbert Vuiler , Hendrik^

Royer en Herben van Ojen , die alle aan handen der Burgeren be-

loofden haar uytcrfte vermogen tot voordeel van de Stad , waar op fy

voorts met haare Officieren door dcfelve Burgermeefteren op 't Stad-

huys wierden ontboden en Seflïe verleent , by dewelke de Burger- met dcuei-

meefter Riemsdn.k^ proponeerde , ofmen niet behoorde Gecommit-
foive° rt

^"'^'

teerdens te fenden aan de Heeren Gedeputeerdens te Velde en aan

Stpi Hoogheyt , om nochmaals bekent te maken den flechten ftaat

- van de Stad , en fpoedig fecours en aftiftentie te verfocken van alle

nootfikelijk heden , en of men niet feekere Pcrfonen foude nominee-

ren , die eenige articulenby anticipatie mochten op 't p.i pier brengen,

om fich in tijd van noot en confufie daar van tot gemcenen beften te

konnen bedienen.

Tot dit laatfte werk wierden gecommittcert (fo gefeyt werd) toteenpro-

/'. Jacob van Beynhem , en dry Dodoren Altena , 'blanken en pSSl,^"
Ko\y en tot het eerfte de voorn. Heeren '^odek, en Foyerty dewelke en tot een be-

Ppp 2 haar ^endingcaao
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de Gedepu-haar op reys begeven hebbende , zijn voorts op 't aandringen van het

veTde en ïan 2;emecne Volk ook bodens uytgefonden na den Hertog van Turenne

sijn Hüog- omtrent A^xrnhem y om te gelijk mede een pafpoort te hebben voor
''^^^"

haare Gedeputeerdens , om de Stad mede onder Sauve-gardens te

brengen.

De Heeren Bodch^ en Fojert des anderen daags te rug komende
,

rapporteerden , dat fy na alle aangewende devoiren ende moeyten

Sijn Hooghejt niet hadden konncn aantreffen , hebbende felve tot

voor by ZJjtrecht gewecft , ahvaar van verfcheydc perfonen vcrftaan

hadden , dat hooggedachte Sty/je Hoogheyt dien nacht tot Woerden

foiide hebben gcflapen , ende na alle apparentie een keer foude doen na

'sGravenhage , waarop haar Ed: oordeelden , dat in casfy haare reyfe

verder qnamen voort te fetten , in hare te rugkomfte lichtelijk befet fou-

den zijn geworden , ende zijn alfo die Heeren Gecommitteerdens voor

hare aangenomene moeyten bedankt , onder goet vinden, dat men al

het felvige by miffive aan haar Ho: Mog: ende Sijn Hoogheyt foude

bekent maken.

Sent twee Achtervolgens de voorfz. refolutie , fijn door die van de regeeringe

de'tiH^sTa" t^'^'ce bvfondere brieven , beyde van dato den .| funy afgefonden ,

ten Generial ^q^ eenen aan haar Hoon Moq. de Heeren Staat en Generaal, en den
en aan Sijn

, ^ t t
"^

t r t t> r\ ' r la
Hoogheyt; anderen aan Stin Hooghejt den Heere rnnce van Urange, in lubltan-

tie dit volgende behclfende , dat alfo men nu féekerlijk bericht was,

dat het Leger van Sijn Hoogheyt tot beneden Vytrecht \vasafgerakt,

invoegen dat voor haar geen hope van befchcrminge meer overig
,

ende dat die van Cuylenburg , Buren en andere airede Sauvc-garde

bekomen hebbende , haar lieden hadden doen waarfchouwen , van

niet langer :e willen vertoeven in het felve te verfoeken , alfo fulks op

het fpoedigfte niet gefchiedende , den ondergang van haare Stadt, en

een totale ruïne der Ingefctcnen alle uuren te verwachten hadden
,

dat diefwcgen tot verhoedinge van al het felvige , eyndelijk mede had-

den moeten refolveeren , omdeSauve-garde te laten verfoeken , bid-

dende dat fulks ( als door een fo aandringenden nootdwang gefchie-

dende) by haar Hoog Mogende en Sijn Hoogheyt ten beften ge-

duyt , ende niet ten quade mochtc werden opgenomen , ende met

eenen die voorfieninge gedaan , dat door de Militie van den Staat

haare Ingcfctenen vordcrs geen fchaadc meer aangebracht moch-

te werden.
en fentCe- £,j f,:^ ^i^ Jq^j^ ^^^ fclven daj^e bv het afgaan van de voorfz. brie-

uvtomsau- Ycn , door Burgcr-mecftercn, J^urgcr-Hoplieden , en Ondcr-Offi-
^^8«d«.

eieren.



DERDE DEEL. 485
' eieren , mitsgaders door de Gecommitteerdens uyt de Burgerye ge-

machtigt geworden, den Heere wilt v.m'&roekhitylen Heer tot Eek ,

Richter Jidolf van 'Elankcn , Gerard van Altena , Advocaat ende

fpharivaTT'Pelt'l om üyt der felver naam by Ducde Turenne tot ver-

feekeringevandeftad T/e/ het Dorp van Samvvijk,en ondergehoorige

landervcn Sauvegarde tcverfoeken.

Defe Sauve-garde invoegen als voorfz. geimpetreert zijnde , is bv datTieiaan

defelve Vergaderinge goetgevonden ,- om haar-^00^ Mog. en 5ï>« mo" Sfaan
Hooqheyt het fclve weder bv Miffive bekenttemaaken (celijk gedaan sü" Hoog-

j,V » - o >ai V :. 1- L J /^ ^
• hevt bekent

IS op den il funy 1672.) -ert daar by te rememoreeren de Commis- maakt,

fie ende laft voorheenen op en aan de Heeren Burger- meefteren

Riemsdijk^ ende van Echtelt gedecerneert , dat ook op den 6. ?u-

ny aan haar Hoog Mog. en St'm Hoogheyt bekent gemaakt was
',

hoe dat om de bygevoegde redenen ^ Sauve-garde hadden moeten
verfoeken.

.

Tot Tiel focht den Vyand fich naukeurig te informeeren , op de con- De Franfche

OitLirie der Schanfen Voorn en S*.Andries, beyde Voor-miiyren
fl^J'o"

"""

van de ftad en 't Eyland Bommel , 't welk ter oorenvandievan ^oor/j schans te

komende, eenige butlers , uyt vi^eefe Van haaftig overvallen te wer- ^^ '

den , dede refolveeren , ommeteenfoldaat, dieFranfchkonderp;-ee-

ken , en onder de Compagnie van den Commandeur J-anvan helen

Heer tot Lent diende , fonder eenig verlof, op den |, fmy na Tiel

te gaan , alwaar fv aan de Franfche den foberen toeftant van haare

Schans genoegfaam afbeelden, als namentlijk, dat maar alleen de voorn.

Compagnie daar in Garnifoen lag , die onmogelijk de minfte attaque «i'e in foSe-

konde afkeeren , om dat de Wallen en de Bolwerken gelijk ook de
"" " * **

Halve^Maan voor de Poort , die hoewel reedelijk met Borfl:weerin-

gen en Banquetten , nochtans met geene ftorm- palen of PallifTaden

voorfien waren \ dat de Grachten om haare ondiepte waren nanbc-

fteet , om gediept te werden , doch fo Iaat , dattcr noch niet aan was

begonnen j dat het Contrefcarp heel vervallen lag, en dat het Maga-

zijn van alles redelijk welwas voorfien, en 2^. a 24. mecft Metaleen

fwaare üukken , doch feer weynig Boskruyt in voorraad hadde. Hier

op fouden defe Burgers met de Franfche , fo gefeyd word
,
provi-

fioneelijk hebben geaccordeert.

Den volgenden dag, zijnde den B fmy pajTeerden 400. Franfche en capito-

Dragonders en Voetvolk , onder 't Commando van den Marcfüis
""'

d'ACpremont uyt Tiel by de Kop van de l^oorn over de Waal , efn

fondcn La Rameé Tamboer van het Regiment Dragonders , verge- ,

Ppp 3 felfchapt
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felfchapt met Ro^on Capiteyn onder "t Regiment van Ptcardyen

,

om defe Sclians op te eyfchen , aan den Commandeur , dewelke Tiende

,

dat hy verlaten was , en geen aliiftcntie op fijn mecnigvuldig verfoek

kreeg , rcfolveert met den Vyand te capituleeren
,
gaat haar buy ten 't Fort

te gemoet, en maakt een Capitulatie, dat hy met fijne Compagnie daar

uytna Gorcum foude vertrekken.

Bcfciitiivinge So haafl: was de Schans f^«orn niet befet , of den felvcn TJ'roup

Tandries Franfche fonden den voornoenvlen Tamboer , om S^ Anpriê s

mede op te eyfchen. ;

Defe Schans heeftden Admïrant van Arragon in 't jaar I5'99. ge-

bout , en gefondeert op afgekapte boomcn , waar toe gecmployeert

wierden alle die op 't Eyland van Bommel ftonden , in meyninge ,

om de Stad Bommel daar door te bedwingen , doch is 't; volgende

jaar 1600. den Staatcn goetkpopin handen geraakt , niet tcgenilaan-

de fy feer regulier leyt op een enktc tuH'chen de A^aas en f^f^aal ,

waarvan fy aan weer-zijden word bcfpoelt ; Sy voert haaren naam na

den Cardi naai AndriesvanOojlenrïik.t en heeft maar eene Poorteaan

en in wat de Waal-kant , en 5. fwaare Bolwerken , dieopdeaankomft van de

vas'op ï* Franfche wel waren gerepareert met nieuwe Borftvweringcn en Ban-
aankomfte quctten , doch gecneStorm-palen of Pallifladcn,fy u^rcn omtrokken

' " ^'
alleen met een doorne Hegge , en Grachten die haare behoorlijke

diepte hadden , behalven op eene plaats aan de zijde van de Maas ,

daar een fant-plaac was van z a aï- voet waters. De Contrefcarp lag

geheel defolaat en buytcn gebruyk. Op de Wallen ftonden 14. a 15-.

ftukken op hechte AfHiyten , en in 't Magazijn was goede quantiteyt

van Provifie en Ammunitie , behalven Bos-kruyt , dat daarin wat

fchaars was , want het oude Kruyt, dat door de tijd feer bedurven en

door de Ecrc-fchcotcn feer by gekrompen was, wierd in 't laatftc al-

leen maar gcaugmentcert met de helit van 500 c. Ponden kruyt

,

30C0. ponden Mufquet- koegels , en eenige boflcn Lonten, die op

5. Delffche Wagens derwaarts waren gebracht , werdende met de an-

dere helft voorfien het Fort van de Voorn. Het heele Garnifoen be-

ftont in een eenige Compagnie van den Capiteyn Koolvvtjk^ , heb-

bende tot Commandant den Heer van Ei;ispil^y genaamt Van Ptek^y

wiens cygcnc Compagnie binnen Orfou gevangen fat.

.-«otd opge- Den voornoeitiden Tamboer defe fterke Schans op eyfchende , word
^ '

binnen 't Fort e;ehaalt ï alwaar hy aan den gemelden Commandant fij-

ne propofitie dede , dewelke daai- op met hem een Officier te rug fond

na de Schans van de Voorn ^ omdeCipitulatietemaken.

Twee
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Twee Compagnien van dcCapiteynen Ha^ en Fl^ejer iiyt Hol- TwccCom-

/4W gekomen zijnde tot Bommel-, wierden tloor de Magiltraat in haar"affiftei.

der havifl: derwaarts gefondcn , om defc Schans , als een Borftvvccrin- "?' gekomen

ge van haarc Stad, te fccondcercn , doch quamen daar voorop i^Qw higciawn."'^

RoffHmfcheii-Ff'een immiddels dat de voorgcmeldcn Officier iiyc was,

om te capitulceren ; En met wat inftanticn {y den Commandant Piek^

verfochcen , om binnen te mogen trekken , fo wcygerde hy haar 't fel-

ve , ook met defe dreygementen , dat hy haar rhet het Canon van daar

wilde verdrijven , fo ly felfs goet willig niet wilden recirecrcn , waar
op fy weder na Bommel vertrokken , als fy fagen , dat de Franfche de

Schans introkken , na dat fy defe Capitulatie hadden opgerccht:

IT7 X \^^iÜqth Piek i Captteyn end? Commandeur van het Fort Sk Capitulatie

^^ Andries , Johan van Coolwijk Capkepi van de Compagnie daar
^^""* '*

m leggende , Gerard van Ylcm ende Benjamin Thomafius als Lteu-

tenant ende Vaandrich van defelve Compagnie^ Johan Mcftceker Ma-
joQu^y fWf Hendrik van O ort Cöww^j, door necejfitejitendvvanir

^ fo
van defoldaten , diehaargeweer neergeworpen hebben , als van de Bor~
gers , die ons alle den hals hebben willen breetzen , Adufauetten op onfe bor-

jlenfettende,tnfeggendeyfogj eenfchoot laatfchietenyfofullcnwyudoor-

fchu't en,feggende^vvj l^jri tefwak^^ onfe werken deugen niet-rovj hebben

geen vivres^ ook^ belettende daarenboven den Commvs ons van Kruyt en

[joot te voorfen , dierhalven fo hebben vvy onsgenecejfitêert gevonden
,

ons op redelijk^' Conditien over tegeven , dewelke fijn hier na voUende :

Te weten , Eerflclijk^dat den Heer Commandeur y Capiteyn, Lieu-

tenant , l^aandrich , Aiajoor ende Commis , als ooJ^de Compagnie , met
vlieoende Vaandel , brandende Lomen , Koeiels in de mont , mitsfaders

alle haar ba^agie , en geen ttytgefondert , Paarden en Vee daar onder

begrepen , fullen uyttrekj^n en haar begeven naar den Bofch , waar van

fy Heeren Franfchen Contraclanten hier ondergefchreeven y haar mits

defen verfeekeren , en beloven alle het hierinne geëxprimeert , te ftdlcn

prafieeren ende Convoy mede te fullengeven , op dat haargeengevvelt van
den Vyand wert aangedaan. AUm gedaan den 1 2 . '^uny 16ji. On-
derfiond Wilhelm Piek

, Johan van Coolwijk , Ben;amin Thomalius,
Gerhart van Ylcm en H. Foreft.

Door defe voorfpocdige fiiccefrcn wierden de Franfche fomoedig , bommel .

dat fy op den fclvcndag, behalven de 2. voornoemde Schanfen van ^ïliooreen
de Voorn en Andries ook de Stad B o m m e l meyndcn te wintjen ,

tamboer.

fondcii
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fonden toe dien cynde den Tclven Tamboer, die dcvoorigeSchanfen

hadden opgcëyft , na de Stad , die tegen den avont te Paard , met de

Trom op de rug
,
quam rijden tot dicht onder de Halve-Maan voor

de Oaifi'lfche Poon daar hy Appel floeg, en van daar gebHnt vvierd bin-

nen gebracht tot op "t Stadhuys , alwaar hy de Stad uyt den naam van

fijnen Koning op eyfte , en defe fchriftcHjke Ade van Sommatie , zijn-

de van Hechten ftijl, en by twee diverfe handen gefchreevcn , in de

Franfche taal overgaf, die in Duytfch alfo luyt

:

met een DcH Mark*Gaaaf van Afpremont , Gouverneur wegens fijne
"* '

Majefieyt van Arras ,

Doe te weten y dat i!^ hebbe afgefonden La Rameé Tamboer van het

Regiment Dragonders j vergefelfchapt met den Heer Rogon y Cavheyn

Orjder het 'Regiment van Vicardjen ; Om op te eyfchen de Stad van Bom-
mel , van fch te begeeven in handen en onder degehoorfaamheyt van fijne

Alder-Chrifeli)hfe Aiajefeyt , en te komen met hem Capitulatie maken ,

hebbende macht om fulk^ te doen wegens mijn Heer de Turenne Ge-

neraal over 's Konings Armeen. Gedaan op't FortS*. Andries den 2 z

.

funy 1672.

Den MarkzGraafd'Afpremont.

Den Heer Carel van Ommeren Burgermeeftcr en Syndictn defer

Stad liet denTamboer op de Ridder-kamer met wijn en fpijfe tradee-

ren , om hem daar door te verplichten dien nacht aldaar te verblijven

,

en om occalle te hebben, om ondereen glaasje yets byfonders uyt hem
te hooren ; Ondertuflbhen wierdgerefolvcert , dat men den Tamboer

daar op ge- yoor affchev t foude verleenen , dat men gccnderhande gedachten had-

weid. de , om de Stad alfo over te geven , en dat daar toe meerdere redenen

foudcn werden bygcbracht, indien den Officier, die in de Ade van

Sommatie vermeit achter gcbleeven was, mede gekomen Ware. Met
De Tam- dcfc Antwoort, en dathy een beteren Chara(5ler enCommifficmoft

uyt^ge'Iy't,
niedc brcngcn, wierd hy beleefdelijk, op den volgenden morgen,

zijnde den 2 3 . funy , op 't Stadhuys, als voorcn verblint zijnde , we-

der uytgclcyt, dat hem niet wel behaagde, feggende, dat het blinden

tijds genoeg was, wanneer hy aan de Poort quam. Alshy weder tot

en raakt op S*. Andries quam , wierd hy op "t houte P.iard gcfet , om dat hy in de

Paard!"
^'"^'^ ' tcgens lijnen laft , hadde vernacht , en befchonken weder quam.

Hctoverige, dat Bommel (pQ&.Qcn, (wlknv^yhicnu Jj'ecijice ver-

handelen.

Op
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Op Sacraments-Dag zijnde den 7* fnny brak de Koning van De Konïnj

Vranki ijk 's morgens vroeg met fijn Leger van Voor Emmerik^ op , en JJ"
!<"„.

'

campeerde fich voor en om de Stad Doesborg, nemende fijn Lo- ^^°^ does.

gijs op'tHuys den VylenjiM , leggende een halt uyr van de Stad , al-
*

"waar, op den j' funj een Trompetter ranUytrecht by den Koning
qaam , en een Palpooit en efcorte obtinccrdc , om Gecommitteerdcns

van de Provincie at te halen.

De Stad Doesborg heeft haaren Naam en Oorfpronk van Drufm »"cl5«:Stad

Nero (Stief-Soon van KeyferAugujlMQn Vader van Germatiicm) de- fchrecvm

welke ecnRoomiche Vcld-Overiten zijnde (gelijk wy in 't Tweede ^°"*'

Deelhebben verhaalt) en fijne geconquefteerde Provinciën tegens al-

le Vyandcn willende verfeekeren , op de Frontieren langs den Rijn^ (o

Florta getuygt , meer als vijftig Kalteelen of Burgen boude , van de-

welke defe Stad een der voornaamfte was , zijnde genoemt Druf
Burgum. Onder de Romeynen \a Doesborg gebleeven tot den on-
dergangvan haar Rijk , wanneer de Franken onder Phnraryjont, ge-

lijk fommige willen i-ggen , het felve innamen , eff haar Konink-
lijken Seetel daar planten, geduyrende welker Rcgecringe defe plaats

diverfe rcyfc van de Saxen en friefen , en eyndelijk ook van de
Normannen fwaare calamiteyten gevoelde , en door de laatftc in den
jaare834. wicrde verovert, gedemolieert cnverbrant. Namaals is

het door den Hertog fan van Kleef ingenomen en eenigfinsgefortifi-

ceert , en eyndelijk geraakt onder de Borgondifche Hertogen, die het

overbrachten aan Spanjen-, waar van het fich in "'t begin van den Oor-
log fepareerde , en der Staaten Partye koos , die het door Verraat
quijt wcrdende , in den jaare i 5 86. door den Graaf van Lycejier

wederom verovert en bewaart hebben tot op de aankomft der Fran-

fcheninden jaare iC-ji.

Defe Stad was byfonder beroemt wegens haare Sterkte en Fortifi- F»>"''i"tic

catie, dewelke beftont in haare favorablefituatie aan den Ouden- en borg.

Nieuvven-TjJHl y in 9. Bolwerken, 4. Ravelijns, een Hoorn-werk
buyten de Oy-Poort , en in een breedc en diepe Gracht, rondom heen
omsingelt met een Contrefcarp, dewelke alle , door nalatigheyt van

reparatie, in de tijd van lo.azi. jaarcnfcer waren vervallen, doch
voor de aankomft der Franfchen , doorOrdre en Directie van den
Raad van Staaten, en door Vigilantie van Stjn Hoogheyt weder ge-
bracht in volkomen Poftuyr van Defenfie , hebbende Sijn Hoogheyt
een Dam dwars door de O»de-YJful doen flaan , waar door het omleg-
gende Land tot een goede hoogte foude gcinundccrt werden , het

Qj]^ welk



490 'cVER^TERDE EUROPA,
welk weynig effed hadde wegens het ongemeen laag water in den

YJffil y en wat noch aan de volle perfeólie defer Fortreflc mochte

vootdag manqueeren , wierd noch by tijds volbracht , voornamentlijk door de
vandeMagi- „q^Jc voorforge van de Magirtraat , dewelke op den i^.funjy na

dat de Stad aan de zijde van de Oy-poort, onder water (lont , op het

goetvinden van den Colonnel NteuUnd en andere hooge Officieren ,

de Contrefcarp ten Wellen van het Hoorn-werk voor de gemelde

Poort leggende , om dat het Telve te hoog geoordcelt wierd, door

haarc Burgeren dede flechten , en een Borllweeringe leggen langs de

binnekant van de Palliffaden , ftrekkende vaii de fclve Contrefcarp tot

op den TjfuL

Den 1 5. en 16. fmy dcdz de gemelde Magiftraat , op haar ey-

gene kollen , het vooriz. Contrefcarp , ter oorlake van den Sandigen

Grond , op 't goetvinden van defelve Officieren , met een tuyn opfet-

ten ; Den naait gelegen Rijs-weert , tot het tuyn-werk en ondekkinge

van de plaats afmayen j De Poorte van 't voorii. Hoorn-werk, en de

Openinge van tk Linie met het beleggen van de Deuren verfekeren;

Bcyde de Bruggen daar op refpondeerende afnemen , invoegen dat

geen andere aankomft tot dat Hoorn-werk was, als over denDijken

langs het voorfz. Contrefcarp ; Een aarde Redout door de Burgeren

en Vluchtelingen , onder de opficht van de Magiftraats-Perlonen

Renfeny 7an Hu)gen , Schaap en CurteniHS , op 't Nabedacht ma-

ken, cneenLinie, tot bedekkinge van 't voorii. Hoornwerk fich ten

O often ftrekkende, van de rechter Vleugel af, tot aan den Strank op

den Yjful beneden de Molen opwerpen; De Bruggen vanCommu--

nicatic na Sloots-Hoorn-werk, als ook na dry Ravelijns over de Stads-

Gracht leggen , en elk met een Schuyt fccondeercn ; De Schans-kor-

ven op de Battcryc met aarde vullen ; Op de Bolwerken aan de Oy- en

Veer-poorten twee nieuwe Batterycn vervaardigen , en met Beddin-

gen beleggen ; De Oude-Tjful boven 't Contrefcarp van het Oy-
Poorts Ravelijn fluyten met een Boom vol yfere pinnen , en met ceti

fye gcheyde Paalen,tcn eynde geen Schuyten langs defelve Rivier , tot

op de Contrefcarp konden af komen ; De Schip-brugge vOor de Stad

onbruykbaar maken , als mede het gehecle Suylens - Bolwerk met

Storm-palen in forme van Pallifïaden omfetten > en defelve met een

gordinge van Sparren aan malkandcren verbinden. Daar en boven ac-

cordeerde de Magiftraat met eenige Bakkers , om, geduyrende het

Beleg, brootte leveren aan die Soldaten , dewelke door faute van

bctalingc haajrer Cagic , 't fclvc quamcn eyfchcn , en deden , tot

meer*
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meerder contentement van de Militie en andere Inge/ètenen, ophou-
den 's Lands Impoften en reduceerden hetKoop-bierdeKanopeenen

ftuyver. Van gelijken dede de Magiftraat , met goet vinden van den

Krijgs-raad , door de Trom en Uytroeperalommepubliceeren
, dac

in tijd van noot of allarm, alle ongewaapende Mannen , alsook Vrou-
^^'en en kinderen haar fouden hebben te onthouden van de Straaten en

Wallen , op peyne van onder de voetgereedenofgefchooten te wer-

den , ten welken eynde de twee Compagnien Cavallerye van Heems-
kerk^en Loufeau geordonneert wierden ,om defe Refolutie te executee-

ren , en daar toe nodige Patrouilles te rijden. Ook wierd gerefolvecrt

alle Stroye Dakken van huyfen en fchuyten , als ook de Staaat-fteenen

op te nemen , tot voorkominge van veele onheylen uyt des Vyands
Vuyr-werken en uyt den Brand te ontdaan.

in gelijkcr voegen hadde defe Stad geen gebrek in 't Magazijn , het 't Magazya

welk van Ammunitie , Oorlogs-Inftrumenten en Provifie fo feer was yooj^n
opgepropt, als een lange Belegcringevereyfte.

HetGarnifocn furpaflecrde de 4500. mannen, die fufficant geoor- en 't Garni:-

declt wierden defe Stad een geruymen tijd te konnen defendeeren te-
IJJkVcTtf*^

gens alle fbrce , die een groot Leger daar op foude konnen onder-

nemen.

In dit "poüuyr van Deiênlle verwachten deCe Stad den aanko- ^e stad

menden Vyand , die op den tl /««/j fo ras hy de Stad rontom be-
°^^"^ '

«ent , en de Koning fijn Logiment op 't Huys de Vylenpas leggen-

de by het Dorp Dremt
,
genomen hadde , door een Eedelman

de Stad dede opeyfchen onder favor.tble prcfentatie , doch in cas

contrarie , onder fwaare dreygementen , welken Eedelman door

den Lieutenant Bouvois , in den naam van den Krijgs-raad , met
een declinatoirè antwoort wierde te rug gefonden. Hier op heeft Een Bcd«-

dcn Colonnel Nieulant , in prefentie van de andere Hooft- Officieren, Ji^ccrfr'

Op 't Stadhuys aan de Magiltraat geproponeert de nootfakelijkheyt

van een dagelijkfenGodsdienft, met een publijk Gebet en korte Ver-
maaninge t'elkcns te beginnen tegens den avont om 6. uyren , ten

eynde een ygelijk fich met fijnen God verfoenen, en dienvolgens te

Vrymoediger en te geruftcr vechten mochte. Daar en boven heeft enden Eed

den gemelden Colonnel^ met het cpftecken fijner Vingeren , voorJ*""°"'^
God en het prefentc Gefelfchap verklaart

,
gerefolveert te zijn , tot gepteöccic

den lantftcn bloets-drop toe , de Stad te willen defendeeren
; Welke

verklaaringe op de aanmaaninge van den voorfz. Heer Nieulam
,

Van gelijken gedaan is by fijnen U. Colonnel vm Gent HeervanMeyn-

Q^q (] a ders-
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dersvvtjk, en d'nndere prefente Hooft-Officieren , mitsgaders by de

Lcedcn van de Magiftraat , hebbende fich onderlinge by dit voorne-

men teliciteerende geftcrkt Is voorts verftaan , dat men in alles aan-

«'aande de gcmeyne Stads Defenfie , ende het gene daar toe nodi^

mochte zijn , foude procedeeren met Communicatie , Correfpondentie

en Eenigheyt , ende vvierd by de Magiftraat aangenomen de forge , om
door haare Burgeren den brand te bluiVen , die in de Belegerin^e foude

mogen ontftaan,

D.ffentie c- Qp den t^ ^^ny de Hooft-Officieren vergadert zijnde in^'t Katten-

mandement' Bolvverk^ ïs Diflèrentie gereefcn over hetCommandemcnt , fuflinee-

wn de Stad. rende de Hceren Ingen-Nieuland en Coutis elk het felve aan hem te

bchooren ; Waar op gevraagt ende gehoort de verklaaringe van

den Heer Bur^ermeellcr Huygen , den Lieutenam ColonnelLaJUoy

en de Commis van Menüng , aangaande de woorden , by Sïju Hoog-

heyt tot Dieren voor lijn vertrek , raakende het felve Commandc-

ment gefprooken , foheefc , na aparte deliberatie en eenpaarige Rcfo-

lutie van defen Krijgs-raad den L'. Colonnel Gent uytfpraake gedaan
,

als dat den Heer NieuUnt j als outfte Colonnel, foude wefen Gou-

verneur , dat alles wat voorgenomen foude werden , foude gefchie-

dcn met communicatie van den Heer Commandeur Coutis en andere

Hooft- Offi eieren , maar ingeval de noot fulx mochte vereyfchen , dat

dan het Commando van den Heer Ingen-Nieuland abfoluyt foude

werden achtervolgt ; Dat den Colonnel Foorjl by inconvenientie foude

lijn SuccelTe'ur zijn , waar tcgens by den Heer Coutis geprotefteert

zijnc'e, hedt. ^en Burgermeefler Huygen ^Q^ro^onecn ^ hoedatdcfe

pcriculeufe Conjunflure wel een voHlagene Eenigheyt en een gecon-

JLingeerde hulpevereyfte, en ofdaarom niet beft foude zijn, dat beyde

deHeeren conjundim en met réciproque AlTiftentie het Commande-

nient bekleeden ; En alfo defelve na defcn Voorflag fchecnen te in-

clineeren , heeft gemelde Burger -Meefter bey der handen te famen

gebracht , welke ook in teeken van Vergelijkinge ten weder-zijden ge-

geven zijn,

ns SiaJ we- So haaft dit gepafleert was, wierd in defe vergaderinge gerappor-

n«°?wee^ tccrt , als dat twee Brieven , uyt den naam van den Koning aan den
biitven. Krije^waadenMagiflrantgcfonden, voor de yI</(fy-Poörr waren, doch

wierden, door gemeen confent, niet aangenomen^, maar den Brenger

met defelve oni^eopent weder te rugge gcfonden.

Drichuyftn Op dito wierdcn door Ordre van den Krijgs-raad afgebrant
»fgcbiant,

g .j gci-afeert twee huyfen by de Schip-brugge , die de Stad , en

een
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een aan de Drenter-Dijk , dat Burger -Mecfter Huygen toe-

quam.

Op den tI fmy avanceerde de Vyand geweldig fijne Approches , De Vyand

en wierp op een Batteryetot 12. Stukken Canon, ongeacht de mee- »PPro«'i«";

nigte koegels , die uyt de Stad om hem fvvermden , werdende den
Marcjnis de Larreynelet voorin de Trencheé, en eenige andere door

't Canon gevelr.

TufTchen den i| a ï'. 's nachts ontftont ten huyfe van Otto Ked~ Brand in^e

dinkhuys een feilen brand , doch wierde by goede voorforge van de ^""^^

Magiftraat , en door de Burgeren uyt de Wachten van 't Stadhuys en

Wallen tijdelijk gebluft.

Op den 15 dtto 's avonds omtrent 6. uyrcn
,
quam een Vyands Een vyand«

Trompetter uyt den naam van den Marqms de Duras als Capitcyn Trompettw

van 's Konings Garde verfoeken , of de Gouverneur van de Stad hem stad.

Marquis 200. paflen buyten de Stad wilde bykomen , om mondelinge

te confereeren over faak:en haar beyderwelftantconcerneerende, doch

kreeg uvt den naam van den Heer Inoen-Nieuwland door den Ma-
joor Tlfelmuyden en den Lieutenant Beatwois tot antwoord , dat hy

in defc conjunólure in geen gefprck foude of dorfte komen met den

Mnrquis , wiens Koning een Vyand was van fijne Heeren en Meefters,

wanrcm hy excuys verfocht.

Op den 5! /«»7 fag men met het aangaan van den dag , dat den

Vyand fijne Approches begon te openen ter zijden den Pan-oven , en

aldaar een Battcrye op te werpen , waarin hy alleen coor het Ca-

non van de Stad wierde geincommodeert , om welke reeden de twee

voorfz. Burgcrmecfters aan den Colonnel f^oorfi , Lieutenant Co- propofitie

^lonnel Kloofeer en den Majoor Tfe/muyden , die de Hooftwacht had-
J^'^'^^

^^**

den , voordroegen , hoe nodig het was , dat men den Vyand in 't be- den Krijgs-

ginfhiyte met het bedifpuieeren van fijne Approches , tot dien eynde ""''

verfcheyden reeden allegeerende , feggende , dat veele brave luyden

fo Burgeren als Vluchtelingen haar daar toe wel fouden prefentceren

,

cclijk fich aan den Colonnel Nieuland daar toe ook vrywillig prefen-

teerden den voorfz. Biirgermeeftcr Renfen en den Secretaris Herman Antwoord

Huygen , doch is by de voorfz. Officieren geantwoort , dat dit Poincl ''P fiei5'«

airedein haarenKrijgs-raad was geconcerteert , maar geoordeelt , dat ï"^' '

de Uytvallen fchaadelijk, doch beft foude zijn , dat men den Vyand
met kleyne Partyen in allarm hielt, gevende voor reeden , dat in den

U'.tval de befte Soldaten fouden werden gehafardeert , met verfeeke-

hnge , dat fo wanneer den Vyand tot op 't Contrefcarp foude geavan-

Q^q S 3 ^cers
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cecrt zijn , als dan ydcr voet Lands bedifputeert , en hand aan hand
par cfpee kU main , foude gevochten werden.

Op den \\ funj 's morgens vroeg , alsdcn Vyand een geruymc
fpacic met fijne Approches langs de Contrefcarp van Sloots-Hoorn-

vvcrk gcavancecrt was , fprong de Vaaridrich van Capiteyn Renes
^

hakizer genaamt , uyt dcfclvc Contrefcarp op de Borft-weeringc met
het Rappier in de viiyft ,en gevolgt werdende van eenigc , avanceerde

tot in defelve Approches , daar hy den Vyand uytjocg , doch om dat hy

wierde gcquctft , en met geen varfch volk gcfccondeert , retireerde

hy in goede Ordrenabinneli, gelijk den LicutenantFKWx/i;//)^ mede
dcde , alshy tericlverplaatrcineendiergclijkerefcontre , daar in hy

fich dapper qucct , door fijnen Arm gefchootcn wierd.

.' Hier op volgde ccn eroot Inconvenient , te weten , dat de meeftè

Soldaten en ccnioc Officiers uyt het felvc Hoorn-werk en naaft izele-

gen Ravelijn wceken, met klachten > dat fy fommige 24. lommigc

48. uyren daarin waren gcweeft Tonder afloilinge, dat mitsdien door

continucel fchictcn haarc Borftcn met blauwe buylen opgelopen , en

eenige Mufqucttcn onbequaam waren geworden. Waar op de Majoor

en den Capiteyn TJfelmuj/de» , uyt den naam van den Krijgs-raad , op

'tStadhuys aan de Magillraat proponcerdcn defe 5. Poinólen van

verfoek

:

1 . Dat haar mochte gcfournccrt werden eenig Volk , tot het maken
van ccn Linie tegens den Vyand , by het Houte-Wambais aan Sloots-

Hoorn-werk.

2. Dat de Bruggen van Communicatie mochten gercpareert

werden.

3

.

Dat in plaatfe van de gedemonteerde Mufqucttcn , andere

mochten gelevert werden.

De Magiftraat antwoordc op 't eerfte , als dat fy al voor twee dagen

hadde gepr'efenteert , defelve Linie met een Travers te doen maken,
maar dat fulx, als onnodig, was verworpen, en dat het haar nu on-

mogelijk foude zijn , eenig Volk daar toe te difponceren, om inliet

hcctfi: van de Spitste werken , te meer, dewijl de Krijgs-raad , buy-

ten kenniflc van de Magiftraat , het Houten-Wambais hadde doen in

brand fteeken , by welke occafie mede een groot rak van de naafte Pal-

lifladen weg gebrant waren, waar door de Gravers van nodige dcfenfic

en van het Beneficie van Retraite defcrPalliffaden , in cas van noot,
fouden ontbloot zijn; Doch wanneer de Krijgs-raad eenig Volk daar

toe konde pcrfuadecrcn
,

prcfcntecrdc de Magiftraat voÖïomenBe-
loo-
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looninge , gelijk fy mede beloofde op 't Tweede Verfoek ; En op het

Derde wierdegeantwoort, dat falxftont, niet aan haar, maaraand^
Officieren felve, dewelke deMufquetten uyt het Magazijn lichten,

of het defc(S door remplaceeringe van nieuw Volk moften reme-
diccren.

Ondertuflchen wierden , door het iiytvliichten , de voorfz. Poften

van Volk , en de Batteryen van Conftapels fodaiiig ontbloot , dat de
Magiftraat haar genootfaakt vond , twee Burger-meefters uyt haar te

committeeren aan de Officieren,om hun te dcmonftrceren het grootc

pericul, daar in de Stad en fy alle waren ; waar op fy van den Com-
mandeur wierden beantwoort, dat hy over de Soldaten geen Com-
mando meer hadde, alfo iy nietmeer wilden vechten; En als hem
hier op by replijke wierde gevraagt > of hy hem van fijn Rappier niet

konde dienen , dupliceerde hy , dat het Quaat univerfccl was , en daar-

om niet konde geflraft werden ; "Waar op den Commandeur Couth
aangefprooken zijnde , feyde, dat hy hem de faakc niet wilde aantrek-

ken , onder voorwenden , als of hy niets te feggen hadde , en hem fijne

Macht benomen was.

Hier op begon den ftaat der Stad meer en meer te verergeren, in- opioop det

fonderheyt , alffcr een hoop ^X^ijven en ongewapende Mannen op de ^"^'i^^"*

Wal quamcn lamentecren,fcggende, dat fy by fulke flechte conftitutie,

van den Vyand fouden werden overvallen en vermoort , en dat daar-

om 'tbeft was, dat men de Stad bytijds , op goede conditienfoudc

overgeven. Dcfc Parade van Vrouwens en Mannen wierdbyeenige
van de Militie opgenomen voor een Seditie van groot pericul , fondcr

dat fy 't felve remedieerden doordeRuyterye, volgens haarevoorige

rcfolutie, fodat dcfelveBurgermeefteren de wijven van de Wal af

dreevcn , en de Mannen met reedenen daar afperfuadeerdcn , met fui-

ken fucces , dat de onwillige Burgeren haar Geweer weder opvatten

,

€nm goede ordre haare poften befetten , 't welk als een prikkel en

fpoor de Soldaten tot haar devoir hadde behoorcn aan te fcttcn , maar
in plaatfe van dien , feydcn de Soldaten van den Majoor La Noy , als On^«''f <^«

hy haar commandeerde voort te marcheercn , datfyniet meer wilden
^°^'^^^'*'

vechten, en dat fy airede genoeg hadden gedaan. De Onluftcn en Dif-

ordrc verwijderden (ich hier op hoe langs hoe meer, fonderdatbc-

hertigt en ter executie wierde geleyt de vooren genomcne Refolutie,

van tot den laatften druppel bloets te willen vechten. Ondertuftchea
wierden door de Soldaten eenige witte Vaanen op de Wallen opgc-

ileckcn , wa<u: y^ % , dppf Burgeren wierden afgerukt en in ftukken

ge.
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gcfcheurt , en rottcerden (ïch vccle uyt de Hollandfche Boeren met de

tumnkuccrcndc^X'^ijven, waar tcgens de Ruytcryc wel ordre kreeg.
Eenvoorval ^ioch fcyde op haar eygcn Volk niet te willen fchieten. In defe ver-

Stads fleu- wciringe quam den Hccr L'. Co/o;7»é'/6'£'«? z/^w y^/f|;7(s/friz/z;///^uythet >

«Is 1 O y-poorcfc Hoorn-werk in "tKatten-Bolwerk, met fich brengende

de Sleutelen van de Oy- Poort , die hyfeyde genomen te hebben uyt de

handen van de Portiers-Vrouw, waarop hy de Magiftraatfufpedecr-

de , als dat fy defe Sleutelen qualijk hadde aanvertrout , doch dat hyfe

nu lelts wel foude bewaren ; DeMagiftraat antwoorden, 'dat deie

fleutclen by den Commandeur NieuUnd van de Mapïtlraat waren

verlocht , Ipecialijk om aan de Oj-Poort ten huyfe van den Portier

byder hand te zijn, tot het in-enuyt-laten van 'tgene in 't voorn.

Hoorn-werk (alwaar de voorfz, U. Coloimel met verfcheyde Com-
pagnien de wacht hadde) fo aan fpijs als anders foude mogen nodig

yijn», gelijk den Commandeur NieuUnd daar over gevraagt iulx ook
loude geafürmeert hebben.

Kiiigs raad Kort daarna, als den Commandeur NieuLwd door feekeren Bur-

eerfconcep"
g'^cri^ecftcr gevraagt wierde , wat hem w^n 't werk dochte , feydc hy

,

Tan Capitu- dat men de Stad , met de tegenwoordige middelen van Defenfie,
'

niet langer konde houden, daarop wiertgementionecrt van Capitu-

Iceren, cnwierttotdicneynde beleyt de Vcrgaderinge van den bree-

den Krijgs-raat , welk voor dato noch niet gefchiet was.

In dcfcn Krijgs-raad wierde opgeftek dit Concept van Capitu-

latie ;

dit fyindde VoorwaarJen en Couditien , waarna tujjchen fijne Maje-
(ïï™/

°^
7?9'^ den Aldcr - ChriflUjkjlen Koning van Vranbijk en den

Krijgs-raad des Garnifoens van Doeshorg ten dienjle van
de Ho. Mog. Hceren Staten Generaal fal werden gecaj>itii-

leert.

So falhet Volkvan Oorloge , volgens Krijgs-gebruyk^ moeten uyt mar-
cheeren met haar volle wapenen enbagagie^ vliegende l^anndels ^ bran^
dende Lonten en een Koegel tn de mom , met 1 2 . jlvtk^n C^yjon , 6. yder
van 24. ponden^ en 6. yder van iz. ponden^ met het behoorlijke gereet^

fchap^ om te gebruyken en te vervoeren ^ als mede met een behoorlijk^

Cofivoy te voet en te paard ^ om in alle feamteyt tot binnen de Stad van
Zwolle te vverdengebracht, metfo veelwagens en k^rren^als'er van no-

. den
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den fullen 7ï/« , tot het tranfvorteeren van alle de hagagie , van wat na-

tuyr defelve ook^foude mogen vvefen , ookjien tijd van 6. maanden te

hebben , veor de Militaire en voor harevrouwen , hinderen en dome (lij-

ken , foom haaregoederen te mogen verkopen en verhrengen , als andere

affairen waar te nemen en a^ien in te vorderen.

Geduyrende defc Vergaderinge is de Confufie en Difordre hoc

langer hoe hooger gerefen , alfo met het aftrekken van de Officieren

,

de Soldaten byna alle haare Poften verlieten en bloot fteldcn.

DeMagiftraat vreefende, dat de Krijgs-raad licht apart foude ca- Burgermes-

pituleeren , en de Stad en Burgerye buyten fluyten, committeerde den werd Ge-

Burgcrmeefter Huygen , om uyt den naam van de Stad de Capitula- commuieetr,

lic byte vvoonen, dewelke ingevolge van fijne Commiffie fich aan-

ftonts vervoegde in 't Katten Bolwerk aan de Tente vandcnCom-
iTiandeLir, alwaar de beyde Commandeurs eneenige andere Hooft-

Ofïicieren met de Capiteynen Heemskerk, en Brakel , als ook met

den L'. Bouvois befig waren met het voorfz. Concept van haare Ca-

pitulatie, feggendeaandenvoorfz. Burgermeefter, datdeMagiftraac

op een Capitulatie mede ten fpoedigften bedacht mofte zijn ; Waar op

deMagiftraat refolveerden het beft te zijn, dat men eerft foude hoo-

ren,wat conditien van de zijde des Konings te verwachten foudcn zijn.

Hier op reet den Ritmeefter Heemskerkj^n den Capiteyn Lode- <^'>« mer de

vvijk.van Brakel i als Gecommitteerde uyt den Krijgs-raad, en den teerdens uyt

voorfz. Burgermeeftcr Huygen van wegens de Stad , te paard uyt na y^„^^"'^

's Vyands leger, alwaar fy gebracht wierden voorden Duc d'Angmn, denvyand.

Soon van den Prince van Condé, die de Officieren , op haare pro-

pofitie en concept van Capitulatie ,
genocgfaam te kennen gaf, als dat

fyfouden wefen Prifonniers de Guerre , en aan den voorii. Burgcr-

mcefter feyde , dat in 't regarde van de Magiftraat noch gecne Condi-

tien waren beraamt, doch ftcldc hem precijscen uyr en niet langer, om
dan wederom te komen ; Waar op de Burgermeeftcr weder na de Stad

keerde , en de hcclc Magiftraat en dcGefwoorenGemecns-liiydcn

op'tStadhuys dedeconvoceeren , dewelke aanftontseenige Condi-

tien op 't Papier ftclden , waar mede de Burgcrmcefters Renfen en

Huygen , in compagnie van de 2. voorn. Gecommitteerde uyt den

Krijgs-raad , weder na buyten reeden , alwaar fy weder gebracht wier-

den by Ducd'Anguin , die op de Conditien van den Krijgs-raad , uyt

den naam van den Koning dcfe flcchte Capitulatie in de Franfclic

Taal apoftillccrde, dewelke in 't Duyts aldus luyt:

R r r De
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Capitulatie X)e Koning willende aannemen de SHhmijJienvan *t Garnifoen van

tiegeaccor- Doesbofg , heeft goet gevonden aan de Commandanten ^ Officiers en
dc«t. Soldaten te accordeeren, dat fy [ouden zjjn Prifonnicrsde Gucrre of

Krijgj-Gevangene^ mits dat fy beloven ^ aanfijne Ma]efleyt ^ de Poor-

ten van de Stad , op 't aangaan van den dag , over te leveren.

Gedaan in 't ï^eldvoor Doesborg defen z i j^nny i6j2.

£nvv/ngeteekent D. L o ii v o i s.

Voort daar nafeyde Ducd'^nguin aan de twee Gecommitteerde

uyt de Magiftraat , dat een van haar beydcn na den Koning mofte rij-

den, waar opdeBurgermeefter //f/y^f"», door A^»". Hnbert tweede

Secret3.ns v:in den Prince van Condé y wierde gevoert op'tHuysden

ZJylenp4^ y daar den MarqHPs de Louvois defe bygaande Capitulatie,

in den name des Konings opftelde en teekende , dewelke uyt hec

Frans getranflateert zijnde , aldus luyt

:

Capitulatie Articukn en Conditien , die 't belieft heeft Sijne Majejleyt te

geaccor-'' accordecren aan de Burgermeejleren en ImvQonderen van de
**""•

Stad Doeshorg,

I . Dat de Koning haar accordeert de vrye Exercitie vanhaare Rc'

ligie.

z. Dat de Magiflraten fidlen behouden defelve Privilegiën y die fy
hebben befeeten, l^dert fy gevveefl z.ijn onder de Heerfchappye van de

Staaten Generaal.

3. Dat Siyne Ma'jefleyt den Invvoonderen en Vluchtelingen binnen

Doesborg fal laten behouden den vryen qgendom van haare Goederen y

en dat hy die fal bewaren vooralle Plonderinge,

udlduó gedaan in 't J^eld voor Doesborg defen z i . funy i dy 2

.

En vva/s geteekent M. Louvois.

Ka dat een Exemplar van dcfc Capitulatie door Ai'. Lowvois , en

een tweede door den Burgermcefler geteykent was , voerde Louvois

den Burgcrmeefter in de prcfentie des Konings, die hem inperfoon

beloofde en verfeckerde de Confervatie en Maintcnue van alle de

poinden in de voorfz. Capitulatie begrepen; Waar op hy gedimittcert

zijnde , om met den voorfz. Secretaris weder te verreyfen , ontmoe-
te den Rit-Mcefter Heemskerk^ tuflchen een Troep Franfche Ruy-
t|prs na den Koning rijden , van wien die met alle fijne goederen wier-

de
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de gegratificeert en vry geftcit tegens de Conditie van Prifonnierde

Guerre, om reedenen, gelijk men feyde, dat hy het Aangcficht des

Konings hadde geilen. Burgermeefter //«^^fw (juam des nachts om
twee uyren met den voorfz. Secretaris , en met de geteykende Capitu-

latie door de Aley^ Poort weder binnen, werdende 2, uyren daar na,

door den Aiurqiips de Louvois met cenige Franfche en Switferfche F"nfchc

Compagnien te voet gevolgt , die het Staaten Garnifoen , behal- nelT Does-'

ven alleen den voornoemden Rit-meefter , dede ontwapenen en in de ''°'5*

Kerk fluyten.

Op dusdanigen fchandelijken wijfe ging over fuiken confiderablen dat Ccet

Fortrefle, die met Volk, Ammunitie, Artillerye en Vivrestotovcr-^'^.'^^"'^^^''^

vloetwas voorhen ,- die noch niet was geforceert , als metSchut-ge-

vecht van omtrent anderhalven dag , en noch geen eenige Attaque

hadden uytgeftaan , die noch geen eenigen voet lands van de Fortifi-

catie was bcdifputeert , die noch nergens was geapprocheert , als alleen

aan eene zijde langs Sloots-Hoorn-werk^ , en die met meer, als eenige

weynige Mannen verlooren hadde.

By dit overgaan ftaken dePaus-gefindc aanftonts haare Hoofden ^aar do»c

op , fe^eende fommige , datfy nu de Magiftraat niet meer kenden, ^^ Paus-gc-

want ly hadden nu wat mede te leggen , en wilden den Gererormeer- werden,

den geen kerk laten tot haarenGods-dienft , waar op fich de Magi-

ftraat addredèerde aan de Louvois , die haar een Kerk toeftont. 's An-
deren daags quam de Secretaris van den Grand-Maiflre eyfchcn voor

de plonderinge van Tin, Koper , Klokken en Canon ló. duyfent

Rijx-daalders, feggende dat fijn Meeftcrfulx toe quam , ter oorfake,

dat des Konings Canon voor defe Stad geplant en geloft was ; en

wat de Magiftraat hier tegen protefteerde , haar beroepende op het

derde Articul van de Capitulatie , fo moft fy nochtans uy t tellen om-
trent 8. duyfent culdens , en in 't laatfte , als deStadwierdegede-

manteleert, metgedultaanficn , dat de Franfche dry ftukken Canon
mede namen , die de Stad in eygendom toequamen.

Terwijlen de Koning Doesborg belegerde , hadde hy de Stad

Zutphen aan de Velauwfche kant door Engelfche-, Schotten en Tren,

enaandezijdevandeGraaffchapdoor Fmnfche en Svvhfers herent,

en dede immiddels defelve op eyfchen
,
gelijk wyverhan delen fullen,

als wy éerft de Cqnftitutie defcrStad fullen befchouwt hebben.

De Stad Zutphen is de Hooft -Stad van het Graaffch.ip Befchryrin-

Zutphen y 't welk onder alle , fo Hoog- als Neder-duytfche Graat- IuIphen»
fchappcn is het outfle , en gehoorfaamde , eer de Stad gebout was , aan

Rrr z de
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de Graven van Zelhem , die daar in gccontinueert hebben tot Graaf

CerlacM de 1 1. na wiens overlijden defc Graaffchap in 't jaar 10S2.

geraakte onder Otto de I. Graaf van Najfuu en Gelderland^ door

een Huwelijk met Sophia^ dochter van den overleden Graaf Wtch-
man. Dit Graaffchap maakt uyt het Derde Quartier van Gelderland

y

en heeft, bchalven Zutphen^ vier flemmendc fteeden , z\s Does-

borg , Deutecom , Lochem en Grol , en twee fonder ftemmen , als

^ Brevoort en Bronkhorfl, De Stad Zutphen heeft voor outs gefor-

teert onder Friejland^ daar aan het aan de zuyt-zijde rontom in Veen-

land grenfde, om welke reeden de Vriefen defe Stad Zwj'f-x/ff» , en

by verkortinge Zutphen noemden. Sy heeft voor outs fterken han-

del gedreeven op Denemarken en Noorwegen , en was een van de

Hanfe-fieeden. In den jaare 1202. wierd fy ingenomen door Theo-

doricm Bijfchop van Vytrecht , en begaf fich naderhand in den Inland-

fchen Oorlog aan de zijde van de Heekers tegens de Bronhhorflers.

Na dat fy de onmcnfchelijkfte wreetheden onder Dhc d'Alha had-

de uytgeftaan , is fy in den jaare 1591. door Mauritim Prins van

Or<2«gtf binnen 5. dagen verovert, enfodanigverfterkt, dat fy voor
DeflcifsFor-

(^^^ vandefterkfte plaatfen in geheel Nederland is geacht; Wantfy
omsingelt is met 10. Bolwerken , als 't Meulen- Traliën- Staaten-

Nieuwllads- Princen- Katten- Steenen-Galge- "t Slijk- en ^tBour-

gondien - Bolwerk , 4. Ravelijnen, 2. Katten , 2. Hoorn-werken

en een Fauchcbraye met een duboclde Gracht , die ten tijde, als de

Franfche dcfclvc quamen belegeren , noch niet volkomen waren

gebracht in ftaat van Dcfenfie,want het Hoorn-werk buyten de Nieu-

Stads-Poortwasgedemoliecrt, zijnde noch de^^allen, nochBatte-

rycn, nochContrefcarp, nochFauchebraycn, noch eenig werk met*

Pallilfaden of Storfipalen omfet.
Deffcifs Ma- ^Ict MaaaTJjn hadde geen gebrek , leggende daar en boven voor
^^'•''"'

^g S^-^^j Qp jei^ -jffji^i cenige Ammunitie -fcheepen , beladen met

Bies-bruggen , Mufcjuetten , Halve-Pieken , Canon- en Mufjuet-

Koeoels y Vriefche Ruyters ^ Hafpels ^ Deelen, Schoppen , en al wat

vorder tot een Leger nodig was. Doch alfo door 't vallende waterden

Tffnl innavigabel wierd , moften defe Scheepen blijven leggen, die

geloft, en by na al de inlaadinge in het Magazjjn gebergt wierd,

werdende de Scheepen , die noch eenige Ammunitie in hadden , in de

grontgcboort, opdatfydenVyand geen voordeel konden geven,
en Garnl- Het Garnifocn beftont in

3 5 . Compagnien te voet en 3 . te paard

,

als mede uyt twee Compagnien Burgeren uyt Uytrecht , een uyt

Amers-
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Amersfoort , en 2. Compagnicn "Waart -gelders
,
ydertot 100. kop-

pen , die met de gedevalueerde en verloopene Garnifoenenuyt Grol

en Brevoon t'famen niet meer konden uytmaken, als omtrent 22. a

23. hondert mannen, bchalven deBurgerye van de Stad , die in ^,

fterke Compagnien verdeelt, en exemplaarlijk gerefolveert was tot

haare defenlie.

Op den T? fy-ny fond de Koning van *t Huys den Vylenpas een J^^
Stad

Trompetter , om defe Stad op te eyfchen , die met korte declinatoire maai opgc-

antwoortwiert afgewcfen/s Anderen daags quam voor de Stad weder ^J^'

ecnTrompetter met twee Roomsf^efmde Edelluyden Benting en Bar-

revelty beydc Landfaten inde Provincie van Gelderland, d'eerllcuyt

het Graaffchap Zutphen, en d'ander uyt d'Over-Betauwej Defe gaven

haar aan voor HoUandfcheHeeren, doch binnen komende, wierden

haaft bekent. Gevraagt zijnde , wat haar aanbrengen was
,
gaven tot

antwoort, dat fijn Koninglijke Majefteyt defe Stad voor 't gehcele

Graaffchap prefentccrde Vrye Exercitie van Religie,Confervatie aller

Privilegiën , en dat het Garnifoen met haar Geweer en Bagagie foudc

mogen vertrekken , werwaarts het wilde , doch in cas het Graaffchap

en de Stad die prefentatie niet accepteerde binnen den tijd van 12.

uyren , dat de Stad dan mofte verwachten , wat Krijgs-gebruyk was, en

dat de Militie door de klinge foudefpringen, alfo de macht des Ko-
nings uytermaten groot was , "t welk indien men niet wilde geloven,

fofouden fy wel een Pas by den Koning te wegen brengen voor 2. a

3 . perfoonen , die 't Leger mochten bcfichtigen. Hier op wicrd by de daar op in de

Magiltraat, Riddcrfchap enGemeens-luydcn Vergaderingebeleyt,
„."erlnsJ""

tot dewelke den Commandeur Svvartfenburg mede verfocht wiert, würdbdcyt,

die aldaar comparcercnde gevraagt wierd, vva|. hier te doen ftont, en

ofmen de Stad wel foudc konnen dcfendeeren }"i^vartfenburg^ die by ^an^eu^°™'
't opbreckcn van Sijn Hoogheyts Leger eerft in de Stad was gekomen , suartfen-

fcyde : Vf'^el hoe mijne Heeren , gy hem Gouverneurs , en ih^ mdar
fe"

«.^
^^'

Commandeur
, gy hebtfo lang de Stadgegouverneert , gy fult uwe Vra-

ge heter heantwoorden konnen , als tk. \ want ik kom eerflvarfch en

vreemt hier binnen , en my ps geen ahfoluyt Pouvoir opgedragen , doch

nevens anderen hehbe verfcheyde defefien geremaraueert , die voorheen

al hadden moeten verbetert zjjny en nu noch , fo veelmogelijk^^ ver^

beetert mojien werden. De Burgcrye defe Vergade ringc bemerkende,

wierd feer malcontent , en hoewel cenige daar van in de Vcrgaderin-

ge quamen , om aan te hoeren , wat Rcfolutie daar foude genomen
werden, fo wierden echter de Rit-meefter SoutcLwde, hoewel te-

Rrr ^ gens



502 'cVERWERDE EUROPA,
Twee Per- getis fijn wil cii dank , en de Gemeens-man ^ohan van E(fen gQcom-

g°rondcn\'' mittccrt , om "s Konings Leger voor Doeshorg te beficlitigen, dewelke
om "s vyands h.ur "s mofgens op den 1 9. fmy derwaarts tranfportecrden.

fichtigen. Immiddcls dat defc bcyde uytwaren , dede den Commandeur
De Com- Svvartenhura alle Militaire en Burger-Officieren, totLicutenantsen

roanJeur cS D
r • r \'

t c
doetdeoffi- Vaandriclis uiclays, bv een komen , haar icrieulclijk atvraagende , of

caderen"* ^7 '^^ ^^^ > ^^^ gctrouwe Patriotten , ten uytcrllen wilden helpen dc-

ftndeeren , dat fy alle ccnpariglijk aan hem , en hy aan haar, met op-

Itcekinge der vingeren beloofden , biggelende fommige van vreugde

de traanen over de wangen. Voort daar op itclden de Burger-Officie-

ren haare refpedive Compagnien dien fciven Eed voor, die {y alle,

londer exceptie , vrywillig prefteerden , en murmureerden fcer over

hctuytgaan van de z. voorn. Gecommitteerde , om welke oorfaak

5. foLieutenants als V^aandrichs feekeren Burgcrmeefter gingen af-

vraagcn , uyt wiens ordre de 2. Gecommitteerdens iiyt waren , die

haar antwoorde : Z/yt o-rdre van de Afagijiraat , 't en is niet tot nadeel

van de Stady enik^hebbermeerby teverliefen^ ^^^ i,J
"> ^^•

Bentingh OndcrtuUclien quam den voornoemden Bentmg 's namiddags bin-

zuï^hcn! dat "^" ^^ ^"^^^ if* ^^ Herberg de Adm^er logeeren , alwaar hy van de
hyopeyft. geheele Magiftraat , daar van maar 5. in 't geheel overig waren, zijnde

de reft gevlucht naar Holland , wicrde belbcht , aan dewelke hy de

voorige Conditie , en de Clementie des Konings weder aanbict, met
verfoek , dat rydcfclve doch nu wilden aannemen , terwijl het noch

tijd was , toonende met ecncn den Briefvan de Provincie van ZJyt-

trechtj by dewelke dcfelve haar aan den Koning hadde gcprefenteert,

't welk fodanige alteratie caufcerde, dat de Magil^raat en Edelen van

die tijd afgenoegfaam fcheencn te mclineeren tot een Capitulatie.

Dei. Pet- Tegensden avontquamende z. Gecommitteerde weder binnen,

tapportl"'" ^^^ dewelke de Magidraat en de Militaire Officieren op 't Sndhuys

Raad hielden tot midden in de nacht , wanneer de z. Gecommitteerde

by haar rapport bekent maakten de over groote Macht des Konings,

tcgens dewelke het geringe tegen-weer van de Stad geenfins confide-

rabcl was, te meer, dewijl fy van alle fecoursenmcnfchelijke hulpc

verlaten was. De Burgers dit vernemende waren fcer t'onvreedcn,

feydcn , dat fy de Stad in geenderhande manieren wilden overgegeven

Tergaderin hebben , alfoo fy noch geen Vyand geficn hadden , &: c.

fan^deMa-" I^^" 20. ^itny wierd voor de tweede maal Vergaderinge gehou-
cifttaat, Rid- den , Waar in de Magiftraat , Ridderfchap , Gemeens-luyden en

Gemeens-^" 5- Burgcr-Lieutenants compareerden , voor dewelke denPrefidcnt
luyden, defe
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defe propofitie dede ; Dat de Koning de Stad hadde laten opeyfchen

,

met belofte,dat indien wy de Stad overgeven,dat wy Tullen een genadi-

gen Koning hebben , dat alle Regenten en Officianten in haare Bedie-

ningen fuUcn continueeren, voegende daar by, fo wanneer men die

wilde inwilligen, dat hy 't daar toe meende te dirigeeren , dat men
12. jaaren van alle Schattingen vry foudc zijn , maar in cas contrarie,

dat de Vyand de geheelc Graaffchap wilde afbranden , en de Stad ver-

overt hebbende, niet een kind inde wicge verfchoonen , feggcnde,

dat men dit fijn leggen temeermoftbehcrtigen , alfo de Provincie

van Vytrecht al hadde gecnpituleert , waar van hy briefen zegel hadde

gefien , die in die Vcrgadcringc ook vertoont wierden. Na defe pro- die elk haat

pofitie vraagde den Prefident elk om advijs , waar op den Burger-mee-
^jen'ln""

ftcr facob van VFinshem feyde : Ik^k^.n niet fien^ dat dit Garnifoen

de Stad behouden k^n , en dat het dienvolgende ceraaden vv.u , de Stad

cp ftilke Conditien over te geven. Burgcrmecfter Hendrikjvan Lache-

ren fcydc : Overmits vvy van onfe Bontgenoten verlaten zj'm , z.ijn vvy

genootfaakt ons op fulke Conditien over te geven ^ met welk Advijs haar

de Burgermeeltcrs Dirkjvan de Vf^al qï\ Adrian /^^//^ conformeer-

den. HicropwicrthctdebeurtvandeRiddcrrchap, uytdcwelkede

Lam-Dr
ofl

Hekeren feyde , dat men fulJie Conditien niet mofl verwer-
pen , maaraannemen , anders fottde de Graaffchap in bloet en vlam ge-

jlelt werden. De Heer van l'^orden feyde : Bj fo verre men fulke

Conditien met aannam , dat mengeen goede Patriotten vv^ van 't Land^
en by aldien de Stad niet wilde accordeeren , dat fy voor de Ridderfchap

wilden aceordeeren. Dit Advijs wicrt van alle andere Riddermatijje

Pcrfonen eenpariglijk tocgeftcmt , bchalven van den Heer Schimmel-

penning , dewelke feyde , dat hygeenftnsfoude toeflaan met den vyandfch

in eenige Capitulatie te begeven , alfo men noch geen vyandgefen hadde.

AlledeGemcens-luyden volgden, naar gewoonte, de mccfte Stem-

men', behalven alleen Do^or Z/4;7/j;7? , die fichcordaat toonde. De GenereufcBT • ^
r^

r 1 • I r antwoort
urgcr-Lieutcnants waren gencrenler vanrciolutie, enbewcclen in van jan

der daat , dat fy betere Soldaten waren , als de voorige , want de eerde ^'^"'"^n-

onderhaar, zijnde een out vroom Burger, genaamt fanCo-.dman,
feyde: VVelhoemijn Heereni Ik^heb mijn leven nietgehoort , dat men
fidken flerken Stad , die met fo veel bloets van o?7fc Voor-P''aderen ge-

hoft is
^ fal overgeven, geen eerlijke luyden kannen fuiken Stad overge-

ven , die fo van alles voorfien is , en noch geen Vyand beproeft heeft ;

VVat my aangaat , ik flem ditgeenfns t oe , maar falde Staddoor de Vï^a-

penen helpen defendeeren , waar toefch onfe Burgeren met eede verbon-

den
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den hebben. Lieutenant ^ohan Gijfen Ccydc y dat men fuiken Stad niet

kpnde overgeven
i
fonderf^yant te fien. Liet4tenant Hendnl^Haak^Sid-

vilccrde, datmenfuiken Stad met konde overgeven j fonder fich te ver-

weeren. En de Lieutenant Barent Keetel leydc, Ik^fal geenfms con"

fentgeven y defejlerk^e Stad ^ van allesfovvelvoorficn ^ over tegeven.

Couiman ^jj Pjjj,^ op de Vergadcringe opftont
,
quam feckcr voornaam Heer

fochc tot hydiQwLt.Cctdmani feggende : "Wel hoe Cö«/w^«, hoe ftcltgy u
vcrandenngc

^^ ^^^ ^- j^ „ q^^,, ^^^^ j^^ ^^^ Bloct-bat fcttcn ? wcl necn , antwoor-

de hy, ik wil de Stad voor een bloet-bat bewaren, want indien wy
eerlijke luydcn willen zijn , konnen wy fuiken fterken Stad aan den

Vyand niet over geven , maar konnen en moerenfe wel defcndee-

ren. Over dit fcggcn formalifeerde lich dien Heer met defe woorden.

Dat bleet y datver<Toten fal worden, falaan Hvven Gordel kpmen. Als

Couiman hier op met gcncreiife woorden antwoorde, quam licm een

ander Heer dusdanig reprocheeren : Ik,hadde gemeynt , datgjvvaart

een goet man voor Gods Kerk^, daar kont ghynu watgoets voor doen y

maar fo 't naar h Advi'js voortgaat
, fuilen wy die verhefen , en fo vvj

de Stad niet overgeven
, fal niet een kjrndin de vviege levendig blijven,

Couiman bleef Itantvaftig by fijne voorigc rcfolutie , fcggendc :

f'^oor Gods Kerkjwd ikyechten, en die niet overgeven , God falfe te

meer bewaren y maar dat den Vyand-, alles dreygt te vermoorden, dat

is het oude liet'jen ; Ikjben in mijn ]onge jaaren ook^een Soldaatgevveefl ,

toenfeyden almeefo , maar kreegenfelden andere antvvoort , als : Kruyt

en Loot hebbenwy ten bcflen ; Menigmaal heb tk^gefien , dat men de bejle

conditien bedong , als men het delferaat/le flont , en als den Vyand al de

Galderyen hadde geleyt over de Grachten. Hier mede nam Couiman

fijn affchcyt , en haaftcn fich na fijn Wachthuys , daar hy fijn Volk dap-

Coulmans per encoura"cerdc. Kort daar op wort Cö;</^w^«j Vrou , door twee

wo°on''fe« byfondere meydcn aan 't Huys van feekercn Heer , daar twee Me-
coidaieiijk. Vrouwens prcfent waren, haallig ontboden , op voorgeven , dat haare

welvaart daar aan hing, alwaar haar wierd voorgehouden, datfy haaren

Man mofleflillen , eer hy de Stad in vuyr en bloet fette , alfo der een Ac-

'coort wa.i , daar hy Jich tegen jlelde. \^z{t Vrou antwoorden met een

mannelijke cordaathcyt : Doet mtjn man daar mede cfualijk,, l^^t de fu-

fitie over hemgaan, ikJ^en daar opgerufi , dat hy niet anders fal doen , als

ditt't bejl is voor de Stad, en buyten dat , fo heeft hy ook^geen authori-

teyt om ycts te doen. Ja wicrd haar gcantwoort , u man is een Lieute-

nant van de Bur^erye , en 't ts te verre gekomen , men moet met geeti

Koning de gek^fcheeren , daar op de V rou wederom : Waarom heeft

men
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men^tfo verregebracht , fonder de Burgerye te kennen ? De Me-Vroii-
wens feyden : 't Is beter geregeert te werden van een Koning , als van

Tellers en Weevers ^^ waarachtig het is met om Zutphen , maar alleen

om Holland te doen, en gy luyden hebter niet veel by teverliefeny het

welk Coulmans Vrou hier mede beantwoorde, dat het een muysalfo

feer doet , wanneer men haar het vel afhaalt , als een Deenfen Os. So

haaft cjuam fy niet weder f'huys, ol; wiert al weder haaftig ontboden tot

een andere Me-Vrou, die haar met even harde woorden niet meer

konde verfettcn , als de voorige. De Vrou als een Martiale Amazfine

by haar man komendei relateerde hem "tgepafleerde, waarophyfc

belafl:e> datfy haar met die faakegeenfms foude moeyen , alfo het

geen vrouwen werk was.

Onaan^efien het Contra-adviis van de Burger-Officieren en de '^^ T^f*'

goede rclolutie van de Militie en Burgerye , lo wierden cenige articu- uytgecom-

len op \ Papier gebracht , en 3 . Perionen als Gerrit Keying , Adrian «>iQ<ie"t,

Vaïk^ en fan van Effen gecommitteert om met den voorii. Ben--

tingy haar na den Koning te vervoegen , en met den felven te han-

delen voor de geheele Graaffchap , werdende ondertuflchcn de on-

willige door alle bedenkelijke motiven aangefocht totftilftantenge-

ruftheyt. Immiddels quam een Karos en een Wagen op de Markt voor

'tVekhoen, daar mede haar de Gedeputeerden met Benting fouden

begeven hebben na den Koning op den Vylenpas , 't en ware fy door doch wierden

de t'famenrotteercnde Burgers belet waren geworden , die met den g^j^belcu"'

Commandeur Svvartfenburg door liftigheytdefleutels van 2. Poor-

ten , waar onder eene , die fy uyt moften , waren machtig geworden,

want eenige Burgers niet alleen dreygden de Gedeputeerdens, als fy

buyten de Poort mochten komen,met Canon van achteren in te fchie-

ten, maar begonden omtrent de Caros en "Wagen ook met fteeneii

tegooyen, fodatelkvandeHeerenom'tleerfteheenfloop, latende

Benting alleen vertrekken y na dat hy alles welhadde dooriicncnaf-

gcfpeculeert.

Hieropbegonde vrcefe onderdeflauwhertigetevermeeren, die

de Burgers door hunne Vrouwens , door beloften en dreygementen

tot haare intentie fochten te infledeeren, feggendc, dat de onwilli-

ge by de Franfchen in de Poorten fouden opgehangen worden/t welk

evenwel op de Burgers weynig kracht hadde.

Benting by den Koning komende , relateerde hem de oneenigheyt l**" Hertog

en vcrwerringe m de Stad , dat den Koning moveerde , om aanltonts i<omt de stad

fijn Broeder den //ier^o^ i/^« Or/^^iw^ derwaarts te fcndcn , om Zut-^^^^o^^^^»

S rr phen
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phen in pofleiTie te nemen , of in cas van refiftentie, te belegeren.

Den Hertog nam fijn refidencieophetHaysdcn Boedeihof
y

gclegferi

tulTchen Zmphen en Deventer , en hadde tot fijne Generale Offi-

ciers de Graven van Gadagne cii Lorge^ en èi^ïi' Chevdier de hor-

raine.

Op den volgenden dag , zijnde den \\ fmy , vertoonde fich de

Vyant voor^'teerfte aan de Holfjler-Brugge ^ daar hy met 't Canon

uytde Stad fo wakker door delSlilirie verwcllekomtwicrde, dathy

met verlies van eenig Volk moft retirceren. Doch 's nachts begon hy

doet appro- buytcn de Nieu-Stads-Poort aproches te makeri, en een Batterye op te

Baaetyc"" werpcn , daar van hy 's morgens den ^s dito om 4. uyren met 6,

nakM* Stukken Gefchuts op de Stad begon teflanqueeren , maar wierd van

dry Bolwerken uyt de Stad , door ordre van den Commandeur, weder

fobeantwoort, dat in 3. uyren tijds 3. van fijne Stukken lam , en

om iP
. uyren alle 6. onbruykbaar waren , fo dat fy daar na geen fchoot

enBombcn ^leer deden, als uyt Mortieren, die doorde Vuyr-ballenofBomben

fchietcn. cenige fchaade veroorfaakten , dat de kleynhertige wat verzaagde,

's Nachts wierden de Stads "Wallen door de Burgers weder gcrepa-

reert, daar fy aanftukkcn waren. In defe confufie wierden de Bur-

gers, die aandeNieuw-ftad-Poort waren, feer afgemat, alfofydach

en nacht op de Wallen en in de Fauchebrayen wierden gelaten, fonder

De Soldaten afgeloft te Werden. Een Compagnie Soldaten fmeet haar Geweer

StT °°"
neder, en wilde niet vechten, alfo in eenigen tijd geen geld ontfan-

gen hadde, en nu geen broot hadde om teeeten, daar doch in 't Ma-

gazijn daar van overvloet was.'

Ecu Uytval. Den \\. Junj wierden by nacht 300. man uytgelaten , om den

Vyand uyt fijn Werken te drijven,maar quamen in goede ordre M'eder

binnen, fonder yets notabels nytgerechtte hebben, achterlatende

2. mannen.
Een tweede Den \t dito wilde men den uytval hervatten , met 400. man te

^l'tvai.
voet, en een Troep Ruyters, die een langen tijd in 't Ravelyn voor

de Nieu-Stads-Poort raat hielden , haar verdeelende in 4. Troepen ,

daarvan deeerfte aangevoert wierdedoorCapiteyn Scheltinga , die

daar mede avanceerde tot op de Loop-grave van den Vyand, dewelke

hy, naapparcntie, vermeeftertfoude hebben, als hy van de achter-

troepen behoorlijk ware gefecondeert geworden ; In 't retirceren

cjuam de Franfche Cavallerye furieus op de Poort aanfetten, doch

keerde furieus wederom , als eenigc onder haar door 't Schroot uyt de

Stad quamen te tuymelen. Ondertuflchen hadden de Franfche de Con-
trefcarps
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trefcarps Gracht, doordeSluysaandeNieu-Stads-poort, dicvande DeFranfche

Burger? r|^,%^ i. dagen te vooren was tocgevult , en met aarde en rijs-
cJSf"efcar

hout geftopt , afgetapt door 't Beekjen , dat na Holffterbrugge loopt, gtachra?,'^^

en waren van intentie de Buyten-Gracht mede af te tappen , dat haar

licht foude gefuccedeert zijn , wegens de excefTive droogte en leeg

wate^iin den 3j//«/ , doch vvierde den volgenden dag gecapitu-'

le?rt.„j . -h ri;:

,. Den r! pHny deden de Burgermeefteren weder een Vergaderinge waar op

beleggen van de Ridderfchap
, Gemeens-luyden, Commandeur en ^aderfn^**

de Burger-Officieren , tot Corporaals induys , haar afvraagende , of word'gc-

'tnoch geen tijd was van parlementeeren , daar op fy van de Ridder-
'"^"'^"'*

fchap en Gemeens-luyden tot antwoord kreegen : y4ls het de Heerenfo en geadvi-

verfiaan , Fiat, van den Commandeur : Men kan de Stadnoch welwat '""] ^°' ^*'

honden y maar onmogelijk lang defendeeren , en van de voorn. Coulman:

JkXan mijn voorig advïjs noch met veranderen , men heeft noch tijds ge-

noeg , om een goet accoort te maken , maar als gy de Stad doch wtlt
overgeven ^ f» bedingt dan eengoet accoort. Hier op wierden mede de
Officieren tot den Krijgs-raat geconvoceert, en afgevraagt haar advijs

,

onder dewelke ecnige noch geenfins inclineerden tot een Capitulatie

,

daar toe fy doch eyndelijk noch wierden geperfuadecrt. Mencommit- en g«o»-

teerde dan aanftonts eenige Perfonen , Ib uyt de Ridderfchap en Mc- "'""JbS^*
giftraat , als uyt de Gemeente en de Militie; als den Land-Droft Hee- <*«"»

\eren en den Scholtes Ripperda , Adrian Falk^ en fan van EJfeh ,

als mede de Heeren l^lardmgen , Schimmelpenntng^ (Crc. naar Dm
d'Orleans , die op den Boedelhof by 't Dorp Gorfel logeerde , al-

waar het gros van 't Leger, dat geen loooo. mannen ftcrk was, Ia<y

gecampeert. Defe Heeren vertrokken na de middag, op goet vertrou-

wen , fonder Franfche Oftagiers weder in de Stad te nemen , en ftel-

den des Konings Broeder haare geconcipieerde Articulen fchriftelijk

voor, die hy verwierp, en in plaatfe van die, defe voorfchreef ; te die met Duc

weten, dat de Bnrgermeefers in de Regeeringefouden blijven , en Frv-
^'^'^'""^

heyt van Religie behouden \ dat de 'burgers tn pojfejfie van al haar ooed

fouden blijven ; en dat de Militie op genade van den Koning foude leven.

En hoewel de Gcdeputeerdens hier tegen wat wilden haquctteeren
,

fo achten Duc d'Orleans fulx onwaardig, om aan te hoorcn , dewijl

hy van de groote confufie en difordre der Stad verfcckcrt was, maar
dede hanr voort weder vertrekken , en met eenige duyfcnt Ruvters en
VoctvoJkconvoyeci-en tot aan de Nieu-Stads-poort, alwaar ondcrtuf-

fchcnccnigc Frarjfchezl Wircn gedrongen tot in 't Ravclijn,cn fouden
Sfl 2 geduy-
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geduyrende den ftilftant van Wapenen , en fonder de Gecomniittecr-

dens weder te rug te verwachten, in de Stad gedrongen- zt)n, 'tenzy

fy waren geftuyt geworden door het optrekken van een Tóuw-bruggei

Tranfche AandePoort komende riep fcker Burgermceftcr aan de Burgers op de

BerTzutphen, Wallen ftaande; Goet accoort Mannen , maakt oopen. De Poort was

{o haaft niet oopen , of de Franfche quamen met de Gecommitt-eer-

dens in vollen marfch binnen, tot fuiken mifnoegen van de Buréi^rSi

dat eenige de hayren uyt het Hooft rukten , endatdegehe, die noch

in volle poftuyr op de Wallen en Binnen-Poftenftonden , op 't gehoor

van den Franfchen Trommel- flag , haar Geweer nederwierpen , en

confufelijk in haare huyfen liepen , flaande deuren en venfters toe ,

fonder die voor ymant open te maken , alfo fy den inhout van de Ca-

pitulatie niet wcetende , hertelijk bevreeft waren voor een generale

plonderinge , daar van in de Nieu-ftad en achter-hoeken aan eenige

huyfen al een begin gemaakt wierde , dat een ellendigen en deplora-

blen voortgang genomen fouden hebben , 'ten zy door hooger hand

de Franfche foldaten waren geordonneert , om dien nacht op de Markt

te blijven,

endifarmec» Het Staatcn Gamifoen wicrdaangefeyt , om onder haare Vaandels

mfocn! ^"'invollemonturetecomparecren , gelijk ook gefchiede , wanneer fy

alle fo wel Officieren , als gemeyne Soldaten wierden gedifarmeert

,

en opgeflooten in de Groote Kerk , daar fy haar met water en broot

fo lange moften behelpen , tot fy haar Ran^oen opbrachten , dat ee-

nigcn onmogelijk was, die 't felvc met bedelen aan der burger-huyfen

moften colledeeren laten tot haarerverloflinge uyt die mifcrable gevan-

keniffe , daar veele door ftank en vuyligheyt vergingen , en weg

ftierven , en noch meer fouden vergaan zijn , 't en ware fy door de

snede- dogentheyt der Burgeren in haar ellend getrouwelijk waren ge-

fecondeert geworden.

?.yrchenran- Den Commiftaris Generaal van de Artillcrye eyften van de Stad

tcMeX. voor Ran^oen van 't Koper, Loot, Tin en Klokken , (alfo des Ko-

nings Canon voor de Stad geplant , endaaropgefchootenhadde) de

fomme van 30. duyfent guldens in dry termijnen tje^etaalen , of dat

hem al de voorii. Metallen fouden werden uftgereykt , op pe-

ne van plonderinge j Doch wiert de vooren gefpecificeerde fomme

gereduceert op 15:. duyfent, daar op aanftonts 8oco. guldens

wierden betaalt , die de Magiftraat , tegens obligatie, uyt het Com-
ptoir lichte.

£ RoSi;^. De Stad kreeg tot een Commandant Mr Momefran die goede

scfiudc difci-
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difcipline hielt, en de Gereformeerde , by verfchcyde voorvallen,

maintineerde tegens de bitfe injiiricn en opprelTien van de Rooms-
gefinde Burgers , dewelke^ na dat fy , op den l\ Juny , de Grootc
Kerk op een belachelijke manier , en met het geellèlen van den armen
Predik-ftoel , hadden ingcvvijt , niet alleen niet wilden tolereeren , dat

deOn-roomfehaareygenedood-groevengebruykten, maar ook een

kind van den Predicant PUntius uyt her graf weder opgenomen foii-

den hebben, fo niet den Commandant fulx wel exprcllelijk verboden

hadde.

Omtrent den felven tijd wierpen fich eenige Rooms-gefindc voor
nieuwe Gedeputeerden op , van dewelke Prefident was de Pa[}oor

vanp^^eel, en Afleiloren jonker Svveden van Baal^y Doctor Vos en

fonkerVeer , voorgevende daar toe van den Koning Commillie te

nebben ; Defe namen fellie inde Kamer der oude Gedeputeerden,
fonder defelve daar over te kennen, alwaar fy een fcckcren dag beraam-
den tot verkoopinge van't 2aat-gewas,dien ^^ alomme in de Steeden en

Dorpen publiceerden met affidie van biljetten. De oude Gedeputeer-

den fonden hierop twee uyt haar na Ntmvvegen aan den Supper-In-

tendant , die haar volle Commillie onder hand en zegel gaftoe conti-

nuatie van haare Bedieninge , waar mede (y de voorfz. Nieuwelingen

,

als fy met haare verkoopinge befig waren , door alliftcntie van den
Franfchen CommilTaris Gajfart deden opftaan , en haare pretenfe

Commifïie, metbyfondercreproches, verfchcuren.

Na dat Zutphen fich op den i| funy aan den Hertog van Orleans Duc d'Ot-

hadde overgegeven, quam hy 's volgenden daags de Stad en de Forti- '"^^ H'""*

ficatien met alle fijne Officieren bcfichtigen , en begaf fich danr op na den Koning.

^t Veldvan Billon tuflchen Arnhem en Doesborg , daar hy den Koning
paraat vont, om naarl^^rr^tr/jf te vertrekken, aanwienhyprcfcnteer-

de 29. Vaandels en 2. a 3 . Standaarden binnen Zmphtn verovert , waar
op fy beydc haare Legers.opbraken , en met defelve de Velauvve over

recht naar Vytrecht marcheerden , daar wy haar (o lang fullen laten

juften , tot wy vertoont fullen hebben , wat Turenne tot de Grave^
Nimvvegen en daar omtrent verrichten.

Aan de A^aas waren dry Fortreflen, als 't Huys te Gennep , de

Crave en Ravefleyny die met Staaten Garnifoen fo flecht belet wa-
ren , dat geen van dryen fich behoorlijk konde defendceren , waarom
goet gevonden wiert, ren tijde, als de Franfche Mjchtfccr avanceer-

de, twee derfelverteabandonneercn, en met het uytgclichte Garni-
foen en Magazijn de derde te verfctkcren , om daar door de AUas

S ïi 3 be-
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^ A V E- beflootcn te houden. In gevolge yan defe rcfoliuie wierd Ravesteyn

lecvacuccrt. op den 23. Junf van fijn Gamifoen, beftaandein 5. Compagniente
voet , en van een reedelijkcn voorraat van Artillerye , Ammunitie
en Vivres geëvacueert, en deflad Grave daar mede verfterkt. Defc
ftad Ravefleyn wierd van den Hertog van Nieuhurg , die defelvc

hem toeëygent , met confcnt der Fran[chen in poflèfïie genomen,
die alle Monumenten en \C'''apens der Geunieerde Staaten en Princen

van Orange voor 't Stadhuys en elders dede verbreeken , en de Fortifir

catie , door ordre der Franfchedemolieeren. i

'gennep ^P *^^^ ^^' ^^'^^ wierthet Huys te Gennep mede geëvacueertt

geevacueett. van 4. Compagnien Garnifoen, 5. Stukken Gefchuts, en 37. "Wa-
gens met Bos-kruyt , Koegels , Lonten , Granaten , 6cc. 't welk
naar Nimvvegen y doch voor 't grootfte deel naar de Grave wierde

vervoert, waar op Mr. dn Pleffis^ in den naajiiefijnesKonings , het

felve Huys fonder flag of ftoot in befettinge nam , niet tegenftaandc

'tfelre wegens fijne Fortificatie fo rcdoutabel was, dat defielfs naam
Detrelft be- door de hecle \^'"ereld bekent was ; "Want na dat de Spaanfche in het

jaar 16^ 5. Schenl::en-Schans door een Entreprife hadden verrafl en

verovert, hebben fyaanftonts dit Huys, 't welk met Ravejleyn neu-

traal en gedemanteleert was , en niet meer , als in een bloote Gracht

lag, met een Royaale Fortificatie voorfien, en, (gelijk fy met Rave-

fleyn mede voorhadden , 't en ware fv daar in door de Staaten waren

geprevenieert) omtrokken met 2. byfondere "W^allen , yder van

5 . Bolwerken en een Ravelijn , die met Bruggen aan een gehecht wier-

den over brede Grachten , dewelke door een Riviertjen de Niers wier-

den bevochtigt, en van't tehoogewater, dooreenSluysinde Aïatts

konde ontlall werden. Defe Werken waren van buyten noch omsin-
gelt met een Contrefi:arp en Buyten-gracht , en met een groot Kroon-
cn een Hoorn- werk , fo dat 't felve in den jaarc 1(541. door Prins

Fredenk^Hertdrik^mcx. een fwaar Leger niet konde verovert werden,

als na een harde belcgeringc van 7. wceken.
Refüiutic Uyt confideratic, dat defe 2. plaatfen , nevens fo veele andere,

om de uyt mancjuemcnt van nootfaakelijkhcdcn,fo fubit en fonder tcgenvvecr

te vctiaü ^^^"^C" vervallen in handen van den Vyand , die met groote fchreeden

avanceerde , komende den Graaf van Chamilli met een Leger van

omtrent 10. duyfent man, dat hy bj J/^/f^i^ vergadert hadde ,

mede recht op de Stad 's Hertogen-Bofch aantrekken , daar hy wel.

8. dagen een Spion in hadde gehad , die hem advifeerdc, dat den.

Bofch in allen declen defedueus en byna van al het Canon en Am-
munitie
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munitie ontbloot vvas, daar mede de Grave en andere plaatfcn ver-

fterkt waren , en geen meer Garnifoen binnen hadde, als 5. Com-
pagnien Voet-volk onder den Gouverneur Kilpatrik^^ daar mede hy

niet alleen defe Stad , maar ook de omleggende Schanfen foudc bewa-

ren , die in haare Fortificatien vervallen , en door faute van reparatie

byna tot ongebruyk waren geraakt ; So wiert by de Collegien van

haare //o: Hog: en den Raad van Staaten tot defe extremitcytgere-

folveert , dat de ftad Grave geabandonneert , en 's Hertogen Bofch

en bommel met delTelfs Garnifoen en Magazijn te beter voorfien

fouden werden. Om 't welke ten fpoedigften te executeeren , na

's Hertogen-Bofch wierden gecommittccrt deHeeren Scherf qu den

Thefaurier Generaal B«r^ , die van daar op den 28. funy een Ex-
preffen depecheerden na de Grave , aan den Ingenieur Queryn van

Lobbrecht , om van haar cito af te halen deOrdres van haare Hoo(t

Mo<r. tot het evacueerenvandeftad Grave, Lobbrecht in den V>ofch

komende , ontfing aldaar op den 29. ^imy , nevens een fomme
Gclds, totlictcvacuecren vandeGr^z/e teemployeercn, devoorfz.

Ordres, die hy op fijne te rugkomft , met hctPoort-fluytcn van de

Grave dien ielvcn avont noch overgaf in handen van den Gouverneur
den Heer van Walenburg , dewelke daar op van ftonden aan den daar toe den

Krijgs-rjat aan lijn Logement dede vergaderen , die heel verlet nietverftaar,

ftont in 't aanhooren van dien , en nam daar op datclijk contrarie Re-
folutie, van niet uyt de Stad te willen trekken, alvorens fy daar toe

expreflc ordre van Sijn Hoogheyt den Heere PrincevanOrange had-

den ontfangcn. \C^aarom den Gouverneur aanftonts door fijnen Die-

naar gcnaamt Cromvvel een miffive fond aan Sijn Hoog-gemelde Hoog-

heyt die toen omtrent Bodegrave vvas , en een andere aan de voorfz.

2. Heeren Gedeputeerden in 's HertogenBofch , haar notificeeren-

de de genomene Refolutie van den geheelen Krijgs-raat, De Heeren
Gedeputeerden fulx vernemende , fonden voort weder een ExprcfTen

te rug aan den Gouverneur, met Ordre, dathyop'tfpoedigftefoude

hebben te achtervolgen de Refolutie van haare Hoog A4og\ die haar

in mandaiu was mede gegeven , of dat de Schade en Intereffe , die het

Land daar door mochte komen te lijden,op hem fouden verhaalt wer-

den. Den Gouverneur Az^t nadere Ordre ontfangcndc , wilde dcfelve

met goetvinden van den geheelen Krijgs-raat echter noch niet vol-

doen, 'twelkhyperExpreflèn aan defclve Heeren Gcdeputeerdens
bekent maakte, die op den laatflen ^«;;y daar op antwoorden; In-

dien hy haare Ordre niet en pareerde, dat fy hem , en den voorfz.

Inge-
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Ingenieur fouden doen ophangen.En alfoder toen noch geen befcheyt

van Stjn Hoogheyt te rugge was gekomen , (^twelk ondoenlijk was
wegens de groote diftantie en korten tijd , en wegens de geduyrige en
prelTante occupatien-van Sijn Hooggemelde Hoo^eyt ) fo wiert eynde-

doch eynde- jijk op den I . ƒ«/ƒ by den Krijgs-raad gerefolvecrt , dat men het Gar-
»j

uy"re t-

nifoenfoiide doen preparatie maken , om den z. dtto naar^'j- Hertogen

Bofch te vertrekken
,

gelijk ook des ochtens om lo. uyren gefchie-

dc , wanneer het Garnifoen buyccn de Stad op den Ham (ich ver-

gaderde , van waar het omtrent 1 1. uyren begon te marchecren>

ftcrk zijnde 33. Compagnien , die t'famen uytleverden 2425.
koppen.

Berdiriivingc Dit cdnlidcrablc Garnifocn quiteerdc in diervoegen een plaatfe,

^^"ens^aare
dicniet minder confidcrabelwas, endte men konde leggen deeenig-

fortificatie, fte naaft Adaajirichtt^ zijn onder alle de Fortreiren van den Vereenig-

den Staat, die fondcr notabel gebrek was j "Want fy is gelegen aan de

Mat(4 , in fuiken laagen Land , dat aan eene zijde licht onder water kan

gelet worden , en was omtrokken met 6. fware Bolwerken , 6. Rave-

Ujns, 4. Hoorn-werken en met breede en diepe grachten, welke ^)^er-

kenalle net opgehaalt en metStorm-palen en Pallifladen omfet w;-

ren , behalven het Contrcfcarp , dat maar omtrent de helfc was gepal-

lifladeert , en met Storm-palen voorfien.

enMagazi|n. Op dc'W'^allen fag men 5^2. Stukken Canon, die alle, uytgeno-

men 4-^5. van Metaal waren , onder dewelke 2. Stukken waren

tot 48. ponden fchietens , 8. tot 24. ponden , 12. tot 12. pond.

6. tot 8. pond. 6. tot 6. pond. 5. tot 4. pond. 5. tot 3. pond.

z. tot 2i. pond. .3. föf 2. pond. en 3. /on. pont. Hier toe manquecr-

den geeneKoegcls van alderhande Calibre, nochKruyt, alfo daar

van 140. duyfcnt ponden , met 70. duyfent ponden Mufquet-koe-

gels , 15. hondert Hand-granaten , en genoeg Vivrcs en alderhande

flag van Oorlogs-Inftrumenten in 't Magazijn in voorraad was, fo

dat men daar in niet vont te manquecren , als eenige Affuyten , waar

toe Raders genoeg vaardig lagen.

Het Ganii- By "'t evacuceren van defe imprennable Fortreffe nam 't Garnifoen

crekt.^"' mede 3. Mctale Stukken (eenige der refteerende wierden door den

Ingenieur Lobbrecht op de "W'allen vernagelt ) en arriveerde des

nachts om 10, uyren binnen 'sHertogen Bofch, alwaar het feer vcr-

moeyt en afgemat zijnde , dien nacht onder den blauwen hemel moftc

ruften, ter oorfakc het om de laatheyt des tijds niet konde gebillettecrt

worden.

. On^
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Ondcrtuflchen hadde Sïyn Hoogheyt advijs ontfangen , dat den KriigtConv

Heer Graaf de Alontery Gouverneur der Spaanfche Nederlanden na "* *'^*^^^'

de Steeden van 's Hertogen Bofch en Breda hadde gefonden 18.

Com}p^.gn[cn onder den Graaf van ScheHart y omdefelve, ingevol-

ge van 't Tradaat van den 17. December 1 5-1. te helpen defendcren,

'c welk Sijn Hoogheyt dede rcfolvccren , om den voorn. Dienaar van

den Gouverneur f^ralenhurg mctter haaft weder te rugge teexpc-

dieeren, met ordre, dat den Gouverneur de Stad Grave niet foudc

verlaten, en by aldien die aireede verlaten was, dat hy fich met (ijn.

Garnifoen van Ronden aan weder derwaarts (oude begeven. Defe
Ordre hadde den Gemelden Gouverneur fo ras niet onitangcn , of hy
communiceerde dcfclvc aan den Gouverneur w^n's Hertogen Bofch

,

aan wien, als ook aan de Magiftraat defe tijdinge feer onaangenaam
was , alfo fy het felve Garnifoen tot haarc fecuriteyt Ucver by haar had-

den willen behouden.

Den Gouverneur VTalenhurg gaf voorts Commando aan dz^^

voorfi. Ingenieur om de Artillcrye en alle ap- en dependentien ic

prepareeren , en met het Garnifoen 's namiddags om 4. a 5. uyreu

weder na de Grave te vertrekken, daarheen hy felfs om :^. uyrcn voor

afreed met 80. Dragonders , om de Stad byprovifie weder te befcc-

ten , en daar binnen afte wachten fijn volgende Garnifoen.

Ondcrtuflchen was den Marfchalk de Turenne voor Nimvveaen Gedepaiffr-

geadvertecrt van 't evacueeren van de Grave , derwaarts hy voorts tlnmVcmin

lond ^^ de Clodore met ^o. man en een Trompetter, om de to' <^«^ ^'•'v'-'-

Stad te fommecren , dat fy fich foude overgeven , of ten min-
ften , dat fy haar fo lang foude innemen, tot dat deBurgermeefteren
met Turenne hadden gecapituleert, Clodore kreeg van de Stad toe

antwoort, dat hy alleen wel mochte binnen komen, gelijk hy dede,

werdende gevoert op 'tStadhuys, daar hy voor deMagidraat , die

vergadert was , fijne Commiffie opende. De Magiftraat feyde ; de-

wijl haare Stad geen Garnifoen in hadde , en defelve daar door neu-

traal was , dat fy haarc Neutraliteyt mcynden te confcrveeren , waar

tegensMr Clodore haar fterk begon te perfuadeeren , om de Stad aan

dcDifcretie van fijnen Koning over te geven, dat fy anders op haar

fouden halen dcflèlfs ongenade , en dat fy tot dien eyndeaanftonts

ymandfouden deputeeren nd^Turenne y die Nimvvegen belegert had-

de; Waar op de Magiftraat eeniguytftel nemende, delibereerde wat Ged.'pufcfr-

haar in dcfe extremitcyt te doen ftont , en nam refolutic , om des an- cmvï u^

deren daagSj zijnde den :. F?</r, feckcrc pcrfoncn uvt haarmet het Tnrennci;c-

1 t t Con-
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Concept van een Capitulatie, dat fy ondertuffchen formeerden, te

dcputeercnna Turenne., die den felve nacht door den Graaf van S*.

Martin van al \ gcpaficerde Ad vijs kreeg.

DeGouvet- In den morgenltont gingen desStads-Gedcputeerden onder 't gc-

weder^voor
l^yt van de voorfz. 30. mannen, die aan de over-zijde van de Matit

dcGrave. waren blijven ftaan , naar T«rf«;?(? , ondertuflchendat deGouvcrneur

Vyal^nhurg met de gemelde 80. Dragonders 'savonts voorde Poort

quam, die hy wilde open gemaakt hebben, voorgevende, dat een

fterk Garnifoen na by was. Dit bracht de Rooms-gelinde in allarm

,

te meer , dewijl haar door Adr^ Clodore wiert voorgehouden het

gevaar, dat haar dreygdc , in cas fy den Gouverneur binnenlieten

komen, feggende, dat den Hertog van Luxemhorg , den Graaf de
Chamilly enden Hertog van Turenne^ yder met een Leger haar haaft

fouden komen belegeren , en revenge nemen van haar doen.

Dit niet tcgcnflaande, raakte de Gouverneur ^-^/^-«j/^wW^, tegens

wil en dank van die van de Stad, noch binnen, daar hy fijn Garnifoen

dien nacht met groote fmerten afwachtc.

Franfche ko- Den 4. ƒ«/ƒ in dcn morgen-Üond quamcn ccnigc FranfchcTrou-

Gravel
^ pen tc paard onder den Vcld-Marfchalk du Plejfis by de Reekfche

Molen omtrent de Stad, om die in polTefTie te nemen, daar fy de

omliggende Dorpen, als Hees y Rees,C^c. uytplonderden , endoor

een Trompetter met een Officier geaflifteert zijnde, de Stad opeyftcn.

Jï'/'. Clodore hadde immiddcls denMarfchalk PleJfis door een briefje

fecretelijkgcadvcrteert, hoe klcyn het Garnifoen binnen de Stad, en

hocgroot het aannadcrende Was, dat men den Gouverneur f^Falen-

buriT foudc hebben tot fijne difcrctie, als men het verwachte Garni-

foen onderwegen kondc flaan. Dn Pieffis ondertuflchen vaneenige

meerdere Cavalleryc onder den Marqtm de ICoyeufe geaffifteert

fiasn het zjjnde, trekt het voornoemde Garnifoen tc gemoet , dat hy op den
* namiddag om 3. uyren by den ^ff/^, alshetby Troepen in difordre

marcheerde , op "'t onvoorlienfte overvalt en in route flaat , krijgende

vcele der fclver gevangen met een ige Vaandels ter fclver tijd, dat hy

de Stad tot de vierde maal dede fommceren, op welke laatfte fom-

matic den Gouverneur Vl^alenburg fcydc , dat een Officier mochte

binnenkomen, ommct denfelventeaboucheeren, dewelke hy liet

brengen in een Logement , daar hy hem met réciproque debatten lang

ophick, doende mede de MagiRraat convoceeren, en alle middelen

aanwenden, omdefaake, fo lang mogelijk, te traineeren, ophoo-

ccnx:apiiii- pe van het arrivemem desGarniTocns. Maar alfo den Gouverneur

on-
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ondertullchen met groote ontfteltenifle verflont, dat fijn verwachte latïc met

Garnifoen geflagen was , maakte hy aanftonts dit accoort ; dat hy met „guj

^o"*'^^-

fijn byhebbende 80. Dragonders foude vertrekken na den Bofch onder

*t gelcyt van een Trompetter en een Sauve- garde, gelijk ook
voorts gcfchiede , trekkende de Franfche met alle macht weder daar

binnen , met fich in triumph voerende veele gevangene van "'t geflagen

Garnifoen. De Burgers hielden haar aan de Conditien , fo als die van

den Veld- Marfchalk Turenne aan haare Burger- Mcclters fouden

geaccordeert zijn , die noch niet te rugge gekomen waren , welke

Capitulatie aldus luyt :

Artkiden ge/looten tujjchen Monfièur de Turenne en de cneenca^

Burger-Meefleren en Gedeputeerdens der Stad G R A V E. §c"sud.
"^"

1. De Burgermeefleren en Gedepitteerdens der Stad Grave , belo-

ven in den naame van de Burgermeefieren ) Scheepenen^ Burgerenen

Invvoonders der gefeyde Stad , op heeden de Stad Grave te flellen in

de Macht van fijne Majeji-eyt , en daar binnen te ontfangen fodamv
Carnifcen , als Monf. de Turenne believen [al daar m te fenden , en

beloven daar boven , dat de Invvoonders fullen prejleeren den Eed
van getrouvvigheyt aan den Koning , invoegen defelve haar fd
voorgefchreeven werden , ftch gantfchelijk^ onderwerpende dejfelfs

Heerfchappye.

2. So belooft Aionf. de Turenne in den naam van fijne Afajefleyt

en op dejfelfs welgevallen ^ dat den Heer Prince van Orange en alle de

Invvoonderen der Stad Grave en des Lands van Kuyk fullen behouden

de pojfejfie envry gebruyk^van alle haare Goederen., Rechten en Do-
rnainen

, fo wel binnen de Stad Grave, als daar buytenm't Land van

Kuyk , en daaraan aüpendeerende Plaatfen.

3

.

Dat elk^ van de gefeyde Invvoonderenfal hebben de vrye oejfeninge

van de Religie , daar van hy profejfie doet.

4. So belooft Monf, de Turenne , dat hy fjn bef} fal doen by fijne

Jï4a'jefteyt tot confervatte van alle haare oude Privilegiën en Rechten ,

daar van deflad Grave is ingoede en deugdelijke pojfejfte.

<. Dewelke uyt de Invvoonderen fullen begeeren uyt de Stad te trek^

ken met haare goederen en meubtlen , fullen fulx vermogen te doen bin-

nen 6, maanden tijds
, fonder datfy daarin fullen belet worden.

6. Ingevalle het namaals mochte gebeuren , datter tuffchen fijne

Majefieyt.en de Heeren Staaten Generaal opgerechtvvierde een Tra-

Ttt 2 Haat
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Baat y fil de fiad Grave daar in begreepen , en dit TraBaat gehou-

den werden als nul en vangeender waarde.

Gedaan in 't Veld voor N imwegen de[en 5 . fiily 1672.

En wasgeteekefn

TURE NNE, &C.

Dc Tijdinge hier van bracht in HolLind en Zeeland fo grooten

murmureeringe als ontftekeniflc, en verwekte vreemde difcourfen j

die bynaalle daarop Liyt vielen , alsdathctGarnifoen de Stad Grave

hadde gcabandonnccrt op een valfch patent, \\3i:ix'm Sijn Hoogheyts

naam wasnagccontrefeyt, en dat depretenrcFalfariiTcn^t felve Gar-

nifoen daar en boven noch hadden gebracht in handen van den Vyand,

daar nochtans alles in waarheyt was gepafi'eert, gelijk wy hier verhan-

delt hebben.

Befcliriivin- N I M \v E c F N de ccrftc ondcr de vier Hooft-Steden van 't Hcr-

^^EGEN^''^
togdom Gelderland begtijpt onder fijn Quartier z. Steden, als Tiel

en Bommel y 6. groote Voogdyen en 5. Schanfen , als Schenken-

fchanSy Knotfenburg, Voorn ^ S'. yindries en de Schans by Hemert,

Die in dtiyffccre dingen vermaak fcheppen , haaien den oorfpronk en

naam defldfs van Adagus Soon van Dis : Andere fcggen , dat de

f^ v;in haa- Cimmeren ook deel daar aan hebben. Niemand van allen , die van het
:c outljeyt. bc"in cnoorfpronk defcr Stad gcfchrcven hebben , ftclt haar naar of

later dan dc tijden van C. 'julim C^far. TacitPts in fijn 5. boek fij-

ner Hillorien in 't 19. cap. mentioneert van de Stad der Batavie-

ren , dewelke fy eertijds , als fy haar in dcfe Landen nedcrgeflagen

hadden , als dc ccrftc toevlucht en Hooft-dad hunnes Volks gcboiiwt

hebben ; naar welke C. Ctvilts ovcrftc der Batavieren in dien Oorlog,

in welk-e de Roomfchc faake by na t'onder raakte , na dat hy eyn-

cclijk by Vetera ofte Oudewater ongelukkiggeftreedcn hadde , fich

beoeven heeft, en is uyt dclclve, als hy die met wapenen niet langer

bcfchermenkonde, alles mcc-dragende , en het overige vcrbranden-

tk , na het Ejlandder Batavieren gcwccken. 't Blijkt dan , dat die

istad beneden de fcheydingc des Rijns , daar nu Schenken-fchans leyr,

en boven dc t'famen-vloet der Maas en waal ^ op de linker oever

der Waal , van waar een over-vaart op het Eyland is
,
gelegen heeft.

En nergens op defcn ganfchen oever, behalventot Nimvvegen ^ vind

men een plaats , dien de ordre en omftandigheden defer gefchiedc-

nifTen konncn geapphceert werden. Na 't vertrek der Romeynen is

Nimvvegen met dc Batavieren in 't; oude verbond met de Franken ge-

blcc-
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blecvcn ; en als korts daar na der Batavieren Erf-landen allenks door
nootfchrikkclijke veranderingen verdeelt , onder de nieuwe Heer- .

fchappycn der Graven ofte des Biflchops vervielen , (o heeft de Hooft-
ftad Nimvvegenc\\\cQn^QV\ Koningen van yiuflrafien of den Keyferen

gehoorfaamt, en in het om heen gelegene Land, voornamcntlijkin

het oppcrlte deel desEylands, den ouden naam van Batavien of Bc-

tauvve behouden, enhoutdefelvenuookncchrtantvaftig.

Het Kafteel nu genaamt f^all^hofy een out werk der Batavieren ^ Ontlieyt van

heeft Keyfer Carel de Groote omtrent het jaar 774. herbouwt, en'*
'^^^"'•

heeft het felfs, en na hem, Lodevvijk^de Godsvruchtige en andere

Keyferen byna 4. eeuwen lang , als een gemeen Pallais des Rijks,

dikwijls bewoont, by welke occalle de Stad naderhand door Kcvfcu
Fredenk^de II. en deifelfs Soon Hendrik^ de VIL is gemaakt tot

een Rij^i-Stad , en gebeneficeert met alle de Privilegiën en Rechten,

die andere Rijx-Steeden onder den naam van Regalien befitcen, en is

mede inde volgende tijd een der Hanfc-Steden geworden. Als Wil-

lem van Gulijk^j in Egmonds plaats geftclt, by f^enlo in 't jaar 154:5.

Gelderland aan Keyfer Karel overliet , fo heeft Nimvvegen met de
andere Staten den Iclven Carel tot Hertog ontfangen , en in 't jaar

157^ haar in de Vme tot Uytrecht begeven. En als fy in 't jaar 1585.
ten tijde van de BurgeriijkcOorlogen was vervallen in de Macht van

Koning Philippiis , is fy onder het bcleyt van Prins Manrits va?i

Or.inge in 't jaar 1591. wederom by de andere vercenigdegevoegt,

zedert wanneer fy onder de Steden van Gelderland , en haare Gede-
puteerde onderde Gedeputeerde der Steden hebben gehad de eerll:c

plaats en ftemmc , gelijk de Provincie van Gelderland heeft onder de

Seven Provinciën.

De omring der Vellen is eertijds kleyn geweefl:,ma3r voor omtrent Fortificatie

200. jaaren is de Stad met een nieuwe Muvr , \C^il en diepe droooc y^" ^"""

Gracht,ook de Voor-ltad en Burg daar in, be{looten,die alle op d'aan-

komfl: der Franfchen in reedelijkcn ftaat waren , /:ijnde de Grachten fo

van alie de "Werken , als van de Stad , fo verre fy droog waren , met
dikke eykePalüfladcnbefet ,dochwashctBuyten-werk voor het Naf-

fauws-Eolwerk in fodechtcn ftaat , dat hetfelve van'tGarnifocnnict

bcfct wierd , wa^r door het den Vyand voor een groot behulp diende.

Het A'faga'^jn was 14. dagen voor de belegeringe fo flccht ge- Maaazi'n

ftoffeert van Bofcb-kruyt , datter niet over 5. duyfent ponden, ^cn ^'^''^ gcfteit

loot en lonten ma.ar na proportie in voorraat was , waarom de Magi-
^^^*'

ftraat in der haalt tot Vjtrccht voor haar eygen penningen dede in-

Ttt 3 kopen
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kopen 25. diiyfenc ponden kruyt , en immiddclsinhetLegeraandcn

Tjjitl by de Hreren Gecommitteerde te loeide door haare Gedeputeer-

dens irQanttlijk aanhouden , om fccours en alfiftentie van Volk en

Ammunitie , daar op in 't begin niet wilde volgen om de fchaarsheyt,

die in het Leger was , doch vveynig dagen daar na quamen noch daar

binnen uyt het Leger 14. a 15. duyfent ponden, en daags voorheen,

dat de Vyand aan 't Tolhnjs doorbrak
,
quamen uyt HolUnd daar

binnen 50. duyfent ponden Bos-kruyt met wagens , die door den

Vvand 't meeii in "t weder keeren genomen wierden , "t welk aan eeni-

^e geen kleyne fufpicie verwekte van Verraat of Verkeerde Dircftie,

om den Vyand defclve toe te voegen. Hier by gereekent 't gene fo

by 't evacuecren van Ravefleyn en 't Hnys te Gennep , als anderfins

daar binnen was gekomen , waffer in 't begin van de belegeringc in

voorraat 120. duyfent ponden Boslcruyt , doch koegels en lonten na

proportie minder , want naderhand by 't overgaan van de Stad noch

60. duyfent ponden kruyt , en maar noch een duyfent ponden Muf-

quet-koegcls en ico. boflchen Lonten refteerden. Daarenboven
was het Stads-Magazijn fo wel voorfien , datter 3000. mannen uyt

konden gearmeert werden , behalven 2i. a Z2. Stukken Gefchuts,

die met 's Lands Canon uytmaakten een getal van 60. alle Metale

Stukken van fo fwaren calibre , datdcmeeft 24. en 18. pond fchoo-

ten , werdende onder dcfelve mede gevonden eenige fl.ingen. Van
vivrcs was de Stad en de Burgers fcer at>undantelijk geproviandeert, fo

dat dieswcgen geen gebrek was te vreefen , al was de Stad jaar en dag

bcfIoot?n ^ewordeji.

Het Garnifoen bcdont uyt 40. Compagnien te voet
, 9. te paard,

en 5. a 6, Compagnien Waartgcldcrs , die niet meer uvt maakten ,

als omtrent 25. a 26. hondert mannen , dewelke getrouwelijk ge-

alTifteert wierden fo van 5". Compagnien Burgers uvt u'jtrechr , Rhe-

nen en Momfoort , die voor de belegeringe daar binnen waren ge-

komen , als van de Nimvveegfe Burgers ten getalle van omtrent

25C0. die alle gerefolveert waarendoor haarecoordaatheytprcuvente

geven , van dat (y noch de rechte affetfels waren van de Oude-Bata,

vieren , die haare glorie door trou en dapperheyd over de Wereld uvt-

d^en'^eeT"
gcbi'cyt hebben , waar door fy noch fchijnen te leven. Defe loffelijke

Eed van ge- refohitic bekrachtigden defe getrouwe patriotten meteen dieren Eed,
tcouwigheyt.

jj^ p^ ^^ j^^^. fr^ij^^^^ ^an haaren Gouverneur fan van Vrdderen
L^ Generaal van de Cavallerye , een man van geen mind ! belevten

crvarcnthcvt , als van courage en ftandvaftijzhevt , neftens dei^ehccle

Mi-
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Militie , vrywlllig prefteerdcn, van datfy de Stad haarc Religie en

Vryhcyt met haar eygcn goet en bloct ten uytcrften foudcn helpen bc-^

fchermcn.

Hier vooren oppag. ^-ji. hebben wy verhaalt , hoe de Franfchc van

deuyraf, dat de Schans Knodfe-nburg op den 16. ^tmy in haarc han-

den was gevallen , de Stad Nimvvegen uyt \6. Stukken Gcfchuts,

en met veelc Vuyr-werkcn dag en nacht bcfchootcn , en met fwaare <Jit ^V ook

dreygemcntcn diverfe malen opeyften. Tonder datfy daar door de Bel-
j^i^,_

""^^"^

liceuic Nimvvegcrs in haare genereufe ftantvaftigheyt in "t minftc

kondc verflauwen j niet tcgenftaandc ccnige huylen door koegels,

bombcn en vuyr-wcrken van pik-touwen in malkanderen gevlochten

{om daar door brand te verwekken,) feerbcfchadigt, en de Stad ge-

dreygtwierdc, datmen haar met een Gier-briigge vol Canon bclcyt,

en met andere Vaartiiygcn vol volk gepropt, die fy boven de Stad op

de A'7'^Whadden leggen , met ecnige duyfent man wilde aantaftcn aan

de water-kant , daar de Stad maar met een blootc muyr was bcfloc-

tcn , die van achteren niet aangevult , maar met huyfen bcfct en be-

lemmert was.

Tcgcns den gevrcefden Brand wierd door de Magidraat alle goede Goede voor-

vooriorgegeordineert, en ecnige Leydckkers, Mctfelaars en ander Ma^,^(ha"t.

^

volkgeitclt, om de viiyr-wcrkcntcbluiren , nemende andere op de

Toorcns enhoogtcns achtinge, waardefclve neder vielen. De Bur-

gers dempten haarc Kelder-venftcrs toe met mill en andere ftoflcn,

letten voor haare hayfen en op de Soldcrs Tonnen en Emmers vol wa-

ter , rn hingen by nacht brandende lantaarnen voor de deuren. Door
èicid algcmcenc vigilantic deden de Vuyr- werken , die over de VFaal
raakten ( want vecle in de V'Vad fmoorden ) tot vcrwondcringe van

den Vyand , weynig operatie ; Maar alfo de Groote Kerh^ met het

Canon fodanig wicrde doorfchootcnjdat men daar in èiCVi Gods-dicnll

niet meer vcylig konde oeftcnen, vliegende de Kocgels tot diverfc

reyfcn dicht langs den Predik-ftoel , fo wiert men genootfaakt die

Kerk te fluytcn , en de Broer Kerk alleen te gcbruyken , die rnedc daar

na verlaten wierd , als een bombe het verwulft van 't Choor dede in-

korten , fo dat men naderhand in de Frince- Kamer op het V^V^hof
fichmoile behelpen.

Doch ongeacht alle dcfc inconvcnicnten , blceven die van de Stad Turenne be-

cvcn ftantvaftig tot haare dcfenfie , fo dat Turenne genootfaakt was wegen a^
de Stad aan deLand-zijde formclijk te belegeren, tot welken eynvie ^^^h^'^^'

hy tot Gent een uyr boven de Stad een Schccps-Bruggc over de VFaal

ordi-
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ordineerde , die hy den 2. funy Nieuw Stijl met een Leger van

18000. man paflcerde , waar mede hy den ydito de Stad geheel be-

rende en belegerde , en met ontaliijkc Tenten omsingelde , vocragec-

rcnde het gcheelc Veld door tot voor de Poorten , en avanccercnde

voort achter het hoogc Land fo verre, dat ly dien felvcn avontom [o.

uyreninecn leer groote én riivmc diepte achter het vervallen Biiy-

^^^^^'^[^^'^ te^j-vverkjf leggende voor een Ravelijn aan de Adoolcn-poort
.,
voor

'r Naffanvvfe Bolwerkten 't VFcfen- Ravelijn , quamcn logeeren , op

v.elkctwee laatfte Werken fy van fton den aan doorat voorfz. Bujten-

Tverk^tox. aan de Stads-gracht begonden t'approcheeren , onder "t fa-

veur van haare muiquetten , daar mede fy van achter het Buyten-vverl^

als een Borft-vveringc continueelijk op de Wal-muyr en op de N'af-

fatiws- en Pejthuys-ijolvverken chargeerden. Het fel ve ^Hjten-vverk^

hadden die van de Stad voorheen verlaten ter oorfake, dat het fecr

ontramponeert was, en te veel volks vereyfte, maar alle de andere

W'^erken
,
principalijk die gene , daar op geapprocheert wierd , waren

heel wel belet , het Contrefcarp bewaarde men met ly a 1 <5. man voor

de plaats van de attaque , daar het op de kniyn met dikke takken van

bomen voor een aanloop wel was gedekt,

en ejGdcfcl- D^-j ^ ^j^q '§ middags quam een Franfchen Officier de Stad we-

vergeefs, der opeytchen , doch moltmct fo gencreufen antwoortwcder ver-

trekken , als meer-mden gegeven was. Ondertufichen kreeg de Vy-
and een Batterye achter het vervallen Bnjten-vverk ter zijden dcnin-

gank van <ijne Approches vaardig , waar van hy met 5 . halve Cartou-
enbefchiet- vven de Stad , maar voornamentlijk het N^jfauvvfcbe Eolvver!^ en

't f^f^efen- Ravelijn met de Wal tufl'chen beyden feer vehement begon

tebcfchieten, en noch een tweede Batterye teformcerentulfchende

A4olcn-poort en het Onrnge-Bclvverk j daar van hy dwars door de

Poort en de Klok van boven neder fchoot, fo datdeStad'dair door

geen minder overlaft leet , als van het eerfte.

"De vyand TuOchcn dcn 4. cn 5. dito 's nachts quam deVyand in de Gracht

Gracht, tot dicht by de Sortien, daar hyeenigcPalliiïaden at kapte, cnuytdc

grond werkte , cn loude geavancecrt zijn tot in het Pejihitys-holvverk^,

\vord gere- indien hy niet belet ware geworden door het gcduyri

' Burgers, en door den Colonnel van Gent , dichcmm.i

c

g (chictcn der

eteenigeMuf-

.]uettiersuyt fijn Werk by de Uefel-poort fo confufelijk op de vlucht

dreef, dat liy te gelijk niet weder door dePalU.Taden konnendercti-

rceren, enopdevoctgevolgtwerdcnde, eenig volk verloor, waar

regens de Heer van Gent in lïjnen arm cn buyü fodanig gequetlt

wicrd,
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\vlerd , dat hy tot groote droefheyt van de geheele Militie en Burge-

rye kort daar na overleet.

H?t Contrcfcarp van die van binnen vrywillig verlaten zijnde , oft^ekf*"n
ontdekte de Vyand in'tfelve, recht tegen over het punt van 't Naf- Mijne, en

fAüfche Bolvverk^y een Mijne , waar door hy voort door de Gracht tot !i°conïe°'

onder het voorlz. punt avanceerde , daar hy een logement en te gelijk ^^arp in de

een Mijne begon te graven , waar tegens binnen het felve Bolwerk t>vee piaX
wierdgccontramineert, en een fuffi^anteaffnijdinge gemaakt. ^^"»

Kort hier op pafleerde de Vyand mede op een andere plaatfe door
het Contrefcarp tegen over het Vï^efen Ravelijn tot in de Gracht,
door dewelke hy dwars hecnen een bedekte pafTagie in manier van een

Galderye recht tegens de face maakte van tonnen en fakkcn met aar- ^""''f «"

de en andere Materialen opgevult , om voor de Mufquet-fchooten wegt^'^"^

van de Wal bcvrijt te zijn.Door defe paflagie approcheerden de Vyand
tot aan de Pailifladen , è^\Q hy met bijlen beneden afkapte , latende en appro-

boven den richel ofte dwers-hout , waar mede de Pallifladen aan mal- g'Se Paiuf-

kandercn waren gcflooten , in lijn geheel , dien hy , om voor de hand- f^^len,

granaten bedekt te zijn , met planken overfchoot een weynig hoogcr,

als den Barm byna tot aan de W"al van 't Ravelijn , konnende alfo be-

dekt gaan tot aan debinnen-kant van de Gracht , dat hydien nachc

mede begon te mineeren.

's Morgens zijnde den 7. dito als de Officieren van de Wal defcn
^JJ*^"^"^*

overdekten weg voor een itorm-bruggc aanfagen, maakten fy fulx aan teratie cz<x-

vcrfcheyde Leden van de Magiftraat in 't particulier bekent , fcggcn- ^"'^*^^

'

de , in cas dien volgenden nacht een gencralen ftorm foude mogen gc-

fchieden , dat het felve Ravelijn dien geenfms foude konncn uyt-

,ftaan, en dat mede het groote NaiTaufche Bolwerk daar tegens ook
niet verfckert was , en by gevolge de geheele Stad pericul liep van een >

bloct-bad. Hier op vielen verfcheyde deliberaticn,fuflinecrcnde eeni- *^'f
<^a" ^p

ge, dat men defe Galderye door gecommandccrt volk moft laten rui- deiibcrss-

neeren , om redenen j dat defelve niet wijt van de fortien in de Gracht, "">

tudchenbeyde de geattaqueerde werken gemaakt was, waar toe men
bedekt met een redelijk front kondemarcheeren, en feer gevoeglijk

uyt de "Werken werden gefecondecrt,fondcr van den Vyand gevaar te

lopen, als van eenige weynige mannen, die in de Galderye bedekt

mochten liggen , en feer fwaarlijk van de haare uyt de Approches foü-

den konnen bygeftaanv^'crden , alfo fy eerft cenfluk-wecgs onder

door het Contrcfcarp foudcn moeten kruypen , eer fy by die inde

Galderye konden komen. Vcele Officieren difficulteerden defen

V V V voor-
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te debattee- voorflagte approbeeren , voornamentlijkeenigeHoogc-Ofïicieren,
"°*

dewelke nevens den Gouverneur de mecite dirc6tie hadden, want Tey-

den ly, mcnmofthet volk fo licht niet waagcn , men wiftnict hoe

's Vyands werk inwendig geftelt was, en ot hy 'tfelve niet genoeg

en refolutie kondc fecondceren , doch na ecnige concertaticn wierd eyndclijk rc-
tc nemen.

folutie genomen , dat men tot d.it exploit ccnigc Soldaten foudc koo-

pcn,'t welk gclchictzijnde,heeft men die daarhcenengefonden, doch

1'y niemand daar in vindende keerden re ruj»^c, en rapporteerden,

dat 'tielvc werk geenftormbrugge, gelijk men iuftinecrde, maareen

bedekte PaÜagie was , om te komen tot de Mijne, die fy giften, dat

onder de "Wal van het Ravelijn wierdc gegraven.
In een ftort- Dien fclven dag tegens den avont vielder een fodanigen ftort-re-

de vyand, gen, dat al de Lonten uytdoofdcn, "'t welk de Vyand waarnemende

komt met een groote furie, met den degen in de vuyft, de beyde ge-

attaqueerde \>^erken beklimmen , en avanceerde op het Najfaufche

Bolvverl^io verre, dat een poft verlaten wierd, waar door de Vyand
foude ingedrongen zijn , fo niet een Ingenicurhet volk weder geën-

couragecrt, enden Vyand met Pieken en Stokken afgekeerthadde,

dathy weder moft deinfen , waar op de gehecle Stad raakt in allarm ,

en elk in een omficn op lijn gedclïgneerden Poft , en de Vyand aanhet

rctireeren.

en avanceert I3cs nachts daar aan viel de Vyand onder het continueelijk fchietcn

dTwaUp" "y^ Mufqucttcn weder aan het woelen , en arbeyde de \C^d\ op tot bo-

ven aan de Borftweringe , maakte de Storm-palen los , en onder-

mijnde de twee geattaqueerde Werken met intentie , om die 's vol-

genden nachts met de bcfettingc te laten fpringen, waartegen die van

«•aar tegens binnen een atfnijding hadden vervaardigt, en alle poften met de ge-

roi goede" beelc Militie ordentelijk befet , als mede 28. man geleyt op een ouden
otdiefteilen. ToomtulVchcn bcydc dc voorfz. Werken gelegen, waar vandemuy-

ren omtrent iz. Rijnlandlche voeten dik waren, en waar iiyt men
op dry verdiepingen boven malkanderen groot tegenweer konde

doen, konncnde van de bovenftc verdiepingc de twee face?j van de

refpeólive Werken,gelijk ook de eene van de andere,cn van een groot

gedeelte van de Stads "Wal haar defenfie trekken. In de middclfte en

onderfte verdiepingen lagen ecnige ftecn-ftukken , die de Gracht aan

wecr-zijden konden beftrijken.

De officiers 'sMorgcns zijnde den 8. <^/>o, als men fic;, hoe de Vyand dien nacht

^°aar-hoof-
^^^^^ gearbcyt hadde, wierden vecle Officieren feer fwaarhoofdig,

<fig. begeerende , dat den geheclen Krijgs- raad (die geduyrende dc Belege-

ringe
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ringe alleen uyt de Hooft-Officieren der Regimenten hadde bcftaan) dc Kriig«-

foude vergadert werden , teneyndeomtedclibereeren, wat tot beften [,"^
^°"*

van haar en de Stad te ondernemen ftont , te gelijk de Magiftraat ver-

foekcnde , dat fy mede ten felven fine haare Vergaderinge geliefde te endeMjgi-

leggen , feggende , dat fy groote difficulteyt maakten , om de force J^""
^"'^'*

van den Vyand langer te konnen rcfifteeren.

Bcyde defe Vergaderingen bcle)t zijnde , uierd by de Magiflraat cordatcre-

bcflooten , datmen den Kiijgs-raad foude vermaanen en verfoeken^ig^JJJ^aa"'^'^

fiaar devoir te vviilen doen, enallestecontribueeren , wat tot defcnfie

der Stad vereyft konde werden , 't welk vandeGedeputeerdensuytde

Magiftraat in den Krijgs-raad in feer ernftige termen wierdegerecom- ""^^^ .?""

mandeert, met prefcntatie , dat men -aan de Militie alles overgaf, om raad be'E
de Stad met vigeur te befchermen , waar toe de loffelijke Biirgcrye haar o^"^*^^ »

getrouwe alliftentietotdenlaatftenman toe aanboot ; Op Welke Pro-
pofitie den Krijgs-Raad alle Leeden haarer Vcrgadcringe , in prefen-

tie van defelve Gedeputeerdens , elk fijn liber en vry adviis en fenti- '•'^«'3" ^9
...

I I M • . advifeert tot
ment het mbrengen , dewelke , uytgenomen eenige weynige , een- het capuu-

paarig daar op uytvielen , dat het een onmogelijkheyt was , de Stad
'^"*"»

langer te konnen houden , en dat men daarom genootfaakt was , tot

een Capitulatie te treeden , die men nu noch favorabelder foude kon-
nen bedingen , alfo

(
gelijk een van haar feyde ) men nu noch wat

hadde, waar op men konde loven en bieden , waar tegen een Colon-
nel met het Gnrnifoen van 't Genneper-Huys aldaar gekomen feyde

;

dat men fo haaflig niet behoefde te wefcn met het overgeven , alfo daarfeeker

der noch genoeg middelen waren
,
om den Vyand te konnen refiflee- ^°'2ïkiu

ren , 't welk hem van de andere feer hart wierde gccontraiieert, op
^velkdifpuyteen uyt de Stads Gedeputeerdens feyde , dat het na fijne

opinie niet ongeraden was , dat men het Advijs van dc beydc Inge-

nieurs , die in de Stad waren , eens mede hoorde, te meer dewijl een

derfelver geen half uyr voorheen gefeyt hadde , dat fo wanneer dc Mi-
litiefijnen raad wilde volgen , endoen wat hem goct docht, hy deStad

noch wel een maand wilde bewaren , waar opde voorfz. Colonnel ant-

woorde , dat hyfo lang niet foude konnen verfeekeren, maarnoch wel

een geruyincn tijd.

'Terwijlcn men hier over concerteerde , quamen verfcheyde tljdin- Loofc Al-

gen van een allarm (die daar na loos bevonden wierd) waarom men "^"'

feer yverde , om een eynde van dc begonnen bcfoignes te maken , by

dewelke refolutie genomen wierd , om te capituleeren , waar toe met
cencn 2. Hoofc- Officieren wierden gccligcert , en iiytgefonden met

Vvv 2 com-
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comiiiilfie , om voor en al eer van het capituleeren gewachte maken,

te tentecren , of Duc de Turenne haar wel eenige dagen een Scil-lhnt

van wapenenwilcle verlenen , 't welk Turenne rond atfloeg , feggen-

de, fo fy niet voort wilden capituleercn, dat men haar met alle rigeur

foude aantallen , enin'temportcercn van de Stad niets verfchoonen,

dat leven haddc , door welke bcdreygingen de 2. Gecommitteerde

Officieren fich gcconftringcert vonden , om te treden tot een Capitu-

latie voor de Militie, die haar Turenne voorfchrect , met byvoeginge

die van Tu- dat () dcfclve by haar rapport aan den Krijgs-Raad fouden demon-
xcnnc een

f|.j.gcrcn , en daar op binnen 2. uyren deflclfs approbatie weder te rug

outfangen, brengen, alfo aan haargeen andere Capitulatie, als die, loudegeaccor-

deert werden, als mede, dat ly de Magiftraat, uyt fijnen naam fouden

begroeten en vermanen , om mede haare Gedeputeerdens by hemte

feilden , aan dewelke hy goede conditien wilde verlenen.

Hier cp wierde defe Capitulatie met de Militie geflooten en gc-

teekent :

van defen ArticuUn gcaccordcert door W. de Turenne Marefchal Ge"
"''"'"^'

neraal van des Konings Leger , met bet Garnifoen van

Nimvvcgen.

ï. Dat de Gouverneur , Colonnels en Hooft-Ojficierenj te weten

Lieutenant Colonnels , Ada'joors en Capiteynen
, fo van de Cavallerye

als Infnnterye fullen uytgaan fonder ran^oen^ met haare equipagie , en

fullen gefet worden in Scheepen of over landgeleydvvorden na Gorcum.

2. Jille de andere Offeieren fullen losgelaten werden ^ ten lang flen

binnen een maand , mits hetaaiende haar ran(^oen , te weten een maand

qagie , en dewelke [uilen helooven , dat fy binnen een maand niet fullen

dienen , en borg feilen voor haar ran^oen , fullen aanjloms losgelaten

werden.

3. Dat de Lieutenants Colonnels te paard mogen uyttreh^n elk,een

paard mede nemende.

4. Dat de Ruyters en de Soldaten y betalende haar rani^oen van fes

Ri'jxdaalders voor een Ruyteren 5. Rijxdaalders voor een Soldaat fullen

vry gelaten werden, binnen een maand ofte aan^onts.

5. Dat de Stad 'Nimwegen en al de Ammunitie y Gefchutenuirtille-

ry e van dage te 7. uyren na de middag fal gelevert werden aan GevoU
machtigde van fjne Maj. dewelke M^ de Turenne daar fal[enden.

Gedaan in't Leger voor ^iïnv;cgQV\i den ^. ?uly 1611,

De
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De Magifl;raat bedong defelve Conditien , die Turenne nader-

hand aan de Stad Bommel mede confenteerde, by welkers overgaan

defelve van woord tot woord hier achter te Icfen zijn , uycgefondert

alleen een articul wegens .S'. fans Goederen onder Nimvvegen for-

teerende , en wegens deBurger-Compagnien uyt het ^nt-k en Stad

van Vjtrecht , die defelve vryheyt met dcNimweegfche Burgers be-

dongen.

Na het fluyten van defe refpedive Capitulatien ruymde men aan r>e vyancï

den Vyand een Poort in , die den 9. fulj met eenige troiipen de K^mlcgén',"

Stad in bcfettinge nam , en het Staten Gainifoen op den 10. dtto in ^p '"^^ fiet

het Kalver-bofch en voor het l^alk:-hof in fijn volle Geweer dede by gevangen,

een komen , haar van \ felve ontblootende en in de Kerken opflu -

tende , tot dat fy haar ran^oen fouden betaalt hebben. Veele defcr

Soldaten gingen over in Franfchen dienfi , en veele wierden gcJoft

van haare Officieren , die defelve te Scheep mede afnamen na Gorcum , befialvea

ondermlfchen dat de Burger Compagnien uyt het Sticht met vliegende "*^"'S^'

Vaandels , en volle Geweer mede vertrokken , en op den 15. duo

's morgens tot Vytrecht onder haar rcfpeólive Capiteynen , als

jF/elm , Zm , Ploos van Am^el , Verhoeven en den Lieutenant

Vi^cher (wiens Capiteyn Pi'jlsvveert al voor lang de Compagnie ver-

laten hadde , en t'huys gekomen was) voor de Tol-jieegs- Poort arri-

veerden , die fy niet mochten intrekken , voor dat fy voor de Poort

haar Geweer neder geleyt hadden.

Defe Belccerin2;e van Nimvveqen koften den Franfchen omtrent verlies dec

11 n. j- J t' j Vvands in

1300. doden en 11 co. gequetiten , waar tegen die van de Stad maar d:.fe i^dt^t^

omtrent 50. fo doden als gcquetften hadden , doch die fchaade hebhen ""S^-

fy aan de Franfche naderhand dubbelt moeten boeten met onlijdelijkc

conrributien op verfcheyde pretexten , eyfchende den Groot- Mecfter

van d'Artillerye voor ran^oen van de Klokken en andere Metalen de

fomme van ic. duyfcnt "uldcns , en den Commandant Beauval van

deBurgeryeccn Contributie van 60. duyfentguldens.

De Stad Nimvvegen was fo haafl: niet onder ^t geweld der Fran- Turenne

fchcn geraakt en gebracht onder goede Militaire ordre , of den Mar- cVe"ve-
fchalk de Turenne brak op den 11. fuly met fijn geheele Leger voor coeqb.,

defe Stad op , en trok daar mede tot de Grave over de Maas door

Marem en Alem tot Empel toe , dat maar een Quartier uyrs ge-

legen is van Crevecoeur , daar hy op den i -^ . fuly een Schip-brugge

dede flaan over de Maas na Hedel in de Eoinmeler-weert , om van

die kant alle fecours voor Crevecmtr (dat hy door Gerrit Qui^~

Vvv
3

hout
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hout Priefter tot '^ok}ooven en Goronville Capiteyn van Ramhiere had-

de laten recognofceercn , en bevonden van alle gebreeken vervult te

zi;n) at te fnijden, en fijneTroupes met die van den Graaf <^? Chamtllj

daarciia- te conjungecien , dewelke Crevecocur aan de andere zijde al voor z,

vooJkomc! dagen hadde berent , met een Leger van omtrent 8. a 9» diiyfent

mannen , dat met meenigte van Tenten ilch gecampeert hadde van

VU]men tot Bo^.^hoven toe, daar het Hooft- Quartier was , endaar

Chamilly onder 't faveur van een Batterye van 4. halve Cartouwen

mede een Schip-brugge over de Adaas geflagcn hadde, fo dat Creve-

c(Bur rontom met twee Legers , QXïdQMaas onder en boven met twee

Schip- bruggen bcOooten was,

Crevecocur Dc^Q Schans Crcvecaur y na dat fy in 't jaar 1600. door Prms
c tecven

, ji^-j,^^.^^^ f^^ j^ ^^ ^^j^ j^ Spaanfche was verovert , is fy vergroot

en omtrokken met 7. Bolwerken , en een breede Gracht , daar de

Rivier de Dies aan weder-zijden om heen loopt tot in de A4^as , fo

dat fy geheel een Eiland, en een Hart-feer oi Crevecosur geworden is

voor de Stad 's Hertogen-bofch , als die noch Spaans was, alfo deflelfs

Garnifoen daar door den weg afgefneden was, om verdere invafien en

llroopcryen in \ Staaten Gebiet te doen.

dcfTeifs Op 't aannadecrcn van de Franfche was de Fortificatie defcr Schans

ficninRr°'
^" beter poftuyr , als het Magazijn en het Garnifoen , dewijl fy alleen

bcfet was met 4. defcólucufe Compngnien Soldaten en 3 . Compa-
gnicn Waartgclders , die onder 't Commando van den Heer Grins

haar moften defendeeren met elf yfere Stukken van 8. en 10. pond

fchictens , leggende op Aftuyten, diewegens haar ouderdom het Ge-

fc hut nauwelijks konden dragen , veel min geweld van fchietenuytftaan.

De Schaarshey t van Vi vres alleenfoude in korte dagen dak S ch:ins in de

Micht des Vyands hebben gelevert door een enkeldebloccadcfonder

geweld; want weynigftrekken konden 260. Brooden , cenige kaafen

en fakken meel , en een Vaatje Brandewijn , die met een fchip uyt

's Hertogen-Bofch even voorheen hier binnengekomen waren,

die de Gou- Als den Marquts de Tuas , die hier eerft commandeerde , door

^rSete itcr-^"ve follicitatien defe Dcfeden uyt 's Lands Magazijn tot Delft

ren , doch ten decle fccht tefupplccren , kreeg hy tot antwoort , dat daar niet

*"°" *>
j,-j voorraat was , hoewel naderhand gebleeken is , dat 't felve Maga-

zijn , tot grooten overvloet , io aan Artillerye als aan Ammunitie ,

opgeftapcit was. Niet beter was den trooft , dien hy in een miflTive

tot antwoort ontfin^ v.-^n de Geconiinittceidens tot Gorcum ;
te

v> eten , vvy hope^ij dAt God n fal helpen ^ vvy konnen u nu iuet helpen.

Defen
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Defcn Brief las Tud4 den Krijgs-raad binnen Crevecosur voor , die

niet wcynig verflagentheyt verooifaakte. Ter ooriakc dat defen Tua^

een Fransman was , en daar door aan Siyn Hooghejt occafie gaf van

ceni^efiifpicie, wierdhem hctCommandementvan Crevecosur kort

voor de Belegeringe ontnomen , en gegeven aan den boven gemeldeii

Heer Grins.

Den Hertogvan Turenne was nauwelijx omtrent defe flerke Schans Creveccjeur

gearriveert, of hy dededefelve tot tweemaal toe opeyfchcn, doch te ^vA,
°^^^"

vergeefs, waarom hy op den 14. 'fulj deApproches lo van Empel

als van Bokhoven ^q^q beginnen, en een Batterye van twee halve Car-

touwen opwerpen , daar mede op den i y. dito de Schans bcfchoo-

tcnwicrd, ondertufTchen dat een andere Batterye van 8. Stukken na- cnbefchoo-

der onder de Schans, alsdevoorige, vervaardigt wiert , daar van op
'^"'

den volgenden dag , den 16". dito , feer fterk wierdgecanonneert.

Dochalfo die van binnen, naar allen vermogen, den Vyant beant-

woorden , en hem met het aandoen van notable fchaadc vertoon-

den haare onverzaagtheyt , fo wierd Turenne gcnootfaakt de

Schans met noch twee nieuwe Batteryen
,
ydcr van vier halve-

en eene van 2. heclc-Cartoiiwen op den voet van de Gracht te be-

nauwen , daarmede hy op den \%.fuly ecnigc Stukken in de Schans

lam, cnBrefien inde\>^allenrchoot, terwijlen lijn volk de Appro-
ches opende , en door de PallifTaden tot aan de W^'aUen doordronjr

,

daar het de Grachten met Fachines begon te vullen , en de Galderven

te prepareeren tot den Storm , dat de Waartgelders in Crevecceiir dede

murmiirceren , en haar Geweer neder werpen , dreyj^cnde , dat by

aldicn men met den Vyand niet wilde capitulecrcn, ly de onwillige

Officiers voor den kop wilden fchieten , door welke oneenigheyt van

binnen , en groot gewelt van buyten den Commandeur Grins gecon-

ftringcert wierde de Schans Crevecceur opden 19. Julj overtegcven «nCapitu--

op een Capitulatie, waar byhetgeheeleGarnifoen vry gelaten wiert,
""'

mits dat de Officieren haar Kanooen moften betaalen , welk laatfte

niet foude bedongen zijn , fo den Majoor de Sleutelen aan de Franfc,

ftaandedc onderhandelingc, niet haddeovergelevert.

De Engelen-Schans gelegen tuflchen 's Hertogenbofch en Creve- fngelen-

ccsur is door "t Staaten volk eens geheel gedemoliecrt , als den Bofch

noch Spaans was, maar van defelve uyt haare ruïne weder opgebout
totverfcckeringevan 's Hertogenbofch ^ als fy die Stad in ^t jaar iCic^.

verovert hadden. . ,

Defe Schans wicrt door eenige Troupen yan Turenne ter fclve tijd Turenne ge-
. aciaqueeit.
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üh hy Crevecmur belegen hadde , mede geattaquccrt, doch voer-

en woti namcntlijk op den 17. en 18. ^nlj , wanneer die van binnen haar

ook fo dapper verweerden , dat net niet anders fcheen, als ofde Schans

by nacht in vuyr en vlam Itont. Maar als Creveccew op den 19. Julj

's namiddags was overgegaan , en het hcele Franfc leger hier ver-

wacht wierc, fo trok het Garnifoenby nacht uyc binnen den BoCch,

na dat al het Canon vernagelt en in de Grachten geworpen was.

soMMEL Nadele Vcroveringe was de Stad B o m m e l de eerfte, die Dmc
beuhreeven.

^^ Turenne beoogde , alfo fy feer favorabcIop'tEylandBommeler-

wecrt, tuflchen de Maa4 en /^/^<«^/ gelegen zijnde, voor een feekc-

rcnflcLitcl van Holland verftrektc. Dcfc Stad op de fchcydinge van

Braba/ity Gelderland en Holland leggende, heeft voor outs meerma-

len moeten participeeren aan 't gemecne ongeval van belegeringen en

verwoeftingen, die alle Steeden lubjeói: zijn , dewelke fcheyt-palen

van Vorftcn en Natiën zijn , doch zcdcrt Bommel de zijde van de Staa-

ten tegensSpanjengekolen heeft gehad, is fy van alle die ongevallen

bevrijt geweeft , behalven wanneer fy op een en dcfelve tijd met Ley-

den door de Spaanfe fwaar belegert , en door het overftroomende wa-

ter door de doorgefteekene Dijken en Dammen ontfet wiert. Van
die tijd af is Bommel noyt door een Vyand geforceert, maar altijd

gebleven aan de zijde van den Vereenigden Staat , 't welk oorlaak

heeft gegeven , dat fy fo lang heeft geglorieert met haafen Maagdom,
tot fy in defcn fatalen Oorlog fich het gemeene lot van vecle andere

Steeden heeft moeten fubjedeeren , en te vrecden zijn , dat fy fo ellen-

dig wiert gefchonden , als eene onder allen.

De Stad Bommel was kort voor haare bclegeringeinfecrflechtcn

ftaat van defenile, want noch Fortificatie, noch Magazijn,noch Garni-

foenwaaren in eenigderhande manieren op voorraat tegens den aan-

Haare forti- komenden Vyand verbetert en vcrfterkt. "Wat aangaat de Fortifica-

Éwtic
^jg^ jjj, i-,cef^ voorheen tot degerenomineerde flerkte van dcfe Stad

niet veel minder gecontribueert , als defituatic, want dicbeftont

in 7. fwaare Bolwerken , als het Oranje-Bolwerk^^ Holaks-Bolwerl^y

Hooae-Ctngel , Ravelijn-Bolwerk^, Lage-Cingel y Beeren-Bolwerk,

en de Kat y mcieenKavcWjnvoordeOeufelfe-Poort y enecnHalvc-

Maan voorde Kat, die behalven eenBinne-Gracht omtrokken wa-

ren met een breede Buyten-Gracht.

Defe \C''crkcn lagen alle ellendig vervallen, uvtgefondert de Borft-

wecringen,die in der haaft waren gcpreparcert,doch de Wallen waren

noch omfct met Pallifladen noch b'torm-pakn. De Gracht was by het

Bol-
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Bohvcrk de Kat fo ondiep , dat de Oyevaars gemakkelijk daar dooi"

wandelden, en was achter de Yfcrc Deiirby dekleyne Wal door de

jV-tal heel aangelant, 't welk de Burgers ten halven hadden geredref-

fcert.

In 't Magazijn was niet meer in voorraat als 7. duyfent ponden slecht M»-

Kruyt en weynig Mufquet-koegels , die door inftantelijk vcrfoek van 8*^''"-

de Magiftraat aan den Raad vanStaaten, op den 6. fuly geaugmen-

teert wierden met noch 7. duyfent ponden Kriiyt, 5. duyicnt ponden
Mufquet-koegels, en 3. duyfentponden Lonten, die uyt de Oorlog-

fcheepcn tot ^(?//^r<:sf<^/w waren gelicht, 't welk van eenigc naderhand

fcer qualijk geduyt wiert tot laften van den Ruart van Putten , als ofdie

met een verraderlijk opfct de Oorlogs-Vloot van nootfaakelijke Am-
munitie hadde willen ontblooten. Het Canon op de Wallen van bom-

mel beftont in 1 1 . Stukken , daar onder twee onbcquaam waren.

Het Garnifcen was maar 250. man fterk, verdeelt in 6. Com- swak Gai-

pagnien , als die van den Colonnel Pam C^ Vin , de Majoors Heuvel "i^^^en.

en Kocksy en de Capiteynen //.«, Weyer en Kmjf. Daar by quam
noch de Burgerye , die verdeelt zijnde in 4. Compagnien , niet meer
kondeuytmaakcn, als omtrent 500. Mannen.

Voor de Belegeringe op den 24. ^uny , als de ^i-irgers vernapien , Die van

dat de Hollandfche Gemeente , met grooten yver , Sii>t Hoogheyt
JXn'Isi'»

fochtcn te maken tot Staddouder , en te (lellen in alle Digniteyten van Hooeheyt

fijne Loffelijke Voor-Vaderen; fo rukte des avoijts om elf uren een maken"^"
-groote meenigte fo Vrouwen als Mannen by den anderen , en klop-

ten alle de Magiftraats-Perfoonen op uyt haare Bedden,willendc,dat {y

van Honden aan op 't Stadhuys fouden komen , enSijn Hooghejt Stad-

houder maaken, metbedrcyginge, indien fy fulxquamen te weyge-

rcn, dat fy haar alle den hals fouden breeken. In dcfe confufie raakt

de een heel , en de ander halfgcklect op 't Stadhuys , daar Hendrik^de

Vaal ^ uyt den naam van de geheele Burgerye verfocht-, datmcn 5iy«

JFIoogheyt foude Stadhouder maken. Waar op de Magiltraat ant-

woorde: Noch wy, noch die van Gelderland zijn daar oyt afkcerig

vangeweeft, en zijn daar toe noch bereyt , maar wy yreefen dat Sija

Hoogheyt 'tfclve nu niet (al accepteeren , alfo Nimvvegen belegert,

en dcfe Stad opgeëyft , en alleen maar noch overig is van de gchcele

Provincie van Gelderland, Doch dit ongeacht brachten de Burgeren

,

door haare inftantien , de Magiftraat tot de refolutie , dat fy op (taande

voet uyt de Magiftraat committeerden de Heeren Burgermecfters Ca- senden aan

Yvh van Ommeren en fan Geuvveit-, en uyt de Burgeren £gtdto Me hêyt Gecom-
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fiecker en Leonart Gom , om met den morgen-ftont na Gontichem,

of elders daar Stjn Hoogheyt bevonden foude mogen werden , te

verreyfen» op hoope , dat de Stad Bommel met meerder Militie en

Ammunitie van Oorlog gefecondcert mochtc werden , en daar bene-

vens mede te onderdaan , of 't Sijn Hoogheyt aangenaam foude zijn ,

dat men hem het Stadhouderfchap by Tpeciale Ade onder \ Stads fe-

creet Zegel defigneerde.

Defe Gecommitteerdcns zijn in gevolge van haare Commiflic

's volgenden daags op den 25. funy de Wad afgevaren na Gor-

mchem , daar fy voor de middag arriveerden , doch Sijn Hockeyt
niet vonden, alfo die in 't Leger tot Bodegrave was, werwaarts fy

haar transporteerden, en beqiiamen op den z6. funy by Sijn Hoog-
die audlen-

^^^^/^^ Hoogheyt Audiëntie , dic haar met korte en bondige reeden

op haare propoiitic antwoorde , dat hy fich licht konde verfeekeren

,

hoe veel aandeDefenlic en Bchoudcniflb van Bommel gelegen was,

en dat hy met leetwefen aanhoorde , dat defelve Stad niet beter voor-

fien was , te meer , dewijl hy felfs voor als noch niet in fodanigen Staat

was , om haare Stad na behooren te konnen fecondceren ; Toonende
ondertuflchen Si^n Hoogheyt fich de voorfz. Ade te laten wel gevallen,

en dat den volgenden dag nader antwoort verlenen foude ; Doch was

toen met Politijke en Militaire befoignes fo geoccupeert, dat hy de

Gecommitteerdens door den Heer Secretaris Huygens Heer van Zee»

, /«w in "t kort liet antwoorden, dathy geenfms onderlaten foude, alles

wat mogelijk te doen , en by te brengen, 't gene tot behoudeniffe dcfer

Stad vereyft foude werden , en met eenen het hem aangenaam foude

wefen , dat men hem een niaiwe Ade wegen Bommel foude laten

toekomen.
Bommel Op den 14. ^uly quam'savontsvoorde Bospoort een Trompetter
WW opge-

^^^ ^^^ Leger van DtiC de Turenne, leggende voor CrevecoeHr^ dewelke

gevoert zijndein 't Huys van D'. fan Rink, de Stad , uyt den naam van

Turenne y opeyfte , met mondelinge prefcntatie , wanneer men fijne

Majefteyts Volk wilde innemen , 't welk men doch niet machtig was

te rcfifteeren , dat het Gewafch om de Stad ( 't welk toen feer fchoon

ftont ) foude vcrfchoont en gefpaart "Werden , met een overleverde

hy een Brief van defen teneur

:

Vm
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Den Mark- Graaf van Turenne, Marfchalk Generaal te Velde i ,^<^ ^^^'^

en van des Konings Ugers , Cvlonnel Generaal van de lich^

te Ruyterye van Vranmjk : en Gouverneur van de Provlit'

de van Limozin.

Willende vermyden de rüirje van 't Eyland van Bommel , in dewelke

U L. hewujl is y dat des Konings Leger niet behoeft over te gaan , als

alleen., om te doen vertrekken de Troupenvan Holland , die daar bin-

nen TJ L. Stad X^n , fo geve ik_ ^ L. de waarfchouvpinge , aleer de

twee Bruggen , van de twee Legers , die boven en beneden Crevecceur

leggen j vaardig T^jn, ten eynde , om U L. middel tegeven, om te ont-

gaan het verderf van't Eyland, en by gevolge mede van de Stad; Waar-
om ingeval U L. door defen Trompetter geen antvfoort verleent , waar
door betuygt werd , dat gy U L. w'lt flellen onder de ProteBte van den

Koning, aleer het Leger optrekt
, fal U L. hebben af te wachten het

uyterfle gevaar.

Gedaan in 't Veld bj Crevecxur defen 1 4. fuly 1671

.

{L. S.^ T U R E N N E.

Hier op gaf de Magiftraat aan den Trompetter een Brief van den die b«m-
volgendeninhout, totantwoortaan 7«r^;7;/^. wooit weid.

M Y N Heer.
fT7T bevinden ons ten hoogflen verplicht , over de goetheyt , die u
'
" Hoogheyt belieft jegens ons te gebruyken , met de aanmeldinge

van het maken der Bruggen , en van dejfelfs komjle , vvenfchende al-

fins daar aan te konnen voldoen in allen anderen voorvallen. Maar fo
veel de Sommatie defer Plaatfe aangaat , oordeelen

, fo U Hoogheyt
welwas onderricht van de krachten , die daar inne Tijn , foude ons niet

hebbenvvtllen dringendefelvein julker manieren over te geven , fonder
idvoorens dewapenen van U Hoogheyt te hebben verfocht, waar over

ffch eeuvvigverfchuldtgt fal houden diegene , welke geheelijk,geneygt
is

f om te verblijven

Mijn Heer

V Hoogheyts

Ootmoedigfte Dienaar

dommelden 14. July i6ji. Sweder van Boetzelaar;

Xxx 2 Voorts
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vigilantie Vüorts Continueerde de Magiftraat in haare goede Voorforge tot de-

ftiaat!
/^*" fenfieeii confervatie haarer Stad , en publiceerde , dat alle int^efetene

,

op boete van 25. guldens , haar met genoegfaaüi water op de Solders

en in de beneden-huyfen fouden voorfien , tot bluffinge van den Brand

,

die door des aankomenden Vyands Vuyr-werken fouden mogen ge-

caufeert werden, en maande ecnige vrywillige Burgeren aan, omver-

fcheyde Bruggen en Heulen op de gemeyne wegen in Bom meier-

weert in te flaan en af te werpen , om daar door de Pafingie voor den

Vyand te meer te difficulteeren. En alfo men bevont , dat het Garnifoen

te fwak was , om de Wallen te befetten , wierd door den Ingenieur

Wolffen aangeraden , dat men het Ravelijn buyten de Oenfelfe- Poort,

endeHalve-MaanvoordeKat fouderafeeren
,

gelijk ook de Soldaten

het Ravelijn, en de Burgeren de Halve-Maan begonnen af te fmyten

,

doch als de Borftweeringen en Corps de Gardes weg waren , Weefde

reft voorts liggen.

Gecommit- Op den 19. fnly wierden op 't aanhouden van dé Burgerye ge-

desud b"en-
Committeert defe Perfonen Samuel Wtfelim Predicant , Egtdio Me-

gcnaansijn ^eker ^ LeonartrGork ^ Hendrik^ de F'aal, en Ifacvan Aarnhem yVieter

Afte wcgSs vanBfe , en furian Biflervelt , om aan Sijn Hoogheyt , die men tot

Jj*":

stadhou- QorcHm vcrwachtcn , nevens een Brief van de Magiftraat , waar by

inftantelijk verfocht vviert Afliftentie , op te dragen het Stadhouder-

fchap , volgens defe bygaande Ade

:

jjy Burger-Afeejleren , Scheepenen en Raden der Stad Salt-Bont'

mely doen kpnt ende maken openbaar , dat wy in rijpe opmerktnge van
al de Illufire en Onvergeetelijke Menten en Daden , van de Heeren

l^oor-Ouderen van Stjn Hoogheyt den Heere Prince van Orange^

omtrent het leqqen van de groote fondamenten defer Republiike , en oq-

bouwmge van dien^ onder des Alderhoogflengenadtgen Zegen ^ en in een

vol vertrouVQcn van Si]ne voorfichtigheyt , Oordeel en eenparig bekende

Conduite , daar door dte groote begmfelen van denvervallenden Staats

onder des Almachtigen goedertierentheden^verhoopen weder herjlelt .,
en

tot voorige luy(Iergebrachtfullen werden ; Hebben voor onfes Stads Jiem-

me , en fo hoog die by hetjegenwoordige verlies van alle de Leden en Stee-

den defer Provincie , in aller maniere by de andere Bontgenotenfalmoeten
werden geconfidereert , aan Hoog-gemelde Si]ne Hoogheyt gedefereert ,

gegont en gegeven , Gelijk^ wy defereeren , gonnen en geven krachte

defes , het Stadhouderfchap in defer Provincie , met fodanige Quali-

teyten, Preèmmentteny Eeren en Digniteyteny mitsgadersfodane Macht
en 'abfoluyt vermogen , als fjnes Hooghejts Loffelijke Heeren Voor-
^-^'•'•'^'f - ^' " -'-

Ouderen
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Ouderen oyt ef oyt geh.td en gebruykt hebben. Des ter waren oirconde

en bevei}i-7ge , hebbe>' vvy onfes Stads fecreet Zegel op 't Svatium defes

doen dr'yKJ<en y endoo: onfen Secretarisgedaan teekenen. In 't jaar onfes

Heeren i6jz,op den H fuly,

E. V. Meurs. Secretaris,

Dcfe GeJeputeerdens tot Gorcum komende , vonden aldaar Sijn

Hoogheyt niet , gelijk fy meenden , re, fdcn daarom weder terugge,

behalven de twee laatft genoemde , die na 't Leger tot Bode^rave

trokken, daar fy wel wierden ontfangen.

Op den 2o. ftdy brak het Franfche Leger van Turenne fterk Franfche

tuflchen de twintig en dertig diiyfent mannen , van Crevecoeur op
„a'^Bo'^^d

na Bommel , komende 's namiddags een Voor-troep van omtrent

60. Mannen binnen een Mufquet-fchoot aan het Ravelij-r;-Bolvverl^

bravecren , die van de Burgers alleen , alfo ter felver tijd geen ee-

nig Conftapel op ^t felve Bolwerk was , door de Mufquetten wier-

den vcrdreeven. Daar op vielen de Burgers couragieufelijk aan 't werk , Burgers' re-

en maakten langs de heele Wal, behalven alleen in 't Orange-Bolvverk ^"^^^^^^^^^

en de Kat , nieuwe Banquetten , vulden veele Schiet- en Schans-

korven , daar toe de Vrouwens aanbrachten meenigte van Manden.

Ondertuflchen naderden het Vyands Leger door de Krankc(l'eeg ,
Frajifche

tuflchen de Bommelfche VVeyde , en de Brtiggenfche Kerk^ doof , de stad,

waar op uyt een Slang, den Draak genaamt, van^t Ravelijn-Bolwerk

wierde gecanonneert , doch het AfEiytbrakmetdeeerfte Schoot, en

fonk *t Stuk door fijn ooren. Dit Leger nam fijnen marfch recht op
Gameren een Dorp dry quartier uyrs buyten de Stad aan de VVaal
leggende , daar het fich op de Uyter-wcerden en tuflchen de Leut en

Kluyt nederfloeg , onder meenigte van Tenten , nemende Duc de

Turenne fijn Logijs in het Huys van den Predicant ivimmarus jvife-

Tegens den avont qüam een Trompetter dicht onder 't Bohverk.^^^y^^^^^

den Beer Appel blafen, dewelke na Krijgs gebruyk geblint zijnde in-

gehaalt wierdein't Huys van den Burgermeefter Francois van Meurs

,

alwaar hy voordroeg , uyt het Leger voor defe Stad door den Hertog

van Turenne afgefonden te wefen , om defe Plaatfe te fommeeren
,

haar te willen overgeven , en tot dien eynde eenige Gedcputcer-

dens terftont te moeten hem affenden , om tot eenige Capitula-

tie te raken. Waar op de Magiftraat met den Heer van Leeuwen dochkrygen

Commandeur gedelibereert hebbende , en de wederzijdfe fo Militie KS,''*
Xxx 3 als
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als Burger Officieren gehoort zijnde, wiertdenTrcmpettermetdefe

antwoort te rug gtfonden ; dat men in de Stad geendns gerefolveert

was, ynunt nat Leger te dcputeeren , en Capitulatie te maken, maar

dat men forg droeg de Stad te bewaren , en op alle w ijfe te defendee-

ren , enindienymantvanfijnentwegennadeStadquam , dat men die

foude ontfangen
,

gelijk men na Krijgsgibruyk behoorde,

Benting'cn In het uytrijden van defen Trompetter uyt de Gamerfche- Poort

meTbfnnen" quamen ^enting en Barreveh , de twee Rooms-gefinde Edelluyden

,

Bommel, Jaar van wy in deBelegcringevan Zutphen ook hebben gefprooken,

rijden by die gene , die den Trompecter uyt geleydcn, verfoekende

binnen te mogen komen , alfo fulx tot groot voordeel voor de Stad

foude vcrftrekken; Waar innegeconfcnteert zijnde, wierden aanftonts

twee Oftagiers, als den Lieutenant 's Gravenvveert en den VaanJrich

Ruek^ na buyten gefonden , dewelke buyten de Gamerfe-Poort achter

den Dijk komende, fagen daar eenigeFranfche Officieren ftaan, onder

dewelke men meynt Tmenne perfooneelijkgeweeftte zijn; Doch eer

fymetdefelvei^uamenteaboucheeren , wierden {^j gecontramandeert,

en quamen te gelijk met den voorii. '^enting en Barrevelt , als ook

met den ï^tconte d'Afpremom weder binnen in^t huys van den voorfz.

en eyfchen Burgermeefier Meurs , daar d'Afpremont , in den naam van Duc
de Stad op. ^g Turcnne de Stad opeyfte, dat fy haar onder de gehoorfaamheyt van

fijne Majefteyt begever wilde; Daaropgeantwoort zijnde , dat daar

toe geene gedacliten waren , en men lich gctrooflen foude alles uyt te

ftaan , heeft defelve d'Afpremont terftont vertoont een pertinente

Kaarte , daar in hy feer demonftratief aanwies de gelegenthcyt van de

Stad en Fortrefl'e , en der fel ver defcólen fo aan Storm-palen en Pal-

liffaden , als aan Water in de Grachten en Volk , gevende die van de

Staddaaropinbedenkinge , oF't niet eenmaal tijd was fich over te'ge-

ven , welk difcours fo lang duyrde, dat weder een Tamboer fich voor

defelve Poort bekent maakte, met ordre, om de voorfz. 5. Heeren

aan te feggen, dat fy fpoedig te rug komen wilden, gelijk fy ook de-

den. Van alle defe Defeólen wierden de Franfche gcinformeert door

correfpondentie uyt de Stad , die fy onderhielden door verfcheydc

Spions , dewelke door een fecreet , datby 't Orange-Bolwerk door de

Stads muyr ging , by nacht en ontijden uyt en in de Stad kroopen.

Een Uyt- Op den 21. fuly , als men uyt de Stad met het Canon het Fran-

d?n"yaïdi' fchc Lcger , dat by Gameren op de U; terweerden met meenigte
grootefche- van Tenten gecampcert lag, niet konde bcrcyken , verfocht de Ma-

giflraat aan Capiteyn Ferhajr , die met een Uytlegger op de ^Faal
voor
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voor de Stad lag, dat hy tot op de hoogte van Gameren wilde aflak-

ken , en onder de Tenten en Infanterye van den Vyand met fi/ne

Stukken fpeelen, waartoe fich i8. Burgeren vrywilligaanboden, die

met het Canon en eenige Haaken, die fy van \ Stadhuys hadden mede
genomen , als ook met haare Mufquetten tweemaal op den Vyand ge-
chargeert hebbende , fo vcele gcqualificeerdc Officieren ter neder
fchootcn , en fodanigen veranderinge maakten , dat vcele Tenten af-

genomen wierden, en over hoop raakten, en licht het hecle Leger had-
de moeten dccampeeren , hadde niet door 'c rtorten van eenig kruyt tot dat fijn

op den Overloop alle de Cardoefen in brant pcraakt, waar door o u^^^'l
'" ^^

Burgeren en eenigc boots-gelellen deerlijk wierden gequetft, dat haar

nootfaakte weder na de Stad te zeylen. In ^t opvliegen van dit kruyt

,

fprong deLieutenant met i.Matrofen overhoort, daar van d'eene

Matroos de Sloep door 't fwemmen winnende , fijn leven won wer-
dende den Lieutenant met Aqï\ anderen Matroos na "t Land fwem-
mendc door den Vyand doot gefchooten.

Op den middag quam weder een Trompetter aan de Gamerfche Door een

Poort, die verblint wierde binnen gelaten , en op 't Stadhuys gebracht,
de'ïta?'-''

daar hy defen Briefvan Turenne overleverde : Ik^laat vveeten aan den deropgeeyft.

Commandeur binnen Bommel, mitsgaders aan de Heeren Burgermee^

fleren, dat indien by fautevan fich terfiont over te geven , de Stad defe

nacht vvert ingenomen engeplondert , ik^ op haar vverpe alle de Cvvariir-

heden, als fodanigewerken nootvvendtg nafich Jleepen; Men heeft de

Plaatfe feerwel aan allen zijden doen befichtigen , 't ireene my dan doet

jf
reeken met dmdanige ajfurantie.

Gedaan in't Leger voor Bommel defen ii. 9uly i6j i.

TuRE NN E.

"Waar op de Magiftraat met den Commandant P^an Leeuwen ^z-
delibereert , en alle Militaire Officieren , als ook de Quartiers-Luyden
en Burger-Officieren tenStadhuyfe verfocht en gehoort zijnde, zijn

de Militaire Officieren apart getreedcn , en hebben de Quartiers-

Luyden en Burger-Officiercn aangenomen , met de Burgerye te Tui-

len fprecken , en een yders advijs aan te hooren ; Voor en geduyrcnde
welke Deliberatien Turenne van vecle Ecdelen fterk wierde gefollici- Turenne

teert , dat haar mochte gepermitteert zijn , om de Stad eens te J^ede Edelen

beftormen, hem verfeekcrende, dat fy defelve op de verbeurte van s^fo"'"""'

haar leven binnen dry uyrcn tijds fouden emportecren, en hem in han- stori^'

den leveren, voegende daar by, dat haar noch byna voor geene Stad

was occafie gegeven , om by 't ftormen haar Couragie te beproeven

,

en
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en ecnigcn buyc met pionderen te verkrijgen , en dat het nadeclig was

aan 't rerpecc van haare Natie, dat fy een Stad metverfcheydeinftan-

tien louden Toeken te perfuadeeren tot overgeven , dewelke fy fo goet

als in haar gewek hadden. Doch Turemie j die by fijn eygen Vyanden

wort geroemt , als een voorllchtigen en dapperen Velt-Overften
,

wilde liever noch een minnelijk verlbek voor 't laatft;e doen , als door

Tuienne 't gewelt van den itorm het bloct van de gchecle Stad en van fijn eygen

^^\ % ^"^ loldaten hafardecren ; Sent daarom noch een Tamboer , die voor

de Gumerfcbe Poort rerfoekt , dat den Trompetter, die in de Stad

was , weder mochte gedimittcert , en fekeren Colonnel mochtc

ingelaten werden , ommetdie vandcRcgeeringetefpreeken , waar

inne bewilligt zijnde , feekere Heeren uyt de Magiftraat met den

Commandant cccommitteert wierden , om den felven Colonnel ten

huyfe van den voorü. Burgermeelter A'feurs te gaan ontmoeten
, ge-

lijk defelve Colonnel met de voorfz. Edeluyden '^enting en Barrevelt

ingekomen zijnde, terftont in alle ferieule Termen verklaart heeft, dat

hy voor 't laatfte qaam,om alleen noch defen korten voorflag te doen;

onder feeke-Dat, by aldien men voorts wilde capituleeren, DucdeTurenne defe
K conditien. ^^^j dcfelve articulen van Capitulatie loude vergunnen , die de Stad

A'/wt/^'^^^/jhadde bedongen, maar io men noch langer wilde opinia-

treeren, dat de Stad defe nacht fcekcrlijk foude beftormt , en in een

bloet-bat gcfct werden , met meer diergelijke exprefifien; waar op

den Commandant in gelijke lerieufe Termen antwoordc , dat de

Cordaat- o^\n\Q s'd^ïi Duc de Turenne , wegens den i oberen toeftant van de Stad,

ComSa'n^" heel anders foude bevonden werdendoor den dapperen tegenftant

,

dant. die de attaquanten fouden ontmoeten. Na meer diergelijke reeden

vermaande de Commandant , dat die van de MagiRraat met den

Krijgs-raad vergaderen en elkandcren fprecken fouden , daar op den

voorfz. Colonnel fcyde, noch ccnigen tijd te willen afwachten. In de-

fe Vergadcringe wierd alles gerefumeert , wanneer den Commandant
met ongemcenc cordaatheyt betuygde vaardig te zijn alles uyt te ftaan

,

en tendicnflc van den Lande tenuytcrftenwaartc nemen, doch be-

Onuiiiig- klaagde met leetwefen de onwilligheyt desGarniloens, waaronder
hr/t des eenigewcvizcrdennade W^allcntegaan, die tot dato noch i'eenftuy-

ver aan geld hadden onfangen. De Quartiers-Luyden en Burger-

Officieren ponderccrden, met veele reedenen, de grooce macht van

den Vyand tcgcns de Stad , die van alle gebreeken vervult was , en

het aanftaande gevaar en ruïne van de gehecle Stad tegcns de weynige

apparentie van refiftcntie , en tcgens het kleyne voordeel , dat men
met



DERDE DEEL. 537
met het uyterfte vermogen in allen gevalle foude konnen te wegen
brengen , advyfeerden eyndelijk , het befl te zijn , dat men voorts ca- Eyndeli)I< is

pitulcerdc, en comentement nam met gelijk Accoort, als tot Mm-fmlcc'^ia-
wegen was gemaakt , om voor te komen de totale Ruïne van de Stad , ^««9,

en het ombrengen van alle Vrouwen en Kinderen. \>C^aarop voort
wierdegercfolvecrt, om na den Hertog van Turenne tothetmakea-
van de Capitulatie tecommitteeren twee Hecrcn uyc de Magiftraat,

als denBurgermecllcr Carel van Ommeren en Scheepen Eck^^ en een
iiytdeBurgcrye, met namen fan Gofenfe deSvvart, die tcgens den waar toe Ge-

avonttïamcn in een Calefle na 't Leger reeden, vverdende geaccom- JSenïy"-
pagnccrt van den voorfz. Colonnel, die te paard reet, blijvende de geronden,

voorn. Beming en Barrevelt voor Oltagiers defe nacht daar binnen. Ia
dit uytrijdcn lagen deGecommitteerdcns, dat de heclepaflagie langs

den Dijk na Gameren, fo dicht met voet en paarde-volk befet was,
dat die nauwelijks te palTeeren was, en dat den Vvandfeerbefigwas
metdepreparatientot den Storm, daar toe de Ruvters de Fachines

ai aanbrachten.

Tot Gameren komende wierden fy in 't huys van 'den Predicant ge- die by Tu-

bracht ter prefcntie van den Hertog van Turenne , die haar feyde nim- """^ ^'

mer gelooft te hebben , dat hy met fuiken Armee foude hebben moe-
ten komen voor een Stad , di^ fo weynig voorfien was ; Daar op de Ge-
deputeerdens antwoorden , dat hy licht op alles niet wel was geinfor-

meert, en haar nietqualijkkondeduyden, dat fy haar tot het uyterfte

efl:brtfochtentedefendeercn,&c. Na ecnige verwiiïelde difcourfen

renvoyeerde den Hertog de Gedeputeerde aan den Intendant "Caril-

lon , om de Capitulatie voor 'bommel mutatis mutandis op te ftcllen in

conformité met die van Nimvvegen
,
gelijk gefchiede, vverdende twee

eens luydende Inftrumenten daar van in "'t nette gefchrceven,cn'smor-

gens vroeg om vier uyren geteykent.

Ondertuffchen maakte een gedetacheerde Troup Franfche 'm defe Franfchc

nacht om half tween een loofen Allarm buyten de Oenfelfe Poort
y iSofeSï-'*

op 't ^C-^eert , daar fy met 3 . fchuytjes waren aangevaren , en fchoo- laim.

ten met mufquetten furieus op de Stad-, mcenende , dat op 't fclve mo-
ment, aan de andere zijde van de Stad, by de Gamerfc Poort, met
eenige duyfent mannen foude geftormt werden , 't welk om de onder-
handelinge geen voortgang nam. Defe allarm-makers waren van haare

furie niet te vcrfctten , of haar moft aangedient werden door een Bur-
ger Lieutenant Dirl^van's Gravenvveert endoor een Tamboer, dat

twee Oftagiers uyt het Leger binnen de Stad , en Gcdeputecrdcijs uyt

Yyy de
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onaaten de Stad na Turenne waren. In defelvc nacht geduyrende de flilftant van

Wapenen,haddendeFranrche,tcgcnsKrijgs-gebriiyk,cenigc loop-gra-

ven gemaakt van de (loep van "^an van den Oevers Hof,langs de Water-
kant tot dicht onder de Halvc-Maan, en een andere vanden Dijk recht

over de Galg, die wederom in de andere, naaft het water uytquam,
fn Batte- Dcfe was befet met 2. Buterycn ydcr van 5. Stukken , de cene wat

'^^^"*
onderden Dijk, endcandcrrechtvoor't Galge-vck aan de zijde van

de Stad. Defe Batceryen waren van Rijs-boflen aan de zijden op-ee-
maakt, en met 3. a4. banden van rijs-hoat omtrokken tuirchen inge-

heyde paaien , die met aarde tuflchen bcyd'en waren aangevult , behal-

ven de Schict-gaten , die met rijs-hout boven waren bedekt.

Noch hadden fy recht over de Poort van de Kloofterwijle een loop-

grave vervaardigt langs de kant van een floot,die fy wat verwijd hadden,

waar door men droogs vocts tot op een derde Batterye konde gaan, die

fy daar mede hadden opgeworpen maar voor ccn Stuk Gefchuts.

vin£meL ArticiikngeaccorJecït (loov den lieer vanTuxQnnQ aan Je Ma-
giflraat en het Gainifocn van Bommel.

I. Dat de Burgeren en Inoefetenen der Stad Bommel feilen werden
gemaintineen in alle haare Privilegiën , Rechten en Cojluymenj daar van

fy zjjn in eengoede en behoorlijke Pojfejfie.

1 . Dat die gene , dewelke van d'Ingefetene of andere fich in de Stad

bevinden^ en haar binnen''s jaarsuyt defelve Stad willen begeven
^ fulx

fullen mogen doen met haare Huys-geftnnen, en Afeubtle Goederen,fon-
der dat haar eenig belet aangedaan fal mogen werden,

3. Dat de Ingefetene^ dewelke uytde Stadvertrokk^n fouden mogen

tJjh , daar wederomfullen aangenomenwerden , en alfo wederom fullen

mogen komen met haare meubile goederen y enfullengenteten allede Pri-

vilegiën , nejfens d'andere Invvoonderen.

4. Dat eenygeltjk^der Invvoonderen verblijven fal by de vrye oejfenin-

ge der Religie ^ daarvan hyprofeffie doet y en fullen die vangepretendeer-

de Gereformeerde Religie ^ blyven in't beft van die Kerken, welke fy
tegenwoordigm hebben , uytgefondert diegene , dewelke Sijne Adajefeyt

believen fal daar uyt te nemen.

5

.

Dat de Admmtfratie van fujlitie en Politie van de voorf^ Stad ,

fal werden geconttnneert op dtfelve Forme en Maniere y als die nu isy

fofider daar inne eenige verandennge te maken.

6. Dat het Platte Landy dependeerende van Bommel, en genaamt

Tielrc-€n Bommdre-Vyeert y fal genieten defelve Rechten y Pnvilegien

en
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en VryheJ /, daar van't felve is in^oede en behoorlijke Po(feJfiey en fal
hebben defelve f^rjheyt in de Oeff'emnge der Religie

y gelijl^als de Stad
van Bommel.

7. Dat de Stad van Bommd falgenieten de ImpoJ^en en Renten ^ die

Aan haar gehooren
^
endaar van defelve is ingoede en behoorlijke PojfeffiCy

tn fnlker voegen, als fnlx voorheen is gepracHfeert gevvcejly om ^e'em-

ployeert te werden naar d'ordinaire manier.

8. Dat de Ingcfetene der Stad van Bommel fnllen prefeeren den
Eed van getrouvvtgheyt aan den Koning , op fulke wijfe , als haargeor-
donnecrt fal werden.

9. Dat den Commandeur en het Garnifoen met Pajfepoort na Gor-
nichemvertrekk^n fuUen , en door de Stadvoorfien ftdlen werden metfes
fchepen tot derfelver vertrek^y en haare Ecjutpagie. Dat het Garnifoen
van de voorf'X^ Stad morgen vroeg jegens 8. uyren fal vertrek^n, m£t
gaande Trommels y Brandende Lonten y envliegende Vaandels.

I o. Dat de Stad van Bommel falgefeit worden op morgen vroef
den 12. fuly jegens 6. uyrenin de Macht vanfjne Afa/efeyt.

1

1

. Dat de Arttlleryegehoorende aan de Stady fal blijven tot bevvaa-
ringe van defelve , niet en fal mogen vervoert werden y als met con~

fem van de Magifraat.

Gedaan in't Leger voor Bommel den 21. fuly. 1672.

TuRENN E.

So haaft de Tcekeningc defer Capitulatie weder-zijds gefchiet was , Frinfchc ko-

en de voornoemde Gedeputeerdens haar affcheyt van den Hertog van BommeT"
Turenne genomen hadden, trokken ccnigc Franfche en Switferfche

Compagnien binnen de Stad, die het Staaten Garnifoen, volgens het
9.Articul van de Capitulatie, deden delogeeren en vertrekken na Gor-
cttmy terwijlen het geheclc Leger in goede ordre door 't Dorp (j^wkt-

ren na de Maas en Crevecceur marcheerde, derwaarts door de Stad
mede gevoert wierden 45. fwaare Stukken Gcfchuts, die van 28. 16.

20. paarden , en voorts naar advenantelx getrokken wierden.
Dcfe Stad was de laatftc onder allen , die de Franfche in defc Cam-

pagne van deNcderlandcrs emporteerden , blijvende het Fatale Huys Het fatale

Loevefeyn de uyterfte Frontiere van Holland , daar voor de Franfche
""Jfj

„^°"*

in haare progreflbn fubitelijk moften ftuyten en te rug deynfen,hoewel
'^ '^"

het fclve haare Deffeyncn tot noch toe (fo veele meenen) hadden gefe-
liciteert,en den oorfpronk fchijnt gewecft te zijn van alle de revolutien

en ongevallen dcfes Oorlogs. Dithuyswicrd op den ^o. funy door
./[</'. I/^u^(?r/^ en twee Franfche Trompetters met Worcum en Gor-

Yyy 2 cum
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word met cum te gclijk wel opgceyft:,maar ook door de genereufc en cordate ant-

Gotcüm op-
^"^'o^rt van den reU-AIarfchalk^rf^urtSy als dathyhanrmec Kruyt en

gecyft. Loot foude verwachten , en door dcHelts goede voorlorgc en vigilan-

tie fodanig gcfccondeert, dat de Franjche haarc courage niet eens dor-

ften beproeven, met defclve te belegeren, wel wetende, dat fy daar Ton-

den rclcontrecrcnFortreiren, die hoe wel in der haaft, doch van alle

nootiaakelijkheden, onder \ bclcyt van dappere Helden, fo wel waren

verforgt, dat lyhaare Macht liever wenden na 's Hertoffcn-Bofch , dat

Turennc aangaande lijne Fortificatie , Magazijn en Garnifoen niet minder defc-

.rML-nocen-
<^tLieus was , als een onder al de Steeden , die fy aireede geconquefteert

boich. hadden. Hier Tullen wyhetLegcr van Twr^;?»^ laten, ter tijd toe wy gc-

ücn {uWcnhchbcn^Wdt de Eijfchoppen van Keulenen Afiwjfer in Over-

TJJhI en op de Tronticren van f^riejlandy en den Koning in 't Sticht

'Vytrecht en op de Fronticren van Holland verricht hebben.

Nadeveroveringcvan Grol^ Brevoon en Lochem campecrdc fich

DeBiiïcliop- 'tLeger van beydc de voorn. Biflchoppen nevens de FranfcheAuxi-

imrciieaen Hairc Troupcn onder den Hertog van Luxenburg omtrent het VVttte
na Deventer, ^^nt , twce groote uyren van Deventer en anderhalfuyr van Zutphen ,

alwaar fy eenigc dagen bleven leggen , fonder yets te ondernemen

,

afwachtende hoe het in de Velauvve foude aflopen.

Ondertuflchenquam opden 14. funy een Voortroup van defe Ar-

mee van 2000. paarden voor de ftad , om defelve te recognofceercn.

Uyt defe begaven fich omtrent 500. Ruytcrs na de Stads-weydeden
wilden voor Toige y om van daar der Burger koeyen weg te halen , die door de Rit-

Kocjen weg meeitercn Schaap en Pijper met eenigeRuyters in diervocgen onder
fcaltii,

j^^j faveur van 't Canon wierden onthaalt, dat fy moften retireeren, na

dat 3.14. Ruyters waren gefneevelt, ncft'enseenFranfcheMarquis

die fich van den Troep fcparecrende wat bravades maakte, het welke

denvoorfz.vaillanten Ritmeefter S^-Lm^; fiende , op hem avanceerde,

en in ^t kort met een piftool onder de voet fchoot.

Beydc de Biflchoppen verftaandc, dat uirnhem over, de Velauvve

yander Staaten Armee verlaten en de Koning gefint was Zutphen

te belegeren , dat fy fclfs anders beoogden , braken met haar Leger

van 't VVttte Sa?it op , en trokken recht op Deventer aan , dat [y op den

1 6. Juny aan de Land-zijde berenden en beflooten.

DeSiad Den Commandant defer ftad was den Colonnel Diederick^Stech

.

comtnan- ccn man, die 47. jaaren ten Oorlog gcdient, en genoegiame cxpe-
dccrt door rJcntic geacquircert hadde

,
(often minften in die tijd hadde bchoorcn

geacquirccrt te hebben) hoc men een ftad met alle nootfaakclijkhee-

dea
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den foude verforgen, fortifïceercn en dcfendeeren , waarom hy in

Fehruario 16ji. twee diverlc Lijftcn van alle nootfaakelijkhedcn , die

tot Detcnfie van de(c Stad vcreyfl wierden , liaddc overgegeven aan

den Heer Strik^^ Gecommitteerde in den ^^W'Z/<^«6'/^<3^é';?, om aan

wclge melden Raad te communiceeren ; Hy maakte de MagiÜraat me-
de bekent, wat haar tot bectcre Fortificatie van haare itad te doen

ftont , doch fijne Intentie wierd van veclengcfufpecleert , hoewel hy

beneftbns den Burgcrmceftcr l' Efpiere wierde gcaiithorifècrt , om alle

defeden te fupplecrcn , en op alles noodige ordres tcftellen. Niet-

tcgenftaande de voorfz. overgeleverde Lijden , en de abfokiytc ordres

aan den Commandant en Burgermeefter l'Efpiere gegeven, fo was

dcfe ftad ten tijde van de belccgeringc noch defeótueus omtrent het

Migazijn en Fortificatie , en ten deele ook omtrent het Garniloen.

De Fortificatie, die by verloop van jaaren fcer was vervallen, is Fortificatie

zcdert de Maant van Aiaart i6ji. tot den dag van de Bclegeringe j\f" SeldcO
toe door de Boeren uyt SalLmt Qw'tTvvem , en door de burgeren fèifs defe-

van Deventer uyt liefde en voor niet, als ook door de foldatcn voor
'*^"'

5. (luyvers daags boven haare gagie, by dag en nacht, lelfs Son- en

Bcede-dagen niet verfchooncnde , met allen yver merklijk opgemaakt

en verbetert, doch niet fo , of daar bleeven noch notable defecten

over. De Stad was met 8. fwaare Bolwerken
, 5. Ravclijns in de

Gracht, en 2. daar buyten, als ook met 2. Tenailles en Affnijdin-

gen in de Contrefcarp boven en onder de Stad langs den T//«/ omtrok-

ken, en'tContrefcarpbynarontomdeStad, wasbefet met Stormpn-

len , die verkeert, en met de punten na binnen ilonden, tegens de

oude maxime van Oorlog , onder dewelke vcele infufficant en te fwak

waren tot eenigereiiflentie. Na by't Contrefcarp op den Dijk byde
Berg-poorte , ftonden fo fwaare Palliflhden , dat de Vyand achter

defelve konde fchuylen , en met mufcjuetten weg lichten alle die by
't Canon daar na by ftonden, alfo elke Pallifladc fchoot-vry was voor

de mufquetten wegens haare dikte. De bedekte weg in 't Contrefcarp

was fo breet, dat 6. a 7. mannen daar in en front konden marchec-

ren. Daarenboven het nieuwe Ravelijn tuflchcn de Berg-poort en

en het Pothooh was met alleen niet voltrokken, maar ook noch in

veelen dcelen dcteétueus , behalven dat het fclve niet was gepallilfu-

deert, gelijk mede geen van de andere Ravclijns of Bolwerken , en

hadde de Contrefcarps-Gracht van den Tjfitl by 't Sluyskcn tot aan

de Berg-poort niet boven anderhalve voet waters. De Gracht om de
"Walleii liadde noch 9. a 10. voeten waters , niet tcgenftaandc de

Yyy 3

'

Water-



54i 'tVERWERDE EUROPA,
'VX'^ater-moIenaar defclve ruym 3. voeten hadde afgcmalen, 't welk

de Burgers als fchclmcrye noteerden. Aan de Water-kant w.is noch

minder fterkte , allo de Stad daar ten decle maar met een blooic Muyr
bedekt, enden Tj//?*/ fo laag van waterwas, alsooyt by mcnfchen ge-

heuchenifle is bevonden, zijnde die fwakhcytnietna bchooren gcle-

condeert,gelijk te voorcn by de Magiftraat was voorgcfiagcn, dat men
de ryelleioudc fortificeeren , maar liilks bleef ten halven ficckcn , be-

halven een Linie, die langs de Waterkant uyt groovc balken wierdc

getrokken, en met aarde van binnen aangevult, daarachter een bc-
Sufpicievan dcktc wcg was, doch fonder flanqucn. Sccr notabel is't , en gat' aan

^"^j" veclen geen kleynefurpicic van Malverfatic, dat van de 6". uvtgangen

,

die dcic Stad heeft, als de Bakzoven , Norenberg-poort ^ Brwk:poort ^

Berg poort y 'tPothooft alias 't Houten w^wbais aan deLand-zijde,en

óc Bru ff ^e over denYfjnhsin ócW^^ev-iljdc y de 4. fwakftcuytgnngcn,

als de Bak-ove^y de Berg poort ,
'/ Pothooft en de Brugge in dele Bele-

ccrinac waren onbruvkbaar ge maakt tot de avtvallen, door dewelke

dc \^ yand in iljn voornemen leer haddckonncngcincommodeert wer-

den , want dc dry eerlte door fwaarc pallilladen van biiyten waren afge-

hcynt en geflopt, en de vierde te weetcn de Brugge afgenomen wns.

Op defe 4. fwakkc poften heeft de Vyand alleen geavanceert met fijne

Approchcs, waarin hy om de voorfz. reeden niet licht konde ^cincom-

modeert werden , dat anders licht te doen was geween: met goct cfte(5l.

Hei Maga- ^id Ada£az.iin konde op verre na fo veel niet uytlceveren, als een

•tfcive ge- langduvrigcenrigoureufcdefcnficvcreyftc, want daar in waren maar

jo.duyi'cnt ponden Kruyt, die even voor de Bclcgcringe noch wierden

qcaugmcnteertmct 10. duyfent ponden, die de Stad op haarc koften

haddc^ckoh binnen yJmflerdam,nochK^.ivcn daarby gekomen 5.dny-

{cnt ponden kruyt uyt Zutphcn. Op de "VJC^allcn ftondcn 4 5 . Metale en

6. Ylcrc Stukken , behalvcn noch 1 6. a 18. fchoonc Metale Stukken
,

dieby^'topbrcckcnvan'c Princcn Leger van den Tfful binnen de Stad

waren toebracht, tot dewelke in voorraad waren 3g^48. kocgels,

29000. ponden Mufquet-koegels, 2 2680. ponden Lonten , een quan-

titcyt Hand-granaten, en vordcre nootwendigheden,die doch op verre

na het derde part niet konden uytmnken van 't gene den Commandant
volgens ovcrgegevcne Lijftc aan den Raad van Staten hadde g€peti-

tioneert.

HetGarni- Hct (7^r;7//öf«, dat na "'t fcggcn van den Commandant i'rf/^, omdc
ftcik *as. grootc circumvallatie van de Stad, hadde bchooren 6. a 7. duyfent man

te zijn , bcftont alleen maar in 5;. Compagnien van den voorgcmclden

Stek,

ftelt was.
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Stek,) 8. Compagnien van Clam ^ 9. Compagnien van Broersma

y

2. Compagnien van \ Regiment van Manger ^ en noch 5. ande-

re nicuvv geworven Compagnien > alle Infantcrye , behalven 3 . Com-
pagnien Paarden onder de Rit-meefters Sandra , Piiper en Schaap , die

by 'c opbrcckcn van "'t Leger onder Sijn Hoogheyt binnen dele Stad wa-

ren gekomen, en methet Garnifoen, dat voorheen in de Stad lag, als

ook met de 1471. '^^aart-gelders , die in 17. Compagnien verdeelt

waren , tTamcn uytmaaktcn omtrent 4500. mannen. Hier bygeree-

kent 8. Compagnien W-I gerefolveerde Burgers , die behalven de

Vluchtelingen, omtrent ten getalle van 2000. monteerden.

De inwendige geftakenillc de(er Stad was door een vuyle Fadie YiStk vats

fecr geintcctccrt , waar in de NiUnden na haaren appetijt predomi- ^^^"'"'

neerden , vverdende den Cameraar oi 'Threfiurier Hendrik^Niland^Q-

noemthet Koninkjevart Deventer
^ g^'U^ Tengnagel tot Carnpen , en

Royer tot Svvolydk t'iamcn fecreete, doch getrouwe Correlponden-

ten waren, dewelke haare refpedivcVroet-lchappenfodaanig hadden

tot haare devotie, dat iy daar door de Contrapartic alle kracht ontna-

men. Door defe FadiewaseenongelooFclijken haat gcrecfen van Bur-

ger tegens Burger , voornamcntlijk onder die gccne , die naar A vance-

ment afpireerden. Van oneenigheyt waren mede niet te excufceren de

Militaire Hooft-Officieren,die in verfcheydehooft-poinétenfodaanig Onecni-^- •

differeerden , dat op den vierden dag van de Bclegeringe eerflordre jitóiren!^

wicrde beraamt op de Allarm-plaarlcn en vcrdcelingc der Poften.

In dit poftuyr wachten deie Stadtaf een bclliceufcn en triumphan- ^« ^yf"''

ten Vyand, die met een Leger, dat uyt alle fchuym van Volk was by ter bdegeren

een geraapt, op den i6. fmiy opdeStadquamaan marchcercn in ma- '" i^'soiure.

nicre van een Kraane-vlucht achter maikandcren, om daar door te

grooterte fchijnen,en berende de Stad aan de Land-7.ijde,ionderdien

d.ig daar tegen yets te ondernemen , maar leegerde iich in duidaanigen

disordre voor de Stad, dat hy , volgens 't feggen van (ijn eygcn Ofticie-

ren , licht hadde konnen op^cflagen werden , alfo hy geen wachten

hadde uycgefet, als alleen de verlooren Schiltwacht, die men in de

nacht gemakkelijk hadde konnen bekruypen.

Op den I y.dito begaflich de Vyand ten hoogften met 900.manncn l«omt aan de

. en met 6. Mortieren een uyr beneden de Stad over d(i\\ Tful, van wel- °anden Yfful.

kekanthydeStad mede berende, en fich recht tegens de Stad over,

achter den Dijk campeerde jbegeevendefichruym het derde-part van

dit Volk aan 't ftroopen door de Velauw , fo dat de Mortieren met e«n

kleyn aantal Volx bewaart waren, en feer licht hadden konnen weg ge-

nomen
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nomen werden, by aldien een iiytval met wcynig Volk was gedaan,
gelijk A^. BisvmkKa:id v-an den Munjlerfchen Btjjchop , als hy achter de

Hoovcn wandelde, felfs feyde : Ik^fchroome Iner tegaan^ want[o[j uyt-

valUriy'XjjnvvyalleverloorenXyoch.o^dQn^QhQnd^L^x.c^QnsdiQn avond
was de Brugge, daar over men den uytvalhaddc moeten doen, door
lall van W''. N. en fijne Confortcn met kenniffc van den Commandant
Stekj^n den Colonnel Broersma, die bcyde prcfcnt en op de Welle

daat tegcns ftondcn, afoenoomen. Eenitje cordatc Burgers prèfcnteerden aan den
de Burgers ^ .^ ö

, ,
'^

,
i •

i ,•

een uytvai Commandant een uytval te doen , en den Vyand aan de over-zijdc lec-
prefemecxen,

j^crlijk tc verflaan , by aldien hy haar wilde tocftaan 500. mannen,
't welk hy haar weygerde.

Eenigvoik Op dcn 18. funy vvierteenjongeCapiteynP^öj methondcrtSoIda-

na^de over-
'^^^ over de Brugge van dtn Tfful^ die weder gcleyt was, gefonden, om

zijde gecom- dc doorne heggen , dwars teqcns de Stad over liggende , te doen weg-
^" "" houwen, ten cynde men beter inde hooven foude konncnfien, doch

na dateenige moetwillige Soldaten eenige Lufthuysjcsen Planketfels

hadden afgebrant,en de naafle onder de Stad hadden laten ftaan,behal-

ven een alleen, dat (v ruïneerden, retireerde hy op "t gelicht van eenige

VyandelijkeRuyters weder na binnen, latende de doorne heggen on-

atgchouwencn in volle poftuyr, dienamaals het aannaderen van den

Vyand feer hvorifeerden , alfo die voorts een Borilweeringc daar

achter opwierp.
Het Con- j-j^.^ Contrcfcarp , dat rontom met ftormpaalen omfet was, en door

wiord niet *t fwcct der Burgcrcn en Landkiyden gebracht was in behoorlijke for-
tefet,

p^P^ P,^ ^^ hoogte was weggenomen , waar door men de Fauchebrayen

konde befchieten, die in (lerkte weynig haares gelijken hadden, is door

dc Militie noyt belet geworden, ter oorfaakc vande oneenigheytder

Hooft-Officieren, onder dewelke den Colonnel Brofr/w*^ op 't hee-

vigfte dreef; dat men de Contrcfcarpen niet behoorde te bcfctten, on-

der pretext , dat men by een overval van den Vyand daar al lijn Volk
noclidebe- foude komcn te verliefcn , temeer dewijl de Bedekte Weg door Pal-

gepaiüffa-^ liiladen niet was verfterkt en gefepareert van 't Contrcfcarp, onder
deert. welker faveur men in tijd van overval foude van poft tot poft konneii

rctireeren , düar nochtans feeker Militair op den 1
1^

. funy , als het noch

tijd was om PalliOaden te haaien in 't Hunneper-Bofch een halfuyr van

de Stad gelegen , van tijd tot tijd traineerde, om cenConvoy, dat hy

Burgermee-
^'^" ^^ Magiftraat beloott haddc,mede te geven aan denBurgermecfter

fier Bockhoit Eockholt, dic van de Stad tot het haaien van Palliffaden, die daar in mee-

pamiTaden^e "^g'^^ al afgekapt cn vervaardigt lagen, fpecialijk was gccommitteert.
halcn.^ Voorts
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Voorts blecfniet op 't Contrcfcarpbcfet, als alJeen de Fhncjucnbo- ^"« Euyttn-

ren de Stad nan 't Hoiue-Wambaiscn beneden aan den Bakoven, bey- latend

^"'

de aan den Tjful gelegen , die op den 20. dito al mede geabandonnecrt

wierden, bocvvel (y de periculeuftc poften van de Stad waren, alfo

men daar met geringe moeyten de Gracht in ccne nacht haddc konncn
drooa tappen in den Tljidy die feer leeswas.ril

EenigeuytdeMagiltraatvcrlochtendaarop, dat men den Vyand HctComra-

dan tegen (ïjnc Approches, die hy begon te maken , wilde te keer gaan uZZkn b"
mctcontramineeren , of met Uytvallen, dat den Commandeur op 'c'.

voorgeven van confiderablc reeden exculecrdc,fonder dat hy die toen-

maals particularircerde, doch gaf naderhant daarvan defe reeden, dat

des Vyands Infanteryc te verre van de Stad , en te flerk in de Appro-
chcsflaande, met fyne Cavalleryc.(waar in hy prevaleerde) de uytval-

Iers allom rafe Campagne welende , lichtelijk konde affnijden , het gcc-

ne om de fchaarsheyt van Infanterye , om de groote difordre derjonge
onbedreevene Officieren, en om gebrek v^ankleyn Canon, om daar

toe te gebruykcn
,
geheel ondienflig was, feggendc dat hy was geintcn-

tionecrt die uytvallen in 't vervolg naar by, en byfurprife te doen.

's Avonts omtrent 8. uyrcncjuamaandeover-zijdevanden Yjful een
Trompetter Appel blaafen ,die uyt hooger ordre door den Licutcnant

van Houten tot antwoort kreeg, dat het nu te laat was, om hem bc-

fchcyt te geven , ter oorfake dat de Magif^raat fo haafl niet by een te

krygen , en de Sonne aan 't ondergaan was , na welkers ondergang men
naar krijgs-gebruyk niet gewent was de Poorten te oopenen , waar op
dien Trompetter wederom vertrok. Doch 's anderen daags 's morgens
vroeg, als hy weder quam, wierd hem door den voorfz. Lieutenant

geantwoort , dat men van binnen gefint was , de Stad tegens alle yyan-

delijke aggreffien ten uyterflen te dcfcndeeren.

Ondertuflchcn avanceerde de Vyand fo flerk, dat men 't felvc op

den i^.dito befcheydcntlijk en met verwonderinge bemerkte, wan-
neer omtrent 10, uyrcn voor de middag de Jonkeren Svvaafken en

Doettngen tho Rande (zijnde 2. OveryflelfcheEdelnydenvandcPau-

felijke Religie, die haar by den Vyand vervoegt hadden) door een

Trompetter van 't Huys tho Rande y daar 's Vyands Hooft-quartier

was ,
geconduifeert cjuamen tot voor de Stad , daar fy beyde, met

confent en goetvinden van de Magiftraat en Hooge Militairen binnen

gelaten wierden, als wanneer fy allen, die haar ontmoeten, voorftel-

dcn de byfondere groote Macht der Vyanden , begrootende die op

40. duyfcnt man , en tot ccn fo grootcn quantiteyt van Canon , Mor-
Zzz tieren

)
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tieren,Vuyr-werken en vordere hclfche Inltrumentcn,dvit de Stad dcr-

felvcr kracht onmogelijk foude konnen uytftaan, maar fekerlijk tot een

afcli- en puyn-hoop raken, by aldien fy maar korten tijd opiniatrcerde,

door welke vergierde reeden fy niet alleen de Burgerye, die anders

heel wel gercfolveert wastot haare detenfie, maar ook die gene uyt

de Magiltraat , dewelk noch wel geintentionecrt mochten zijn , de

Coiiragie fochten te ontnemen, leverende aan defelve over defe fchrit-

tclijke Aóte in 't Hoog-duytfch , dewelke in 't Neerlands aldus luyc

:

Nademaal nu door de Vl'''ereld bekent is ^ inwat voegen Stjne Keur-'

Vorflelijke Doorluchtigheyt tot Keulen ^ en Sijne Forfieltjke Genade tot

Jldunjiergenootfaakt 'l(t]n de Wapenen op te vatten tegens de Heeren Staa-

ten Generaal der P''ereenigde Nederlanden 'y
So hebhen fy haare Armeen

omtrent Grol voor vveynige dagen laten conjungeeren , enna'tfclvever"

overt was , defelvegeordonneert herwaarts na defe Stad te marcheeren
y

fo dat defelve Armeen nevens de Franfche Auxiliaire Troupen hier aan-

gekomen ^ enmethaarhyhebbende Artilleryetot de Aclie vaardig flaan.

En hoewel men met anders gerefolveert is , als defe Stadvanjlonden aan

met alle macht Vyandcli]k^aan te tajlen; So "^jn nochtans hoog-gedachte

Sijne Keur- en Vorfiehjke-Doorl'. en Genade uyt Forftelijke Mildigheyt en

Clementie veelmeergenegen haare Intentientot behout defer Stad , als tat

delplfsuyterfle rmne te verkrijgen ^ te meer, dewijl fy daar toe ook^be-

wogen worden doo^' feekere advijfen , dat men in de Stad referte maakt
op't H: Roomfche Rijks

So wort hier mede Burgermeeflerenen Raad bekentgemaakt, dat de

vooren hoogf-gemeldefijne Keur- en F'orflelijke-Doorl: en Gen. niet van

intentie '^in, defe Stad het H: Roomfche Rijkat'onthouden, maar defelve

weder daar byte brengen, ten welken eynde indien de Stadfich na be-

hooren aangeven en fubmitteeren fal , fy reedelijke conditien aanhooren

Willen, dochgeenfins , wanneer het tot effeBive Oorlogs-A^te gekomen

fall(ijn, waar uyt niet anders , voornamentlijk^daar tot fecoursgeen hoo-

pe is , als den ondergang van de Stad te verwachten is , waar aan die ge-

ne , die de tijd en occafe verwachten , voor de f^f^ereld en haarepojferiteyt

haar fchuldig maken fullen Oorkont Hoog-l-^orflelijker Hand-teeken en

Secreeten Zegel gegeven op't HuysRande, </f« i8. funy ló-ji»

Was ondericckent

Christopff. Bernh ARDT, Frans E G O N E l l.

in den naam van

(L. S.) Keur-Keulen.

(L. S,

In
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In dorfo ftont

A A N D E

Heeren Bm-germeefleren , Raaidgefvvoremr Gemeente en de gefa-

mentUjke BurgeryederStad Deventer tebehandigen.

Na de overlcveringc van dcfe MifTive wierden defe 2. Edeluydcri

niet als Vyands-Gecommittcerde onthaalt, maar als welkome gaden

met een heerlijk tradcment van Rijnfen wijn en delicateflcn door ee-

nigeuytdeMagillraatgedcl:raycert, niet tegenftaande i. a z, andere

Magiitraats-perfoonenluitineerden, dat mendefelveEdeluyden in de-

tentie behoorde te confineeren als Verraders van haar Vaderland.On-

dcrtuflchen wierd by de Magiftraat over defe overgeleverde Adege-
delibereert , en defe antwoort m ichritc gecoucheert

:

Burgermeefleren ^ Scheepenen en Raad der Sf^<s^ Deventer hebbende Schriftelijke

cmfangen een acle de dato den 18. ^uny defes jaars door en uyt den naam vandeMagi-

Vin Haare Ketir-f^orjfehjke Doorluchtigheyt van Keiden, en yorfleliike
^"*^*

Genade van Munter refpetlivelijkgeteekenty ende be^eegelt^ voegen daar

op tot antwoort , dat haar E Ed. Hoog-Achtb. perfijieeren by 'tgene den

'Trompetter uyt haar EEd.en AdUttie naame mondelinge is afgegeven^daar

in beflaande , dat haar E Ed. eer- en eeds-halv:n fchuldig en gercfolveert

zj]n , de[e Stadtegens alle Vyandelijke aggrejfien , naar vermogen , te de-

fendeeren ,
[onder arg of lifl. In vvaarheyts oirkont met onfer Stad zjegel

bevejligty den t* fmy xviC, twee en tfeventig.

Was geteeksnt

(L. S.)

,
Strockel. Secret.

Defe AAe wiert door de Magiftraat aan den Commandant Steckê

en den hoogen Militairen Krijgs-raad gecommuniceert, die defelve in

allen dcelen approbeerden. Doch eer defe antwoort afging , is by

eenigcGecommitteerdens uyt de Magiftraat, om met de HoogeMi- voorflag van

litaire Officieren in conferentie te treeden , in deliberatie gebracht, oi ^c Magi-

het niet raatfaam ware defelve antwoort te traineeren, en ten dien

fine eerft te vcrfoeken pas en ftilftant van wapenen , onder pretext , dat

men niet antwoorden konde , eer en bevoorens met Campen en
Zwol diTL^t over was geconferecrt, uyt kracht van oude onderlinge

Verbonts-Brieven , om door fodanig middel en pretext den Vyand op
te houden, en te abufeeren, "t gene noch konde gemaakt worden, te

perfed:eercn, enprincipalijk om meer andere fccreete reedenen ter

fijner tijd te opcnbaaren
; Welken voorflag den Commandant en

, den hoogen MiUtairen Krijgs-raad wel geviel en behaagde , uyrgefon-

Zzz 2 dert
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dert den Licutenant Colonnel Tamminga^ die alleen diffenticerdcj

om reedenen, dat hy dien voorflag (ulpcd; hielt, waarom het Iclvc

toenmaals geen voortgang heek gehad, en is alfo de vooren gefielde

ichriftelijkc antwoort van de Magiiiraat den Trompettter , die de op-

gemcldc Jonkeren tot voor de Stad hadde gcconduifeert , en aldaar

nochwachte, ter handen geftclt.

üevyand Dcn 20. funy des morgens omtrent 3. uyrenwierdcn vande Ve-
berciiict de

\^^^{q 2iidc over den Yffd veclc Bomben en andere Vuyrwerkcn in de
Stad met

i
"^^ j ii i i j i \ •,

Bombeii. Stad gelmecten , t welk den gcheelen dag continueerde tots avonts

omtrent ten 8. uyrcn , vallende de mccftc Bomben op en om het Stad-

huys henen , waarom de Raads-vergadcringe namaals altijd wierde be-

leyt ten huyfe van den Camcraar Hendrik.Ntland. Middeler-wijle bc-

reydc de Vyand ook andere plaatfen, om de Stad met Mortieren te be-

schieten, en avanceerde gcduyrig fijne Approches dry aandeLand-

zijde , en een aan de Water-zijde , die fo nau waren , dat maar een man
daarinkondepaffeeren. Ecnige Hcerenuyt de Magiftraat, deBurge-

rye en den Colonnel Manger urgcerden fterk by de hooge Officieren,

om confidcrablc uytvallcn te doen , met gcnocgfaam Krijgs-volk,

waar op den Commandant ordonneerden een Uytval des morgensom

10. uyren met omtrent maar 100. man te paard, onder den Sergeant

Majoor Sandra y en wat meer als 200. te voet onder den Sergeant Ma-
t»«t wfynig joor yViedenhorfi- y uyt de Noorenherg- Voort te doen, welk Volk fo

\ oordeel. \i\\o traineerde, dat het 3. uyren na den middag wicrd, eer defe a(5tie

aanging; Doch alfo de Ruyterye langen tijd in den bedekten weg van

't Contrefcarp by de Brink-poort mode wachten na 't voetvolk, en

daar bemerkt wierde vanden Vyand , en alfo dcfclve Ruyterye, hoe-

wel die haar devoir feer wel dede , van het voetvolk niet te wel wierde

gcfecondecrt, fo haddc dien uytval weynigfucces, moetende veelc

Soldaten haar om de Pallifladcn in den ¥//«/ en daar over heen falvcc-

rcn in de Stad,

propofitic Hier op wncrt in de Vergaderinge van Scheepenen en Raad door

Iand"yïiicn Hendrik Niltnd op \ Tapijt gebracht, dat men den voorfz. Brief,
geappro- daags te voorcn van den Vyand ontfangcn, eens diende te refumee-

'

ren, na welkers lefture wierde geproponeert, terwijlen in dien brief

haare Stad wierde gcconfidcrcert als een Rij x-Stad, en dewijl Campett

en Svvol mede Rijx-flccdcn waren , die met haar door onderlinge ou-

de Tradaten aan malkanderen geconcatcneert ende verbonden wa-

ren , fondcr dewelke fy ook niets in defen fouden konnen refolvceren,

dat fy op dat pretext, om haare Gccommitteerdens ten voorfr. fine na

de



DERDEDEEL. 545^

de voorcn genoemde Steeden te fendcn, tijd konden winnen, om de

nodigfte dcteclcn im middels te fupplcercn.

Dcfc plaulible Propohtie wicrd van de mccftc Hccrcn opentlijk, en behnivcn by

vaneenigcftillwijgendcgeapiirobcert, uyigenom^n den Burgermee-
^'^^'^"°'^-

ftcr Boekholt y die iulx (idpcctcerde , doch na eenige reeden Teyde,

indien 't Iclve de (incccre intentie van den Raad was, dat hy dan daar

toe mede foude confcnteeren.. Geen half uyr daar nadedc Hendrtk^

NtUtid t^Q^QW voorflag: Siille-avvydannade andere Steede?t toe
^ fo die- T«ec.!c pro-

nen vvy ecrjl op 't pjpicr te brengen eenige articulen , cm met die Steeden
Ni'iand

^*"

daar over in conferentie te treeden ^ waar op den voorn. Boekholt hem in

defc termen te gemoct voert: Hoe /preekt men hier van articulen op door Bock-

't papier te brenoen , om daar over met de andere Leedenm conferentie te
^°''- ?^'^°"*

treeden y ikjneyndi de meymnge te "^jn , dat men alleen wilde ttjdgevvm-

rieny om de nootvvendigste defeclen te fnppleeren , en den vyand te aba-

jeeren , maar nu kaïn elk fien , wat hier te doen is. Dcfc onverwachte op-

pofitiï dede den heelen Raad verdommen, totdat Hendrik Niland

een weynig da.ir na bydcnBLirgcrmecrtcr Kuper appart poafllcrdc,

datter evenwel een Projcól nodig was, doch kreeg dcfc rcproche, dac

fulx noch te ontijdig en te vroeg was. Boekholt dithoorcnde feydc:

Wat hier van een Projculte rprcekcn,ofmeynt men te leven in tijd van

Oorlog, als in tijd vanVreedc, hebben wyfo lang het goede j^enoo-

ten , laat ons het quade nu ook eens verfoeken. Hier op fchcyde de ver-

gadcringe, fonderfinale rcfoiutic -, Doch geen twee uyren daarna wierd

defelve weder geconvoceert, alleen uytgcnomcn den voorn. Boekjjolty

dewelke kennifTe krijgende van dcfe nieii gelcyde Vercjadcringc, mede
aldaar kort voor 't fcheydcn noch compareerde , en aanftonts verfocht

tcwceten, watter was gcrefolvcert , daar op hem dcien navolgenden

Brief wierde voorgeleelcn

:

Doorluchtige en Genadige Keur- en Forft.

't Heeft U I\eur-I^orflclt]ke Doorluchtigheyt en V^orflelijke Genade Bri'f vaarfe

refpeclive ons op gij}eren door een fchrtfteltjke u4^egelieft te doen notiji-^^^^^'^^^l^

ceeren-i dat U Keur-f^orflelijke Doorluchtigheyt y en f^orjleltjke Genade rchüppcn

intentiefoude 1i']n
y defe Stad onder reedelijkcconditien te brengen aan het en Munlkr.

Heylige Roomfche Rtjk^y waar op vvy U Keur-f-^orfclijke Doorluchtig-

heyt en yorjlelijke Genade met puntlueel hebben konnen antwoorden , de-

wijl vvy aan onfe twee Mede- Rijx-Steeden Campen en Swol daar

over eerfl moeten innemen derfelver confideratien , volgens verbonts-brie-

venvoor eeuwen onderlinge desvvegen opgericht ^ van niet van malkan-
Lll 2 deren
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deren te fullen fcheyden j als met gemeenebevvilligwge. FTaartoealfo

vvyniet konnengeraken , als onderpafpoort en faufcenduit ; So ts ons ver-

foeky dat V Keur-l^orfielijke Doorluchttghejt en P'orjlehike Genade ons

daar toe een behoorlijkenpas ende efcorte voor onfe Meeren Gecommttteer-

den gelieven te verleenen , en tmmtddels een Jliljlant van wapenen te he^

raameny om binnen vvejnig tijds V Keur-f^orjlel: Doorlx enJ^orpUjkt

Genade onfer en der ander bcyde Steeden mejmnge ende intentie tenprinci-

palen te openhaaren. Den ;; fmy i6-]i.

Was geteekent

StrockeLj Secret»

Boekholt Boekholt uyt dcfcn voorgclcfcn briefopvattende eenigc malverfatie

,

d^cn^ brief,
formalilecrde fïch wel cxprellelijk daar tcgcns , feggende onder ande-

ren, dat fuik doen niet minder was, alsoverdeStadalredctecapitu-

lecren , onder (olcmneelc proteftatic , dat.hy aan 't felvc doen gcenllns

wilde participeercn. Dit fcliijnt de reeden gewceft te zijn, dat dien

Briet, naargebruyk, niet vvierdegeprothocolleert ; Nochtans vviert

dclelve 'savontsom 5. uyren aan de bovengemelde Jonkeren bchan-

en doet een digt , die defelvena's Vyands Leger overbrachten. Hier op begaffich

dencïm'" ^ irgermeefter Boekholt na de Wal, van waar liy den Vyandfagvver-
tnandant , ken aan een Approchc op de Stads-vveyde den Toige tegen over 't Pot-

hooft , dat iiem moveerde , om fulx aanflonts bekent te maken aan den
Commandant, hem biddende, dat hy den Vyand, die daar nauwciijx

100. manftcrkwas, dooreen iiytval wilde overvallen, en het begon-

nen werk vernietigen, alio lulx Tonder t'minfte gevaar haddc konnen

gedaan werden met weynig Volks. De Commandant, die van defe

Approche riochgtcnkennificfchecn te hebben , verwaardigt 't felvc

niet te qaan bcilchrigcn , noch ordonneerde geencn uytval , maar feyde

die niet ach- aan Boekholt: Waar wik gyiiytvallen, 't Pot-hooft en de Bcrg-poorte

wkid^'
zijn bcyde van buyten met Pallifladen afgefchut? en hoewel Boekholt

hem daar toe middel aanwees, hoc men door de Sortie tufldien het

Princen- enhct Najjaufche-Bolvverk^mct een pont het volk over de

Gracht onder 't Contrcfcarp kende aanletten , fo bleet echter de goe-

de refolutie achter , waar door de Vyand fodanig bleefavanceeren , dat

hy 's volgenden daags genadert wastot omtrent 1 5 o.paflcn van 't Con-
trcfcarp. Burgermcefter5of('/?c/f dit (lende demonftreerdelulx in den

Krijgs-raad, en urgcerde inft^^ntelijk op denootfaakelijkeUytvallen

door verfcheyde pregnante redenen , die alle lodanig geilludeert wi-er-

den door v ecmde contradcbattcs van den Colonncl Broersma^ dat dit

goede werk achter bleef.

Onder-
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OndertuHchen waren de bcyde Biflchoppen op den voorigen dag ,
Oe Biflchop-

namentlijk den 'f fimj^ te raade geworden, op den boventlaanden eenpalpoort

Brict aan de Magiitraat te fenden een Pas voor degene , die fymochte aan<ic stad,

komen te comnutteeren na 't Leger, omteaceordeerenj zijnde van

dcfen inliout.

Hoewel Wijfie Keur-forjleliil-ie Doorluchtigheyt tot Keulen^ en Sijne

Hoog-Forji-elijke Genade tot Munfler y C^c, omreeden , dat de Burger-

meefieren , Scheepenen en R'Aad der Stad Deventer haar prefentatie met

hebhen willen aannemen , en airede veele hojliliteyten zijngepleegt , de faa-

ke in fuiken flant bevinden , dat fy tot noch toe met vermejnt hebben , haar

airede begonnene resolutie te veranderen. So verhlaaren fy haar echter tc-

nadigst uytForftehjke Clementie^ op ' t onderdamgstverfoeken van voor-

gemelde Burgermee
ft
eren y Scheepenen en Raad y dat fy de Gedeputeerde^

die de Stad fal nyt willenfenden , in genaden aanhooren fullen , en niet on-

genegen z.ijny met defelve te laten trachereny invoegen dan oemelden Ge-
deputeerden tot dien eynde , indien fy haar fonder tijd verlies uyt de Stad

in het heger fullen laten vinden y
hier mede een vryen Pas en alleSeeker-

heyt z.y belooft en mede gedeelt y en immiddels eenfliljlant van Wapenen
toegejlaan.

Oirkont onfer opgefclde Hand-teeken en Zeegel , in 't ydd-Leirer

voor Deventer den 20. ^my iCyi.

Was onderteekent

Christopff. Bernh ARDT, Frans Econell.
in den naam van

(£/. .S'.} Keur-Keulen.

(L. S.

Metdefeantwoortqnam dien felvenavont naar Sonncn-ondergang door etn

ccn Trompetter voor de Noorenberg-üoorte appel blafcn , die door Trompcucr

,

den Commandeur afgewelen wicrt, onder voorgeven, dat volgens

krijgs-gebruyk na Sonnen-ondcrgang nicmant gehoor wicrde gege-

ven. DenTrompetterhiermede vertrekkende, is des anderen daags,

den 21. '/uny omtrent 4. uyren in den morgenftont wederom geko-

men , en heeft geblafen als vooren, het welke de Hceren van de Ma-
giftraat en ^cvi Commandar^t bekent gemaakt zijnde , is delclve in ge-

laten , en heeft den voorfz. Brief ovcrgelevert, waarop, na IcdLirc

van defelve wel aanftonts geen Rcfolutie wicrde genomen, doch de-

felve wicrde niet lang uytgcftelt, als dcMagiftraat vernam, dat Biir-

germeefter Boekholt aan de voornaamfte van de Gefwooren Ge-
meente,
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mccntc , en aan ccnige vnn de Biirgcryc hadde gccommunicccrt de

Copyc van den Briti v.;n de Magiliraat 's vooiiocn daaos aan den

Vyand gcichrceven, waardoor de Gemeente onliiltig vYiert,en by een

conflueerdc, dclibcrecrende ovcr't behoiic van haai-c Privilegiën en

Vryhcyt, die fy vrcefdcn , dat door dele Actie van de Magiftraat foudcn

*?d°^ werden gclabvcrreerr. Hier op wierden door latt vaiieenigeLeeden

w lért gchou- uyt de 'Magiltraat de mccrte , doch niet alle de Lecdcn van de jTcfwoo-
dcn van de rcn Gcnieentc ten huyfc van Biu-pcrmecftcr Hendrik A';/./W "econ-

Gcmcfnte, voceerc opccn infomicelc maniere , Itrijuende tegcns de oudeengc-
rccipicerde couftuyme , dat alle Convocatien gelchieden moeten door

dcHcercn van de Straatcn , die iiaarc rcfpective Straatc-brocders de

aanftaandc Vergaderingen klis moeten bekent maken. Doch alfo dc-

fc rYamcnkomft door de Stad ruchtbaar wiert , c^uam 't felvc mede ter

oorcn van de Hecrcn , die ftiliwijgcnde waren voorby gegaan. In 't be-

gin van dcfe N'crgaJeringc der Gemeente begeerde den OutBurfjcr-

mecfter Ter Borg^ die ecnMcde-Litvandcrdvewas, nevens eenigc

andere, dat men van Scheepen en Raad foude afcyfchen fatisfadie, van

weoenS dat de Maizidraat van intentie was haareGccommittcerdens

telenden na Campen en Svvol, ommet dcfelveStecdcn, naarinhoiit

van haarcn voorlz. briefop den \l dito aan de V'yandcn gedcpefcheert,

te concertecren,'t welk haar Tonder kennifTc van de Gemeente en Bur-

^erye uyt krachtc van een expreflc \C^illekeur in geenderhandc ma-
nieren was (^eliccnticert, waar noch bvquam, dat de Magiftraat den

Bricfvan de Vyandcn in<^.zfodcn iS.ditogefchreevcnaan dcGefwoo-
ren Gem.eente en de gcfamentlijke Burgcrye niet hadde gccommuni-
ceerc, daar nochtans deflelh opfchrift aan haar mede hielt, gelijk hier

vooren onder dien briet tcfienis. Dcfe Propofitie wierd illufoir ge-

maakt door de vreemde confufie en 't geraas cenigerLeeden van de

Facftic onder malkandercn , die niet eens aan 't fitten quamen , werden-

de uytgcroepen , dat het nu geen tijd was te fpreeken over 't ongelijk,

dat de Gemeente en Burgerye fuftinecrden haar aangedaan te zijn,

maar dat de noot nu vcrcylic middelen , daar door men de Stad kondc

falvccren van haarc ruïne.

en gercfoi- Kort hicr na wierde gedelibcreert, hoc men 't befl: de Stad foudc

Gefwooren ülvccrcn , en als het aan 't advifecren quam , wierd cerft voorgeflagen.

Gemeente ^qc ch op wat wijfc mcn foudc ftcmmcn , by Straaten of by Hoofden ?

culccrcn."^' doch wiert vaftgelleltby Hoofden te ftemmen , onder dewelke twee

derde parten advijs qaven , dat men foude Capituleeren , daar ter con-

trarie maar een derde part het capituleeren tegen fprak, en de Stad met
ri:^eur
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rigcur wilde dcfcndeercn , voornamentÜjk den Out-Burgcrmeelicr

Ter Borg geappuyeert door den Heer Steenbergen en eeiiige andere

Gemeents-luy den , die de vooriz. propofitic , dewelke gedaan was, eer

en al vorens antwoord was gekomen opdenBriel:, dien deMagiltraat

daags voor heen aan den Vyandhaddegefondcn, wycloopig hebben
beantwoort

,
gedcbattcert, en met krachtige redenen veivvorpcn, en

de Capitulatie ioeken af te breeken, met dele woorden: Dat ofwel
ecnige hiiyfcn duor het infmijtcn der bomben louden mogen befcha-

digt werden, dat men moft gedenken, datde Vyand, om tot (ijn oog-

merk te komen, yets voorde Burgerye ongemakkclijx foude begin-

nen , tot welken eynde hy de mortieren gebruykte , vermoedende , dat

doorcclatjfchrikenfchaade'derrelverdeBurgermeeilersenBurgerye,

aan dewelke de fleute Is waren betrouwt, (ouden worden flauwhertig

gcmaaKt; maar dat men moft gedenken, dat dit geen ongehoorde en

nieuwe inventie was , alfo de bomben voorheen al lang in gebru^ k ge-

weeft, en by ecr-lievendc luyden als bullebacken veracht werden
,

't welk voornamentlijk hier nu behoorde plaats te hebben, alfo men
om de fchaade te voorkomen , en de Bomben in tijds te blufTen

,
goede

ordre hadde geftelt, zijnde ook tot noch toe geen (onderlinge brand, of

verlies van menfchen geweeft, door dien de Vyand met delelve niet

langer als 3 . uyren hadde geageert , en dat de meefte huyfen van fteen

,

en de kelders verwelft waren , en by aldien eenige vordere verwoeltm-

ge mochte voorvallen , en ergens eenige merklijke fchade gecaii-

fecrt werden, dat men dan behoorde te refolveercn, dat de onbe-

fchaadigde fo wel als de befchaadigde de fchaade in 't gemeen iouden

helpen betaalen , en alfo de gemecnc noot op de gemecne fchouderen

dragen; vorders getrooft zijnde, dat het infmijten der Bomben geen

brefle aan wallen ofmnyrcn foude maken , en by aldien men de V iiyr-

Werkers met uytvallen wilde incommodeeren en verjaagen , dat hy om
den uytval te doen mede wilde voorgaan. "Wat aan belangt het aft.ip-

pen van 't water uyt de StadtsG rachten, dat fulx door de Vyanden niet

konde gelchieden,icroorfaakedcfelve met de approches noch op ver-

re fo na niet was genadcrt, enincashy fulx al mochte komen te doen,

datterdan altijd waters genoeg foude overblijven, om den Vyand te-

gens te houden. Van 't ontfet te fpreeken, dat was te ontijdig, alfo het

maareen begin van belegeringe was, en men voor als noch geen ont-

fet nodig hadde , te meer , dewijl noch gecnc nootfaakelijkheden man-

queerden, en mettertijd yets komende te manqueeren, dat God dan

v?el een uyckomft foude verlenen, en dat onfeBonds-genotentijdfou-

Aaaa den
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den winnen, ominbeterpoftuyrte komen, en dat eerlijke Inydcnal-

tijds eerlijke conditien met haar rappier konden maken, maar als men
fich fo precipitant ovcrgeett, dat men fulx noch voor God , noch vooi:

de Kerk , noch voor "'t Vaderland, noch voor de tegenwoordige , noch

toekomende wereld foudekonnenverantv^'oorden, dat men het be-

hout van fuiken Fortrefl'e fo wel als van de huyfenmoft ter herten ne-

men , datter veele in de laatfte difTenticn der Provincie van geen com-
pofitie , hoewel feer nootfakclijk wilden hooren , of het moft met pre-

tenfe reputatie gefchieden , dat het nu de rechte tijd was , fo der ecnige

eer of trouw in fodanigcr luydcn hert was, met reputatie de Stad te

defendeeren, fonder voor als noch op ecnige Capitulatie te Willen

denken, &c.

Voorts wierde gcproponeert , dat men hier over het Advys van den

Militairen Krijgs-raad mede foudc hooren , daar toe dan ecnige uyt het

midden van de Gefwooren Gemeente wierden gccommitteert, om
Scheepenen en Raed te verfoeken, datfy van den Militairen Krijgs-

raad Advijs wilden lichten over den tocftant van de belegeringc, en de-

fenfie van de Stad. By't omvraagen in den Krijgsraad advifeerde de

L^.Colonnel Tammmgay dat de Stad ten minften noch te houden was

8. dagen, andere 4.en ^ .dagen, ja Colonnel Broersmaïcy^^y datfe geen

twee-maal 24. uyren was te houden, gevende onder anderen defe re-

den; dewijl den VyandtotopdcContrefcarpen wasgenadert, en de

Sappe , om te komen aan de voet van de Gracht, in weynig uyren (ton-

de te maken , ook het water by vervolg , fo hy verftont , op dry diverfe

plaatfen uyt de Gracht konde werden afgetapt. Hier by quamcn noch

die fwaarigheeden , dat alle hoope vanSecourswasafgefneeden; dat

het Magazijn raakten in foberen ft:aat ; dat eenige Militie haare poften

begon te verlaten , ofdefclve met confufie te bewaarcn ; klaagende ee-

nige , dat fy op de periculcufte plaatfen , als in 't nieuwe Ravelijn , en el-

ders hcele etmalen hadden moeten blijven , fonder afgeloft ts werden

;

dat een van de Franfche Legers by Zutphen maar twee uyren van

Deventer was gecampecrt, \ welk liaar in 't kort noch meer konde

benauwen , welke en diergelijkc fwaarigheeden meer de Magiftraat

en eenige Hooft- Officieren bewoogen , om van een Capitulatie te

fpreeken, en immiddels ftilftant van\C^apcnen te verfoeken : waar

op Burgermeefter Boekjjoh fich uyt den Raad abfentecrde , en dege-

nomcnerefolutieaande Burgerye bekent maakte, met fcrieufe aan-

maningen , dat fy haare Vryhcyt fouden foeken te confervecren
,

waar toe nu de tijd gcbooren was. De Burgers defe refolutie met
altc«
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alteratie aanhoorende , tranfporteerdcn ficb met heele troupcn al DatdeBur-

murmureerende na 't hiiys van den Cameraar Niland y daar al de ^algf,"?e"'

NiUndiflen noch by een waren , met voornemen , om dcfelve na daar over

merite te tradecren , 't welk ook geenlïns foiide gemift hebben , ren.

fo niet de Deur van 't huys fubit ware tocgeflagen geworden. Eeni-

ge uyt de Burger-Hooft-wacht , die daar fchuyn tegen over was

,

leyden haare Roers in een Vcnfter vaardig, omfoin 'thiiystefchie-

ten , 't welk noch door andere wierde afgeraden , op dat niet met
de fchuldige ook de onfchuldige cjuamen te lijden. In defen tumult

falveerden fich Willem en Andries Niland over de achter muyi:

langs de'^al na huys toe, alwaar fy licht niet fecuyrfoudengeweeft

zijn , fo niet eenige uyt de Gefwooren Gemeente defen oploop geftilt

hadden, 't welk temeergeluktedoorecntijdingevande NiUndifien

gefingeert, als dat Sijn Hoogheyt op weg was , om de Stad te ont-

fetten.

Na dat de verftoorde Burgers weder wat waren gcappaifeert , wierd Een mtmt
een nieuwe Vcrgaderinge van Scheepenen en Raad bcleyt in 't Lo- lll^^^"^^^
gement van den Commandant Stel^y fonderdatdaarby wierde ge- Magiftraat,

roepen den voornoemden Burgermeefter Boekholt , dewelke op al-

les (eer vigileerende , kennifl'e kreeg van die Vergaderinge , derwaarts

hy hem in aller haaft transporteerde., alwaar hem wierd voorgehouden
de Refolutieby de Magiftraat genomen, om met den Vyand tecapi-

tuleeren. De Heer Burgermeefter Boekholt , die noyt aan eenige

malverfatie in dcfe beleegeringe hadde geparticipcert , maar defelve

als een getrouwenen Vaderland-lievenden Regent naar allen vermo-
gen hadde tegengegaan , focht de Magiftraat van haare genomene Re-
lolutie, met een cordate en gcnereufeaanfpraak af te maancn, feg-

gende onder anderen : 'T is onnodig op te halen , hoe onfc Voorou- daar Boek-

ders met een geringe macht haar hebben bevrijt uyt de Dwingelandyc gctroulvPa-

van den grootften Koning van de Chriftenheyt, en haarcn Staat daar "i^t i^a""-

door redoutabel gemaakt door de geheele wereld ; 't is mede onnodig ^"*" *

op te halen , hoc onfe Vaderen de voetftappcn van haare cordate

Voorfaten met lof hebben nagevolgt, dewelke ons daar door hebben
geanimcert , dat wy noch onlangs voor 14. dagen de gchceleBurge-

rye hebben afgenomen denEedvangetrouwighcyt, die dcfelve ook
blijhertig heeft geprefteert, fweerende, dat fy haar goet en bloed ful-

len fpendeeren tot confcrvatie van Kerk en Land, van haare Stad,

Vryheyt en Privilegiën. Wat fal ons moveeren onfe Stad over te geven

in handen van een Vyand , die niet als ons bederffoekt en noyt woord
Aaaa 2 hout,
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hout, endieeenfuppooftvandeii Antichrift is? Daar onfe Stad heer-

lijk is gctortificeert, en geen gebrek aan Ammunitie, "Waapenen,of

Vivres heeft , die luffi^ant zijn , omonfeanimeureBurgerycen groot

Garniroen noch langen tijd te onderhouden, binnen welken tijddefel-

vconfen Vyandfelfsfoudenkonnenruïnecren. Ondertuill-hen dathy

. defe fijne loffelijke haranguevoortfctte, vraagden hem A. N. vviltgy

dan de Stad laten riüneeren? daar op dien (elve totantwoort kreeg:

Sulx heek noch geen noodt , alfodcr goede ordre is geftclt op den

Brand, enalfoudenfchoon onfehuyfen induygcn vallen, fo zijn vvy

evenwel aan onle Bontgenotcn met eede gehouden , om onfe Stad met

goeten bloettemaintmeeren. A. N. vraagde daar op : \C^aarwiltgy

dan blijven f' en kreeg tot antvvoort : Aan de XC^il , daar is ruymte ge-

noeg. Wel feyde hy , wat wilt gy dan eeten ? Wel antwoorde B''. Boek:

holt y wat aten die van Leyden m haare beleegeringe? die aten onge-

dierte, daarfaPt met God by ons niet toekomen , eeten wy geen ge-

maalen Koorn, dan konnenwy tot onfe eygenebehoudenifl'e wel on-

gemalen Koorn eeten, daar van wy noch grooten overvloet hebben.

Voorts vervolgde hy Boekholt-, ifl'erymand onder de Burger-Hopluy-

den, dewelke geraakt is met verflagenthcyt, die indefegelegentheyt

een dapper Soldaat foudekonnen ontmoeten, fo prefenteere ik mij-

nen dienft in fijne plaatfe. En alfiD hier op niets wierde gcantwoort , als

alleen datter geen oncfet voor handen was, en dat men nu beetere con-

ditien foude konnen bedingen , als wanneer men opiniatreerde , fo

feyde Burgcrmeefter^öfi^W/: Onfe belegeraars hebben manqucment

van-broot , en beftaan uyt verfcheyde Natiën , die licht konnen oneens

worden , daar en boven fo is Keur-Brandenburg met ons in Alliantie,

en God heeft duyfent middelen , om ons te redden , houden wy ons als

foldaten, wy fullen ook foldaten-condirien bedingen, maar houden

wy ons alsPoltrons, vvy fullen niet anders als Poltrons ontmoet wer-

den. Indien wy onfe Stad nu buyten noot overgeven, wat ftaat daar

op te volgen, als de ruïne van onfe gcheele Provincie en de nabuyrige

Steeden '^ door welker verlies Vrie^and moet verlooren gaan , daar de

Vyandelijke Vlooten dan fullen konnen landen , en feekerlijk de voet

fetten op de Nek van Holland^ datde Voetfteris van de wareKerk,

en Toevlucht van alle vluchtelingen ; Dit fult gy voor God en voor de

Pofteriteyt de dagen uwes levens niet konnen verantwoorden ; En
dewijl ik fie, dat hier geen reeden plaats vinden, fo word ik gcnoot-

faakt in Gods naame te verklaaren , dat onfe Stad is Verraden^ doch

eerikhiertoetreede, verfoeke ik, dat eerft hier heen worden ontbo-

den
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den 2. a ^. Leden, dicikhiernochbevindete manquecren,dathem

abfoluytwicrdegevvcygcrt. Hier op feyde hy : Ik weet een Perfoon makende

van qualitcvt , die tiid en plaats weet te noemen , waar en wanneer dé §^*?8 ^^"

X7 ^ 5 r t J r ir T dat haarc

VerraderyetegensonleStad isgclmeet, en om dat leggen te vcnhee- stad foude

ren , zijnderloveclegetuygcn, dat het op 2. a 3. niet eens aankomt.

Seekcr out Regent (locg du in de wint met de{e woorden : "t zijn Keu-

jertjes (ot Praatjes) londer dat na de Vcrraderyeeenigllnswierdege-

inquirecrt, maar daar wierdovergeftapt als eenfaake, diedefen Raad

niet fpeóleerde. Burgermccfter ^o<?;^jo/; defe laatfte woorden noch

eens in fericusheyt repcteerende , feyde daar by : Alfo ik bemerke , dat

mijne trouhertige vermaaninge hier geen vrucht kan doen , fo fal ik al-

les aan de Burgeryc bekent maken , en ik wil noch part noch deel heb-

ben aan al 't gene hier pafi'eert. De Magiflraat dcfe gerefolvcerde cor-

daatheyt (iendc, focht hem in 't laatft noch te perfuadeeren, om fijn ad-

vijs te geven over de geformeerde articulcn van de Capitulatie, die (y

hem wilden voorlefen , maar konden niets obtineeren , alfo hy met in-

dif^naticfulxaffloeg, en uytging, maakende fulx niet alleen aan de

Burgerye , maar ook aan eenigc van de voornaamfte Hooft-Officieren addrefleerR

bekent, fpecialiikaandeColonnellen T^ww/W^ en Manoer. die hy ^Jf-^
^•''" ^'^

11 1-1 11 1 1 n Burgerye ca

met krachtige reeden induceerde , om door hulp van haar beyde Regi- 2. Coion-

menten , en door de dappere Burgerye de Stad te defcndeeren in weer-
"*'''^"*

"wil van allen die 't leet was , en om daar buyten te houden alle , die om
te capituleeren uyt mochten gaan. Doch om fulx te beter te doen

reüfleeren , en alle disordres en bloetbad voor te komen , wiert gcoor-

deelt nodig te zijn, dat den Commandant 5/^^^ daar toe mede refol-

veerde, om welke reden den Colonnel Tamminga fich aan den Com-
mandant addreffeerde , en het vooren verhaalde voordroeg, doch

kreeg van den felven een ncgative antwoort. Ondcrtuffchcn waren

's namiddags om ^. uyren na den Vyand gefondendryHccrcn uyt de

Magiftraat, als de Cameraar //^«^r/;^iV//^W,Burgermcefter VEfpiere

cnBurgermeefter CorwÉ^/u Koj-, nevens den Secreraris "^an Roufe, en Gedepntctri

uvt de Militie de Colonnel Broersma , Lt. Colonnel Douma en de Ma- ^«"^ B^'f"-
^ ^ 1 »T 1 t 1-1 ,

den na den
)OOï Gruys , ommet den Vyand te accordeeren, londer eens te den- vyand,

ken aan die genereufe antwoort, die Gerrit Svvaafke in de voorige

ceuweBurgcrmecfterdcfer Stad zijnde, aan de Gedcputeerdcns van

Careivan Egmont Hertog van Gelderland gaf, dat 't beter was de duy-

men afte bijten , als de heele hand ofte lichaam in 't verderf te ftorten.

Defe Gedeputcerdens in 't Hooft-quartier op 't Ht4jste Rande^ dat

een uyr omtrent van de Stad leyt, in't Ampt vanCö/w/<rWf, komen-
Aaaa 3 de.
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de, maakten elk fijne Capitulatie, te wctcndcHccren vandcMagi-
ftraatopapprobaticvanhaareCommittentcn, en de gcfwooren Ge-
meente , na 't concept , dat door den Secretaris Strockel ten oveiftaan

vande Magiftraat in't Quartier van den Commandant geprojectcert,

en daarna Itaande defelve Vergaderinge van de Magiftraat door den

Secretaris Roufe geamplicert was,en de Militaire op goet vinden van de
die wederom Militie in de Stad zijnde, fo dat de Gecommitteerden den felven avont

de capkuia- voor Ondergang weder binnen quamen , uytgcfondert Burgermeefier
tieratihcec- ^^^ gj-^ ^j^j^ Colonnel Broersma, die dien nacht in 't Leger bleeven.

De gemaakte Capitulatien wierden dien felven avont inbcydedcRe-
fpeótive Collcgien noch voltrokken , zijnde Scheepenen en Raad daar

toe compleet vergadert , alleen uytgenomcn Burgermeefier Boel^^holti

die hem in 't laatlte fo ftantvaftig toonde als in 't eerflc , zijnde daar en

boven mede in den Haag als Gedeputeerden de Heeren Schrieksn Go^

vers, die defeadie niet bygewoont hebben. Uyt de Gefwooren Ge-
meente was niemant abfent, als IfVoher Pot, die mede weygerdc te

compareeren, en 2. a ^ . andere , die om byfondere affaires belet waren,

maar de Out-Burgermeefters Ter Borg en Steenbergen over de Ratifi-

catie mede om haar advijs gevraagt zijnde , wilden na de Articulen niet

eens hooren , fcggende de eerfle : F'raag mj niet , want tk^ falnoch nu

noch ooyt daar in confenteeren , en de ander : yyat ftdlen vvy hier advi-

seeren , daar vvy airede l^m overflemt , en de Articulen abfolnytgejlootenj

en ten vveder-l^lden onderteekent , fonder referve van nadere approbatie

dis iRaads. Voor dat defe Ratificatie 's anderen daags wierd uytgewif-

felt , waren 's nachts omtrent 3 . uyrcn 4. a 5 . hondcrt mannen de Berg-

poort ingelaten , fonder de minfte kenniflè der Gemeente.
r>e vyand j)cs anderen daags den i\ ?my omtrent 2. uyren 's morgens
komt binnen -ii-ir ijr. • ^Jii i

Devemtr. wierd den Vyandcn de Berg-poorte mgeruymt, dewelke nevens het

Naflaufe- en Prince-Bolwerkcn door den Generaal Mornas met om-
trent 4CO. mannen befet wierden, die daar na van meerder Militie

gevolgt zijnde , hetGarnifoen van deStaddefarmeerden, en in 2. a^.

Kerken, op een hoog ran^oen op-flootcn, van 't welke veele haar

ran^oen met beedclen noch moflcn vergaaren , omuytdegevanke-

nifle verloft te werden, die niet veel beter was, als de Turkfche fla-

vernye , koflende den gevangenen Hollanderen haar rangocn over ^5';

duyfent guldens , bchalven al haar Geweer , Plungies , &c. dit gefchie-

de ter oorfaake, dat de Vyand door dat harde traflement defe arme

gevangene wilde dwingen , om onder hem dienft aan te nemen tegens

hun eygcn Vaderland , waar door verfcheyde alleen door gebrek en

. onge-
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ongemak feer ellendig in de gevankeniflemoften fterven. Scckcr ont

Lit nvt den Kaad de klachten over dcfc miferic hoorcnde , fchroomde
niet defelve met barshcyitereprochecrcn : Waarom nemen fygcca
dienft onder den Vorft i'

De Capitulatie tujjchen de Biffcboppen van Keulen en Mimjler

en de Stad opgerecht , is van defen inhout :

Nademnal den Hoogvvaardigsten ^ Doorlnchngsten ForJ} en Heer,
Heer Maximiliaan Hennk^ , Aarts-Bijfchop tot Keulen , des Heyli-

gen Roomfchen Rijks , door Italien, uiarts-Kant'Xelier en Keurvorfl;

Btjfchop tot Hildesheym en Lujk^ , uidmimftrator tot Berchtesgaden
,

in Over- en Neder-Bejeren , m den OverpfaltSy in FF'eflphalen y tot

Engeren , Bouillon Hertog , Pfals- Graaf aan den Rhijn , Landt-
Graaf tot Leuchtenberg^ Mark^Graaf tot Franchimont, Crc. Enden
Hoog-vvaardigsten Vorfl en Heer, Heer Chrijiof Bernhard) Btjfchop

tot Admjler y Adminiftrator tot Corvey , Burg- Graaf van den

Strom-berg , des H. Roomfchen Rijks Vorfl , en Heer tot Borkelo ,

haar , tot verhoeding van de omfvvevende ongeluks-altoheden der vor-

dere voortgaande belegerieg der Stad Deventer , erbarmen , fo hebben

hare Keurvorfielijke Doorluchtigheyt , en hare Hoogvorfleli'ike Ge-
naden y fich tegen die gefeyde Stad , dewelke zjy , ten beften van
hei gemeyne vvefen , foekcn te bevvaren , tn volgende manieren , ge-

nadtglijk. verklaart,

1. Worden aan alle Burgers y en Ingefetenen der gefeyde Stad De-
venter y die de Gereformeerde Religie toegedaan z.ijn , die tocgelatene

Gewiffen, en Religions Vryheyd^ en deffelfs opentliike Exercitie , ge-

'lijk^als tn 't Heyltge Roomfche Rijk^ , toegefaan: en tot dien eynde y de

S. Ntcolaiy of de Berg , en de Minnebroeders Kerk^ , vry gelaten y en

der felver Predicanteny daar van in yder Kerk tvvecy en aldus te fa-
men vier fullen zjjny haar gewoonlijk^ onderhoud niet onttrok^n y als

ook^ de Hooge en Lage Schooien
,
geen onbehoorlijlien indracht toege-

voegt fullen worden.

2. Onder fin Keurvorfielijke Doorluchtigheyt van Keulen , en fjrr

Hoogvorflelijke Genade tot A-Iunfters Landvorflelijke Overheyt
, fal de

voorfeyde Stad , het Heylige Roomfe Rijck^ , wederom ingelijft-y als

ook^'by haare Privilegiën , Domeynen , Impofieny Accyfen y en Pand-

fchap-Rechten gelaten worden.

3. Sullen de tegenwoordige Regeerings- Pefoonen ,tot op de nieuvz'e

Keur-
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Keur- of r^aal-tijd, Xjjnde Petri ad Cathediam, onder genoegx^tme

verfeek^nng , en belofte dergetrouvvtgheyt verbljven.

4, Sal aan alle Burgers en Ingcfetenen vry jlaan uyt te treken , en

haare Goederen te verkoopen, en veralieneeren, gelijk^ool^de gevluchte

arme Ldndluyden , en Predtcamen ^ met al h,urf^ee, en Hnysraad^ ujt

de Stad gelaten worden.

5. Sal de Stad ook, met geen overmatig , en niet anders , als met

Dfiytfche Mtlitte btfet worden.

6. Sullen onder dn Accoort y alle diegeene^ die tegenwoordig hujten

de Stad , m Stats , Landts , of haar eygen ftaken uyt zjjn , met t'famen

hare brouwen en Kinderen mede ver(laan worden.

n. Sullen die Mevrouwen en fuseren des Adeltjken Stifts toe Hon-

nep , haare Prebenden ad Vitam , behouden.

Ten oirkonde van defen is dn Accoort ten wederzijden ondergefchre-

ven en verzegelt ; Gedaan in 't l^'eld-legtr voor Deventer , den 2 l

.

funy f 1672.

>X''as onderteekent , engezegelt, als volgt:

Maximilian Henrich Christoph. Bernhard.
CheurvorfttotCeuien, L. S.

L. S.

Henr. NiLANT. B.de Lespiere. Cornelis Vos.

X. S. L. S. L. S,

JoAN Rouse, Secret,

L. S.

Schepenen en Raady en de Vrienden van de Gefwoorene Gemeente

der Stad Deventer hebben , na deliberatie , dtt bovengaande

Accocrt geapprobeert , en gerattfceert , Adum , den « Ju-
ny , i6ji.

L. S.

VVm onderteekent
i

Rouse, Secret.

De Cafitttlatie met de Militie rvoj van defen teneur:

Nademaal op dato de Burgermee/feren , Raad en Gemeente der

^tad DcycmcïmetSiJTje.Jhioog-VorJielijke Genade tot Munfer en

Corvey^



DERDE DEEL. jö^r

. Córvey , en in den naame van Sijne Keur-f^orfielijke Doorluchtigheyt

tot Keulen y met Sijne Hoog-f-^orfie/ijke Genade tot Straatsburg gecapi-

iuleert , en de Stad uyt krachte van 't getroffen Accoort overgegeven^

en vvj ondergefchreevene tn den naame van onfe Hoog-voorgemelde Prin-

cipalen tot den Commandant en Garnifoen defer Stad \ijn gecommit-

teert , om aan haar genadigst bekent te maken , dat hoewel Sijne Keur-'

yorjielijke, Doorluchtigheyt tot Keulen , en fi]ne Hoog-Vorjlelijke Ge-'

nade tot Aiun^er genoeg bevoegt '/^/n, het gefamentliike Garnifoen als

Prifonniers de Guerre te nemen , dat fy nochtans op tntercejfie en om
Andere conjideratien j 't voornoemde Garnifoen uyt aangcbooren mildig-

heyt en clementie genadigst hebben willenpermitteeren , dat de iz. Hoo-

ge-Ojfeieren met haare Bagagiey doch onder parole, van geen vreemt

goet mede te nemen y en infpecie yder Overjle met 6, Overfle Lieute-

nam met 4- Overjle VVachtmeefler met 3 . en yder Capiteyn met een

paard y na haar welgevallen öü Groeningen of Vricfland liber en

vry fullen mogen vertrek^ny en V overige geheele Garnifoen y als Pri-

fonnicrs de Guerre aangenomen en gehouden fullen werden , doch op

defe conditie y dat van de voorn. iz. Hooge-Ojjicieren een Overjlc

Lieutenant fo lang tn arrefl blijven faly tot dat Bergeran , Overfle Lieu-

tenant onder den Generaal Majoor Nagel , in dienjl Twijnde vanjijne

Woog-Vvrftelijke Genaden- van Aïunfler , die by de Staaten van Hö/-

land en f^l^efi-f^riefland is gevangen bekomen y weder losgelaten vver-

de y tot welkers Oirkpnt vvy refpeBive Hof- en Kamer-Raad des

Stichts van Hildesheym , en Over(Ie Lieutenant van de Infanterye dit

met eygen handen hebben ondergefchreeven. Gegeven tot Deventer den

21. ^uny 16/1.

En was ondcrteekent
.;•.../;

'^.L. B.DllCKER.
B. K A L K A R.

Uyt het haaftig overgaan van defc Stad fcheptcn de geheele wereld De Magi

reeden, om de Magiftraat of de Militie , of haar beyde te fufpecleeren, ii[fe"gdi

fo niet van vuyle verraderye, ten minftcn van fchandelijke lafhartig- ip«'Se"u

heyt, 'tvvclkoorfaakisgcvveeft, dat fy beyde met Deducticn en Apo-
logicn indruk uyt te geven, haar van alle fufpicie hebben foeken te

purgceren, en de fchulc van't overgaan defer Stad, d ie fy beyde per-

iupponeercn en vaft ftellen, van d'een op d'andershalstefchuyven.

Den Commandant Stek^ , na dat hy op eenig geformeert pretext
, n^nda^t*^*

door den Btjfchop van Munjler tot Coesvelt 1 3 . maanden was op- stck heeft

Mi-
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gehouden, en nu eyndelijk van daar gekomen, terwijlen de Stad Df^
venter nochonder de macht des Vyands was, fo heeft hylkh voorden

Hoogen Krijgs-Raad van de Geünieerde Provinciën fodanig weten te

dctendceren , dat hy tot iljn voordeel heeft gcobtineert een Sententie,

die hy door de Couranten tot 5. a 6. maal toe gemeen maakte ^ zijnde

dcfelve van inhout, dat hy tot Deventer alles heeft gedaan engccon-

tribucert, wat tot Defenfie van die Stad nodig was, maar dat hydaar

innet'clkensdoor deMagiftraat , als Gouverneurs de Sleutels en het

Woord hebbende, in lljne heyllame delTeynen is gecontracarrccrt,

zijnde de voorfz, Magiftraat daar en boven geappujeert met meeft alle

de Opperhoofden van de Militie, dewelke met de Correfpondcntie

met de Magiilraat en haare Lat hartighcyt het overgaan van de voorfz.

Stad hebben gecaufeert, fonderdatinde macht van den voorfz. Co-
lonnel Stekk^i was , 'tfclve te beletten, &c. Waaromme den Hoo-
gen Krijgs-Raad den voorn. Stek^ heeft gecontinueert by alle fijne

Digniteyten en Charges.. \' wt ^

't Zy omtrent de prcfenteVerraderye van Deventer en de geheelc

Provincie van Over-TJful j hoe het wil, 'tfchijnt nochtans, endehee-

le wereld is in dat vafte fentimcnt , dat defelve door de fnoode

Staat-kunde van eenige geeften , die door ramp des tijds , en tot on-

dergang van 't Land, in Employ en indcbeftieringeder faaken zijn

geraakt, op fo fchandigen en dcteftablen wi)fe gebracht wierden in

een Staat, die niet ongelijk was de abominablc Slavernyc, dewelke

noyt plaats hectt gehad onder die gene, die den naam van Chrifte-

nen dragen.

De Vyand J)q Biffchoppen van Keulen en Munflery om dat Cy Deventer niet

Hattem , dcor kracht van Volk , maar alleen door Vuyr-werken forceerden , en
Eiborg en ^aarom voor die Stad Volk in overvloet hadden , detacheerden

, ge-

duyrende die belegcringc, uyt haar Leger eenige Troupen onder de

Overftc Nagel en Houtyn , om fich van Hattem ^ Eiborg, Harder-

vvijh^ en alle kleyne omleggende Plaatfen mecfter te maaken ; dewelke

haare commiffie met grootenyvcr executeerden, begevende fich den

OvcïïiQn Nagel recht na Hattem, en Houtyn na Eiborg en Harder-

vvijk.y vvelkc dry plaatfen op de Vdawvve leggen, en onder 't Qmr'
üer van Arnhem forteeren.

HATTEM , Hattem een kleyn Stedeken, gelegen aan *tRiviertjen<fl^^C7r//t,

hoc flecht datcen weynig van daar in den T//«/ droomt , is voor dcfen geweeft

vKy^ van byfondere confideratie wegens een fwaar Kafteel en demafïive

Wallen , die door verloop van tijd haare fterkten hadden verlooren

,

en
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en op 't aannaderen van defenVyand vol gcbreckcn waren, dewelke

Weynig konden gefecondeert werden door'tfwakkeGarniroen, dat

alles in alles niet meer als j6. Soldaten en i8o. Burgers kondc

uytmaken , hebbende de Magiftraat door diverle ferieule inflantien

om fecours noch tot Zvvolj noch in een van de andere nabuyrigc

Steeden yets tot haar voordcel konnen obtineeren, maar moften op

haar eygen riemen drijven , en met haar weynige Ammunitie , fo

fy het beft konden , alleen den Vyand afkeeren , dewelke op den

19. ?uNy in den morgenftont omtrent 3. uyren fich met een partye aisdeVyand

by den Langenberg ^ een kleyne uyrc van de Stad, vertoonde, en in i^^^J°°''

't naderen door 6. Stukken Gefchutsuyt het KaReel met fcherp wier-

de gefalueert, waar mede dien dag ten eynde liep, ionder dat daar

yets van remarque pafleerde, doch des volgenden daags, zijnde den

20. funj^ als fich de Vyand rontom de Stad heen campeerdc, vigi- vigllamie

leerde de Burgerye met fodanigen couragie tot haar behout, en tot "^^S"*»

afbreuk van den Vyand, dat onder anderen een Partye van haar een

Vyands Lieutenant met i6. Soldaten binnen de Stad gevangen bracht.

Des Avonts omtrent 7. uyren quam een Trompetter voor de Stad DeBiflchop

appel blafen, dewelke verblint binnen gevoert zijnde, aan de Magi-
JJ^^^pJ*^

ftraat , fo als die vergadert was , bchalvcn fijne mondelinge opey-

fchinge, een Ade overgaf, die den BifTchop felfs geteekent hadde,

endaarbyhy deStadopeyfte, methoogebedreyginge, in cas fy haar

ten eerflen niet overgaf, maarccnigentegenftant boot, meenende,

dat gelijk grooter en fterker Steeden haar voor fijne dreygementen

hadden geboogen, defe kleyne en (wakke Stad immers niet minder

foude doen; doch kreeg, tegens fijne opinie, niet alleen een feer ge- doch Vü]p.

nereufc antwoort , als dat fy den Eed, waarmede fy aan't Lieve Va- «ngenereufc

dsrlant gefchaakelt waren , ten uyterflen fouden achtervolgen , maar

ook fuiken tegenftant , dat hy gcnootfaakt was defe Stad op dien nacht

en volgenden dag met Ceremoniën te naderen, en Batteryen op te „j|,rom hy

fmijtcn, daar van hy met eenigfwaar Canon op den 22. dtto de Stad ^« stad met

vchement befchoot , laatende immiddels verfcheyde reyfcndeStad aamaft,

fommeeren , en tot een Capitulatie nodigen, maar refcontreerde foda-

nige Batavieren, diebetoonen wilden, dat fy van haare oude vroo-

mighcyt en dapperheyt noch niet ontaart waren ,
(waar mede fy in

't jaar i6'29. ti^n duyfent Spanjaarden haare Stad fchandclijk hadden

doen verlaten, na dat fy haare fchaade niet ontfiende, alle Huyfen en

Boomen buyten de Stad gerafcert, en die om de kortheyt van tijd noch

Qvergeblcevcn fouden zijn, afgebrant hadden) en die op hoope van

Bbbb 2 ccnig
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eenig fecours uyt Zvvol^ dat daar nabyleyt, alle prefentatlen ver-

wierpen, en geen hetminftegchoorwildcngeven toteenige Capitu-

latie, maar continueerden met 't Canon aan den Vyand gcenecnigen

fchoot onbeantwoort te laten , 't welkoorfaak was van fo veel dooden

,

en met het dat het gcheele Leger , dat Deventer haddc gewonnen , en by de

omcingclt!
' Berkmer-brugge in dryen verdeelt lag, geconÜringeert wasdefekley-

ne Plaatfc rontom te befluytcn, en alle hoope van fecours te bene-

men , plantende haare Mortieren , om door dat hclfch geweer de Stad

met vuyr te benauwen , welkers weynige , doch gerefolveerdc Burjje-

ren en Soldaten fy met couragie fchroomden aan te taften , fo dat defc

Helden
,
geen ontfet , maar alleen de totale ruïne van haare Stad te ge-

moet fiende, gedwongen waren tegens haarenwilendankte capitu-
daat op de leeren , en de Stad 's avonts om 8. uyren over te geven aan den Vyand

,

ken, * dewelke verfet en ontftelt ftont, als hy de kleyne bcfettinge van binnen

aanfig , en bedacht, dat hy over de 700. Soldaten en verfcheyde braave

Officieren daar voor in korten tijd verlüoren hadde.

De dappere defenfie van dcfe fwakkc Stad , en de byfonderc Cou-
ragie vanhaar kleyne befettinge, aggraveert de fchult van andere groo-

tere en iterkere Steeden (odanig , dat fy qualijk of wel geenfins de fu-

fpicie van verraderye , often minften van flauw- en laf-hartigheyt kon-

nen ontgaan, en daarom met dien laftfo lang befwangert (uilen blij-

ven , tot dat fy haar fclfs van alle achterdocht en quaat vermoeden door
een irrelevante defenfie fullcn gcpurgeert en ontlaft hebben.

en haaten Op den 2 5 . '^uny , zijnde den dag na het overgaan van Hattem^ ont-

si^iK-rwetk roofde den Ovcrften ISfagel de Magiftraat van al 't filverwcrk , dat
«juyt raakt, {y q^ \ Stadhuys van lange jaaren by een vergaart hadde uyt de li-

berale Gifte van alle de gene, die eerft Burgcrmeefters wierden ge-

creeert, 't welk hy, in 't gcficht van de Magiftraat, met eygene han-

den in twee groote fluyt-manden pakte , en na fijn logement font , van

waar hy't felvc dien dag noch vervoerde, na dat hy het Com mande-

ment van die Stad hadde aanbevoolen aan den L^.Colonnel Runnin-^

gham-i en alshy in pcrfoon vertrok voor Zwol^ daar omtrent fich het

Leger daar na quam te pofteeren.

c^burIs OndertuiTchen haddc den Ovcrften \lautyn (die een Barbiers

fco€ fltcht Soon tot J^yiikje Duur-Stecde gcboorcn , uyt f^riejland gthznncn ^

^ was.
eniii(jicnft van den BtIJchop van Aiunfler overgegaan was) fich met
omtrent 6co. man fo Dragonders als Ruyters getransporteert na de

Stad E L B u R G , die met geen eenigen Soldaat befet, met geene Am-
jnujiiticgeprovideertcn met eeo ddolate Fortificatie omringt was,

dewelke
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dewelke beflont alleen ia vier vervallene Bolwerken en een ondiepe

Gracht , daarvan hy Houtyn door fcekeren quaatwilligen Elburg-
fchen Burger al voorens was geinformeert, en cot redres van welke
defedcntot dato noch geen hand aan 't werk geflagen was , hoewel
fy fo tavorabel Icyt,. dat ^y met een hooge vloet rontom heen kan
geinundeert , en over de Zujder-Zee ^ uyt Holland ten allen tijden

gefccondeert werden. Niet tegenftaandedefe Stad van outs een Fron-
tief-Kaftcel der Romeynen is geweeft, van dewelke defclve ook na
alleapparentieis gefticht, gebout en Altfo Caflellum gcnoemt> daar

van echter weynig uyt de oude Boeken en Monumenten confteert,

zijnde in 't jaar 1595. met een Muyr omtrokken, en tot een Stad

gemaakt; fokondeiy nu het minftetcgenweer niet bieden tegen haa-

ien Vyand , die op den i* funy onderden voorn. Hautyn voor maakcejï

haare poorten quam, maar was genootdrukt denfelven op defe con- SefcTeï'*'

ditien in te laten : 1. Dat men foude hehoudenvrye exercitievan Religie, vyand,

2. Dat men foude behouden Itjf en goed. 3. Dat men tn de tijd van
een huif jaar met lijf en goet vry foude mogen uyttrekj^en. 4. Dat de

tegenwoordige Regeennge , ook^ de Oficiers van het Oude-broek^ en

Doorn-ffijk^ fouden blijven. 5. Dat de Renten op de Stad fouden in

vvefen blijven y en de verkofte Geejlelijke Goederen blijven by de tegen-

woordige befitters. Op welke Capitulatie de Stad wierd overgegeven die defelve

aan den Vyand , die aanftonts tegens de gemaakte Capitulatie , onder 7°*'"'' ^''^

verfcheydeprctenficn de Burgers elx in 't byfonder, behalven de vryc

koft en drank , afdwong importante gcld-fommcn , en de dorpen van

Oudebroek^y Epe y Heerde en Nunfpeet brantfchatte , en veel gcids

afperfte tot redemtie van haare gevluchte goederen in de Stad El-

burgy die vry bedongen waren.

Eenige dagen daar na quam binnen de Stad Elhurg den Hertog Den Hertog

van Luxenburg met eenige Franfche Officieren, die de BilTchopfchc bo"c^oet"dc

aanftonts dede vertrekken, en een deel van haaren roof enbuytaan Bifliiiopfe

hem overgeven, waar op hy weder van daar reed, na dathyalvoorens

deStadbclafthaddeteparccren al't gene den Marquis ChamiHj haar chamiiiy

foudeordonneeren.DefeMarquisopden 2o.?««y Oude of 10, ?uly maakt met

Nn-i-»f. j, ^ ^ ^ 11 '^i ^ , ' ^ éc Stad een
icuwe-ltijl , ni de Stad komende, rechten den volgenden dag met nieuAccoott;,

de Mdgiftraat op dit nieuw Traótaat indeLatijnfchetaale, 't welk in

'tDuytfchalfoluyt,

Vf^y Burgermeejleren der Stad Elburg hebhen y op dato ondergefchree^

veny met den Heer Afar^uisde Chamillv ^etratleert y om de Soldaten

in fptjs en drank^ te onderhouden in dier voegen, dat vvy alle en ygelijke^bb 3 dagen
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daffefj van de eerfie maand [uilen betalen

3 5. Rtjx-daalders , en daar

na in alle velgende maanden dageltjx ij. Rijx-daalders , met dien

verbande , dat de Dorpen van Oudebroek en Doorenfpijk haare

fchattingen en Trihutenj vanvvat naam die ook^fouden mogen "^ijny aan.

ons [dien brengen , waar mede fy van alle contrpbutienj lajlen en ex"

a^ten [uilen bevryt zjjn en blijven.

Gedaan den ïi fuly iC-ji, tot Elburg.

f^^yas onderteekcnt

Le A'farqtiis de Chamilly,

datdcFtan- Dit Accooi'd hadde by de Franfche even fo min kracht , als de

n£ houden,
voorfz. Capitulatie by de BüTchopfche ; want de Stad kort daar na

nevens andere Steeden van de Vclauwe wierde gelommeert , haar

Gecommitteerdens te fendenopdenQuartiers-dagtot-^r«/?£'w, om
boven haar gemaakt accoord , haar quota te dragen , in een groote peti-

tie over de gcheele Provincie van Gelderland, waar in dele Stadmoft

contribueeren 3000, guldens.

Befchriiviii- Omtrent 2. mijlen van £//7«r^leytdeStadHARDER\v'YK, welkers

DERwïJK. ' beginfelenomhaareoutheyt even fo min bekent zijn , als de Fontey-

nen van de Rivier de Nijl^ doch fommige gclooven, dat fy eerft is ont-

fprootcn uyt eenige Harders-Hutten, daar van fy mecnen haaren naam
gederiveert te zijn, en dat fy groot is geworden doorde Villcherye,

dewelke de eerfte oorfaak is van het begin en aanwas der meeüe Zee-

Steedcn. Sogetuygtde Je[uit Strada^ dat in de voorgaande Eeuwc
de gcheele "VX^ereld admireerde den liaaftigen opkomft van defe mach-

tige Rcpublijke alleen uyt Vifichers hutten. Naaft de Viflcheryc

heeft Harderwijk, niet wcynig geholpen de Koophandel, waarover

die Stad van verfcheyde Koningen en Vorften is begiftigt geworden

met heerlijke Privilegiën en Vryhccden , en door Otto de III. Graaf
van Gelderland en Zutphen K°. 1229. met Stads-Gcrcchtigheyt en

\Vapcn gcrcgaleert, en meteen hooge muyr omtrokken. Maar ge-

lijk de voorfpocdigftc in haaren cours mccnigmaal door ongeluk het

haaftigfte werden gcfl:uyt,lo wierd defe Stad op den laatften ^uly 1503.
binnen ^.uyrcn tijds, door een feilen brand, op<j. huyfenna, geheel

in de aflche geleyt. Maar gelijk gemeenlijk de afgebrande Steeden we-
der heerlijker verryfen, als iy voorheencn waren, fo quam Harder-
wijk^ even als Romen, datomdic oorfaake van Nero verbrant was,

Weder fplcndider voor den dag , als 't voorheen was.

Defe Stad leyt de Zuydcr-Zcc fo na, dat haare muyr by een ordi-

naire
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nairc vloet daar van befproct werc over een vaft ftrant , dat by leeg wa-
ter een ftukvvecgs droog, en de Haven tuiïchcn 2. bruggen info on-

diep leyt, dat dcfelve voor aan nauvvelijx met een boot, veel min
met een Schip kan bevaren worden. AindeLand-zijde, die hoog en

droog is, leyt de Stad omheen beflooten met een oude hoogeMuyr, Foitificatïc

ten Iwaare aarde Wal met 5. Bolwerken
, 5. Poorten en 2. Blok-

''<'«v«^^"^"-

huyfen onder een boven aan de water-kant, door welke werken de

Stad voor defenfodefenfief was, datfy haar tegensvyandelijk gewelt

fodanig konde belchcrmen, dat defl'elfs inwoondersdaarop pleegen

fecuyr en ftout te zijn , en haare Vyanden Tonder fchroom dorlTen

afwachten ,
gelijk gebleekcn is in 't jaar 1629. wanneer Graaf

Hendnkyan den Berg defe Stad met fijn Leger , dathyopde Velaii-

we hadde , niet eens dorft aandoen , als hy de genereufe antwoort

van de wel gerefolveerde Burgeryeby een brief op fijne opeyfchingc

vcrftont, namentlijk, dat {y gefwooren hadden. Eer en Eed tot den

laatften druppel blocts te willen betrachten, tot defenfie van haare ftad,,

die haar aanvertrouwt was. En hoewel dcfeFortificatien in haar po-

ftuyr , en de ftad daar door in haare fecuriteyt , hadden konnen gccon-

fervecrt werden, londcrecnige onkoften van de ftad, alleen door de

Penningen , die de Scaaten Generaal of den Raad van Staaten , tot

onderhout van de Fortificatien , als na andere ftecden, ook jaarlijx der-

waartsfonden; gelijk de{e Stad in't jaar lö'yo. tot dien eynde duy-

fent Rijxdaalders in ecne fomme ontfangen hadde; fo was nochtans

in veele jaaren geene reparatie,veel min melioratie aan deFortificatien

defer Stad gefchict, 'twelk oorfiak was, dat fygeen furicufe aanval-

len der Vyanden hadde konnen refiftceren , te meer, dewijl men eerfl:

om die tijd, als deVyand alrce inde Velauwe was, aan 't opmaken
van AfFuyten , Battcryen en "t reparceren van de Borftweeringen had-

de beginnen te denken.

Het Magazijn hadde byna niet anders in, als ccnig Kruyt, Loot, Ms-aziin

Koegels, Lonten, veele Stukken Gefchuts , Mufqucttcn en Pieken,
geftdr***

die de Magiftraat van 't Collegie ter A<imiraliteyt ,. of van de Stad van

jimfterdam geleent hadde.

Van Garnifoen was de Stad heel ontbloot ,^ en hadde wegens het Harderwijk

meenigvuldigvliichten niet als omtrent maar noch 300. Burgersovc- Garnifoen"-

rig , dewelke hoewel fo weynig in getal , echter noch niet ontaart

waren van den helden moed haarer voorfz. Vaderen , want fy abfoluyt
haarc-Burscrs

gerefolveert waren haare Stad te dcfcndeercn , als op den 2 1 . funy den waien coura-

Ovcrften Hmtya dcfelve door een Brief, met een Elburgcr bode l'eTdeStati*

Pcfon- defendeeresv
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gefondcn, opcyftè , onder prefentatie van een feer goet Accoort ,

want fy de Magiltraat , die over de(cn briefop 't Stadhuys vergaderde

,

omtcrefolveeren, wat haar te doen ftont, navolgden, en fterk aan-

hielden , om aan den Vyand een dedinatoire antwoord te laten toeko-

men, en de Stad na vermogen , als eerlijke luyden te defendecren. Hier

by quam noch de gemeene mompelinge,dat de Magillraat al eenigc ar-

ticulen op *t papier foude gebracht hebben, om van den Franfchen Ko-
ning Sauve-gardes te verlockcn, of een goet Accoort te bedingen,

't welk de Burgeren te meer gaande maakte. Doch de Magiltraat itcl-

de den Burgeren fo veel fwaarigheeden voor, die haar in cas van op-

.
pofitie fouden ontmoeten , dat fy geperfuadeert wierden, om toe te la-

ten, dat men met den Vyand loudecapituleeren , waar op aanllonts

Tweeperfi)- 2. Heeren uyt de Magirtraat naar Elburg wierden gecommitteert,

tcerPaan^den OJTI met dcn Ovcrften Houtyn te tradeeren, dewelke den Gecom-
Vyand

, mittcerdcns antwoorde,4at hy 'i volgenden daags,ten fine van accoord

in perfoon binnen Hardervvijkionde komen. Met defe antwoort ver-

trokken de Gecommitteerdcns weder na haare Stad, om dcfelve aan

de Magiftraat en de Gemeente te communicceren. Des volgenden

daags , zijnde den 22. funy^ omtrent den middag, quam Homyn
met omtrent i4o.RuytcrsvoordeStad, die hy alle daarbuyten liet,

behalven 8. Officieren, 6. Trompetters en 12. Ruytcrs , met de

welke hy binnen trok, envanfeekereGecommitteerdensuyt de Ma-
giftraat wierde geconduifeert tot in de Herberg de Swaan , daar hy

met de fijne eerft deftig wierde getraótecrt , eer men aan 't Capitu-

leeren quam.
die met de Defcn Houtyn haddc van den Biflchop van Munftcr niet alleen

accoiuceit ,
plem pouvoir or abloluyte Volmacht , om te accordceren , maar ook
ecnige Blancos , op een van dewelke defe Capitulatie wierde gefchre-

ven en getcykcnt:

en maakt Tufchen dengeflrengen en manhaften Heer Nicolaas van Houtyn,

tuiatie. Overflen te paard geflelt van fiin{^''orjieli)ke Doorluchiigheyt van Mun-
fter, en Opper-Commandant in Elburg ter eenre ycn de ondergefchreven

Burgermeefieren en Gecommitteerden der Stad Harderwijk ter andre zjj^

dcy is op huydenoverdeproteflieenhcfchermingedervoorn. Stadtervve^

dcrTijdengeconfenteert engeaccordeert , met beloften van het een en 't an-^

der heyltglijkjnet alle trouw en finceriteyt te achtervolgen ^ invoegen en
met die exprejfe voorwaarden en Conditien hier nader hefchreven :

I • Dat de Gereformeerde Chrifelijke Religie vry ende publifk^ in de

L.VroH'
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Z/. Vrouwen Kerk geoejfent en gepleegtfal mogen en moeten wordeNjge-

lijk. voor defen en tot noch toe is gefchtet , en dat de Tredicanten en ande-

re "Bedienaars van de Kerk de traÜementen daar toe ftaande^ als voor

defen [uilen worden gelaten ^ als mede de gronden en plaat[en de Kerkj

annexy word ook^geconfenteen de continuatie in de Cathegtfatie tot Hiel-

den j moetende die voorfx^. traflementen vervallen »yt de Domainen

en K loofier-goederen reforteerende onder Harderwijk, en dieby de Stads

Rent-meefiers ontfangen en uytgegeven worden,

2. ^Dat de Regeeringe en beftellinge van fafiitieimitsgaders de macht

van Magiftraat blijven en continueeren fal , als diefelve tegenwoordig

is geconftttueert,

5 . Te maintineeren, conferveeren en behouden de Stad en de Ingefete-

nen van dien by haare Rechten en Privilegiën , wel hergebrachte Cofiu-

men , Willekeuren , oude Vfantien , Vonmjfen en (^ewiefden , in voegen

als de f^orfien van Gelder , die voor defen gegeven en geconfirmeert heb -

kent en nu ingebruyk. ^.iin, de Mume, Gilden, y^rmen-huyfen en yirmen-

deylingen, ^ccademie y Schoole met de tra5iamenten daar toe fiaandc,

4, Dat alle 'Burgers en Ingefetenen , [onder eenige plonderinge be-

houden[uilen de vrye di[pofitie van haare Meubile en Immeubile goede^

ren-ifo wel van Geepelijke als wereltlijke en van wat natuur de[elve[ou-

den mogen ü'jn.,[choon hetymants gelegenthejt nieten waare langer in ds

voornoemde Stad en Landen te blijven,

5, yil[o de furisdi^ie van de Stad meeji in Velden en Sanden gelegen

is en beflaat , en Hoophuyfen wel eer onder de voorfz,, Jurisdictie is ge-

weefi •, dat de[elve met des Stads Buyr[chap van Hierden en Tonfel

[uilen worden gecon[olideert,

6, Dat de Ampten van Nykerk , Putten en Ermel , reforteerende

§nder Harderwijk , daar by[uilen blijven , en de Ampts-fonkeren van

dien, met de Stads Burgermeefiers, die jaars tweemaal recht houden^

[ullende hooft voor hoof gevoteert werden , en de meefie de minfie over-

fiemmen , gelijk van outs gebrujkelijk, is»

7, Dat de Kerken en Kerken-dienfien en Schooien in de voor[z.,am-

pten by die van de Gereformeerde , met haare daar toe fiaande trakte-

menten j en den aankfeven van dien , [o van woningen als anders [uilen

blijven.

8, Dat de uytgevluchte Ter[onen en Goederen , uyt vree[e van Oor»

log, vry wederom fullen mogen reputrieeren en ingebracht worden , en die

van andere plaatfen ingekomen en ingebracht zjjn , fullen mogen weder-

keeren i en uytgebracht worden*

Cc cc f. Dat
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p. T)<it alle voorgaande ContraBen van 't Quartier van de Velau-

ivc ff.'Hefj fo lange ii ejfe ivefen , en alle pojfejfien ujt l^racht der felver

geobtmeert j ooi^ J^^f^
^'^^^ Geefteltjke Goederen fftlleft in vigear z,ijn en

voQrtaan neobferveert worden.

10. T)atde Stad behouden fal de vrje commercie met haare tiahtie-

r(n ,fo te Lande als over de Zee,

1 1 . Op dat de arme (jemeynte niet boven vermogen befwaart worde,

fal voor eerfi het (jarmjoentn tïvaalf Rftj/ters befiaan , en daar na tiiei

hooger als vijftig vergroot worden, ^t welkte des nood xjjnde k^n vermeert

worden.

1 2. Dat dit gehandelde eerfl vigeur en krachtfal grifpen,fo haafl het

felve aandeeene zjjde door jijn V'orftel.DoorlHcht. Chriftoffel Bern-

hard BifTchop tot Munfter , Adminiftrateur tot Corvey , Burggraaf

tot Stromburg , Vorft des Heyligen Rijks , Heer tot Borculoo , en

aan de andere zijde by de Magtftraat en Qemeenten tot Harderwijk fal

zijn geratificeert , en van wederzijden onderfcbreven» In kf^f^^Jfe der

waarheyt zijn hier van twee alleens Itfydende injlrumenten vervaardigt^

en binnen Elburg opdenii.fitny i6j2a op hetpapiergebracht en over-

gekomen.

En was onderteekent

Nicolaus Haultuyn. Daniel van Heerde.

Engclbert Schraflert. Roelofvan Cloofter.

Hernian van Speuldc. Jan Gruter.

Bcrnhard Pannekoek,

Ctf//4r^ Willem Heeck.

Maar alfo de Magiftraat van de deugdelijkheyt defer Capitulatie

wilde verfeekert zijn , begeerde fy daar op eerft de Ratificatie van den

Bifichop , eer fy de Stadt wilde overgeven , 't welk Houtuyn toe-

ftont , mits datter 50. Ruyters binnen trekken fouden (gelijk (y

's volgenden daa^s deden ) om als Sauve-garde de Stad te bewaren»

ter tijd toe de Ratificatie overgekomen was. Hier op vertrok HoU'

ttiyn met de fijne , die alle dronken waren , onder 't geleyde van twee

entwMBur- Burgermecfteren Spenlde en Kloojfer , de Stad uyt ; maar alfo hy
tc'"\je([cis van fins was de Staduyt te pionderen (gelijk een fijner byhebbendc

indoet! Ruyteren aan feekeren Munt-gefèl in 't heymelijk geopenbaart hadde)

maakten hy in 't uytryden van de poort een Querel met de 2, voorn.

Burgermeefteren , feggende , dat fy hem fijne CommifEe hadden af-

handig gemaakt , dat Iiy die wilde wederom hebben , of dat dit en

.dat
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dat &c. ondertuflchen hadde hy 5. mannen by de Poort, eir 5. by
de Val-brugge gelaten , om te beletten , dat die niet mochten gefloo-

ten en opgehaalt werden , tourneerde immiddels fijn paard , waar me-
de hy den Burgermeefter Spenlde van de Brugge inde Gracht ftiet,

waar uyt defelve lich met waaden mofte fal veeren na de Stads-Wallen,

en focht alfo tijd te winnen , dat fijne Ruyters de Poort mochten na-

deren , en met hem de Stad weder in rijden , gelijk defelve ook be-

gonnen aan te naderen , 't welk de Burgers op de Wallen fiende , en

'tfchelm-ftuk merkende, deden de Val-brug ophaalen, enmetmuf-
quetten fodanig onder de Biflchopfe fiihieten , dat fy een fluks weegs d"r over de

van de Stad afftooven , alwaar fy tot wraak een hey-berg, een ftapul Sv"and
houts en een molenaars huysjen in brand ftaaken , al 'c welke door de ''^* biüide»,

vlam fijlken fchrik in de gemoederen van eenige veroorfaakte , dat fy

haare Vrouwen en Kinderen met fi:huyten en fcheepen van I.and afin

Zee deden fteeken , om daar afte wachten , watter vorders foude paf-

feeren ^ en om in cas van Vyandelijke adie , haar gefamentlijk te fal-

veerennaar ^mfterdam.
In Adc flirie fouden de Burgers met fchietcn niet opgehouden heb- ^" ''"^ ?>'•

ben, fo lang fy Vyanden hadden vernomen , 'ten zy fydaar vandoor wS""
2. Burgermeefters, met defe woorden : Dat anders de Stad in een bloet-

badjoude raaketj-, waren afgemaant geworden, waar op men 2. Trom-
petters fag aankomen , die tot op 't Contrefcarp avanceerden , en den
Burgeren toeriepen : Mannen [chiet niet , xvy [uilen ons Woord houden
als eerlijke ^avalliers , verfoekende met eenen de Magiftraat te mo-
gen fpreeken , 't welk gekhiede door een Clinquet , alwaar affpraak

gemaakt wierde , datter twee Oflagiers tot fo lang toe fouden binnen

komen, dat de Ratificatie , op de gemaakte Capitulatie vanden Bif-

fchop foude overgebracht zijn. Omtrent elf uyren quamen de 2, Ofla-

giers, zijnde d'een een Cornet, en d'ander een 1'rompetter, bin-

nen, die 's anderen daags , gelijk vooren gcfcyt is , van 50. Ruyters

wierden gevolgt, dewelke de Stad, als Sauve-Gardens bewaarden
tot op den fevenden dag , wanneer Dttc de Luxenhitrg met 40, man- Luxcnbuig

nen defelve voor fijnen Koning quam in pofllflie nemen , en de ^"J^.n'iof-

Biffchopfche dede vertrekken , om reedenen, dewijleby de Repartitie ^effic.

en Verdeelinge defer Nederlanden , die de Konink van Vrankrijk met W'rom de

deEngelfche, Keulfche en Munflcrfche gemaakt hndde, was beden- voorfz.stce-

gen , dat Vrankrijk al 't geene foude hebben , datter Icyt tuflchen de ^'^" [*" "'^

Rivieren de Maas , Waal , Rijn en TJful , met de Steeden Z«r- gcrcimü^it

phetti Z^öw^ö^ff en de Generaliteyts Fortificatien omtrent BrAhant.
f,'r,,T'i/*^

Cccc 2 In
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In defer voegen zijn de dry voorfz. Steeden , als Hattem , ElbuY^

en Harderwijk. ) die om de voorverhaalde reedenen alle dry nader-

hand met Franfch Volk befet wierden , over gegaan aan de Biflchop-

fche binnen die tijd, dat defelve de Stad 'Deventer door verraderlijke

middelen hadden geincorporeert , en met haar Leger vertrokken wa •

ren na Zwol , dat met Deventer gecombineert zijnde defTelfs voet-

ftappen met de geheele Provincie navolgde.

ZWOLLE De Stad Zwolle was eertijts Middeiwijk^ genoemt , om dat

fchiyyiiigc. het Kloofter 'Bethlehem in de Boerfchap Middelwijk gelegen een

beginfel en oorfaake geweeft is , dat defelve Boerfchap eerft een Dorp

geworden is , dat daar na Zwolle genoemt is , om redenen , dat de

Koeyen en alle andere Vee aldaar weydende gemeenlijk veele gezwel-

len onderworpen waren. Dit Dorp is omtrent het jaar 1250. door

Wilbrordus vier-en-dertigile "Bijfchop van Vytreeht met Stads privi-

legiën en vryheden geregaleert , en aangegroeyt tot een ruymc en flai-

rifante Stad, die by vervolg van tijdbeflooten wiert in dubbelde grach-

ten en in een fwaare Muyr , tot welkers defenfie daar in gebouwt waren

24. treftelijkeToorns, van een extraordinaire dikte en hoogte, en

verdubbelde Poorten, die in manieren-als groote Kalleelen opgebouwt.

Fortificatie en tot defenfie van de Stad geapproprieert zijn. Doch vermits de ma-

niere van oorlogen veranderde , en de oude Fortificatien het geweld

des Canons niet konden uytftaan , is defe Stad namaals boven de voorfz

muyr en dubbelde grachten met elf voortreffelijke Bolwerken ver-

fterkt , en daar benevens met een uytnement fchoon retrenchement als

een Linie van communicatie, en met 4. groote Schanfen daar in tot

aan de Rivier den Tfful vaft geknoopt , als namentlijk de Niemve-

SchanS) Kooter- Schans-, Berg-Schans en het kjeyne Sc hansje.

lioedie ver- Defe werken en Fortificatien lagen op het aankomen van den
TaUen was,

y^^j^j ^^j^ j^^jg j^Q^h onopgemaakt , want de Wallen waren noch met

ftorm-palen , noch met pallilTaden verfterkt ; De vervallene Fauche-

brayen waren noch niet geheel gerepareert , uyt oorfaake van de kort-

Iicyt des tijds , en de fchaarsheyt van werk-volk , waarom mede de ver-

vallene Fortificatien aan de voorii. Schanflen niet geheel waren geper-

fctflcert; Het defolate Hoorn-werk voor de Saflen-poort haddemen

eerft geordonneert , om gebracht te werden in ftaat van defenfie , maar

alfo men bevond , dat het felve om zijn extraordinaire groote , en om
't kleyne garnifoen de Stad meer nadeclig als voordeelig foude zijn,

wierd 't felve geheel gedemolieert , en een Ravelijn in defl'elfs plaatfe

geleyt , om welke redenen mede gedemolieert wierd een Borft-wee-

ringe
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ringe, die men eventevooren hadde laten maken in 'tWefen-Land
tuflchen de SaflTen-poort en de Dicfer poort , tot defenfie van de

Stads-grachten aldaar. Alfode Stads-FortiiEicatien feer waren belem-

mert met de dry Voor-lteden biiyten de dry uytgaande poorten, die tot

op 't contrefcarp waren getimmert , fo hadden de Hooge Officiers van
*t garnifoen ernflig verfocht aan de Magiftraat , dat fy wilden gedoo-
gen en ook ordonneeren , dat dèfelve Voor- fteeden met de Hoven en

Plantagien mochten gerafeert ot afgebrant werden , waar van een be-

gin voor de Saflen- en Diefer-Poorten gemaakt , doch niet uytge-

voert wierde.

Het Magazijn , alfo in 't felve maar 50. duyfent ponden Bos-kruyt, Magjzi

18, ftukken Canon, enKocgels naar advenant gevonden wierden, aJjVJvJ^
hadde hoognodig een fupplement van Ammunitie en alderhande Oor-
logs-inftrumenten , tot welken eynde de Magiftraat voor de Bele-

geringe naar ^mferdam hadde gecommitteert de Heeren Burger-

meefteren Royer en Didem om aldaar den inkoop te doen van alle

noodige behoeften , dewelke in een Zwolfch Schip geladen wierden»,

daar de roorn. Heeren beyde in perfoon mede te rug quamen tot om-
trent Hajfelt •, alwaar de Schipper op de tijdinge , van dat haare Stad

over was, 't geweer en ammunitie wilde over boort fmijten , om
den Vyand daar mede niet te fterken , als hy tot Zwolle mochte arri-

veeren , 't welk hem door den Heer Royer (
gelijk gefeyt word

)

met feer force woorden foude verboden en efFeólive belet zijn gewor-

den. De Afïuyten, Aïq nodig waren gemaakt te vyerden tot het Canon,

dat de Magiftraat hadde tot ^mjlerdam op credit en onder borgtocht

laten huyren en overkomen, bleven achter, fonder dat die oyt ver-

vaardigt wierden , alfo defelve maareenen Timmerman waren aan-

befteet , diefe onmogelijk in fo korten tijd konde vervaardigen , alflêr

overig was.

Het Garnifoen defer Stad en Schanfen beftont in 8. Compagnicn Garnifoen.

van 't Regiment van den Colonnel ^<ïw?^7/?;ïWr , 9. Compagnien van

net nicu-geworven Regiment van den Colonnel Ripperda^ en 3 .Com-
pagnien van Iterfum , la Grandiere en 'Buifonet met 6, nieuw ge-

worven Compagnien Cavallerye, Dit garnifoen was op verre na niet

fufïi^antjom de Stad met hetvoorfz. Rctrenchcmcnt en 4. Schan-

fen naar behooren te defendeeren , tcgcns een machtigen Vyand, hoe

wel het merkelijk konde gefecoureert werden van de Burgcrye , die

tamelijk fterck , en heel wel gerefol veert vi'as tot haare defenfie , heb-

bende tot dien eynde fich op den 4 /'««z . met folemnelen eede hooft

Cccc ^ voor

ii^
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voor hooft verbonden , de Stad ten uyterften te fullen helpen defen-

deeren , en de Magiftraat en Officieren te obedieeren,

Slechte in- So defeótueiis defe uyterlijke conftitutie van Zwolle was , niet tnin-

To^nSie der defediieus fchijnt de innerlijke conftitutie geweeft te zijn, alfo ge-
van z -volle, bietken is , dat defelve Stad is vervallen in de macht van een Vyand, al

eer fy dien gefien hadde •, Doch ofde fchult daar van te imputeeren is

is fchult van aan de Magiftraat , of aan de Militie , of aan haar beyde gefanientlijk,

haarvciiicj.
vvillen wy hier niet difputceren , alfo 'tfelve een odieufe faake is , die

puyr in faiten beftaande , fpecialijk foude moeten beweefen werden,

voor en aleer fy volkomen geloof foude meriteeren. De fchuld van dit

fchandig overgaan defer Stad word fo by de Magiftraat, in haaren brief

aan de Staaten Generaal , als in 't fchnftelijk Bericht van den Colonnel

Ripperda geprefupponeert en vaft geftek, doch van de een op 's an-

deren fchouders gefchooven , welken brief en fchriftelijk Bericht wy
hier liever willen doen influeeren , als ons fcntiment dien aangaande

opcnbaaren.

De voornoemde Brief luyd aldus

:

Brief van de Hoogc Moffcndc HccrcH

,

Magiftraat
^ ^ '

van Zwolle
• i j zr »

ain de staa- 'T^T -^^T dat het LcgCY vati den Staat omtrent Dierum ? ende den T/fel-

ual.
^"** x\ firoom gecampeert gevpee^y xvas opgebrooke^ •, bejlont het Garni-

foen van defe Stad , en onderhoorige Schanjfen en Forten , in acht Com-
pagyiien van 't Regiment van den Colonnel Bamphielt , naulijx vier

hondert man uytmakende ) by patent van fijn Hoogheyt gefonden tot be-

fettifige van de Schanjfen , en het Retrenchement tajfchen defe Stad en

den TJfptl ; negen Compagnien van 't nieuwegeworven Regiment van den

Colonnel Ripperda , noch drie Compagnien van Itterfum , La Gran-

diere en Buiffonnet > en fes nieuw geworven Compagnien Cavallerye
j

^Is de Heere Luytenant Generaal Aylua ende andere aanwefende

Hooge Offeieren eenparig van gevoelen waren , dat men dit boven ver-

haalde Volk deJeStad, die Schanjfen , Forten en andere werken van

Fortificatie geenjins na vereyfch befet , veel weynigergedefendeertfouden

konnen werden ; Hebben wy onfe Gecommitteerden , refpefltvelijk^ aan

ZJ Hoog Mog, aan de Heeren Staaten van Vriejland , Staden Lan»

den-i en aanfiyi Hooghe)t , en de Gedeputeerden tot d'expeditien te Velde

afgefonden , om dit dcfeü van AdtUtie te reorefenteeren > en vermeerde-

r:nge, tot onfe noodige defenfie ) te verfoecken ende te bevorderen.

Ondertujjchen na een onfekj:r voorlopendegeruchte t bequamenwy op

den
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den 12. hujus omtrent met poorten opgang bericht3 dnt deJïadDevemert
met s^enoegjarKC Mtlitte en allerhande behoeften [eer wel voorften , na
een beleg van omtrent drie dagen j by accommodement , 'vrj bejwaarlijb

voor die van de A'ftlitiey aan de "Beleggers woi overgeoeve» , ende aat

de Keur- en Vorfleltjke Ketilfche en Mmfterfche Tronpcs mecrendeels

aan defe zjjde den TJful , bereets herwaarts waren naderende , om defe
(fad mede te attacjueeren.

Op defe tijdinge heeft ons aanjionts de Colonnel Bamphiel komen
repra.Jenteeren , gelijk, ook (enige dagen tevoren , dat hy met de voorftl.
acht Compagnien van z.ijn 7{egiment die Schanfen en het Retrenche

ment geenftns machtig fonde zjjn te defendeeren , tegens fodanigen aan-

komenden macht y fchoon hem ook,defes (^ompagnien (favalleryebyne-

voegt mochten worden. Ende dat de f^yand aldaar door ber(lende 1 wy
van 'tfelve f^olk^, voorts van alle hoope vanfecofirs , en mitfdten van
alle vermogen van defenfe van defe Stad ontblootetfouden zJjn, Dat hy

voor dtenjiiger oordeelde , dat men die Schanfen ende het Retrenchement

foude abandonneeren , ende het Folk,vanfijn Regiment hterbim.en trek"

kjn , tot defenfe van defeflad, V Welkjnet onfen Commandant^ de (Co-

lonnel Polens , ende andere aanwefende Hooge Officieren in deliberatie

geleyt, en by diefelve eenpariggeavoueert zwijnde y Is die voorn» Colon-

nel Bamphiel daar op voort met fijn acht (fompagnien hier binnenge-

komen. Des achtermiddags daar aan » als de militaire Officieren verno-

men hadden > dat by de ^Deveuterfche capitulatie alleen twaalfmilitaire

Officieren waren bedongen , vry uyt te mogen trekkjn , en dat die van het

overige Garnifoen aldaar waren ^rifonmers de Guerre > hebben ons dit

voornoemde Colonnels Bamphiel , Ripperda en andere Officieren met
groote impetuenfiteyt aangevergt i voort enabfoluyt te moeten verkjareny

dat wy ende onfe "Burgeren j metgoet en bloet , tot den laatften Man tod
het alderuyterjie met haar ende die van de Militiefouden hafardeeren.

Hun genoegfaam uytende, dat in cas van weygeringe van fodane ver

-

fekeringe , fy-luyden in tijts op hare behoudenisfotide moeten denken^

Wy > ofte de aanwefende Heeren van ons > antwoorden daar op j dat dit

eenfakj! wm niet minder rakende onfe gefworen Gemeente ende ^urge^

ren {die fich bereets op den voorgaanden Saturdagh hooft voor hooft by

folemnelen eede verbonden hadden , de Stad tefuilen helpen defendeeren^

ende de Magiflraat ende de Officieren te obedieren j ende die in wapenen

ende aan de wallen lagen ) als ons ; dat wy ook^fo haajl enfonderpericul

van overvallen te worden , die gefwooren Gemeente niet konden tefa-

men roepen , en dat wy die vat} de AiUitte verfekerden > in cas bove»

hoa"
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hoope die defenfte mochte defperaat worden , tot geen capttulatie fouden

verjlaan , noch ons tnUten , dan met voorweten en aUvijs van de On-
deren van de Militie ; Ende alfdan ook^ alles daar heen Jouden foeken

tefchikksn^fo veel mogelijk^ , ten ejnde tot het meefte contentement van
dte van de Militie mocht worden geaccordeert. Met defe antwoorde die

voorft.. militaire Officieren afgetredeny^Ham kjort daar aan die Colonnel

Bainphiel berichten ^ dat het meejle gros van des yyants Leger herwaarts

naaerd^e langs de f^elattwfche Zuijde-, ende overjnlx het Retrenchement

ende die Schanjfen voor als nochfo groetenforce niet hadden te verwach~

ten ) of men Jonde die J'elve wel l^onnen repoHcheeren , Jloeg overfulx

voor, ende wicrt hj/ d'anderen mede goetgevonden y dat men dte Katet'

Schansen het Reirenchement door die.van't ^zm^\i\t\{c\\t 'Rfgtment

ende de fes Compagmen Paarden nochfoude bewaren ; Of veel licht (als

de Heere Luytenant Generaal Ayliia hadde belooft te beyveren) noch

immiddels eenig Foll^ uyt Drenthe ofte l^nefland herwaarts gebracht

moshte worden', terwijlen dit Bamphielfche Folk^, ende defes Com~
pagnien T^aarden ten voorfx^» fine vergaderden , arriveerde hier een

Trompetter van den Forfi van Munfier , verfoekende dat binnengela-

ten mochten worden Burgermeefier de Efpiere van Deventer , ende

fonker Gerhard Adolph Bentink toe BrekJ^elenkamp , die eerfle , om
hier door voorfijn particulier naar Campen te reyfen , ende de andere%
als afgefonden van de Herren Keur-ende Vorflen van Ceulen en Mun*
fier , om ons bekent te maken het overgaan van Deventer , ende de con-

ditien van dien , ende om ons aan te bieden defelve conduteny tot voor^

kj>mingevan meerder onhejlen, Defe beyde Perfonen ingelaten ^ ende

êndertuffchen dat de hier aanwefende Heeren van de Ridderfchap , mits*

gaders onfe ende der Stad Campens Gecommitterden (by occafie hter

zwijnde) vergadert waren , om het aanbrengen van voorfx., Jor\er Ben-
tink af te hooren , qttam de Colonnel Ripperda (eggen , doch [onder

^lijk^y gelaft te zijn, van den Heer Luytenant Generaal Aylua, die

met hier en was, d^.t hj met fijn Regiment mede [oude uyttrekj<en ^ om
fekere pofienbylanges den Tffuldijk tuffchen Kater-Schans ende Campen
te bewaren, 't Welke by ons , vermits van des welgedachten Luytenant

Generaals ordre niet enconftecrde ,gediffculteert wordende, als waar
door defe Stad ten eenemaal van Militie Joude werden onthlotet ; Is die

voornoemde (folonnel Ripperda echter als Bainphiel met fijn Folkji

ende dte fes (^ompagnien Paarden ttytgelaten wierden) metfiin ï'^olkt

ttytbefondert de (fompagme van Henicrt, naar de Poorte aemarcheert,
du Ijy wederom toegemaakt vindende , heeft den Toortier defieutels

van
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van de Stad met geveeld en onder dreyginge van hem te willen doorfchie'

ten i afgenomen , daar mede de poorten geopent j ende ts alfo metfijn hy
hebbende Volk^ mede uytgetrok^ken , fonder trommelflag ende buyten onfe

kennijfe ; Na dat hy Ripperda eenige van die hier geblevene Capitai-

tienen andere Officieren m ende omtrent het uyttrekken daar toe hadde

aangemoedigt y met defe woorden: Jl^ verfekjre ZJ , dat gy morgen eer

Men middag kpmtin a naakte hemd fuilen j}aan \ "^hjten gekomen z,ijn •

de , TLijn Bamphiel met Ripperda , nevens haare Folkeren , mitjga-

dersdie voorfz.. fes Compagnten Taarden gcfamentliik.van hier recht

naar Haflelt rremarcheert
-i
den In'^efetenen ende y/ticrhteltn^enonder-

wegens haare Taarden in grooten getal afnemende end-: als P^yanden tra-

cerende. Wat confiernatie dit onverwachte ende tronloos vertrek van de

voorfz. Militie inde gemoederen onfer Burgeren , die gefameraltjk in wa-

penen y ende op de de Stads-wallen waren , heeft veroorjaakj > fttllen U
Hoog Mog: volgens der felver befcheydenthejt lichtelijk^ konnen afme-

ten t ende meynen dat het by Ons voor Goat , onfe po/Ienteyt ey,de de nc-

heele wereld verantwoordelijk er is, dat Wy , aldus verlaten van de

voorfz.. Militie y onmachtig ons [elfs te defendeeren , tegens fo machti-

ge Vyanden-i ende gepelt buyten hope van fecours onjer "Bontgeno-

ten , ons hebben ingelaten tot eene capitulatie ende accommodement,

hoewel tot onfe groote befwaar ende verkjeyninge , dan dat wy door

een onmachtige ende daaronime eene temeraire oppoftie , veel

fwaarder rampen ende een onmijdelijk, bloet-bad over ons ende onfe

goede Burgeren ende Ingefetenen fottden geladen hebben, Wy -ivor-

^en met genoegfame fekjrheyt bericht t dat die Hoofden van de voor-

fchreven ons verlaten hebbende Militie , om haar onderhebbende

f^êlk^te debaucheren y hebben uytgeflrooyt , dat wy al voor haar ver-

trek, gecapitftleert hadden, ende dat die van de Militie hier, gelijk,

tot ^Deventer , *Prifonniers de Guerre fottden z.ijn , in casfy-luyden haar

opfodane maniere nietfelfsfalveerden. Doch wy kpnnen V Hoog Mog,
verfekeren , dat defehaare uytflroyinge is verdicht en onwaarachtig , en

datja felfs ten tijde van haar vertrek noch geen deliberatien , ofmen tot

de aangeboden Capitulatie foude verfiaan , ofte niet > en waren gevallen,

veel weyniger daar inne was gecondefcendeert , maar dat wy daar toe

eerfi door het voorfz^ onverwacht vertrek^ van die van de Militie z^ijnge^

necejfiteert geworden i In welke Capitulatie wy dan noch hebben bedon-

gen ende geobtineertj dat die noch hier binnen geblevene Militie met hun

volle geweer , fak, en pak^vry ende onbehindert hebben mogen uyttrekjken,

gelt)k^ oak^gejchiet IS. Van alle't welke wynodiggeoordeeh hebben V
D d d d Hoog
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Hoog Mog- by defen kjnnijfe te geven. Ten eynde door onvpare rapporten

"j m die v.ifi de voorfz, ons ontwekjne ende verlaten hebbende Militie,aan
%J HoogMog.egeen iwprejfien gegeven mogen worden , als ofwy tot

haarlfijder vertrsk_occajie gegeven , ofte prccpoffer ende bnpen prejfan-

te noot/akj lijk;hejt ons tot Capitulatie ingelaten fouden hebben^ Ende

defen tot geenen anderen fine dienende , bevelen IJ Hoog Mog» in de pro-

teüie Cfode f. Zwolle, den II. fttny i6yi.

U Hoog Mog. goede Vrunden , Burgeriiieefteren , Schepenen en

Raden der Stad Zwolle

,

Ter ordonnantie van defelve

Onderftont

J. V R I E s E N Sec,

Bericht van
Rippcrda

Het voornoemde Bericht was van defen inhout

:

van ZA'oIie.

ovf'g7an'" Ecricht vati 't gene onlangs tot Zwol gepafleert is;

Uytgegevcn door UnicoRipperda-i Colonnel vaneen

Regiment Infanterye in dienft van haar Hoog Mog.

Bericht "jüordende , datfommigefich durven onderwinden

onfe Terfoonen en A6iien te calangeren , hei? ik niet

konnen nalaten tot mijne decharge^ dit nevengaande aan

al de werelt te communiceeren , vervattende een een*

voudig Journaal van hetgepajfeerde.
•\-. s

DEn Colonne! Bamphiel en icK hebben aan fijn Hoogheyt den

^^^ PrincevanOrangien een rapport overgefonden , van het gene

binnen, en buyten Zwol is gefchied. Ik ben den .-. Juny met mijn

Regiment binnen Zwol gekomen , en fpeurde datelijk , dat ik, en mijn

Regiment niet welkom en was , apparentclijk om dat etlijke vreefden,

dat het empechement in haar verraderlijk deffein mocht maken. Den
^i. funy wierdender door ordrevan de Gedeputeerden van Campen
en Zwol twee Compagnien van mijn Regiment gedetacheert , Capi-

teyn /^ow na SwarteÓiiys', en Vyterwijk. na Campen. Den ,». fw
ny waren aan de Maftebroeker-Kerke vergadert etlijke Edelen en Ge-
deputeerden van de twee Steeden Campen en Zwol , waar by prefent

vvas den Heer Lieut» Gen» Aylfta» aan welke doenmaals wierde ge-

dete-
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clefereert het Commando over de Militie in de Provincie van Over-

Yfful. De welke Heer Lieut . Gen. met alJe bedenkelijke redenen dik-

maals in prefentie van de Colonnel Bamphiel, nevens my , en meer

andere Officieren de Magiftraat van Zwol op haar Stadhuys focht te

bewegen , om haar Stad in defenfie te brengen, haar reprefenteerende

dedefeden, als het afbreken van deVoorfteden, en opmaken van

haar Wallen, en haar Batteryen , het brengen vanhaar Canon op de

Wallen , en het gene daar was , op nieuwe Affuyten , die doch wel

by der hant waren , te leggen; want van alle djeAffuyten , die op de

Wal waren, waren daar feer weynig die een fcheut konden lijden , maar

alles te vergeefs, gelijk ook de Gedeputeerden van Vriefland en Groe-.

ningen niet koften verkrijgen een Dam in het Swarte Water te maken,

waar door haar Stad ten meerendeel onder w^ater kofte gefct worden,

het welJce belet wierde door T^o/^r,. en fijn Party, niet tegenftaande

de Heeren Gedeputeerden voorfz. het gek daar toeby haar hadden.

Hoewel fy altijd feyden dat te willen doen , daer en wierd niet eene

Batterye volkomen opgemaakt , ofGabions vervaardigt , de voetbank

van de Wallen was heel en al nedergetreden , en wierde niet weder

opgemaakt, en het Canon, dat op de Wallen was, was gcflooten.

Den \i dito fonden die van Zwol een Trompetter van den Heer

van Tjftim uyt , om een Trompetter van den Biffchop te halen , tot

geleyde van de Heer "Brefnavp , en CommiiTaris Groenewalt na den

Biffchop toe om te tradeeren over de contributie ,
gelijk fy voorgaven,

uyt name van de Provintie , waer tegen ik. geprotefteert hebbe, om

dat was een middel , om den Vyand te doen fubfifteren. Den Heer

Bamphield en ik hadden aan de Magiftraat dikwijls gefeyt , als ook aan

den Commandeur Polens , dat men alle perfoonen , die in , en uyt de

Stad gingen, behoorde te examineeren , maar te vergeefs. Den \l wierd

ik gecommandeert van den Heer Lieut. Gen. u^ylua , op het goet-

vinden , en in de prefentie beyde van de Magiftraat en Commandeur,

om met mijn Regiment , by dat van den Colonnel Bnmphield in het

retrenchement te marcheeren
,
gelijk UEd. kan fien uytdefe nevens-

gaande atteftatie.

D.ddd2 HANS
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HANS WILHELM, BaronvmAylva.^z,
Lieutcnanc Generaal over de Militie der

Vereeiiigde Nederlanden,

VErhJare mits defen , dat ik^den ï*. defer maant , des namiddags op

het Stadhftys tot Zwol , in prefentie van de Aiagijiraat j en haa»

ren Commandant Polens , gecommandeert hebbe j met haargoetvinden^

den Colonnel Unico Ripperda , om te marcheeren met fijn %egiment uyt

Zwol , na het Retrenchement by den Colonnel Bamphiel , om hetfelve

te defendeeren , als oordeelendefelfs de Stad verhoren > fo hetfelfde niet

bewaart wierde» Gegeven in'tl^elt- Leger , gecampeert leggende op de

Frontiereavan f^riejlandiden 27. ^««7 St, ret.i6jz,

H. W. B A R o N van A y l v a.

Waar op ik uyt marcheerde tiifTchen Ces en half feven des avonts,

daarom my het feer onverdraaglijk voorkomt , dat de Commandant
Totens fichfoekt te defendeeren , met een Atteftatie van de Magi-

ftraat , die het meerte verraat bekent is gevveeft , waar van ik hoop , dat

hy vry is , contendeerende, dat ik fonder Commando uyt de Stad foudc

zijn gemarcheert.

Een uur, eer ik uyt marcheerde , bracht de Vaandrager vanHilUf
en twee Soldaten van het Regiment van Bantphield een perfoon bin-

nen , die ik geloofde een Spion te wefen , om dat hy gekregen was
dicht onder die Schanfen , die ik voorfloeg, dat men door de torture

fou doen bekennen , waarom dat hy de Schip-brugge by de Kooter-

fchans had foeken te ruïneeren , met de touv^^en van de Ankers af te

fnijdcn , daar op hy betrapt was , men liet de Beul wel halen , maar tot

uie torture en wilde men niet komen , omdat hy mogelijk iets foudc

hebben geklapt, waardoor het fchelm-fluk aan den dag had mogen
geraken. Den *\. tegen den avont, doe mijn Regiment in het retren-

chement was , qunm een grootc troep Biflchops volk op de Nieuw-
ilad voor Zwol , waar op de Borgcry wilde met het Canon fchieten

;

maar vonden Het jrcflooten , en geen Conftapel by het felve , waar

over etlijke borgers niet wel te vreden waren , maar wierden van

Crar.ts gedwongen van de Batterye af te gaan, met dat volk quam doe

l'Efpiere , Borgermecfter van Deventer , en 'Bentink, van Breke-

liml^Am^ , Commiffariflen van den Biflchop van Munfter met twee

Tronipetters > welker eene terftont op het Stadhuys gink , de Heer

Co-



B E R D E D E E L. 581

Colonnel Bamphield volgde hem , om te fien wat de komfle fou be-

duyden , hy hoorde, dat rEfpiere een lange harangue dede , dewelke

hy Colonnel interrumpeerde , haar reprefenteerende , dat , terwijl ly

Burgermeefters de harangue aanhoorden , de Vyand aan de poort was,

en te gelijk haar met allen ernft en bedenklijke redenen te gemoet voe-

rende , datfe doch om haar Vryheyt en Religie wilde denken ,
waar op

fy hem Colonnel verfochten, dat hy op het fpoedigfte iijn Regiment,

en met my in de Stad beliefde te doen komen , 't gene hy haar beloof-

de te doen , mits dat fy dan haar Stad , als eerlijke kiyd.en ,
fouden de-

fendeeren. Maar fy deden dat verfoek, op dat hy niet prefent foude zijn

indehandelingetulTchen l'Efpiere en haar. Een weynig na 9. uu-

ren marcheerden Colonnel Bamphield met fijn Regiment, en ik met

het mijne binnen; hy ftelde fich met fijn Regiment op het groote

Kerkhof, enikmy met het mijne in de Camper-poorte ,
en op de

tweenaafte Bolwerken, omdat de Lieut. Gen. ons gewaarfchouwt

hadde op ons hoede te wefen , om niet in de Kerk te geraken, gelijk

in andere overgeleverde plaatfen het Guarnifoen wedervaren was.

Ik wierd in het inkomen der Stad van twee geloofwaardige Pcrfoonen

gewaarfchouwt, dat de Ma^iftraat omtrent acht uuren almetdeBil-

fchoplijke CommilTariffen geaccordeert waren, en de Lieutenant van

de Lieut. Colonnel Verken, genaamt Blankforty wierd van fekcrc

perfoonen gewaarfchouwt , dat de Magiftraat al geaccordeert vyas ,
op

eelijke conditienals die van Deventer. Sooras als Colonnel Bam-

Ihieh en ik binnen waren, gingen wy famentlijk na 't Stadhuys, om

WCathegorice af te vragen, wat {y Burgcfmeefteren wilden doen.

Op het Stadhuys in haar Raatkamer komende , vonden wy de wijn op

Tafel ftaan , waar mede fy l'Efpiere getradeert hadden ,
die door

een ander deur uytgink, doen wy inquamen. De Burgermeefteren ver-

fochten ons een glas Wijn met haar te drinken, 't gene wy Colonnels

en andere Officieren weygerden, haar feggende : dat het nu geen tijt

was om te drinken, maar om te vechten , en haar Stad te.defendeeren ;

de Colonnel Bamphield feyde tegen haar, dat fy moften dan beginnen

dateliik haar voorfteden in denbrant tefteken , en een Eed met d üfh-

cieren te doen , dat fy niet fonder confent van de Officieren fouden ac-

cordeeren mogen , en dat wy beyde Colonnels ons hoofden ftelden tot

onderpant, dat fy over fes weken beter Capitulatie fouden konncn

krijgen als nu, en dat naalleapparentiein die tijt groote verandering

fou komen, met verfoek dat fy dochfo fchandelijk met wilden aban-

donneeren 4e Vryheyt en Religie , die van haare voorouders met fo

. Dddd ? veel
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veel bloet was verkregen, waar op Burgenneciler (^rants antwoorder

lioe fullen wy ons defendeeren met omtrent i zoo. foldaten en omtrent

fo veel burgers , daar die van Deventer met een heel Herk Garnifoen

en een feer fchoone Fortificatie, fich geen fes dagen hebben konnen de-

fendeeren ; nopende het verbranden van de voorbeden , gavenfe voor,

niets te durven doen Tonder confent van de Gemecns-luyden , feggen-

dedie 's anderen daags daar over te fullen verga leren , wy verfochten,

dat fy 't datelijk geliefden te doen , want het geen uytftel en kolt lij-

den , en dat de yyanden diefelve nacht al in de huyfen, die op de Stads-

grafte fl:onden,fouden konnen logeeren. Ik verfocht ook feer ernftelijk>

dat de Burgermeefters haar Capiteynen van de burgery terftond op het

Stadhuys beliefden te doen komen , hoopende daar door yets goets te

fullen uytwerken , maar fy weygerden het ons. Ik vraagden om wat

redenen fy den eenen Bifl'choplijke Trompetter hadden vi^ederomge-

fonden, het welke Cyms feyde: van haar niet gedaan te zijn , maar

bekende dat het L'Efpiere gedaan hadde, waar over den Colonnel

Bawphiel hem vraagden , fult gy datelijk Commiffariifen uytfenden

aan den Biil'chop ? Waarop hy antwoorde ; Men verfeekert ons, fo wy
Commiflariffcn uytfenden naar Wijle, dat dan geen meer troupen

herwaarts fullen marcheeren , waar door wy klaarlijk fagen , dat daar

al onderhandelinge was ; ik vraagde haar , of wy dan altemaal Prilon-

niers de Gucrre fouden zijn , waar op gcantwoort wierd : dat die gene,

die de Capitulatie wilden teykenen, vry fouden zijn ; Waar op ik en de

Colonnel Bamphiel haar feyden : dat fullen geen eerlijke luyden doen,

immers wy niet, en wy willen ook geen Prifonniers deGuerrezijn
;

de Colonnel Bamphiel en ik feyden vorders , dat wy ons na het re-

trenchement fouden retireeren , en daar beter fouden konnen Capitu-

leeren , doenmaals begeerde ook den Commandant Polens aan de

Colonnel Bamphiel , of hy mede mochte uyt marcheeren en by hem
•l:)lijven , ondertuffchen ik mijn retirerende na mijn Regiment aan de

Poort uyt haar Raatkamer; een van de Magifbaat feyde: indien gy
V £. retireert , fo fult gy verliefen het voordeel van de Capitulatie,

waar op de Colonnel 'Bamphiel antwoorde : het is niet veel , het is be-

ter te fterven , als fo een fchandelijke Capitulatie in te gaan , waar op

wy ons omtrent de middernacht uyt de Stad retireerden. Wy mcenen,

dat wy door (X^k retraiftc het Vaderlant grootc dienfl hebben gedaan,

conferveerende onfe troupcs , die anderfints in de Kerk , gelijk rot De-
venter en elders fouden zijn geraakt, Buytcn aan het retrenchement

komende , kregen wy tijdinge, dat de Vyand over was boven het Salli-

ker
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ker Veer , waar op wy refolveerden na HaHelt, alwaar de Heer Lieüt.

Gen. ^r/«^ was, te marcheeren , en wierd aldaar in de Krijgsraad

cenpaarlijk beflooten , de Heer Lieut. Gen. te voJgen en fijn ordres en

Commando te pareeren.Waar op wy onfe marfch namen na Vriefland,

mede nemende het Volk , het welke van Staphorfl: en Roveen was ge-

komen. Dicht by Haflelt kregen wy den Stalmeefter van de Stad

Zwol , met een brief aan de Magiftraat der ftad Steenwijk , waar van

een Copye door de Griffier 'B.oeiink, hier nevens gaat,

C O P I A. Erentfefte, Wijfe, Voorfienige,

feei* difcreete goede Vrienden.

ALfoo alhier een Capitulatie voor de Provincie veert aan geprejetj-

teert j door de Heeren Chur- en Furft van Cealen en Manfier,

hebben ivy geoordeelt t dat 1) E, Privilegie reqiiireert > datZJ E. daar

omtrent hare Gecommitteerden mede laten Vinden ; So hebben wy 'V £»

daar van by defen kjnnijj'e willen geven , ten ejnde "V E. haar (jecom'

mitteerden aanjlonts alhier willen laten vinden , dewijle de fakj geen

uytftel en lijdet. En doen V £. hier mede Code beveelen. Zwolle den

13. Jiiny 1672.

U E. goede Vrienden

Ridderfchap en Steeden de Staten van Over-TJpil,
vesuperfaiptiems Ter Ordinantie van defelve gct.

Erentrefte , Wijle , Voorfienige, leer o

difcrete Burgermeefteeren^Schepe- D. R O E L I N K,
nen , en Raad der Stad Steenwijk.

Onfe goede Vrienden.

WAar in die van Zwol met haare Confoorten fich aanmatig-

den , de befchryvinge van de leden om een Provinciale Ca-

pitulatie te maken ; welke haar niet toe en quam , waar uyt klaarlijk

kan geficn worden , het verraat al lange gepradifeert was , zijnde de

briefgedateert dien felfden morgen, doen wy uytgemarchecrt waren,

de gemelte Stalmeefter hadde diergelijke brief ook gebracht aan de

Magiftraat der Stad Hajfelt , die ook inclinatie daar toe toonden , waer

door twee Compagnien als Schaap en Haarfolt fich ook geobli-

geert vonden ons te volgen. Den Capiteyn Cjrfibbe , welke met my
uytgemarcheert was , is binnen Hafjelt met fijn Lieutenant en Vaan-

drik met het Vaandel neftens 5. Compagnien het Regiment niet ge-

volgt , mair van my afgeweken > ook twee Compagnien van mijn Re-
giment
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giir.cnt zijn binnen Zivo! gebleven, waar van die cene genaamt

Mrower door de grafte met (Ijn Vaandel noch uytgekomen is , gelijk

my bericht word , en nu foude zijn in 't Leger by lijn Hoogheyt den

Fnnce van Or.tngien.Tt Geleimiyden qüam de Heer Colonnel Haam
by ons met 5. Compagnien te Paarde en een te voet, welke met ge-

welt noch uyt (Rampen was gekomen , na dat gewaar was geworden,

dat de Magiftraat van (Rampen de Capitulatie mede al hadden aange-

nomen. In het Leger omtrent deFrontieren van Vrieiland is geko-

men den .Vaandrager ten Velde , met de jongfle Soon van Borger-

mceftcr 'Brower , de welke in prefentie van de Gedeputeerde van

defe Provincie en de Lieutenant Genaraal Ayltsa verfcheyden rey-

fen , ons voor de oprechte waarheyt verklaart hebben , dat Burger-

mcefter Hemerden op fijn fterf-beddc fich befwaart vindende , feyde

niet te konncn fterven ofmoft openbaren 't gene hem bewuft was van

het verraat der Stad Zwol , het welke hy gedaan heeft aan d'oudfte

l^oltelen , Predicant tot Zwolle , en noch een Predicant , neflêns

Tee'.e omftanders , als dat de Magiftraat van Zwolle fouden genieten

i'oor het overgeven der Stad 400000. guldens , waar van al 300000.
guldens voor ^ange ontfangen waren , en onder de meefte van haar

gedeylt, maar dat hy niet van het geit genootenhadde, en dat

de ander hondert duyfent guldens fouden genooten worden , wan-

neer fy het Guarnifoen in handen van den vyant fouden gelevert heb-

ben , maar door dien fy de 2. Regimenten , *Bamphiel en Rip'

perda : midfgaders de Ruytery niet gelevert hadden, zijn haar die

niet betaalt ; fo dat wy hopen , dat een yedcr een uyt dit oprechte ver-

haal klaarlijk fal konnen fien , dat het voorgeven van de Magiftraat der

Stad Zwol ten cencmaal vals is , als of fy fich hadden moeten over-

geven om dat wy waren geretireert , wantwy door alle bedenkelijke

middelen haar hebben foeken te bewegen , om haar Stad en Borgerye

eerlijk te defendecren , doch hebben ons goede oogmerk niet konnen

bCï'Cyï^^"- UnICO RiPPERDA.

Tcgens dit Bericht i\ziQ de Magiftraat uytgaan een ampel Tegen-
Bericht , waar mede fy haaren voorfz. Brief wilden juftificeeren , en de

poincften in 't voorfz. Bericht tot haaren nadeel en criminatie met eeni-

gc notoire onwaarheden geftelt rcfuteeren , 't welk te lang is , om hier

by te voegen.

Door dit fchrijven en weder-fchrij ven zijndefentimenten van alle

Inwoonderen fo wel in Over'T(fnl als daar buyten feer verdeelt, doch

vallen
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allen veele iiyt tot laften van de Magiftraat , die fommige willen pg ^jj...

feggen , dat behalven de befchuldingen in 't voornoemde Bericht, ^">'' ^'^^"\

ook de Sluyfe op den Dijk achter denGelderfen Toorn tuffchen de cügt.

Safi'en-en Camper-Poorten t'elkens foude hebben laten fluyten , als

<lie door de Burgeren of Militie geopent was , om met een Weftelijke

Wind , die toen veel waayde , het weyland tot aan den TJful by de

Nieuwe-Schans te inundeeren, om door hetovcrftrooinende water

geen fchade op haar landeryen te lijden , en dat met den Heer /'£-

fpiere Burgermecftertot JDeventer i en met Bemingvan Brekelen-

kjifnp Commiffaris van den 'Bïjfchop van Munjier op den j». funy

's nachts in de Herberge van (jenit van Mftn/ler fouden geconcipieert

en gcflooten hebben een Capitulatie, fonder de minfle kenniflè van

'de Biirgerye en Militie, na dat den voorfz. l'Efpiere alvoorens in L'Erplcre

Zwolle ware gekomen (onder pretext , dat hy wilde na (^ampsn „e^mde"
verreyfen , om fijne gevluchte kinderen van daar weder na Deventer Haiangnc

te verbrengen) daar hy verfocht hadde , dat de Magiftraat wilde by

een komen , aan dewelke hy yets hoognodigs hadde te communicee-

ren , dat de welftant van haar en haare Stad concerneerde , welke Ma-
giflraat vergadert zijnde , hy eerll verfocht hadde een goede roemer

wijn , om de alteratie van 't hert te drinken , die fo groot fcheen te

zijn , dat hy noch den tweeden en derden roemer daar by iiyt dronk,

eer hy fijne propofitie dede; want hy toen gelaaft en verqiiikt zijnde

trad op 's Prefidenten Stoel, daar hy met groote affurantie de Macht

van <}en Vorft van Munfter extolleerde , als ofdie geenfins te refiflee-

ren was, en de ruïne van de ftad Deventer fo groot maakte , als offe

byna geheel gedeftrueert was, feggende, dat alle d'andere Steeden me-

de tot een puynhoop fouden raaken , fo fy haar uyt het aanftaande ge-

vaar niet tijdelijk falveerden meteen Accoord; want de Vuyr-wer-

ken , daar mede de Vorft van Munfter fo liberalijk ageerde , als een an-

der Vyand met koegels, waren onvergelijkelijk en al- vernielende, &c.

door welke exaggeratie de Regenten , die noch cordaat mochten zijn,

verflauwden, vraagende een uyt haar aan l'Efpiere hoe veel huyfer^

tot Deventer wel onder de voet lagen , 't welk hy feyde niet wel te

weten , wel vraagde hy : Leggen*er wel 200. ter neder ? Neen fo

veel niet, antwoorde l'Efpiere; Leggen'cr dan wel hondert ? Neen
noch fo veel niet , antwoorden hy. Wel leggender dan wel vijftig >

dat weet ik fo nauw niet feyde l'Efpiere , fo dat het fcheen , dat het in

'tiaatft op een witten en een fvvarten foude uytgedraaytzijrv, fo hy

l'EJpisre het verder examineeren niet geëviteert hadde,

Eeee Diea;
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Dien felven nacht, na ciat het voorfz, contra<5è (gelijk menfeyt)

ftriat doet geflootcn vvas , vertrok l'Efpiere uyt Zwolle na Campen , waar

«opUwdVii op de Magiftraat 's morgens de 8. Burger-Hopluyden op 't Stadhuys

pctgaa'icn, dede convocccren , dewelke aldaar compareerende, vonden in defel-

ve Vergadcringe mede de Heeren N» BUnkevoort tot Collendoorn en

x_ den Commandeur Polens. De Prefidcnten Nieuland en van Rhijn

proponeerden , dat haar Achtbaarheeden wegens de Heeren Forflen

van Keulen en Munfler goede conditien wierden aangeboden , om de

Stad aan haar over te geven , en wat hun daar af docht ; De Heer

j , (jerhard Waruerius Advocaat en Hopman der Burgerye wat voorbaa-

weikc War. rjgcr en eloquenter als de andere Hopluyden zijnde , vraagde voorts,

^appe/"'*
waar de Vyand was ? daar op hy tot antwoord kreeg , dat hy wel haaft

cöonr, foude komen. Wel feyde Warnerius , fal hy eerft komen , wat fiil-

len wy dan alredc capituleeren , dat tijds genoeg is , als de uyterfte

noot fulx mochte komen te vereyfchen , en laat hy komen , fo hebben

wy noch groote Buflen , daar mede Tullen wy hem wel verwelkomen ;

engy Heeren moetet geweldig benauwt zijn voor uwe huyfen, dat

daar een koegel mochte doorvliegen ; doch ik foude wel vreefen , dat

en eeniec
onder u of Traiflres zijn , ofdegrootfte (^ouljons -, die daar mogen

Qyt de Re- leven. De Burgermeefter ^Jfmk^ en Tobtafz., als mede de Secre-

^"ftlwut"' f^^^^ ^''^f fochten Warnenus de impre/Iie van malverfatie omtrent

de Magiftraat te ontnemen , en hem te difponeeren , om fijn confent

te geven tot het overgeven van de Stad , waar tegcns Warnerius met

feer cordate exprefficn repliceerde , dat het voor God en de Wereld

niet foude te verantwoorden zijn , ais fy haare Stad , die fo een heer-

lijke Fortrefle is , fonder vyand gefien te hebben , fouden willen over

geven op een veel fchandelijker wijfe , als alle de veroverde Steeden

^®°7.l*' die ten minften haaren Vyand noch hadden afgewacht, reprocheerende
men tliilc .,, .

^ ...
4cnSecrcta- fpccialijk den Secretaris Holt, dat hy als Commis zijnde deflauw-
lii Holt. hertige Heeren behoorde te animeeren , en fijne fiinL^ie beter waar ge-

nomen te hebben omtrent het Magazijn > 't welk den Commis feer

qualijk apprehcndeerde , bcgecrende daar op fatisfacftie , of wilde an-

ders ficn, wat hy met hem te doen hadde ; Hopman Warnerius dif-

fïculteerde geenfins , om hem tot fatisfaóèie in den vollen Raad te ver-

wijten , dat hy groot wan-devoir daar mede hadde gcpleegt , dat hy

tot het Canon geen nieuwe Afïiiyten in tijds hadde laten vervaardigen;

dathy vcrfuymt hadde devervallene Battcrycn te laten repnreeren;

dat hy tot dien tijd toe noch 't Canon fo geflooten hadde gehouden,

dat men den Vyand daar mede niet konde befchieten 5 dat hy by het

Canon
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Canon op de Batteryen geen Conftapels noch Kruyt of Loot be/brgt

hadde, endathy door diergel ijke verfuym, foniet cjuaat-aardigheyt

(ich (o fijnen en Frayen man getoont hadde , dat elk een wel kende fien, •

dat hy als Commis 's Lands geld wel wilde trekken , maar niet 's Lands

dienft waarnemen. Over dit verwijt fcheen den Hopman Bu^s fich

meer te formalifeeren , als den voorn. Commis , want hy daar op den

Hopman Warnerius in 't aanhooren van de volle Vergaderinge feer

impertinent bejeegende , in allen fchijn , als of hy hem daar ter plaat-

fe hadde willen baÜonneeren.

Van de andere Hopluyden wafier geen , die haaren Confrater sentimcnï

Warnerttts animeerden , en met deffelfs advijs fich conformeerden , als ^^ ^"''"^

eenen Dirk J(*rt*)k, en Joan Keyfer , hebbende dien nacht voorheen
*

den Hopman Cafper Adeemvejz.. met den Bnrgermeefter van Rijn

over 't felvc fubjed mede geweeft. in feer heevige contentie , waar by

den Hopman genoegfaam met ronde woorden de geheele Regeeringe

fufpedeerde , feggende dat het prefTeeren van de Magiilraat tot het

overgeven van de Stad geenfins over een quam met de getrouwigheyt,

die fy aan 't Land en de Stad volgens haaren Eed fchuldig was.

Hier na wierde belegt de Vergaderinge der Gefwooren Gemeente, '^'^ Gefwoo-

beflaande in 4, principale Straaten , dewelke hoewel niet volkomen levctgadert,

konden condefcendceren , om haar advijs te geven tot een Ca-
pitulatie te maken met den Vyand , fo ging echter de Magiftraat

voort , om met de Gedeputeerdens van den Vyand te teekenen defe

Capitulatie

:

THjfchen den HoogvpaardigHen , VoorluchtigFien Vorjien ende Hee- Capitulatie

ren , Heer Maximilaan Hendrik , Aarts-Biffchop tot Keulen , des
^"^

Heyligen Roomfchen Rijks doorltalien, Aarts- Cancelier en Keur-

Vorft , Biflchop tot Hildesheym , Luyk , Adminiftrator tot Berch-

tesgaden,in Over-ende Neder-Beyeren , ook den O ver-Palts ende

Weftphalen , tot Engern ende Bouillon , Hertog Palts- Gravc by den

Rijn , Lant-Grave tot Leuchtenbcrg , Mark-Grave tot Franchimont

:

u^ls ook^den Hoogwaardiglïen Fftrfien ende Heeren, Meeren Chriftoffel

Bernhard , BifTchop tot Munfter , Adminiftrator tot Corvey , Burg-

Grave tot Stromberg, des H, Roomfchen Rijks Furften, en Heer

tot Borkeloo , ende hier na benoemde Gecommitteerden , ende (jede-

pmeerden der Stad Zwolle , is volgens hj/derz.i]ts voorgebrachte -,

en voorgele/ene volmachten , verfprooken , ende verdragen als volgt :

I. Dat in de genoemde Stad Zwolle de Gereformeerde Religie, toe-

E e e c 1 gc'
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ffcdane Burgeren y ende Ingezetenen , Me in 't H, Rijk^toegeUtenegé^

Vftjfens i ende Religiën , f^rjheden , ende der felver opent lijkje Oejfer,it,ge,

[uilen genieten , ende tot dien ejnde den 'Burgeren , twee Kerken vry ge^

laterti ook^de Predikanten tn jeder Kerkj twee, te[amen vierfuilen z,ijMy

haar gewoonlijk^onderhotit niet ontrekken, ook^de Schooien geen onbehoor^

lijkjindracht te doen, ende demjle deStads Gedeputeerden Bethlehem-,en-

de de Minnebroeders Kerke begeeren '.,
So hebbende Kenr-en rorjïelijke

Gecommitteerden befwaarlijk^mfpecie daar toe refolveeren mogen, even»

ivel verkjaarenfulxjijngenadigften Heeren 1'rincipalenin ond^rdant^

bejt ten beften voor te dragen,

1 . Dat onder de Keurf, DoorL tot Keulen , ende Hoogf, Genade tot

.4^^/tHnfter , Lantfurjielijke Overheyt , voorgemelde Stad des Heyiigen

JRoomfchen ''Rijkj wederom ingelijft z.j , die Jeive ook bj haare T'nvile-

gten , Domeynen y Impo/leni iyiccijjen > Archiven en T*antfchappen ge-

laatenfal werden»

3. Dat de tegenwoordige Regeerings Perfonen tot der nieawer k,efir,

aIs tot 5. Pauli , onder genoegfame verjeekjringe , en belofte der getroH»

vpigheyt , gelaaten ; ende dewijle de Heeren Stads Gedeputeerden be-

geeren,dat iecundumantiquam obfervantiam , daar namet deheelc

keur 3 ende verkjeftnae der Gemeenslnyden , gehouden mogen werden^

ete Keur-ende Fftrjl heeren Gedeputeerden, defe pofl haaren ger.adig-

Jlen Heeren Trincip^Ien tenbeflen te recon^mandeeren, ook^te bevor-

deren , dat de Stads Gedeputeerden over datgene, dat fy eerlang

ten (elf vernomen, ende met genadige verkjarmge vertroojlet mogen

werden»

4. Dat alle 'Burgeren 9 ende Ingefetenen vry gelaaten, hieruyt te

trekJ^en,ook^ haar goederen te verkoopen, de felve te .ilieneren , en de

gevluchte arme Lant-lnyden , en i^redicamen met alle het V^ee en Huji^

raaduyt der Stadte laten,

5 . Dat onder dn verdrag die Burgeren ende Lgefetenen , [o uyt de

Stad, als tn de Stads-Lande, ofte haaren eygenen gejchcjfen rujienjampt

Vrouw ende Kinderen mede te ver[laan , aljo dat degevluchtede met ha-

re goederen vry weder inkomen mogen,

6. Dat de Stad met geen overmatig , ook^ niet als met 'Dayf/e Mili"

tie fal bef t worden,

7. Dat de f^rouw , en Jujfrouwen van beyde Religiën in 't onde con-

vent byhaarprdibenden ad vitam gelaie, [uilen weraen,

8. D^it de Commandeur ende de vit r Compagnien, fo tegenwoordig in

2\\oIle tot ongevaarlijk, 2.00, man [i^l^ivi ,den , met Wapenen tf^k,

en
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tnpakvYy hier uyt trekkjn mogen: doch haar onder Cheur- Keutensi

ende fijn Hooghf, Genade tot Munfter dien/i te nemen toegeftaan , de
VefertCHYs hier onder nochtans niet mede gemeynt z.vjn[uilen. Oirkont
is defes van allerz.ijdts Gecommitteerden^ ende Gedeputeerden eygen hart'
dtg onderfchreven,

Soo gedaan in't Velt 'Leger voor Zwolle den 25. funy. 1611,
Conraat Nylant.

Carll. Groothaus. Wern: Crans.

Bernard Robert Fresberg. Hennen Reyfe»

De Stad C a m p e n heeft haar begin en aanwas genomen ten tij- cAM pen
de, als'tChriftelijke Geloof door de Biffchoppen van Vytrecht i„

^^'<=''^"^**-

de Gevveften daarom heen is ingevoert , en heeft fich naderhand me-
de begeven in de Societeyt van de Hanje Steeden , dewelke tot haar

mutuele befchcrminge tegens Waldemarus Koning van Denemar-
ken , die voor haarelxin 't byfonder tegevaarhjken re machtig was,

fich verbonden naar 't exempel van de oude Republijk der ^chaërs,
op dat defelve elx te fwak zijnde met gemeene macht konden afkee-

ren het geweld vanhaare dreygende Vyanden, Om defelve redenen
heeft Keyfer Adaximtliaan de I. in 't jaar 1494. op der). Rijx-dag

tot Worms te wegen gebracht , dat Campeu bentffens Deventer en
Zwolle zijn geregaleert met denTitulen Privilegiën van vrye Rijx-

fteeden. Doch dit niet tegenftaande , is tulkhen die van (Rampen en
Zwolle ter oorfaake van een Tol in den jaare i 52 1, ontllaan een on-
verfoenelyken haat en oorlog, die Keyfer (parelde V. door dege-
duyrige emulatie en vexatie van fran^ots de I. Koning van Vrankryk
belet vvierde te aflbpieeren , by welke occalie Hertog (^arel van Gel-
derland die van Zwolle afïïlleerende , haar beyde heeft veroorfaakt

den ondergang , fo dat fy daar na met het Sticht van Uytrecht gcfa-

mentlykzijn vervallen aan 'tHuys van *Boufgondien , dat Campen
niet langer fubjed bleef, als tot het jaar 1578. wanneer het door den

(jraaf van Rennenberg Gouverneur van Vriefland en Over-Yfllil met
een belcgeringe wierde gebracht aan den Staat der Vereenigde Provin-

ciën , onder dewelke het heeft gecontinuccrt tot het fatale jaar 1^72. bcfcJiiJd»êfs

wanneer dcfe Stad fich mede den Vyand gcnoegfaam vrywillig onder-

wierp, eer fy dien gefien hadde, daar nochtans de noot en uytcrfte

verlegenthcyt haar daar toe noch geenfins drong , 't en zy men voor de
noot wilde nemen de flauvvhert:ghcyt en verwijftheyt , fo niet malvcr-

fatie, diehethaaftigen fchandig overgaan defer Stad veroorfaakte,

Eeec 5 vvant
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liaare Forti-
^^'^"'- ^^^ aangaat de Fortificatie , fo roemde de Magiftraat in een

tiMtic. Miflive aan haare Ho^ Mog. fub dato den -|. yfugujh 16ji. (on-

der Nttnio. 44. geproduceert^ feer over haare tijdige vigilantie en

voorforge , waar door fy haare Fortificatien (beftaar.de in 6, Bol-

werken en een Schans aan de over-zijde van den Ijful met 4. Bol-

werken en een punt) fodanig hadden doen redrellberen en pallilTadee-

ren , dat defelve ten tijde van 't opbreeken van 't Staten Leger aan den

TJJhI byna in volkomen ftaat van defenfie en de Schot-en ander Poor-

ten , Hameyen , Val-bruggen , Slag-bomen , Batteryen en andere

faaken van gelijke natuyr by na of genoegfaam in ordre waren ge-

bracht.

Magazijn. Hct Magazijn , dat volgens de Lijfte van den Commis yiper Her-

vpejer eerft in voorraad hadde25. Stukken Gefchuts met 785<^. Ca-

non-koegels;i6. yfere Haaken, y2. tonnekens Mufquet-koegelsjbehal-

ven noch 2471 ponden koegels van defelve foorte, j 1 5 . varfche en

198. oude BolTchen Lonten , 6440. ponden bequaam, en 900. onbe-

quaam bos-kruyt,met gerectfchap en toebehooren naar advenantjwierd

voor de aankomft van A^n Vyand (naar inhout van den voorn. Brief

aan haare Ho,Mog. met deflelfs By-Iagen) door 't Ed. Mog Col-

legieter Admiraliteyttot Am^erdam geaffifteert met 20. Stukken

Canon en 4000, ponden Bos-kruyt , en foude uyt 's Lands Maga-
zijn tot Delft mede gefecondeert zijn geworden met 10. duyfent

ponden Bos-kruyt, 4. duyfent ponden Lonten , en 1500. Canon
koegels , (waar toe den Raad van Staten de Ordonnantie op den

Commis van 's Lands Magazijn al hadde uytgereykt) indien de Stad

maar 2. a 3, dagen hadde tegen-gehouden : waar mede tijd en gele-

gcntheyt genoeg (oude gekomen zijn , om van de Stad van Amfler'
dam of van andere plaatfen geaffifteert te werden met alderhande noot<-

wendigheden.
Garnifoen. Xot defenfic voor fo korten,ja noch wel langer tijd manqueerde de-

fe Stad geen volk, alfo het Garnifoen, dat in 5. Compagnien te paard

en 5. te voet beftond. als den Vyand aannaderde, dapper foude geafïï-

Couragfeufc fleert zijn geworden door de Burgerye , die brandende was van coura-
"g"ye.

gg ^ Qj^^ haare Vryheyt te bcfchermen , en door de groote meenigtc

van gevluchte luyden , over dewelke de Heer (Jerhard Sloot de jon-

ge fijnen dienft als Capiteyn aan de de Heeren van de Regeeringe aan-

boot , 't welk door de groote difordre en confufie te niet liep , voorna-

L'Efpicrc mentlijkals /*£yjpwf Burgermeeftervan Deventer met de Gecom-

Campcn. comniittccrden van (Rampen en een Vyands Trompetter 's nachts tuf-

fchen
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den »». en j». luny om 3. uyren van Zwolle getrokken zijnde 's mor-
gens vroeg voor de Vergaderinge van de Regeeringe verfcheen, en al-

daar hy fijne propofitie van de Regenten wonderlijk intimideerde,door en intimi

't breet iiytmeeten van de over groote macht des Vyands,en degroote m"^*^*^
fchade , die Deventer hadde geleden , feggende dat defelve een ander

lerufalem-i en geen Deventer meer geleek, alfo het Stadhuys en
de groote Kerk te pletteren waren geraakt door de Bomben , die de
Pol-ftraat hadde 't onderfte boven gekeert , en de doden iiyt den gra-

ven geflagen. 't Gerucht van defe propofitie verwekte onder de Bur- dit hem
geren fuiken mifiioegen , dat fy den voorn, l'Efpttre opfochten , en ^^*^ quaiijfc

dreygden te willen vermoorden , dat ook licht daar op foude gevolgt bïookea^**

zijn , fo hy fich niet hadde verfteeken en geabfenteert gehad. hebben.

Niet tegenftaande den getrouwen yver der goede Burgcrye en In- c^^^n
gefetenenvan Rampen , en degroote apparentie van genocgfaam fe- Tent Gecom-

cours , vont de Magiflraat echter goet (fonder af te wachten het be- ™t n^z^Joi-

fcheyten a/Tiltentie, daarom fy na verfcheyde Quartieren Gedepu- ie.

teerdcns gefonden hadde , welke a/fiftentie licht even fo foude geva-

ren zijn , als de Ammunitie van ^mfierdam tot Zwolle gekomen,
daar van hier vooren) fcekere Gedeputeerdens dien fel ven morgen
tüfl'chen p. en lo. uyren uyt te fenden na Zwolle, om met die

Stad over de tegenwoordige gevaarlijke conflitutie te confereeren, en,

fo 't de noot vereyfte , met den Vyand te capituleeren. Defe Gedepu-
teerdens omtrent Zwolle komende , bevonden , dat defelve Stad ai-

rede gecapituleert hadde met den Vyand , waar op fy ook niet ver-

fuymden een Capitulatie op te rechten , waar mede fy dien felven

avont in ftilte weder binnen (Rampen quamen , werdende haare ver-

richtinge voor de Burgers gefecreteert. Terwijlen de Gecommit- en na dcu

teerdens uytwaren ,
quam den Overjlen Nagel met eenig Vyands ^Ik?^"

Volk dien felven namiddag omtrent 3, uyren in 't geficht van de Stad

eenig Vee wegrooven , fendende immiddels een Trompetter aan de

Stad,om die op t'eyfchen-, Maar alfo den vooriï.i\74^i?/uyt dien Trom-
petter hoorde , dat de Stad excufeerde aan hem finalijk te antwoorden,

ter oorfake,dat haare Gedeputeerdens uytvvaren na Zwolle, fond hy den

felven Trompetter weder te rug met expreffe laft , om in de Stad aan te

feggen , by aldien fy niet aanftonts Gedeputeerdens wilden fenden, om
te capituleeren , dat hyfe dien nacht noch met Vuyr-wcrken foude be-

fchieten; Daar op ook Gedeputeerdens uyt de Stad aan den Over/Jen

Nagel wierden afgcvaardigt op een Wagen , met een Oxhooft wijn,

en een goet deel Tobax- pijpen , om den Vyand quafi te regaleeren ,

en
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en met een Dronk op de Duy tfche wijfe te ontfangen. Defe Gedepu»

teerdens waren al eer weder binnen de Stad , als de voorfz. na Z^ellc

gecommitteerde,en hadden geaccordeert,dat by provifie 9. foldaten in

forme van een Sauve-garde fonden binnen komen, 't welk Tonder ken-

nifl'e der Burgers gefchiede j So dat Zwolle en Campen op eenen dag

fich fo fwaaren jok hebben op den hals gehaalt , daar onder fy by na

2 heelc jaarcn naderhand gebukt gingen , en daar van fy de fm erten

lichtelijk fullen voelen , fo lang noch menfchen van defe ceuwe leven.

De Griffier ^P *^^^" fclven dag, dat defe beyde Steden waren overgegaan , fond

van Over- £) Roelink,Cnffier van de Provincie uyt den naam van de Ridderfchap

brieven aan en Steden van Over-YfTul aan eenige Steden dier Provincie circulaire

de andexe brieven in Zwolle gedateert, die niet van den Prefu'cnt, gelijk anders

gebruykelijk was, maaralleen van den voorii. Griffier onderteekent

waren > waar by aan de refpcólive Leden wierd genotificeert , dat fy

in der haafl: haare Gedeputcerdens molten fenden , om by te wonen de

Provinciale Capitulatie , die den Keur-enï|Vorft tot Keulen en Mun-
fter de Provincie aanprefenteerden , waar van de copye hier boven te

lefen is in 't Bericht , dat den Colonnel Vmco Ripperdt wegens het

overgaan van Zwolle uytgegeven heeft.

Defè brieven hebben (na 't oordeel van de Heeren Burgermeeile-

ren, Schepenen ende Raaden der Stad Deventer , gepofeert in haare

Deduótie , diegenoemt is het Wanrachtig f^erhaalvan'r overgaan

van haare Stad) gefaciliteert het overgaan van de noch overige Stee-

den , Leeden en Forten van Over~TJ[ul felfs aan de Zuyder-Zee ge-

legen, als Vollenhove-i Steenwik, ^a/Telt, Meppel y Geelmujdetfy

Swane-jluys , 3lol^zJjly KKynder en Rooveen, die alle byna met

Zwolle en (Rampen op een en den fel ven dag, te weten op den Jï. ffiny

te gelijk vervielen in de macht van den Vyand , in manieren , als of fy-

by een Capitulatie waren verhandelt , daar van tot noch toe veel ge-

fprooken, maar onfes weetens , geen blijk is , niet tegenftaande wy-

tot onderfoek van dien fingulicre dcvoiren hebben aangewcnt , fchij-

nendede apparentie van dien felfs tegens fuik voorgeven te ilrijden»-

alfo de tijd van eenen dag te kort was , om de voorfz. Brieven na alle

de voorn, plaatfen te fenden , en daar op Gedeputeerdens t'ontfangen,

met defelve te capituleeren , en te gelijk haare refpecflive Steeden en

Plaatfen over te geven ; 't en zy waar was , dat de Provinciale Capitu-

latie voorheen , of (gelijk fommige meenen) aan de MaftenbroeksT

Kerk^ ofelders gefloten was , 't welk minder credit vind , als de Capi-

tulatie van de Ridderfchap van Ovtr-TJlfil^ op den 5. Jnly daar

aai
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«in volgende met den Bijfchop van Mmfler op 't Huys ter Scheen

ren 9 by Couvorden geaccordeert , dewelke voor de vvaarheyt word
gedebiteert , invoegen defelve hier onder Num, 44. is geprodu-

ceert.

Het oprechten van At(c Capitulatie heeft fich in A^^t manieren toe=

gedragen : De Provincie van Over-TJfuL door den Vyand gcconque-

fteert zijnde, en defelve vyand naar Coevorden marcherende, fchreven

de Heer Dom-deken Smtjïnk, , en de Heer Croothnys 'Vroft van Clop-

fenburg den i. fnlj St, 2^. uyt het Fort op 't Onimer-Moer aan de

'Midderfchap van Over- TJful ^ om eenige uyt de haren met genoeg-

fame pouvoirs te committeeren , om met Smiftnk^ en (jroothttys »

die van den Bifjchop vaji Munjier geauthorifeert waren , in conferen-

tie te treden. De Ridderfchap in achtinge genomen hebbende , dat de

Steden fich overgegeven hadden , fonder reguard genomen te hebben

op de exercitie van Religie ten platten lande, lants-fchulden, &c. heb-

ben gecommitteert de Heeren van Pallanti Malert, Sloet, nevens den

Griffier Roelink.. Defe na den Hardenberg gereyft zijnde , bevon-

den dat de Biffchop tot dicht onder Coevorden geavanceert en felfs

gelogeert was op het Httys ter Scheer : waar na toe de Gecommit-

teerden gereyft zijn, en verfcheyden conferentien gehouden heb-

ben ; In de welke voor 't principaalfte de Gecommitteerden afge-

cyfcht wierde openinge van de Privilegiën en Gerechtigheden , die de

Ridderfchap genoten hadden onder de Regering der ^Biffchoppen van

Vytrecht en 't HuysvanOoflenrijk,. De. retroaden hier op nagefien

zijnde, wierde alleen bevonden een Capitulatie , die de Ridderfchap

met Keyfer Carelde V. had ingegaan , als Hendrikjvan Beyeren Bif-

fchop van Vytrecht, met confent der Staten, het Bifdom verlaten

heeft , en aan Cartl de V. het Stift opgedragen wierde. Als over de

ingrediënten van 't felve meermaals gchandcTt wierde , quam Acs Bif-

fchops gcheyme raad Have-, en ftelde de Gecommitteerden ter hand

fekere aöe van Capitulatie van den Biflchop airede ondcrteekent

,

wiens inhoud fecr veel verfchcelde van 't geen met de Heeren Smifmk,

en Cjroothuys afgefprokcn was ; en voornamentlijk , in de renuntiatie

van de Unie ( 't welk door de Steden aireede gefchiet was , die in haar

capitulatien bedongen hadden weder onder het Roomfche Rijk te ko-

men ) en het oprechten van een Hof van Juftitie. Welken eyfch , als

niet ftaande aan de Ridderfchap , maar aan de gefamentlijke Staaten

vah Over Tjftili de Gcccmmitteerdc gcweygert hebben in te wiliigen;

waar op geantwoort wierde , dat daar in geen verandcrir.ge te ver-

Ffff wach-
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vi'achten was , dat de Bifl'chop nu in goed humeur was, *dat fy dtoca^

fie fouden accepteren, terwijlie geprcfenteert wierde; By aldien ymant

fulks vveygerde te onderteekenen , dat ipén de felve-fijn goederen wel

foude wéten te vinden. Defe comminatoire termen , en de favorabile

pointen voor het exerceeren der Gereformeerde R^igie , en 't betalen

der Provinciale fchulden , en verminderrnge der seèyfchte contribu-

tien, hebben de Gecommitteerden bewoogerb om het Tradaat te rap-

porteeren i Edoch hebben 't felve niet, (o het tag^geraden gevonden te

approbeeren en uyt te geven : maar de Edelen toenmaals binnen Zwol

prefent zijnde vonden goet , dat het voorfchreven Traótaat wel foude

werden geteykent , maar niet geextradeert, of uytgegeven ; en dat het

in de Griffie foude worden gefeponeert, fonder aan ymant copye te ge-

ven , als aan de Predicanten , van 't geen tot der Gereformeerde Reli-

gie, en der Predicanten voordeel daar in geexpreffeert ftond,

Be OM- De Ommer- Schans was de laatfte van alle Over-YfrulfePlaatfen>

?c H A N s die op den i*^ dito als een verlatene faak
(
res pro dereliEio habtta >

veiiatcn. y^-^^ den Vyand wierd geoccupeert en in pofleflie genomen , want het

Garnifoen beftaande in dry Compagnien onder den Commandeur

J?. van y^rkjl , den L^ Colonnel 'BoHrmama en den Capiteyn f^^-

qelïjn', t'famen 201, man, behalven de Officieren, de feekere tij-

dinj^e van 'tfubijt verlies van geheel Over-Tfful verftaande, begon

niet alleen opcntlijk teiuurmureeren, maar ook te muitineeren tegens

haare Officieren , defelve opentlijk voor 't hooft feggende, dat fy niet

wilden vechten , en warom fy fulx meer fouden gehouden zijn te doen,

als alle de verloorcne groote Steeden, dat fy de Schans wilden verla-

ten , om niet in de Kerk opgcflooten te werden , dewelke fy daar op

ook fo fterk verlieten , dat als de Vyand op den ji. dito quam aan-

• trekken, niemand, als de Officieren noch over waren , die uyt de noot

een deugt maakende , om een goet heen komen fagen , en haar na

Friefland falveerden , fo dat de Vyand dcfe fterke Schans al mede,

gelijk fo veel andere Plaatfen foïider flag of ftoot in fijn geweld kreeg,

Vliet fonder groote verwonderinge van de geheele wereld , dat een

• Prpvincic met fo veel fterke en gerenommeerde FortrefTen ( 't welk

noyt^ meer gehoort is ) fich als vrywillig , en in een omfien van tijd

^ onder den Vyand hadde gcfubjeflcert.

Deontfoa- Devrecmde Intrigues en wonderlijke Diredie in Over-Tfful had-

Te^^r TTiü i

^^^ ^^" fcekercn Heer, die uyt Holland mede te Velde gecommitteert

lang ,oor- was , al lang voor heenen gegeven fodanige blijken van fu(picie , dat

msTkt^* hy uyt het Leger aan den fjjtil , voor en al eer de Vyand de Frontie-

ren
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ren van defen Slaat hadde aangedaan , fchreef aan de Staten van Hol-

land, dat hy j^enoegfaani bemerken konde , dat men fich op de Steeden

:Van Over-Tjjpil in.geenen decle hadde te verlaten, en dat feekerf]: fou -

de zijn, dat men in Holland op lijn hoede was, alfb hy in OveY'Tffid

.alles fag verkeert lopen ,.'t welk naderhand ook dusdanig heeft gecon-

tinueert , dat de geheele Provincie op de vooren verhaalde fchande-

lijke maniere is verlöoren ^egaaii, ,Xlljn>defe redenen wierd naderhand GeWuchte

by een Notificatie in^/?o«li«5 bekent gemaakt , dat al de gene, die ier^Relen-

eenige gevluchte goederen mochte in bewaaringe hebben , defelve op '^" ^^",0-

hooge boete en Itrafte foudc hebben aan te geven aan de CommilTa- in Hoiund

riflt-n, die ten ,dien evnde met fpecialecommilEe naar -r^»?,//^>',^^»? en g^onfif-

de Noort-Hollandfche Steeden wierden gedeputeert , en wierden ge-

arrefteert alle goederen, die men bevond de Regenten van Over- TJful

eygen te zijn. Op den 20. fulii i6ji, arriveerde tot Adedenblijl^

een Jacht , van Sijn Hoogheyt fpecialijk afgefonden , om informatie

te nemen ende onderfock te doen van de Goederen toebehoorende een

BurgermeeÜer van Zwolle , die aldaar met twee fijner Dochteren in

feeker fchipeen wijl tijds gelegen hadden, welke goederen door de

Heeren van de Gerechte der Stad Medenblijk, geinventarifeert en be-

fchreven zijnde , bedragen fouden hebben een importante fomme

:

Immer dit wierd voor feeker gefeyt , dat onder defelve dry koffers

waren met contanten , die men in die tijd prefumeerde te zijn de Pre-

mie voor de trouloofe verkoopinge en verraderye van de Stad Zwolle ;

doch naderhand zijn defe fo wel , als de voorfz. van 't arrefl ontflagen,

cn onder cautie gerellitueert.

't Is meermaalen geobferveert , en 't fchijnt een byfondere Godde- Over-Yffui

lijke en fatale direótie te zijn , dat een quaat door 't felve middel wort ftraft door

geftraft , waar door het wort begaan ; De verdeeltheyt der Regenten
{^"'J^^^''

van Over-TJpil is voor een groot*deel mede geweeft oorfake van

't verlies van haare Provincie ; de verdeeltheyt defer verheerde Pro-

vincie onder verfcheyde Vyanden h^^^ defelve mede geftraft , want

fy daar door tot Devemer heeft moeten uytftaan de horrible cxtor-v

fien van de Kculfche Volkeren , tot (Rampen de ongehoorde uyt- .

fpoorigheden der Franfche , tot Zwolle de onverdraaglijke overlaften

en tribulatien der Keulfche en Munflerfche t'famen , en ten platten

lande van de Munfterfche die adicn , dewelke niet te verwachten wa-

ren , als van gevleyfte duyvelen , 't welk de Munfterfche Soldaten felfs

confirmeerden , cn als fy de arme luydcn op haare klachten te gemoct

voerden, dat de duyvels uyt de Hel waren uvtgebrooken , en door hun

F fff 2 op
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op d'Aarde een nieuwe Hel quanien op te rechten , om de Luyden ook

te tormenteeren by haar leven,

't Overgaan j)^ tijdinge van dit fchandelijk en fubijt overgaan van de geheelc

YiTui ver- Provincie van Over-Tffnl^ vloog aanftonts geheel Vrnjlmd en Groe-
wckt gtoote „in^cYUnd door , en verwekten aldaar al fo grooten vreefe en con-

vricfland en ftematie , als het doororeeken der Franfchen aan 't Tolhuys , en het
Grocmn-

yerlies van Vytrecht in holland caufeerde , want elk flont verle-

gen en verwachte den Vyand alle omfien , niemant wift, wien het

eerft gelden foude , alfo 't geheele Land onbedekt , en fonder de min-

fte affnijdinge voor hem open lag , elk wilde fijn befte meubile goe-

deren vluchten , en niemant wift by na waar heen ; eenige die haare

goederen uyt de Steeden wilden vervoeren , wierden defelve door

oploop en plonderinge van 't gemeene volk quyt , de Regenten die

mede wat meenden te falveeren , moften opentlijkhet verwijt hoo-

ren , dat fy verraders waren , en de Gemeente in dcfen algemeencn

noot wilden verlaten, de Regeeringe ftont raadeloos, en 't Volk
redeloos , alfo 'tfelvc als een pot te vuyr opliep , en voort alles ia

confufie bracht,

^"fJ^d""" -^ Heeren Gedeputeerde Staten van Vriefland fiende , dat den ge-

Gedepiucer- heelen laft van dit onheyl op haare fchouderen aanquam , wierden te

ï^y^f'^"/" rade, om de Heeren Raden van 't Hof van Juftitiete verfoeken, dat fy

Juftitie in haar in defe extremiteyt met raad en daad geliefden te a/Hfteeren, waar

op beyde die illuftre Collegien 's nachts tuffchcn den -\*. en •_«. ffsnj^

binnen Leeuwarden in alle ftilheyt by een vergaderden, alwaar ge-

proponeert wierde den defolatcn ftaat van haare Provincie , hoe dat de

Pafl'agic van Meppel recht na Dackptm en voort de Dongerdeelen in 't

Bilt door tot Harlingen toe om haare hoogte niet konde geinundeert

werden ; dat de twee Schanfen op die Paflagie gelegen , als 'Breberg

en de Vriefche Palen genoegfaam geplaneert waren , en geen weren

meer hadden ; dat de Militie op haare repartitie ftaande tot fecuriteyt

van de Frontieren van andere Provinciën fodanig was gccmployeert,

datter tot befcttinge van haar eygene Provincie niet een eenige Sol-

daat overig was , als alleen eenige Compagnicn onder den L^ Ge-
neraal ^ylna , die uyt Over-^jful quamcn affakkcn j en dat haare

Magazijnen en de Wallen der Steeden van ArtHlerye, Ammunitie
en Vivrcs onvoorfien , en heel ontbloot waren , en in 't geheel niet of
vveynig in voorraar was tot defenfie. Hier op begon men te delibe-

recren , hoe men de Provincie 't beft foude falveeren uyt de tegen-

woordige noot en gedreygde gevaaren , die haar dicht boven 't hooft

Viiefland,
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hingen , en wierd geproponeert , dat fulx foude moeten gefchieden ,|jp,„ .^
door een van dcfe beyde middelen : Of dat men fich met alle vigeur en «^"n wierd

gemeender hand foude trachten te defendeeren , en het uyterfte te v^'a- a\g van
°^'

gen', Of dat men fich meteen Provinciale «Capitulatie uyt die onhey- ^^'^^
"^^^

len foude redden , en in cas van Capitulatie , dat men dan voorts be- '

hoorde gedachtig te zijn, met wat conditien men de gemecne wel-

vaart het beft foude konnen verfeekeren.

Js[a eenige réciproque concertatien , en na dat de Predicanten der en genomea

Stad Leeftxvard/h in defe Vergaderinge verfcheenen en byfonderlijk xci'o[mie\ot

hadden gerecommandeert het Poinél van Religie en gcmeene Vry- defe"fic

heyt, wierden alle difficulteyten aan een zijde geftelt , en een animeufe

en cordate refolutie genomen , om tot behout van Religie en Vryheyt,

pro aris & focis met gefamentlijke hand het uyterfte te wagen, en goet

enbloet tot den laatften effort te fpendeeren ; Men deputeerde aan-

ftonts uyt het midden van defe Vergaderinge eenige Heeren aan haare uens om-

Ho: Mog, aan de Staten van Holland , aan \ Noorder-quartteri
^^^J>^^°^^

aan Stad en Landen en aan Amjlerdam (die alle daar na fonder trooft ftcmi^

of de minfte affiftentie weder te rug zijn gekomen) men refolveerde,

om alle fluyfcn open te fetten , en alle Polders en bedijkte Landen te
^^^xtniA^t.*

inundeeren ; men deed een Opontbod van den Uytfchot van alle Ste- len vin de-

den en Grietenyen , die daar op met vreugde uyt marcheerden na het ^^i^^^l\i
Heeren-Veen , ojn fich daar met de weynige aankomende Militie onv

der den Heer L». Generaal Ajlua te conjungeeren , en een Legert-

jen te formeeren , om daar mede den Vyand te verwachten , en te be-

.toonen , dat fy noch van 't rechte bloet der oude en beroemde Vriefen gej op de
'

waren , die in ftantvaftigheyt alle Natiën overtroffen ; Men lichte by Frontieren

Patent uyt de Deylerfchans dry Compagnien met allen voorraat van
*^

Oorlog en Vivres , uyt de Stad Embden twee, en uyt de Nieuxvc-

of Lange- nkX^y^-Schani mede twee Compagnien met den Com-
mandeur, alle tot haare befoldinge ftaande , die het voorn. Legcrtjen

hielpen vergrooten; Tot welken eynde men mede Patent fond na Lter-

§ort , om ook van daar te trekken twee Vriefche Compagnien ; Doch Dappcihcy»

den Commandeur Sieaers confidereerende de importantie van die
l^'^

^^'^

plaats, weygerde t lel ve Patent, fonder expreileordre van de L>c- deur van

neraliteyt, te obedieeren, want hy met het uytlaten van die twee com- Lieioou..

pagnien maar alleen noch 5- compagnien foude overgehouden heb-

ben , dewelke alle dry op de repartitie van de alrcdc overheerde Pro-

vincie van Gelderland ftaande geen betaal inge van daar hadden te

verwachten , maar in plaatfe van dien focht den Commandeur fijn aan-

liïi l be>-



598 ^tVERWEUDE EUROPA,
bevolen Poft met meerder bcfettinge te verfeckeren , waarom hy al-

omme bekent maakte,dat alle die gene, dewelke vanbuyten binnen het

Fort aan de Fortificatien wilden komen werken, foudengroote dag-

hiiyren verdienen , door welk middel hy veel Land-volk binjien trok,

dat hy al op geweer iette en dede exerceeren , en binnen het Fort be-

flooten hielt,

voorficli- Het voorfz. Leger , dat immiddels tot 13. a 14. hondert Solda-
tighcyt van j-gj^ ^ gj, een reedeüjk getal Burgers en Land-Iuyden aangroeyde,wierd

feer voorfichtig door het commando van den wel-gemelden Heer

u4yltia op de Frontieren in fo continiieelen beweeginge gehouden,

dat niemand van de Officieren (tlts konde weten hoe fterk of Avak fy

waren.

Confiltuüe De Provincie van Cjroeninaeft en Omlanden was op de onver-

van Stad en wachte tijdinge van 't verlies van Over-7J[fil even fo min in poftuyr

de'tiMiiSge van defenfic , als die van l^nejl^nd , de Schanfen daar om heen wa-
van 't ver-

j-^j^ ^yf.\ ^\\q j^ haare Fortificafe net opj^cmaakt , en elk met omtrent

o.ei-Tffui. 15. duyfent ponden Biis-kriiyt en alles naaradvenant geprovideert,

maar waren alle met veel te weynig volk befet , als haare defenfie ver-

eyfte , om welke reden de Staten defer Provincie mede refolveerden,

Evacuatie OHl de O U D E- of B E L L I N G W O L D E R-S C H A N S Van VOlk
van de en van alle Oorlogs en Levens-middelen te evacueeren , endeForti-

SCHANS, ficatietcflcchten, alfo fygenoegfam binnen 's Lands , en van buyteh

met de Nieuwe-of Lang- akj^r- Schans bedekt lag, uyt welke reden

{y aan den Commandant Hustnan ordre fonden, dat hy die Schans van

alles foude evacueeren , om welken tijd defelve mede van de Gecom-
mitteerdens tot de Secreete Correfpondentieby eenbriet ontfing ex-

prefTe laft, om de Schans te defendeeren. Commandeur Httsman

door defe contrarie ordres verfet zijnde , dacht dat het gebod der Pro-

vinciale Staten behoorde te prcvaleeren , waarom hy de Schans verliet.

En alfo men in Groeningen niet een omfien voor de aankomft des

Evacuatie Vyands verfoekcrt was , en om dat de Niéuwe-Schans den
van de Vvand in fiin annaderen na de Stad geenfins konde beletten , werd

SCHANS by de Staten van Stad en Landen gerefol veert, de Nicmve-Schans ook

te verlaten, ten welken fine fy derwarts ordre fonden, volgens de

welke daar uyt gelicht wierde het Garnifoen bcftaande maar in 2.

Compagnien met al den voorraat van Stukken , Ammunitie en Pro-

viant, dietTamcn na (jroeningen wierden vervoert, uytgenomeni.

Halve kartouwen , die den Vice-commandant Husman vergeten

Iiadde , gelijk mede de ordre , dat hy voor fijn vertrek de principaalfte

Poften
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Pofïcn der Foitificatien foude demolieeren , 't welk hem by den

Hoogen Krijgs-raad naderhand .caufeerde een Sententie des doods,

omgehangen te werden ; maar aangefien de faake naderhand om rede-

nen geftelt vvierd in handen van feekere Commiflariflèn , is de voorige

Sententie gcaltereert, en hy (impehjken gecondemneert, om alleen 2.

jaaren de piek te dragen , eer hy weder als Capiteyn fou .ie mogen die-

nen ; Defe fchande heeft Hnsman met fijn goet compcrtement en

door fich felfs exemplaarlijk te evertueeren geheel vernietigt , in voe-

gen hy kort daar na weder in employ raakte.

De Staten van Stad en Landen hadden als voorfichtige Regen- Rabenluupi

ten in tijd van Vreede haare gedachten al laten gaan over het aanflaan- Gerer.ia[ van

de onweder , dat fy te jjemoet fagen , en gedelibcreert , wien fy als een ^^ Provincie

Militair Hooft fouden verkiefen over haare Provincie , en daar toe ge- ncur van de

nomineert den Heer Carel Rabenhanpt Baron de Sacha , die fich in
^"'^ ^'°^'

het Land van Hejfen onthielt; dewelke fy fo door brieven, als door

befendinge van den Capiteyn Prot Vice-Commandant van de 'BouY'

tang difponeerden , om naar Groeningen over te komen, alwaar hy

naar al het voorige gepaifeerde arriveerde , en voorts tot L'. Qeneraal

van de Provincie, en Gouverr,enr van de Stad wierd aangenomen,

waar toe hy fijne commififie fo haafl: niet hadde ontfangen , of hy ftelde die op alles

op alles de gercquircerde ordres. En niet tegenllaande ter felvertijd g^j°^<^«
o'^'^r^

binnen defe gehcele Provincie niet meer Militie was , als 2, a 5, ou-

de Compagnien > en daar by van de nieuwe lichtinge fo veel , dat al het

Krijgsvolk het getal van 1200, mannen niet konde furmontceren,

fo refolveerde hy echter met eenig volk, onder den L'. ten Berge in de

verlaten ÜSljeHVffe-Schay.s weder pv-iit te vatten ; doch alfo fijne ordres

door d<z\\ voorfz. Lientenaht niet exacfl wierde nagekomen , fo wierd

hy daar in van den Vyand geprevenieert , dat den voorfz. Lt. fijn le-

ven kofte , want hy naderhand op den \\, Julj in conformitc van de

Sententie van den Hoogen Krijgs-raad is gedecapitecrt.

De Vyand, die met eenig volk uyt Cver-TJfHl owex Steenwijk, n^ar daarover de

Vriejland in aantocht was , kreeg onderwegen kondfchap , dat bcyde
Jyjmile'cu.

de Staten van f^riejland en Cjroemnoen niet alleen gerefolveert hadden,

om fich naar allen vermogen te defendeeren , maar dat fy defelve refo-

lutie ook betonden ter executie te lessen met de voorgenoemde

middelen van defcnfie , waar over hy geweldig begon te fulmineeren,

voornamentlijk over de Vricfen , (eggende den 'Bijjchop van Aiun--

y?tf?- onder anderen : Der Teaffel hohle die'Tf^fen, meenende daar

mede de Predicanten van Leemvtitarden , als of (y de Helle verdient

had-
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hadden met het vigileeren voor haare Kudde , daar hy nochtans felfs

niet minder als de Helle verdiende , door dien hy fijn eygen Kudde

te^en haaren wil endank tot den Oorlog prefte , en onfchuldig ter

flacht-bank overleverde , niet ontfiende te difponeeren fo wel over

haar bloet , als over haar goet en welvaren , dat geen BilTchop ofHoe-

der der Gemeente , maar veel eer een Huyrling , ik gcfwyge een

Wolfpafte.

«nftingeno- • Hy verandert daar op fijn defTeyn, dat hy genomen hadde, om
ïïfvr1«Und f^riejland te invadeeren, en vont goet, (^oevorden te belegeren, en de

rmndert, vooni, verlate Schanfen inpoffefJie te nemen, 't welk hem ook To

. •> wel fuccedeerde , dat hy niet alleen de Deyler- en Onde- maar ook de
en neemt in

\ r i i > n ;i
pofleflic de Nienwe-Schans met de Winjchooter-z.ijl j t Huys te Wedde en al wat

En-Nieu- ^^^^ omtrent gelegen was , met het geheele Wefter-quartier , fonder

wc-schans, Je minfte refiftentie incorporeerde.
'^*

Binnen de Niéuwe-Schans quam ecnen Martel Generaal Krijgs-

Marteifoekt Commiliaris van den Btjfchop van Munfier, die door een Trom-

petter aan Capiteyn Trot , Commandant van de fterke Schans de

BouRTANG ( dewelke uyt Groeningen met alle nootfaakelijkhee-

den getrouwlijk wierde gefecondecrt ) mondeling dede Teggen , dat

hy verftaan hadde , dat hy Commandant wel genegen was , om met

hem eens te fpreeken , alfo hy plein pouvoir met Blancos van den Bif-

fchop onderteekent hadde , om Accoorden en Capitulaticn te maken,

fo 't hem goet docht , om welke redenen hy verfocht , dat de Com-
mandant hem door defen Trompetter wilde doen wceten de Tijd en

die daar op, Plaats , wannGcr en waar fy t'famen mochten aboucheeren. De Com-
aiseenge- niandant , die noyt van intentie wasgewecft, om met hem ^yiiar-

tel ofymand van den Vyand te confereeren , veel min daar van eenig

blijk gedaan hadde , merkende , dat Martel hem door loosheyt tot

verraad trachre de difponeeren,gafaan de Wereld een exempel van on-

verbrookcn Trouwe tot fijn Vaderland, en antwoorde aan Mar*

tel weder mondelinge door den fel ven Trompetter , dat hy noyt had-

de gcfeyt , met hem te willen fpreeken , maar by aldien hy Martel

gerefolveert was ,met hem eenige conferentie te houden , dat hy dan

mofte komen , daar hy Commandant was. Martel fond hier op door

een tweeden Trompetter een Brief, daar in hy voorftelde degrootc

macht en fucceflen van fijnen Biffchop en deflelfs Geallieerden , het

verlies der Staten vanfo veele FortrefTen , en de apparentie van het

confcquentelijk overgaan fijner plaatfe, die gcenfins was in ftaat, om
haare triumphante wapenen ook voor weynig dagen te refifteeren , te

meer

den Com-
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meer , dewijl alle omleggende Schanfen al verlooren , en daar door alle

paflagies en advenuen tot fecours benomen waren; en daarom fohy

(ijne Schans wilde overgeven, beloofde hy , dat hy hem foude doen

genieten de fomme van 200. diiyfent guldens, of het befte Adclijke

Sticht in "W^eftphalen, en aan eiken Capiteyn 50. duyfent guldens.

De Commandant Prot , die eerlijker was als Martel en deflelfs doch een

Principaal , en deteftabel reekende , fich aan Vaderlands verraad fchul- fXowt
dig te maken, nodigde by (ijne tweede antwoort hem Martel mcton'f^ngt

den Biffchop en alle deflelfs adherenten tot fichopeen conferentie , comman.

daar in hy haar eerft fo veel Koegels foude fchenken , als hem Gul- *•*"*

»

dens waren geprefenteert , eer hy van eenig accoord wilde fpree-

ken.

Defen braven Commandant ftelde voort op alles nodige ordres, en dieópalics

dedc alle Officieren op de Wallen vergaaren , dewelken hy voorhielt
f/erj^^j^'

defterktedierplaatfc, haar afvragende , of fy aan de Fortificatie ycts dcesftdt,

"wiften te verbeeteren , en offy ook wel de Schans fouden willen over-

geven? daar op fy antwoorden: Neen. Of fy dan met hem tot den

laatften druppel bloets fouden willen vechten? en of fy fulx met eedc

wilden belooven ? fcyden '. fa , 'x. welk gefchiet zijnde , belaftc hy

haar CommiflarifTen uyt de haare te verkiefcn , om hem ook den Eed
af te nemen, dien hy ook prefteerde, waar op fy alle in courage, als

eerlijke Soldaten continueerden.

Martel y die de courage van defen vaillanten Commandant eens en Martel

wilde beproeven , die hy door geld onkreukbaar hadde bevonden
, doefvctia-"^

maakte de mijnen van belegeringe , en begon de Schans met Canon te ten.

faluëeren, maar wierd fodaniggerefalucert, dat hy na korten tijd ver-

trok, achterlatende eenige doden en gevangenen door een uytval van

die van binnen, dewelke meer voordecis foude hebben gedaan, indien

feeker Capiteyn in dien uytval fich mannelijker gedragen hadde , daar

over hy ook in de gevangenifle raakte. OndertufTchenquamhctge-

heele Leger voor Couvordcn.

De Stad Couv o rd en isvoormaalsbydcceheclewercldvoor couvoR-
j i3 , DEN be-

onwinbaar gcreputecrt , en by allen Ingenieurs voor een pertcd Mo- fchreve»

del gefteltgeweeft van een volmaakte Fortrcffejfo van wegens haare
l^'^J?^^"J'"'^^

Naturelle als Artificiële ftcrkte; want fy als een Poortc van de Pro- naturelle

vincicn van Friejlandy Groeningen en Omlanden zijnde , tot aan de ^"'^'^

»

Contrefcarpen toe wasom.^ingeltmet Vccnen eninpaflablcMoeraf-

fen , die mede onder water konden werden gebracht, tuflchen de-

welke fy alleen konde genadert werden doordryfmallcadycnuesen

Gggg pafla-
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pafl'agien , als over de Ha^r , 't Galge-veld en '/ Lseuvverkc-vcld , vviar

tegens fy verflcrkt was met 7. Bolwerken , die hare namen voeren vaa

de 7. Geünieerde Provinciën, met /.Ravelijnen, y.Halve-manen,

een Fauchcbray, een hoogContrcfcarp en dubbelde diepe Grachten,

met twee Poorten en eenKaftccl, dat met 5. byiondere Bolwerken

en een G. acht aan de zijde van de Stad onnrokkcn was.

\C'^egens dit uyterlijk polluyr hadde dcfe Stad reden, om tcgloriec-

ren over haare (lerkte, en om te verachten en te bravcercn alle vyandc*-

lijke attaquen, die haar van ymand fouden konncn aangedaan werdcr.»

in cas fy met een gcreqnircertGarnifoen en Magazijn was geprovi-

dewelcke feer dccrt. Maar het gemeene ongeval , daar aan alle Nederlandkhc For-

treiïen zedert 22. jaaren hadden geparticipeert, heeft dcfe FortrclTc

mede ontbloot van haare fo naturelle als artificiële fterkte, en haar

onwaardig gemaakt haar oude glorie en renommc. Want wat aangaat

haare (ituatie en naturelle fterkte, fo is waarachtig, dat de Inwoon-

deren van Couvorden voor omtrent 20. jaaren, door toelatinge vaa

den toemaals wefenden Commaadant ^^-w^, haar de omleggende laa-

ge Landen niet alleen hebben tocgcëygent, maar defelvc ook met

flooten en doorgravingen gcfcparecrt,cn van jaar tot jaar opgedroogt,

met dijken omringt, en met heggen beplant, invoegen 't gene voor-

maals onder den naam van Moeras bekent was, ende nauwelijxcen

fchaapkonde dragen, zederteenigc jaren reede totgoet, hartenvaft

fo bouw- als wey-land is gebracht, en alfo onder het commando van

den Colonncl Broersma geconfcrveert,en meer en meer gecultivcert;

\^ant hoewel verfcheydc Officieren by diverfe occafien den voorn.

'broersma hadden aangcmaant, dat hy in gevolge van de ordres van

Sijn Hooghejt den Heere Stadhouder Fredrtl^ Henderik,H. L. Af,ge-

geven aan den Colonnel en Commandeur Sterkenhurg , dat hy de lage

landen tot verfterkinge van Couvordenhchoovdc onder water en drif-

tig te houden, en tot dien eynde alle af\vaateringen te doen ftoppen en

vullen, fo hadden dcfelve geen andere antwoord bekomen, als dac

voormaals tijd van oorlog , en nu tijd van vreedc was, in dewelke de

Burgeren van de Landen behoorden te profitecren. Even fowaren tot

niet geloopen de Veenen van de naaft gelegene Dorpen,als DaleriyEr^

merty Schoonebeek^ en die na 't Hup ten Kloofler gaan, want defelve o\\t

foodanig waren aangetaft , afgebrant en gegreppelt , dat fy heel droog

lagen, en met boek-weyt en andere vruchten tot groot profijt der

cygenaars befaayt waren, in voegen {y geen meer water totnootfa-

ke^jke verfterkinge va» Couvorden kondea toebrengen. Daar en

boven
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boren t\jn de fmallc en laage weegen , leydende na de Vricfcheen «" ^'^ ^^t

Bencumcr-Poortcn , niet alleen verbrect, maar ook ongemeen ver- dcfhalc"

hoogc, zijnde tot onder het Contrefcarp hooven en velden gemaakt , ^^eesen.

daar voor heen niet dan kolken en wateren waren geweeft , door alle

het welke de Fortrefl'e dier maten van tijd tot tijd is verfwakt gewor-
den , dat ten tijde , als de Bijfchoppen van Keulen en Mimfier daar '

voorquamen, geen Artilleryetefwaarwas, om rondom deFortrefïc

te patleercn ; Ja was felfs den laatRen winter het water daar door in de
Grachten fo laag geblceven , dat het uytgchouwen ys by het yfenof

byten niet als feer (waarlijk onder het ander konde gebracht werden,

en de buytenfte zijde van de Contrefcarpen daardoor fodaniggefon-

kcn, dat een man daar in op de knyen leggende, van binnen uyt den
bedekten weg niet konde ontdekt ofte gelien werden.

De Artificiële fterkte beftaande in de voorfz. Bolwerken , Rave- DeFamfi-

lijns , Halve-manen , Kaftecl en Contrefcarpen , van circuit omtrent Jen.'

^"^*^'

dry quarticruyrs gaans , was door 't niet onderhouden van de Aarde-
werken , \v^allen , Verlaten , PallifTaden, Stormpalen en vordere

nootfaakelijkhedentotdefenfieook fodanigverfuymt, dat daarinfeer

veele defeden wierden bevonden ; Want alhoewel de Hceren Raden

van Staten^ by de ordinaire vifitatien, de voorfz. dingen en 't geen

daar aan wijders dependeert, van tijd tot tijd hadden beftelt en aanbe-

ftect, fo is \ nochtans, dat de aannemers van dien het geld wel ge-

trokken , maar \ werk noyt , fo 't behoorde , voltrokken hebben , door

't manquement van Opfienders en Controllcurs, aangefien den Com-
mandant Broersma, diefukhaddebehoorentcdoen, offelfs, of fijn

Soon aannemers waren , often minften aan de werken participeerden,

hebbende (by exempel)om te profiteren,dat men de aarde van de hoo-

«e velden buyten de Poorte niet behoefde met groote koften binnentc

balen , de Borftweringen van de Wallen rondom van tijd tot tijd , meer

als z .voeten brcct do€nafft:eeken,om defelve daar mede te verhoogen.

. De Verlrltcn waren in defen tijd fo lek en ondicht , dat daar door DcVciUtca

wcynig water in de Gracht wasgebleeven, 't welk, na het feggen van *^'"' '*'*•

e£nige Ofl&cicrtn , de Commajideur Broersma , cenigen tijd voor

heen wel anderhalve voet foude hebben laten aflopen , alleen om bc-

quamer te koniwn virtchen , waar door gecaufecrt is , dat op fommigc
plaatfcn van de Cou^reicarps-Ravelijnen- enHalvemaans-Grachtea endcGrach»

geen z. voeten Waters, en in de groote Gracht van de Halvemaan ^'^"°" '^^*

tot aan de punt van 't Bolwerk Gelderland achter het Kaftecl niet bo-

ven andcrlialve voet waterswkrd bevonden op eenfobrcedefantplaat,

Gggg z dattcr
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datter 8. mannen en front over konden marcheeren , fulx dat den

Coiiimandant Broersma. divcrfe reyfen heeft gefeyt , dat Couvorden

van die kant fo fwak was , dat by aldiendeVyand de plaats daar atta-

queerde , hy feer licht door de Gracht tot op 't Kafteelkonde raaken ,

door dien het felve van die zijde noch meteen gracht , noch met pal-

lifladen voorfien was ,
gelijk de Vyand de Stad aan dien hoek ook ge-

attaqueert heeft , waar toe Broersma fchijnt aanleydinge gegeven te

hebben , alfo hyin 's vyands Leger tegenwoordig was , en met den

BijjlhopvanMunfler dagelijx confereerde.

•t Magazijn Het Magazijn , dat in eenigc deelcn redelijk voorfien was , had

'"fteit^an Z^^^^ gebrek aan andere nootfaakelijkheden , want hoewel de Fortrefïe

Koegels, met z8. Stukken Gefchuts en i. Mortier omfet was , fo manqueer-

den aan eenige der felven genoegfaam geproportioneerde Koegels ,

gelijk tot 8. Veld-ftukkcn 6. ponden fchietende fich maar 2ioo.

kocgels bevonden , waar by , als noch 2o. duyfent ftuks verfocht

wierden , antwoorden feekere perfonen van Staat : yilfo de Franfche

Belegeringen felden Ung duyren
, fullen der koegels , hetgetal van 2100.

verduhhelt ^vinde ,
genoeg 'Xiyn. En genomen het getal der koegels

fuffi^ant ware geweeft , fo hadde men echter het Gefc hut niet na be-

Affuyteu) hoorcn konnen hanteeren uyt gebrek van AfRiyten , alfo in 't Maga-

zijn gene der felve tot een referve waren geprepareert , en dat de ge-

ne, die onder het Canon op de Wallen ftonden , door ouderdom wa-

ren vermolt en onbequaam geworden , invoegen men geen Canon in

de Fauchebrayen konde brengen en gebruyken , dat feer voordeelig

foude zijn geweeft , wefende geen nieuwe (volgens de verklaaringe

van den Commis van 't Hof) zedert 2<5. a 28. jaaren gemaakt , maar

alleen defe oude fomtijds aangeftreeken en geteert. Daar en boven

alderhande "was het Magazijn gedeftitueert van voorraad van beqiiame Mufquetten
ooriogs tuyg>gj^

pieken, formentotmufquer-koegels, granaten, domme-krachten 9

fchaaps-vellen, touwerk, keepen. Salpeter, fulpher >en terpentyn tot

de vuyr-werken , Vriefche Ruyters , dcelen , fparren , balken , fe-

naent, fteen., kalk en wat diergelijke in een belegeringe hoog-nodig

foude mogen zijn ; Item van gemalen meel, broot , bufquyt en ver-

fcheyde andere nodige Vivres ; Doch het voornaamfte dered: in 't Ma-
enSos- gazijn beftont in bos-kruyt, waar van in 't geheel bevonden wierd om-

trent 40. duyfent ponden , daar af meer als 2 5'. duyfent ponden geheel

geklontert , aan een gebakken en daar door qualijk te gebruyken was.

Hier op dient geremarqueert , dat een Half Cartouw fchietende

24. ponden yfer tot eene ladinge vereyft 12, ponden kruyt j
dat het

feinneij
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binnen een uyr 3. maal kan geloft: werden
, facit ydcr uyr 5 6'. pon-

den; datter eiken dag 16. uren mede kan geagecrc werden, "'t welk
yder etmaal aan kmyt bedraagt 576. ponden, en inden tijd van 10.

dagen 576'o. ponden ; en dat de 6. halve Cartouvven, die hier op de
"Wallen Itondcn , binnen de lo. dagen requireerden ^4560. pon-
den kruyt , die den voorraad in/c Magazijn byna alleen foudenver-
flinden. Tonder dat voor 't refteerendc Canon Mortier en Mufquetten
yets van importantie over blecE

HetGarnifocn, dat meeftuytnicii-geworven volk beftont, indien 't Garnifoen

het fo wel ten oorlog geexcrcecrt , als fterk in getal ware geweeft, ^•'«seftelt,

foudc niet op fich geladen hebben den fmaat en indignatie van de «^e-

hcele wereld , van dat het iichfchiildiggemaakt heeft aan te fubiten

overgeven van een der gerenommeerftcFortrcflcn onder allen; want
het oude Garnifoen , 't welk beftont in twee nieuwe Compagnien te

paard onder den Ritmeefteren Hagevvold en ^jferberg, en is 5. ou-
de en 8. nieuwe Compagnien te voet, die t'famen byna 1000. man-
nen konden uytieveren, was 6. a 7. dagen voor de Belcgeringever-

fterkt met het lafhartige Garnifoen uyt Schenkenfchans , dat hoewel
het 18. Compagnien ofomtrent 1200. mannen hadde uytgemaakt,
als het noch in Schenkenfchans lag , onder wegen echter fo was ver-

lopen , datter niet hovende :^5o. koppen, uytgenomen de Officie-

ren, binnen Couvorden raakten, welke plaatfefy even fofchandelijk,

in weynig dagen hielpen verliefcn, alsfy Schenkenfchans hadden ver-

loren , het welk met defe Fortrefle by na egaal, en altijd de 2. bc-

roemfte Fortreflen waren geweeft vjiiidengeheelenNederlandfchen

Staat. Van defe
3 50. mannen quamen voordceffcélive belegeringe

noch te deferteeren meer alshondert , fodathetgeheele Garnifoen

finalijk beftont in een getal tuffchen de izco.cn 1300. koppen.

: De Heeren Staten Generaal , uyt confideratie van de byfondere Het Com-
importantie defer plaatfc voor de twee Provinciën van Vriejland en mandement

Groeningen ^ difficulteerdcn wcgenscenigefufpicicgcfondeert ople- ma omno-'

creete intelligentie tuffchen den Bijfchopvan Mmfler en den Com-
mandant defer plaatfe

, genaamt f^Ftgblod van Broersma , defclve

Fortreffe aan den felven Commandant in tijde van belegeringc te ver-

trouwen , waarom {y hem met patent na 't Leger van Sijn Hoogheyt

aan den TffUl fonden, om aldaar in qualiteyt als Colonncl te dienen j

En onaangcHen hy fterk folliciteerde, dat fijn Soon,die een Ritmeefter

tot Groeningen Was , mochte in fijn Commandement gefurrogeert

werden , fo wierdfulx echter afeeflagen,met vertroviwen,dat niemand

PSS§ 5 "het

men
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het felye meer foude meritccren , en de Stad beter maintinccren, als

en op Bu- ^Qi-i l^t, Colonnd ^oh.invii»Bii"Hm
f
aan wienhctfclvcCommande-

Karf
"^ ment, door een ade van h.\are Ho. Mog, tn dnto den z8. A^ïey

wicrdc gedefereert , omgeduyrende de abicnrie van den Colonnel en

Commandeur Broerjma-, aldaar het fclvc by provifie te cxcrcccren.

die daartoe 13e Heer Burum y alvorens hem dit Conimandement ware gcofte-

Bcad^
' reen , terwijlcn hy bemerkte, dat op hem dien aangaande wierde gere-

flec:ccrt, was te rade l'cworden, inplaatfc vanomditavancementte

follicitcercn , om benevens andere ook de Hcercn yi.v.y^ierjfenQn

G, V. Ghenimemch als Gedeputeerde ter Vcrgaderinge van haarc

Heog A4og, inftantclijk te veribeken , dat fo wanneer die faake ter

Vergaaderinge van haare Ho. Alog. op 'c Tapijt mochtc komen ,

het haar Ed: mochtc believen na vermogen te beiorgen en te helpen

dirigeercn , dathetvoorfz. Commando van Couvordcn hem mochtc

voor by gaan, en hy van fo een befwaarden charge zijn en blijven ge-

cxcuicert , en als hem het felve airede was gcinjtingecrt, dedehy ver-

fcheyde inftantien met pregnante redenen by de Heeren Geeieputeer-

(kn Staten van FriefMnd , dat haar Ed..Mag, mochten gelieven te

procureerenby Sim Hooohejt denPrincevanOr^^nge , mitsgaders de

Heeren Gevolmachtigde te Velde, ten eynde hy , voornamentlijk

by voorval van belegeringe, van li;n provilionetl Conimandement
mochte werden geexcuieert, en vermits 't Legeraan (Xcn Tfid toen-

m,aais wierde gediOblveert, datdevoorfz. Colonnel l^roenma moch'
te werden geordomiccrt , tip Funétie binnen de Foitreffc Couvorden

perlonelijk weder te komen w^anicnicn; allo hyfcekerlijk voorheen

lag , dat wattrou en devoiren hy mochtc komenaante wenden , noch-

tans geen genoegen ioudekonnen geven aan lijnc Heeren en Mecftcrs,

noch aan de wereld wegens haarc gepueöccupecrdc opinie over de im-

• prenableFortrellevan Couvordcji y daarfy nochum van lurc naturelle

OW ^1 CotH fte,! kte , waar door (y 't mccft was gcreDomroccrt , n iet alleen was be-»
v<.u.t-.n van

j^^^qJj xwzzx ook wc<>cns h.iare artiticicle iVei kte , Magazijn en Garni-
li|r> voorige

• r i i i
• . ^ ^

(krkie tn {'oen in lo foberen Haat gebracht, alshier vooreu isgedcmonltrecrt,

"i'uilêdcn ^" ^'^s de Droft e?i Gedeputeerde des LaadfcLrps Dreate 'm fcekerc mil-

W5S berooft, dve aan de Heeren Gedeputeerde Statc»i vmi '-ha Fromijae v-itn Vries^

land met deCe woorden klaagden : Ondertu^hen motten vvy JJ Ed.

^log. hy defe gelegemheyt voordi'age?j den jlechtentvejlant van. CattZ'OT"

den , vvtil^ Fort fddtimg is voi/rfien , dut^ hy. ?m van. (dies , 't vvctk ditar

behoort te '^jny geh.rek. isy ende.konwn JJ Ed. Aéog<n4£ verfeekeren ^ dat

volgens het hrichii , duo^ wy vmduur hehkcn y dj£ plaatsm cutvan vyan--

\
delijke
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deUicks ^tta(^!4e , vveynig dagenfalkonmn refifieeren , daarcrn vvy ZJ Ed.

Mog.f£€riii.erijr-vrtwd' en ni^buyrlijckjverfoecken , ZJ Ed. Mog.gelieven
te helpen beijveren ^ dat de voorfz^ plaatfe ten fpoedtgflenmagvVordfft

vooyjic-^^ en dat daarmedemet ten uyterflengewacht vverde, wanneer
het UVelte laat mochte '^ijn.

DcL^. Colonne! Buri4m, na lange vergccffche follicitatien tot fïjn Burumflcit

decharge, het Commandement van Co^ffo^^^^aangevaart hebbende, ai'^^^^gt^i'!-

dcdciicli^medcfeden opgeven , tot redres en reparatie van dewelke vi-aKkt affi^

hy aanftdnts alle noodigt ordres ftclde, en de Embrafures ch Gabions
^^"'^'

voor 't Canon (aUo hroerfma de gene, die iiyt den naam yan den

Krijgsraad alredc gemaakt waren , weder omverre hadde doen wer-

pen) op de behoorlijke wijte en hoogte dcdc maken envtilien; vcr-

Icheydc Damjncn leggen byde Verlaten en byde Benturtlér-poort
>

oa\'twcyoigc water, dat noch in de grachten was, fo veel doenlijk ,

opt<; houden ; veeleflöotcn omtrent de Contrefcarpen toe vullen ; dê

naiite tiiynenen warmöcs-hoven , met al de plantagien riiïnecrcnen

at kappen ; de vervulde Sortien ophalen , en met deuren voorden ; een

groocG quantiteyc meel in voorraat malen en brood daar van bakken

;

en voorts dcdc hy alles beforgen , wat de tijd van lo. a i z. dagen kon-
dc toelaten, blyvcndccenige nootrakelijkliédcn om de korthcyt v.in

den tijd achter, en anddrcom het manqucmentvan materialen , daar-

om als mede om vcrPicrkinge van'tGarnifocn hyTo door Pcrfoncn EfginderBe-

expres afgcfondcn, als door milfivcn cito cito by de Gedeputeerde ^'^o""^^»

Staten vanf'^'rieJJandy en byde Staten van Staden Lattden itcrative in-

ftantien dcdc, die alle vruchteloos waren , fo dat op f\jn verföck niet de

minftcvoordcningc qedaan wierd.

De Bclcgcringc defcr Stad is toegegaan Jn manieren als volgt
:

'

Nad.it het gecombineerde Leger van den Kettr-f^orJ} van Keulen y
«"nïgvollj

den Bijjchopvan A/ttnfier ende AuxiliaireFranlcheondcrden Hertog küiwnde

van Luxenburg fich op een gemakkelijke wijfe mecflcr gemaakt had- C''^"'^^"*^*

den van dcgcheele Provincie van Over-TJfuly en daar door Couvorden

(dat van de Provinciën van Fricjlandtn G^rofw^-^^^ genoegfaam gca-

bandonneert, van binnen vervult met ontelbare dcfeótcn, en berooft

was van de ordinaire nodige befettinge van militie, die in cas van

vyandelijkc attaque 4000. mannen behoorde te rurmontcercn ) van

de Provincie van Holland afgcfnceden, Tochten iy haar fortuyn te

poufTecren, en haare Ambitie te vullen met het conqueftecrcn Van

bcyde de voorfi. Provinciën van yriejland en Groeningen ^ tot wel-

kca eyndc fy vooraf detacheerden eenige Ruytcrye , die op de i\. funj
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lö'yi. haar voor en omtrent Couvorden eerft vertoonden met plon-

dercn , roven en verdere infolentien te pleegen tegens de arme Land-

luyden, die deroof-klaiiwendefcrGryp-vogels niet fpoedig genoeg

konden ontvluchten , of die van wegens haare Religie (al{o veele

Rooms-gefint waren) te veel vertrouwen ftelden op de pretenfe Hcy-

ligheyt der aankomende Billchoppen.

Het gerucht van ditonheylontftak 's anderen daags in Couvorden

de meefte gemoederen met verbaaftheyt , en de weynigfte met coura-

gic , fo dat defe Tragcedie van verre ten deele wierd aangefien , en

ten deele uyt den mond der verbaafde vluchtelingen aangchoort;

Doch als men vernam, datdevyand met weynig volk defe Tragcedie

daar opeen ageerde, commandeerde deD. ColonnelB«r«wden Ritmeefter-^^/^

fSt
^^' ^^nherg meteenigeRuyteryei(de Ritmeefter Hagevvold fich buyten

ordre daar by voegende) om den vyand te gaan recognofceeren , de-

welke met omtrent i oo. Ruyters de Poort van Couvorden furieus uyt-

joegentot inde Couvortfche marfch ^ daar fy al voorens, eer deMuf-

quetticrs uyt de Stad tot haar fecours gedeftineert , by haar waren, den
doch met - Vyand in 3. efquadrons fo fterk bevonden, datby aldien fyhaar, na
weynig

• ^y(>yj^jg(.j^3j.g£e^.(.fi^ (^oor een onbekende weg, die haar tot allen gc-

lukke door eenVoerman wicrdeaangewefen , niet haaftig hadden ge-

falveert, fy alle omsingelt encapot gemaakt houden zijn geworden
,

daar fy nu maar wcynige ruyters en voet-volk verlooren door feekere

achterhoede by Camps huysy dewelke haar tot op den hoek van het

Contrefcarp al vechtende vervolgde. Met defe achtergebleevene fo

doden, gequctften als gevangenen was het getal der dcferteurs (alfo

vcclc uyt het Graaffcloap '^entum geboortig waren) fo groot , dat

'tGarniföenopdiendag wel 100. man door "teen en "t ander wierdc

vermindert. .,; .

't Leger Zedertdien tijd vertoonde fichde vyand opcntlijk tot onder 't Ca-

couvoSen "°" > ^"^ belegerde de Stad van alle zijden te gelijk , nemende den B//^

fchopvan Munfier met het gros van 't Leger open omtrent ^t Hujs

ter Scheere^ den Ri/ngraaf xan de kant van Dalen, en den Hertog

van Mekelcnburg op den pas na 't Laar uyt de Graaffchap Bentum

haare Quarticrcn.

cnappro- Den I. ƒ«/;' Nieuwe ftijl begon de Vyand fijne approches tever-
chcctt. vaardigen, die hy op den 2. dito by 't HuystenKloofier aan de eCne,

en van achter de galge aan de andere zijde op den 4. dito opende,

waar in de Belegerde den Vyand met geftaadig canonneeren feerin-

^ fiommodecrden, die niet tcgeiiftaandc daar door groote fchaade quam
te
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te lijden , fterk voornamentlijk by nacht avanceerde, invoegen defelve

den 6. dtto niet alleen hun Keetcl met negen Mortieren en twee
twaalf-ponders ,

yder geplaatft op een kicyne Batterye aan de zijde van

den Kcetel , maar ook kort daar na hun Batterye van 4. halve Cartou-

"wen van 24. ponden aan de zijde van "t Kloofter gereet kreegen , de

belegerde door 'tmeenigvuldig werpen van Bomben, Granaten en

Stink-potten feer benouwden , en door 't continueel canonneeren der

felver Canon van tijd tot tijd demonteerden.

"Weyniguyrcn na 't werpen van de eerfteVuyr-werken heeft fich DeVyand

aan de Slag-boom voor de Vriefche Poort geprefenteert dcSoonvan ^y^^^^^tad

den Generaal Majoor S/. Paul, die de Fortrefle uyt den naam van den

Bijfchopvan Mmfier opeyfte, foekende door verfcheyde valfche en

vergierde motiven de Belegerde daar toe te pcrfuadccren , als dat den

Heer Prince van Orange de Franfche partyc gekoofen hebbende

,

gantfch Holland aan Frankrijk^y en de Stad Groeningen aan den

Biflchop hadde overgegeven ; Doch als hy uyt den naam van den

Krijgs-raad tot antwoord ontfing, dat het Garnifoen gerefolveert maarkrijgt

was, de plaatfe tot den laatften druppel bloets voorhaare Ho, Mog. XvmwiA^
tedefendecren, moft hy aanftonts vruchteloos vertrekken, waarop

het canonneeren ten weder-zijdcn, en het werpen der Bomben, Gra-

naten, Stink-potten of Jefuite-mutfen vanbuyten na de Fortrefle en

het Kafteel weder een begin nam , daar mede de vyand fo vehement op

den 7. dito continueerde, dat, niet tegcnftaande de byfondere vigi- vigïlamie

lantie der Burgeren , Vrouwen en Dienftboden, die de gevallene
Jg"^"^^*

Vuyr-werken met natte Koe-huyden als anderlms naar allen vermo-

gen fmoorden , en om den brand te bluffen , op veele plaatfen Brouw-

ketels en groote Kuypen met water gevult hadden vaardig ftaan , en

niet tegcnftaande uyt verfcheyde Ravelijns , Halve-manen en Contre-

fcarpen fo met mufquetten als canon dagen nacht wierde gechargeert,

echter noch eenige huyfen onder de voet raakten , en fchadeloos wier-

den , werdende het bencden-Proviant-huys, waar op dien daj' wel EenPrö-
. „ ,

... '
, -ir viant huys

^o. Bomben waren gedirigcert, tenecnemaalgeruinecrt,deprovilic geruineett

van roece en andere vivres bedurven , de Ros-molcn en Brouw-ketc- ''°°' ^^
00 VUV C- U'CC*

lenverbrookcn, den Oven ingeflagcn, een Bakker daar voor ftaande kc»,

verplettert, cndc niets over gelaten, als alleen cenigc vette waarcn,

die door groote moeyten van buyten uyt Kelders onder den puyn-

hoop ter nauwer noot wierden gebergt.

Geduyrende defc adie aan de eene zijde van Couvorden , was de

Vyand ook aan de andere zijde befig met het approcheeren voorby

Hhhh Teümg-
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Tellinghuyfens huys boven het Kaftecl na 't Bolwerk GvlderUndy dat

die veel hv met ecn tweede Batterye , die met 4. Halve Cartouwen tot 24.

sSvVrwek- pond fchictensbefet was, en met een Kectel van 9. Mortieren, met
ten. t^ee Stukjes Canon aan elke zijde , quam aantaften , waar door noch

ccnigehuyfen wierden verbriefelt, en diverfe reyfen brand verwekt
,.

als mede het Canon der Belegerde, dat door outheyt der Affuytcn,

bynafelfsdoor fijne ooren fonk , hoe langs hoc meer onbequaam ge-

maakt, de \C^allenmct Breflen doorboort , en voorts de inwoonde-

ren geriootfaakt, hunne perfonen en goederen in gaaten en hooien

onder de wallen van binnen gegraven , te verbergen.

Ondertufl'chen liet de Vyand niet na , fijne approches aan bcyde zij-

den, met alle vlijt, te continueeren, waar tcgens de belegerde, als

mede tcgens de vooren gedachte forces tot ruïne van "'s Vyands Batte-

ryenen Kectelen , fich foveel doenlijk oppofeerden, zijnde niet in

ftaat, om den Vyand meerder en grooter belet toe te voegen door uyt"

vallen, vermits de kleynheyt des Garnifoens, noch met Mortieren,

daar fy maar eene van hadden , die niemand wift te manieeren , zijnde

felfs daar toe geen gereetfchap in voorraad, noch met hand-granaten

envuyr-werken, waar van fy even fomin voorficn waren, als van per-

fonen , die defelve fiauden hebben konnen hanteeren.

Den 8. dito 's morgens maakte de Vyand fcmblant, om op het

Vriefche Contrefcarp te ftormen , het welk hy echter niet voortfistte,

apparent om dat hy bemerkte , dat dien poft met meerder volk wierde

gefecondeert door de goede voorforge van den Commandant Bu-

rum, die op alles fccrgetrouwlijkvigileerde, en aPt gene na fijn ver-

mogen contribueerde , dat hy nodig achte. Dien namiddag wierd

Chavone VaandrichvandenCapiteyn Sabbatha met een koegel door

fijnborft, en tegens den avont Hendrik.ten Hoove Capiteyn en ge-

weefene Commandeur van Schenkenfchans in het Contrefcarp van

de Over-Yftulfche Halve-maan met 2. Mufquet-kpcgcls doot ge-

fchooten.

De Vyond 's Nachts avanceerde de Vyand de Loop-graven voor 't Kafteeltot

ft^BoiwVrk aan de drooge Contrefcarps-Gracht(die met voet-angels bezaayt was)
Gdderland. in allen fchijn, als of hy 't Bolwerk Gelderland wilde voor by Iopen>

en fich met de eerftc Loop-graven conjungceren, om fogefamentlijk

het Contrcfcarp,cn daar na deHalve-maan voor deVriefche-poort aan

tetaftcn. I mmiddcls continueerde hy fcerftcrkmetalderhandevuyr-

werkcnte agecren, fmijtcnde vanyderBatteryc 5. 6. a y. der fclvcr

gelijk in de Stad , waar door defelve inwendig feer benauwt en befcha-
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digt v'icrd, om welke reden feekeren Soldaat uyt de Compagnie van «n Soldaat

Cupiteyn Gabbcma aannam, alle 'sVyandsVuyr-vverken te beleefen, vuyr vet-

en dtfdve haare kracln te ontnemen , als hyfe in de lucht /ag vlie-
''^^

'

gen, daar toe hy in 't aanhooren van elk een gebiuykte geen andere als

defe vYOorden : Dte fl geen c^uaet doen ^ waar op ook van vecle Offi-

cieren, Soldaten en Burgeren is gcremarquecrt, dat allede Bomben,
Granaten, jefuite-mutfen ot' Stink-potten, die op defe wijievandien

Soldaat waren bclefen, geen of feer weynig quaat deden, devvijlfe of

in de, lucht ftukken fprongen , of in de Grachten ofop de Markt en

in 't midden van de Straaten of op de Fortificatie neder vielen, daar fy

fo weynig operatie deden, dat de Burgeren, die op'tblufTenvanden

Brand, en 't fmooren van de Vuyr-werken paften
,
geen tegenweer

meer deden, als fy dien Soldaat de aankomende Vuyr-werken fagen

belefen. Defe fuperftitieufe beleefingen, wat daar van tegelooven o^

niet te gelooven is, willen wyhier niet difquireeren , maar dit alleen

daar by voegen, dat de Canon-koegels daar voor weynig fchrikten, maar niet de

want de Vyand op den 9. dtto met fijn Gefchut, doch voornament- geu°"want

lijk met vier halve Cartouwen de Vriefche Poort by na ruïneerde , het f9^
^^^

Kafteel dikwijls doorboorde, en het Canon der Belegerde t'eenemaal den.

onder de voet bracht, dat befwaarlijk door gebrek van hout, yferwerk,

fmits- kolen , arbeyts-luyden en andere behoeften konde gerepareerc

werden , fo dat de mufquetten , als 't eenigfte middel van dcfènfie noch

maar refteerden, om de vigeur van den aandringenden Vyand te refi-

fteeren, 't welk de Vyand bemerkende, ondernam noch twee nieuwe

Batteryen boven de voorige tegens de plaats te planten.

Het Vriefche Contrefcarp wasbcfet met de Compagnie van fceke- HetContrc-

renCapiteyn, dewelke hoewel hy n9ch met eenSwitferfchc Compa Haiv.-maan

gnie onder 't geleyde van een Lieutenant gefecondeert was , op den
ia"/n"

^"'

10. fultj in de morgenftont echter met al fijn volk verbaaft in het

Vriefche Ravelijn vluchte , als eenige wcynige Munftei fche fich on-

derftaan hadden , onbedekt uyt de loop graven door de Contrefcaps-

gracht iu het Contrefcarp te lopen. Door dit gerucht verli-^t een an-

der Capiteyn mede de Halve-maan voor't Vriefche Bolwerk, "twelk

geen kleyne commotie in de Stad caufeerdc , fo dat de Commandeur
Burum met fijn bloote rappier en met vijftig Miifqucttiers de flauher- doch weiti

tigc Officieren weder na haare verlaten Contrefcarp mofte dwingen, i"gc"o™en'

daar toe (y noch fo traag wdren , dat den U. Bovijti met 5'c. muf-

quetticren den vyand eerftdaar uyt moft verdrijven , hebbende onder-

wijlen den Capiteyn Tamminga de verlatene Halve-maan in der haaft

H h h h 2 ook
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ook weder befet, ter tijd toe, dat den uytgevluchten Capiteynmede

gedwongen was , fijnen verlaten polt weder te occupeeren.

De Kriigs- Qp den IQ. dtto , als de Commandeur Burum te gemoet fag

,

hefcÓmr? dat de Vvand den volgenden nacht het Contrefcarp foude forceeren,

^«3'P> dede den Krijgsraad beleggen , aan dewelke hy in deliberatie gaf, in

wat voegen men het Contrefcarp 't beft foude detendeeren ; enw'ierd

verftaan , dat men het felve met 4. Compagnien foude befetten ,
ge-

lijk fulx ook gefchiede, werdende een Sergeant met 20. mufquettiers

wat voor u/t geftelt , om's Vyandsadienencontenance naukeurig te

obferveeren , en de reft gepoftecrtby een travers , tot beter defênfie

en confervatie van de militie aldaar opgeworpen , om benefFcns de mili-

tie in de naaft-gelegen Halve-maanen en Ravelijns daar op flancjuee-

rende gefamentlijk op den Vyand te chargeeren.

©at de Vf - De Vyand tot een attaque op 't Contrefcarp preparatien maakende

,

and-s nacius ^Qj^j^3P^e£j-(je 's nachts tuHchen 12. en i. uyr een Capiteyn met
orceet

, ^^^ Officieren , 36. Granadiers en tjco. Mufquettiers met een ach-

terhoede van 1500. mannen in de Approches, dewdke het Contre-

fcarp fo vinnig aantaften , dat de vier voorfz. compagnien het felve

quiteerdcn , en de Vyand met verlies van 5-0. doden , en veele ge-

in inneemt, quctften daar van meefter lieten , vluchtende weder confufelijkinhet

Vriefche Ravelijn , op pretext
,

gelijk de Officieren klaagden, dat de

Soldaten niet hadden willen vechten. Even {o voer mede voor de

als ook de twcede-maaldeHalve-maanvoor 't Vriefche Bolwerk , wantdieopde
Haivemaan,

^^j^^ ^j.j ^^^^ j^ Compagnie van feekeren Capiteyn mede geaban-

donneert wierd , waar door de Vyand occafie kreeg ^ om met een

fchuvt , fonder de minfte incommoditeyt, over de Gracht te vaaren

naar een Halve-maan, die gelegen is over het Bolwerk van Hollandiï,

waar in hy fich dien nacht begroef, "t welk fuiken fchrik in de herten

van de verwijfde Militairen (eenige weynige uy tgeflooten) verwekte ,

dat, als op den 11. ftdy 's morgens om 8. uyren de Generaal Major

«yft de Stad S'. Paul appel dede flaan , veele haare inclinatie tot een accoord He-
veder op,

^^^ bemcrkcn , waar op dan 2. Capiteynen gingen vernemen , wat

fijn begeerte was, en verftonden , dat hy de Fortreflfe voor de tweede-

jaar over de tiiaal quam opeyfchen. De Commandeur Burum dede hier van aan-

fcyeenkomt ftonts openinge aan den Krijgsraad , die vermits 't Canon gedemon-

teert , de Mufquctten voor 't meeftendecl verlemtenontramponeert,

en de Soldatefque fo vermoeyt was , dat veele haare borftenblonten

pecrs , en fo opgefwoUen waren , datter fommige het koude vyerin

krecgen
,
goed vond by die occafie te verfoeken dry dagen ftilftant

vaö
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van wapenen, om in die tijd, fo veel noch eenigfins mogelijk foude

mogen zijn, de aftuyten te reparceren, de Militie te refraifcheeren,

en immiddels nochmaals den defolaten toeftantvan deplaatfeaande

Heeren Staten van ï^riejland en Stad en Landen te rcprefenteeren.

't Eft'ed van defe Refolutie den Generaal Majoor S*. Paul afgevordert

zijnde , excurecrde hy fiilx te konnen geven , verfoekende , dat

ymand met hem na den ^orfl van Munper ten verfochten fine mochte
werden gefonden, gelijk dan daar op dry Capiteynen als Rojiers^ Bach- en dry Capi-

man en ter Hoeve wierden gecommitteert, die op "? -^'^^J' ?fr 6'c^É'fr^ fef,"^„a d^Jj"

by den Bilfchop gekomen , en hun vcrfoek voorgeïUlt hebbende , een Biflchop,

negative antwoord ontfingen , met byvoeginge , dat men van fijne zij-

de geen dry uyrenftilfiantioiide gunnen, en datter gerefolveert was,

't geprojedecrdc defl'eyn te vervolgen , om de naaft volgende nacht de
plaatfe met een confiderable macht te beftormen, daartoe alle noot-

fakelijkhcdcn gereet hebbende, dreygde vorders felfs "'t kind in de wie-

ge niet te willen verfchoonen.

Den Bifichop , die fich voorheen fomeenigmaal voorde wereld die't Recht

haddehoog-fchuldig gemaakt aan 't violeeren van alle Accoorden en Jfoiecrt!*"^"

Verbonden, en getoont, datternietfoheylig was /t welk hy om fijn

voordeel en ambitie niet foude fchenden , breekt hier by de eerfte oc-

cafie , die hem voor komt , niet alleen het gegeven woord van den Ge-
neraal Major S'. Paul-i maar ook het Recht aller VoUzeren , dat ook
by de Barbaaren heylig is ; Want hy twee dcfer Capiteynen verklaarde

Prifonniers de Guerre, alleen toeltaande, dat de derde na Cottvorden

weder mochte vertrekken , om te vernemen , of men genegen was de
plaats over te geven, ofniet, waar in fy 3. Capiteynen, als niet anders

konnende, eyndclijk hebben moeten condefcendeeren, blijvende de

twee eerft-genoemde aldaar, die den laatften te weten ter Hoeve affon- ^«" ^^P»-

den met een midive aan denCommandeur en den Krijgsraad,tot \q&x\- rapport'aan

re en openinge van welke,mitsgaders 't aanhoren van't rapport weder- '^^'\ ^"'S*'

om convocatie gefchiet, en 't rapport aangchoort zijnde, is alfins in

confideratie genomen den defolaten toeftant van de Fortrefie , daar in die daarop

beftaande j dat de Vyand van het Contrefcarp en Halve-maan genoeg- ^''^ fWaarig-

faam meefter was , en het vermogen hadde, 't zy met doormijdinge \veegt,°^"'

van het Contrefcarp, of 't openen van de Verlaten 't water uyt de
Gracht in een droogen en laagen vecht aftetappen ; dat het Canon
gedemontcert, en door gebrek van hout, yfcrwerk,fmeeden, fmits-

koolen en andere behoeften niet meer te repareercn en niet bruykbaar

te maken was ; dat de Mufcjuetten , eenige weynige uytgefondert,

Hhhh 3 aoor
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door het onbequaam , dik en aangebakkcnkruyt vervuylt, en door

het continucel Ichieten verlemt waren, die door gebrek van roerma-

kers (zijnde alleen maar een inde plaatfc woonachtig, die door fijnen

ouderdom van /o.jaarcn wcynigkondc werken) niet fpoedig konden
gcaccommodecrt werden j dattcr geen mufquet-koegels van behoor-

hjke Calibre meer in voorraad , en alleen maar twee formen fon-

der materialen noch, te vinden waren; dat de Soldaten door conti-

nucelijk waakcrt en chargeeren afgemat niet langer wilden noch kon-

den vechten j dat men om een generaal gebrek van alles geenfins in

ftaat was, om den Vyand het overkomen van de Gracht te beletten,

veel min den gedreygden en gepreparcerden (lormtc konnen refiftec-

renj datter geen fccours ohe ontfet te verwachten was; dat de Bak-

ovens geruïneert , al hetbroot by na gcconlumeert , het meel door

'tinftortenvanbeydpdeproviant-huyienbedurven, en geene Hand-
molen's in voorraad waren,

en in om- Defe en diergelijke dcfeden en redenen van binnen , mitsgaders die
vraaeleyt.of . S "^

, ,
.. . .° . .

menToudc avantagien van den vyand van buyten overwogen zijnde , wierd in om-
capiiuieercn

, vraaggelcy t , of men foude capitulceren ofniet ? Den Commandeur
Buram met de Capiteynen Carbon en Beanmorit en de Lieutenants

Boi'chorfi , T-cra,guh en twee a, dry andere waren alleen van fenti-

ment,dat men de Fortrefle ten uyterften toe behoorde te defendeeren,

advifcerende alle de andere tot een honorable Capitulatie, waar op
den Commandeur de eenigheyt der gefamentlijke Officieren tot vor-

dere dcfcnfic noch malen verfochte , ende niet konncnde obtineeren

,

met protcihtie misnoegt ter kamer uytging , onaangefien alhet wel-

ke de Krijgs-raad niet alleen refolutie nam, maar ook in abfentie

van den Commandeur fpecialecommifTicdepefchecrde op de voorn.

Capiteynen Rofiers, ter Hoeve en Bachman ^ om te capituleeren ,

Ktffcsmd"
by aldicn men by Capitulatie konde bedingen , dat het gehecle Garni-

ïeibiveetc, focn met Complete "W'apcnen , vliegende Vaandelen, flaandc Trom-
melen, brandende Lontcn,twce Stukken Canon en alle Bagagie voor-

ficn met nodige wagens en voorfpan en vordere toebchooren,na Groe-

nïngen foude vertrekken , en dat de Ingeictcne in hunne privilegiën en

Godsdienft ongekreukt foudenblyven fitten, dat men dan fodanige

goede conditicn foude accepteeren ; Maar in cas de vyand defelve niet

foude willen tocftaan , dat fy dan liever alle wilden ftervcn, dan als

Gevangene in 4e Kerk opgeflooten , of door beloften genootfaakt te

werden, liaarc//ö.yl/ö^. voor feekeren tijd niet te dienen; Waar op
door de dry uytgefondcne Capiteynen na veele difpuyten en contcfta-

ticn
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tien is opgerechtdefe Capitulatie , die in feer arrogante termen aldus

luyt:

Sijn Hoog-F'orflelijke Genade tot Munjler en Corvey onfen genadig' engccaplt»-

flen Heer heeft ov heden op den ondergefchreeven datum by de Ipel^ometje
^"^'

overgevinge van de Fortrejfe Couvordcn fich in genaden verklaart
, ge-

lakjtfelve voorweder-zjjds ondergefchreeven Gedeputeerde voorgele-

fenisj dat morgen vroeg defelve Fortrejfe in fijngeweld gelevert ^ Jt'ra

Garnifoen daar ingelaten , en doorfjn Krijgs-volk^befet i tegelijk^ool^het

tegenwoordige Staatje Guarnifoen , fo vvelOjfiaeren alsgerfKem Solda-

ten morgen middags of ten langjlen over-morgen vroeg met volle Ge-

weer^ vliegende t^aandelen , brandende Lonten en alle Bagagie uvtgelaa-

ten, enopvryevoeten fullengefleltvverden. En dat fijn Vorjieltjke Ge-

nade op hehoorlijk^verfoeJ^tot afvoeringe van d€ Bagagie y tot Harlingen

toe-i noodigevervoeringe wil laten verfchaff'en. De tweegepretendeer-
de Stuken Gefchuts om ujt te voeren betredende , die vvilfijri Hoog-Vor-

fielijke Genade aan den Heer Commandeur tot Couvorden uyt Hoog-

F'orflelijke Clementie ingenaden met voor-fpan geven envolgen laten , en

de Stad wegens haare l-'rivilegien en Religie gunnen 'tfelve accoordy dat

hy in d'Over-Tjfulfche Quartieren ingenaden toegefiaan heeft , en de Stad

Couvorden daar by vry en onbelct laten. In Otrkonde is defelve reces

door beyder-7^]ds Gedeputeerde en Gevolmachtigde onderteekent^ en ver-

"j^eegelt.

Gedaan op\ Huys te Scheere den 1 1 . ^uly j4^. lö'y i.

Onderfiont,

M. v.Smifingh.

Carel Groothuys. F. v. Rugiers.

R.v. Schade. D. ter Hoeve.

BalthafarHam. GodcfroyBachman.

Nadatdefe Capitulatie alfo wegens den Krijgs-raad, buyten toe-

ftemminge en in weerwil van den Commandeur Burum geteckent

was , is de Capiteyn Daem ter Hoeve met defelve alleen weder binnen

gekomen, om rapport van \ gencgotieerdc te doen, blyvcnde de twee

andere Capiteyncn als noch bydcnVyand, "twclkterwijlen gefchie-

de, wierde de Poorte buyten ordre en kcnnifle van den voorgemclden

Commandeur door den Majoor in prcfcntievan feekeren Capiteyn

geopent, daar door des VyandsTroupcn aanftonts binnen trokken, DeVyand

en het Katleel , beyde de Poorten , en alle de buyten- en binnen-poftcn couvotdeï^"

befetten , van waar fy "t Staaten Volk deden dclogeeren , en quam den
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Bijfchop vanAiunfler ,

geaccompagncert met verfcheyde Overftens,

onder dewelke den geweienen troulofen Commandant Broerfma

mede was , in perfoon de Vriefche Poort door in de Fortreflè ryden

,

die hy van "t Kaftcel met admiratie belchoiide , waar op hy kort daar na

weder vertrok met fijn bylicbbende Suite , na lijn Leger , alvoorens de

FortreiTe geftelt hebbende onder 't commandement van een fijner Of-

ficieren, en niet van Broerfma, g^^ij^ eenige Hiftorie-Schrijversabu-

fief hebben geftelt, dewijl de Biflchop fo wel als uimigoiim of Fhiltp-

pm van Macedomen beminde , die verraden wilden , en niets vertrou-

de aan die al verraden hadden.

Het Staten HetGarniloen in mceninge, om ten minften 's volgenden daags

word met te vertrekken, pakte al haare Bagagie op eenige geprelte wagens, fo

voordacht Jat'er niet refteerde als den Trommel tot den uyttocht te roeren ^ het
' welk den Vyand vernemende (die niet anders focht , als ditGarnifoea

op te houden, en door ongemak te doen onder haar dienft nemen, om
alfo de Provincie van ^n^y?^»^, die in 't geheel tot haare befettinge

niet meer hadde , als weynige Compagnien te voet , te fruftrecren van

defe affiftcntie, en te gemakkelijker te conqueftecren) commandeerde

de wagens weder te ontladen, onder voorgeven, dat andere v^'agens

uyt het Leger daar toe ftonden te komen , die door 't Staten Volk niet

fonder fufpicie met fmerten tot aan den derden dag te gemoet wierden

j^efien, wanneer eenige wagens uyt het Leger binnen quamen, die

aanftonts met Bagagie beladen wierden. Doch als het Garnifoen daar

mede meende te vertrekken, wierthet belet door een Ordrevanden

nieuwen Commandant , dat alle Capiteyncn de naamen en geboorte-

plaatfen van haare onderhebbende Soldaten hem ecrft fchriftelijkfou-

enfcerge- den overleveren. Dit gedaan zijnde quam Ordre tot haar vertrek,

dccrt'Tcgens doch op conditicn,die alle contrarie waren de bcdongene Capitulatie;

de bedongen
^Is dat het Volk niet naar Harlingen-, maar elders heen foude mar-

chceren j daar het den Biflchop beliefde; dat niemand meer Geweer
foude mede nemen , als tot fijn bloote armecringe diende ; dat de twee

bedongcnc Stukken aldaar fouden verblyven \ dat alle de Conftapels in

dienft van den Biflchop fouden overgaan ; dat alle de wagens met Ba-

gagie ecrft op de Markt fouden werden gcvifiteert, offer cenig Geweer
op was, en in cas van ja, dat dan niet alleen 't felve Geweer, maar ook
dcgchecleLaadinge verbeurt foude zijn, en dat daar op dan den Uyt-

tocht foude gefchieden , doch met ftillc Trommelen en bewondenen

Vaandelen, al't welk het Garnifoen, hoc wel onder verfcheyde pro-

teftatien , moftc obtempereeren en boeten als een ftraf , van dat het

fich
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fichfohaaftighadde overgegeven aan den Biiïchop , wiens gewoone-
lijke troLilooshey t hier vooren op 't

3 5 8. Blad ontdekt is.

In'tuyttrekken, daar de twee voornoemde Compagnien te paard iagefpo-

voor marcheerden, en 't Voet-volk raet de Bagagie naar quam, fton- veclïge"

den eenige Biiïchops Officieren indePoorte, die met afliftentie van dwongen,

haar Volk vcele Soldaten uyt de marcheerende gelederen, ja geheele nSienon-"

gelederen felfs weg rukten, en dwongen omdienfttc nemen, van de ^" ^^^

reft wierden veele ontrooft van haare Hoeden , Draagbanden , Ra- ^ *

piers en Roers , en eenige geheel gefpolieert. Duscjuam het overig

Garnifoen alftommelende eyndelijkby 't Huys te Scheer , alwaar de
Ruyterye mede haare beurt kreeg, alfo fy met geweld wierden ge-

dwongen , om onder haare Compagnien te dienen, en die fich daar te-

gens bandcerden , wierden van monturinge, paarden en kleederen be-

rooft en uytgeplondert, en toen weggejaagt, fulx dat de Ritmeeftcr

Hagevvold maar dry, en Ajfenberg maar 5. ruyters overhielden.

Hier opdede de Generaal Wachtmeefter van de Biflchopfe
, ge-

naamt Nagel y het refteerende Garnifoen in ordre rangeeren, en het

oude CoHVonfe Garnifoen, van dat uyt Schenkenfcham gekomen
was, fepareeren, eyfchende van de laatfte haare Capitulatie , die fy met
Ducde Turenne gemaakt hadden, dewelke alshygelefenhadde, hun
reftituecrdc , en hun commandeerde voort te marcheeren, waar op hy

fichVervoegde by de Compagnien van 't oude Garnifoen, 't welk hy

man voor man examineerde en afvraagde haare geboorteplaats, aan-

houdende alle de gene, die inboorlingen waren van het Drent,

Tvventy 't Graaffchap Bemhemy Munflerland of van eenige van fijne

airede geconquefteerde plaatfen , en gevangen nemende alle de bur-

gers foonen van Convorden , die de Staaten dienden , dewelke niet

als door hooge ran^oenenvry raakten. Door defeen dicrgelijkecx- datflimmet

torfien, die haar de Heydenen felfs foudengefchaamt hebben, dewel-
Jenfclfwaj

ke alleen op natuyriijke kennifle haar Woord beter betrachten, als dc-

fe heyloofe Biffchopfe, wierden eenige Compagnien totalitergedidi-

peert en te niet gemaakt, andere die noch wat inftaatblceven, kre-

gen omtrent 4. uyren na de middag eerft ordre , om in plaats van na

Harlmgen na Over-lCJful met eenig convoy te marcheeren, gelijk

gefchicde, want fy dien avont, zijnde den 15. 7«//, na lang fukke- in 't mar-

len eyndclijk tot Emmelkamp aanquamen , van waar fy op den 1 6. tkrd haar

dito aanquamen tot Vbbereriy en den 17. tot Almelo ^ alwaar door omhouden

ordre van den Biffchop by Trompet en Trommelflag aan allen in- drankTm

woondercn , met bedreyginge van confifcatie van alle haare goederen, ^"^ ^^'"'^

Uil en
^""^^ ^"'
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en hooge ftraffen verbod gedaan wierd , om aan dcfe hongerige en ver-

moeyde Soldaten (ó meer als Barbarifche wreedheyt) geen fpijs of

drank, ook voor geld, te laten toekomen. Van hier marcheerden fy

na Rvfeny daarfydeniS. ftil lagen , en haar verfaadcn met de vruch-

ten, die haar het Veld prefenteerde , en de menfchen weygerden. Den

19. arriveerden fy tot r^j/ej daar haare droefheyt vermeerderde ten

deele door het aanfchoiiwen van den Puyn-hoop van dit fchoonc

Dorp , dat door de Bifl'chopfe was in kooien gefet , en ten deele door

het Verbod van den Commandant van 'tBifTchops Convoy aan de

overgtbleevene Ingefetene , om uyt expres bevel van den Biflchop de-

fearme Soldaten geen brood of bier te verkopen. Den 20. dito lo-

geerden fy in armoede tot Oelty den 2 1 . dtto by hetKlooftcr het Die-

pe-Veeriy den 21. wederom tot het afgebrande Vf^yey den 23. tot

yï^vMemy daarfyden2 4.ö^/>o medevertoefden, enden 25^. tot "Xter-

fom aanqnamcn , yan waar fy den 2(5". in goede ordre marcheerden

voorbv Zwol na Spalde by de Kater-Schans , daar fy dien nacht blee-

ven, en van de Burgeren uyt Zwol uyt commileratie met brood,

kaas en bier gefpijfigt wierden. Den 27. dtto gingen fy logeeren tot

VVtlfem^ den 28. tot Maflenbroek^y daar fy door de Burgeren van

Campen uyt medelijden wierden onthaalt, gelijk als door die van

Zwol. Veelc OflScieren en Soldaten, die defe armoede in dit lang

omheen Icyden niet konden uytftaan, waren onder wegen by nacht

recfcapeert, dereft koft fich cyndelijk van 'tBiflTchops convoy noch

vry door een fomme van penningen , en quam eyndclijk op den 29.

dito tot Geelmnydeny van waar de Hollandfche Compagnien met kley-

ne fchuytjcs gebracht wierden op de Zuyder-Zec aan de Hollandfche

Uytleggers, die haar met Lichters verfonden op -/^w^cr^a^-^w, vaaren-

de de Vricfchc en Groeninger Compagnien met Scheepen naar Har-

tingen ^ daarfy haare geledenc fmertcn wat verfachten , en elk om een

goet heen komen fagen.

De Vyand Op defe voorbaarige fucceflen hielt de Vyand grooten Krijgs-raad,

«n"k?ii«' alwaar ferieufeli jk gedclibereert wicrde , wat nu van dryen 't eerfte te

laad ,
daar clocn ftond ; of de Provincie van Vrie^and in te trekken , of de Stad

fce"r?n,ïaV' Groeningen te belegeren, of fich vmDelf-z.iel ecxü meefter te ma-
mcnvitiefland

j^^n ? Eenige advifeerden , dat men Vriejlandttxïi en voor al behoor-

uckkcQ, de in te trekken, gevende voor reeden , dat defelve Provincie noch

gcen^ns onder water gefet was , m aar geheel en al open lag voor haare

invafic, fonder dat men daar eenige refiftentie haddc te verwach-

ten , alfo \ felve Land van Militie , Artillerye , Ammunitie , Fortifi-

catien
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catieh en alle affnijdingen was ontbloot , en van binnen door een

terreur panique of algemeene vrees en confüfie fodanig bevangen ,

dat elke Stad op haare aankomft foude vaardig ftaan, om de Sleutels

vrywillig over te leveren , en fulke conditien te ontfangcn , als men
haar gunnen foude, en dat defe Provincie geincorporeert zijnde , men
met deflelfs Scheepen de Stad Groeningen aan de water-kant foude

konnen fluyten , en alle alTiftentie beletten , en dat men dan aan de

Land-zijde de Stad rontom foude konnen belegeren , en fich van de

Auvverder-ltel verfeekeren , om daar door te beletten het inundeeren

van 't land aan de Weft-en Noord- zijde.

Eenige advifeerden , dat men fich van die beyde Provinciën niet andere, da»

gemakkelijker foude konnen meefter maken , als wanneer men fich "erc«l^'*

eerft verfeekert hadde van de Schans en het Kafteel Delf-'Xiel , dat ^°"'*^ ^""

vol gebreeken , en daarom by den eerften aanloop te verwinnen was,

alwaar als in een bequamen Haven de EngelfcheZee-macht met haare

Land-militie foude konnen landen , en men dan met gecombineerde

Machten beyde de Provinciën als een water-vloet foude overftroo-

men, voe^^^nde daar by noch eenige reedenen, dewelke den Biffchop

'ïutn. Munfi^er , naar apparentie , mede tot dit fentiment en refolutie

fouden hebben gebracht , 'tenzy hy tot debelegeringederStad Crö^r- en andere

mngen ware geinduceert gevi^orden door fterk aanhouden en krachtige cVoe^fngen

motieven van twee Verraders van haar eygen Vaderland , als Schulen- ^^^^ be^ioor-

horg en Broersma , en van twee Vuyrwerkers , als den Generaal

Kroon en den Overften Spekhaan , gevende de twee eerde voor rede-

nen , dat fy verfeekert vv^aren , dat in de Stad diffidentie en tweedracht

was , en dat fy daar binnen goede kenniffe en intelligentie hadden
;

En de laatfte, dat haare Vuyr-werken noch niet genoeg waren gepro-

beert , dat ^een Stad of Volk van vermogen waren , om dcfelve te

konnen uytfïaan , en voorts alle vier daar in over een komende , dat het

Leger, voor Groeningen liggende , feer licht konden toegcvoert wcr-

^n alle nootfaakelijkhedenover de Nteuvve-Schans , die fy alrcede

in befettinge hadden , en dat de Stad Groeningen vermecftcrt zijnde,

beyde de Provinciën feekerlijk fouden volgen , waar over de Keur- Adviis vaa

Vorfl- van Keulen al grim-lachende in ó^q^c Vcrgaderinge quam, vraa- vo"^ ^an

gende : FFitshaben die Herren befloffen-, enalshy vernam , datwcder- Keulen
,
om

zijds noch geconcerteert wierde , en het advijs op Delf-l^cl m by- te belegeren,

fondere confideratie quam , feyde hy : Ntcht doch , vvir mufen auf

Gy*eningen , innerhalb vunjftagen ift fy
doch meincr , dan ich hab fchoon

meine Creaturendaar i»,

liii z Hier
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dat gerefoi- Hier op wierd vaft geftelt Groeningen met kracht aan te tafiien l

vecit weid. j^gt Vuyr-werken te dwingen , en met het geheele Leger te forceeren

tot overgeven , en dat ondertufTchcn 3.34. duyfent mannen , meeft

te paard , de Provincie van Vriefland fouden in geduyrigen Allarm

houden , met vertrouwen , dat hy haar feekerlijk noch foude onder

fijn geweld brengen, fo haaft hy Groemngen foude hebben geincorpo-

reert, welkersbelegeringewyhiernafuUen verhandelen, als wy fullen

gefien hebben, wat notabels in en omtrent Holland voorviel.

t)e Uyter- Dg St^J Uytrecht was door 't gerucht van het verlies van fom-

neïte'viuc'h- mige Steeden, eenige dagen te vooren , eer Si}ne Hoogheyt met het

"^°' Leger daar aan quam ,
geraaktinfulkenverflagenthevt , dat deluyden

haare meubile goederen te Land en te Water naar Holland , doch voor-

namentlijknaar ^w^^r^^^w begonnen te vluchten, meer als of 't y^x^

dathrtGraufjuystijj ^vas, 't welk het Graau niet wel aanftont , voornamentlijk de
nietaanaont.

^^^jj^^^^^ dewelke feyden , nu men haar van haare Mannen hadde ont-

bloot , en de Rijke weg vluchten , dat men haar hier na mochtkomen

te verlaten, daarom onderftonden fy de goederen , diemen wilde ver-

fenden,aan te houden en te pionderen, waar door op den 30. Adej Oude

of den 9. fpily Nieuwe-ftijl een groote confufie en oploop onfftont

,

die niet eerder geftiltwierde, als dat anderhalve Compagnie Burgers met'

haar volle Geweer , doch fonder Trommen haar onverhoets verftoorde

,

H«t viuch- en tor ftilftant bracht. Maar de Tijdinge van den doorbrcuk der Vyanden
icn vermeen,

^^^ 'tTolhuys^deêiQ op den j| fmy het vluchten en het misbaar der Vluch-

telingen fo vermeerderenjdat men daarfag uytgcbeeltden deplorabelften

Staat , die te bedenken was ; elk fo wel groot als kleyn , pakte , fleepte , en

droeg al wat hykonde na de Poorten in fuiken meenigte, dat de Schee-

pen, Schuyten en Wagens 't felve nauwelijx half konden vervoeren,

waardoor hetVaartuygfofchaarswiert, dat eyndclijk om groote fom-

men geen kleyne fchuyten meer te huyr bleeven.

ïaetgroóte In defe confufie miften meenig Man fijne Vrou , de Moeder haar
«onfu c

j^j^j ^^ j^ Vluchtelingen haare goederen. De tijdinge van 't aannade-

renvan Sijn Hoogheyt , endeaankomft vaneenig volk van 't verflagen

Vriefche Regiment aan 't Tolhuys dedebyfommige de alteratie, en by

fommige , infonderhevtbv de Roomsgefinden de vreugde verdubbelen,

want veele op de volle ftraat rond uyt riepen defe vervloekte woorden:

Liever Frans als Prins y Komt dePrtnSy vvy fullen hemde Poortenvoor

de Neus toejluyten , maar als de Franfchen komen , fullen vvy haar de-

felve openen
,

gdiil; ik in die dagen tot Vytrecht zijnde meermaalen

niet fonder alteratie felfs gehoorthebbe, DituytYluchcen duyrdc noch
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2. a 3. geheele dagen daar na, in welken tijd weder' binnen op 't Vree-

burg wierde gebracht de geheele Artillerye vnn St'me Hooqheyts aanna- Sijn Hoog-JJr > 11 J , n J '^•11
I

htyt komt
derende Leger , t welk op den t? ft^ny omtrent den middag onder voorUytreciu

de Stad qiiam , enfichlangsdenDalHenDijkende Vecht campeerde, jj*"
^'"

nemende Sijn Hoogheyt (ijn Hooft-quartier en Logement achter de

Roode-Brugge.

Het geheele Leger beftont maar in 14. Regimenten te paaad , en ^^^ „aar ia

•7. te voet , zijnde die te paard de Garde van Sijn Hoogheyt en de i^- ^^g'-

Regimenten van de Graven van Naffavv , van VValdek^ en van Me- ftont!"

rode , den Prins van Salms en de Heeren van Obdam , 's Graven-

moer , Eppe y Harfolte, Almelo
, ^ofeph^ TThergen^ Ginkel en Don

Sarmiento , en die te voet de Regimenten van den Veld-Marfchall^

yVurts , de Graven van Hoorn , van Stirum en van Solms , den

JMarqnis J^f^eflerloo en de Heeren Golfleyn en Aquila , dewelke alle te

famen noch niet konden uytmaaken 8000. mannen.

Immiddels wierden de Burger-wachten verdubbelt , dewelke de dc Stads

Stads-Slcutels , naar gewoonte , uyt de Hooft-wacht aan den Portier Vf^'f"
^"'

•11 1-111/^1 n dubbelt,
niet meer waden overgeven , maar hielden de Stad rontom geiloo-

ten, uytgenomen alleen de Catharine Poort , door dewelke een voor

een tufTchen de gewapende Burgers uyt eninmochtepaflberen , doch
niemand wiert toe 'gelaten met eenig zijd-geweer binnen te komen ,

dat hy aan de Poort mofte afleggen tot fo lange toe hy weer cjuam, op
dat fy in de Stad mochten bevrijt blijven van alle Plonderinge en

Overlaft , daar mede haar eenige auxiliaire Spaanfche Troupen , die

voor de Stad lagen, gedreygt hadden , te meer dewijl fy verftonden ,

dat Rheenen en andere Plaatfen door "'t Staaten Volk in 't recirecren

uytgeplondert waren.

De Staaten van Vytrecht , uyt confideratie dat aireede veele confi- Gevaarlijke

derable Forten en Steeden fo onverwacht aan de Vyanden waren over- JJouniechr
gegaan ; dat de Vyandelijke viótorieufe Armeen naar beneden qua-

men affakken j dat haare Stad en geheele Provincie, fonderde minfte

fortificatie voor den aankomenden Vyand open lagen , dat fy ficht'ee-

nemaal van haare Militie hadden ontbloot , en alle dcfelve tot haare en

des gemeenen Lands dcfenfie na den Rijn en Yfllil hadden gefonden;

dat derwaarts mede waren vertrokken 1000. Burgeren uyt de Steeden,

en looo. Boeren van 't platte Land ; dat fy naar Doe fborg hadden

gefonden 10. duvfent ponden Buskruyt , en 10. duyfent pondrn

Lonfn , naar Schenkenfchans 8. duyfent , en naar Ntmvveae-n 1^0,

duyfent ponden boskruyt j dat haare Burgeryc feer ontroert was fo

liii 3 door
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door 't voorbaarig vluchten , en de gefpaigeeide difcourfen van datter

verraad in 't Land was , als door de vcrfcheydenheyt van Religie , &c.
dat een bc- committeerden op dien felven namiddag uyt het midden van haare

Vergadcnnge les Heeren , om Sijn Hoogheyt te begroeten en te

reprefenteeren de ongelcgentheyt , waar in haar Ed: Mog: en de

Magiftraat der Stad Vytrecht fich bevonden , mitsgaders om met

de Heeren Gevolmachtigde te Velde en Sijn Hoogheyt te over-

leggen , Vv'at in die conjund:ure van tijden en faaken , tot geruft-

ftellinge van de Gemeente , en tot fecuriteyt van de Provincie te doen

ftonde. De gemelde Gedeputeerdens kreegen tot antwoort , dat op

den volgenden morgenftont by Stjn Hoogheyt en de Heeren Gede-
puteerdens te Velde foude werden gedelibereert , wat dies aangaande

,

en vorders met de Armee ftonden te ondernemen. Y^ts anderen daags

,

zijnde den -a fnny is door gemelde Gecommitteerdens Sim Hoogheyt

voor gedragen , dat haar Ed: Mo: de Staaten van Uytrecht ver-

trouden , het feekerfle en ook het eeniglte middel te wefen , omme de

ontroerde gemoederen der Gemeynte tot ruft en ftilte te brengen , in-

dien Sijn Hoogheyt hem in perfoon binnen de Stad geliefde te ver-

toonen, waaraan by Sijn Hoogheyt fodanig is gedefereert , dat hy ge-

refolvecrt heeft noch dien felven dag fich binnen de Stad te begeven,

alwaar Hy (gelijk de Staaten van den Lande van Uytrecht in haare

Dcduólie naderhand gcëmaneert hebben verhaalt) vergefelfchapt

van de Heeren Gecommitteerdens te Velde nevens de voornaam-

fte Hooge Officieren en verdere Suite , met fo groote acclama-

tie ende toejuychende genegcnthcyt van de Borgcrve ontfangen , en-

de fijne komfte en pr^fentie van die operatie ende fucces is geweeft,

dat men bemerkte , dat de gemoederen van de Gemeente tot rufte

en ftilte fich fchikten , ende is daar op aanftonts naader by haar Ed.

Mog. op defenfie ende befcherminge van de Stad fericufelijk ende

yverig gedelibereert geworden. Sijn Hoogheyt omtrent vijf uuren des

naarmiddags ter vcrgaaderinge vanhaar Ed. Mo. gekomen zijnde , heeft

gercmonftrccrt , dat mctr een ongcrelblveerde en onbeftandige Bor-

gerye , een Stad tegen een machtigen Vyandniet wel konde werden
en met den gedefendecrt , ende daarop pofitive antwoort omtrent de willigheyt

B°rgerHop- ^"^^ beftcndigheyt van de Burgerye afgevordert zijnde , is by de fa-

mentlijkeLeedcn van Staaten , naar dnt Colonnel en Borger Hopluy-

den in een van haar Ed. Mo.'Vertrek kanier door fijn Hoogheyt daar

over gehoort , ende de Heeren van de Vroedfchap immiddels ook ver-

gadert waren geweeft , alle eenpariglijk gerefolveert fo veelMihtie,

als

sijn Hoog
hcyt komt
binnen

Uyciecht.

delibereert

mee defTelfs

Staaten 1

Colonuel en
Burger]

lir/den

,
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als by fijn Hooghcyt ende de Hecren Gedeputeerde te Velde nodig en neemt

foiide werden geoordeelt, indeScadtcontfangen , het uytterftcdaar
suT'^d'^

mede te wagen , ende onder Godes gcnadigen fcgen goed en bloed fcndmeo.

tot het laacftc toe ter dcfenfie van de Stad op te fetten.

Extra^uytde Refohitien van /Je eJ. Mog. Heeren Staten

*s Landtsvan Utrecht.

Jovis 3 Oude Stijl , 6. Junii , i6jz.

Poji pranditim hora quinta.

>Jamiddags ten 5. uren.

STn Hoogheyt den Heere Prince van Oranje , als mede de Heeren

Gedeputeerden enGevolmachtigde van de StatenGeneraal teVeldcy

hebbende ingewilligt het vcrfoekby haar Ed. yï/o^. op heden gedaan,

en ingevolge van dien ter Vergaderinge" van haar Ed. Mog, gecom-
parccrt zijnde , is Si)n Hoogheyt te midwegen van de Tafel der Heeren
Geeligeerde, ineenrood-fluweelen Armftoel geplaatft zijnde, naar

voorgaande begroetinge en toewenlchingcvan Heyl en Zegen ver-

Tocht, om met lijn preientie en daar toe applicable redenen, de Bur-

gerye der StadVtrecht teperluadecren, tot het recipieeren en inne-

men van eenigc Regimenten Militie ter detenfie van defelve Stady ten

welken opfichte, aan haar Ed. Mog. Vergader-kamer ontboden zijn-

de den Colonnel, Hopluyden en minder Onderen der Schutterye van

gemelte Stady zijn defelve eerft door Sijn doogheyty en naderhand

door de Heeren Burgermeefleren en Oud- Burgermeefleren der meer^-

genoemde Stady tot de voorfz. receptie aange moedigt, en met de

meeftkrachtige motiven, fo veel mogelijk geinducecrt, en hebben

gedachte Heeren Burgermeejlereny daarop in aller yl de P^roedfchap'

der felver Stad geconvoceert , en naar een weynig vertoevens ter

Vergaderinge gereverteert zijnde, gerapporteert ; dat de Heeren

haareprincipalen eenparighltjk^ hadden bewilligt en gerefolveert , fo veel

jWilitie , ah by Sijn Hoogheyt en Gedeputeerde te Felde noodtg fcude

werden geoordeelt y in de Stad te ontfangen, waar op by de fament-

lijke Leden y als mede Sijn Hoogheyt en Gedeputeerde van de Sta»

tenGeneraal teVelde met onderling concert is goct gevonden, gere-

folveert en aangenomen de Stad Vtrecht onder Gods genadigen 1(egen

ten uytterflen tegens den Vyand te defendeeren ; "Waar toe de Heere

Beveringy mede Gedeputeerde te Velde y wegens de Provincie vaff

Holland cxhibeerdc een Mijfive , waar by haar Ed, Groot Mog,"
beloof-

re-
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beloofden met alle bedenkelijke Tecourfen en noodwendigheyt de

StadVtrecht te Tullen adlilleeren, werdende vervolgens SimHoog^

heyt verfocht des volgenden daags 's morgens de Militie in de Stad

te doen trekken , als wanneer de Heeren Burgermeefleren de Poorte

voor haar fouden doen openen , 't welk by Sijn Hoogheyt zijnde geac-

cepteert, heett defelven als mede de Heeren Gedeputeerden en Ge-

volmachtigde van Staten Generaal te Velde , al voorens voor de moeyte

by haar ondernomen bedankt zijnde , ter Vergadering affcheyt geno-

men , om des anderen daags ten fine als vooren weder in defelvetc

verfchijnen.

Van welke refolutie aanftonts aan haar Ed. Groot Mog. door den

Heer ^evermng by MifTïve kennifle is gegeven , cnde 't felvige des an-

deren daags door de Hecre Raad Penfionaris ter vergaderinge van
siin Hoog- baar Ho: Mo: ingebracht. Sijn Hoogheyt, naar dat de gemelte refo-

voor de
"^

lutie tot defenfie van de Stad met fo animeufe en eenparige over-een-

•^ï'^ve™"^
kominge van de drie Leden van Staten was genomen, is des anderen

deringe van daags , wefende Vrydag den t7. Junii des ochtcns wederom ter Ver-
haarEd. Mo.

gaderinge van haar Ed.Mo. metdcHeere Ripperda ThoBeurfe Ge-
en doet een deputeerde te Velde , verfchenen , ende heeft naar gedaane aanfpraak
Propoiuie,

^^^^ j^ gefamentlijke Leden gelieven te vragen , of defelve en particu-

licrlijk de Heeren van de Stad noch Vi'aren van die opinie ende gene-

gcntheyt, als des avonds te vooren was gcrefolveert , ende daar op ron-

delijk verklaart zijnde , dat men niet alleen by de voorverhaalde refo-

lutie perfiftcerde, maar kragtelijk in het felve voornemen was vcr-

fterkt, door de couragie en goede wille ten dien eynde indeBorgers

en inwoonders der Stad bcfpeurt wordende , heeft lijn Hoogheyt ver-

volgens gcproponccrt ,' dat men aanftonts behoorde te refolveren de
bemuerdc \^^eerd en de vier Voorftedcn der Stad Utrecht afte bran-

den ; Ende dat daar toe by de Rcgceringe noch dien dag de noodige

ordres fouden moeten worden gcflclt. Ende daar op gcmoveert zijn-

de, dat het felve foude wefen van een difficilc en dangereufe executie,'

en veele fwarigheden was implicerende , heeft fijn Hoogheyt gelieven

tefeggen , dat fich naar het Leger foude begeven , om aldaar met de
Heeren Gevolmachtigden te Velde, en de Generaals van de Militie,

't gene diens aangaande was voorgekomen, naarder te overleggen,

ende dan noch dien voor-middag of even naarde maaltijd ter verga-»

deringe van haar Ed. Mo. te fullen reverteren.

Gelijk ook de Heeren Gecommittcerdcns van de Stad mede aange-

nomen
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nomen hebben , alle het gene voorfz. de Heeren haare principalen te

communiceeren , ende dies aangaande naarder gelaft ter vergaderinge

van haar Ed. Mo. te fiillen wederkomen. Maar geduyrende defelve maar wort

DeHberatien, ende aleer fijn Hoogheyt te ruggewas gekomen, zijn m^etTulfds"

de Heeren Hop^ van Sevender en Slmgelmd haar Ho. Mo. Gede- Militie naat

putcerdens , die Woensdag den n. te vooren van Uytrecht naar den
^°"*"°'

Haage vertrokken waren, wederom alhier aangekomen, by haar heb-
bende de refolutie , die op haar rapport by haar Ho. Mo, tot het bren-
gen van 't Lands militie in de Provincie van Holland, was genomen,
luydende als volgt: *

Estra^l ttyt de Refolutien van de Ho. Mo. Heereu Staten

Generaal der Vereenigde Nederlanden.

Jovisdtn ,j. Juny 16"/1.

IS gehoon hef rapport van de Heeren Hop j van Sevender ?« Slinge- volgens rc^

land, haar Ho. Mo. Gedeputeerden jongj^gevveeft hebbende
totVyt- fga^c™

recht , waar opgedeltbereert lijnde , isgoetgevonden ende verftaan , dat Mog.

de Heeren hare Ho. Aïo. Gedeputeerden ende Gevolmachtigden te veldcy

ende den Heere Princevan Orange y alt Capiteyn Generaal over de Le-

gers van den Staat voor defe jegenvvoordige expeditie , fal vverden aan"

geschreven , dat defelve het Leger van den Staatfullen brengen in de Pro^

finete van Holland-, ende aldaar by een houden , ende naargene Garmfoe'

nenverfenden , ten ware deabfolute necejfiteyt anders quame te verejf-

fchen, endedatdegemelte Weeren Hop, van Sevender en Slingelandt

tenfpoedigjien naar het voorfz,. Leger (}aan te reperteren.

Haar Ed. Mo. des Vrydaags voorfz. en alfo ten felven dage , op den dewelke die

naarmiddag kennifle van degemelteRcfolutie bekomende,hebben ha-
^'^"ht^ocir*

re Gecommitteerdens aan fijn Hoogheyt, ende gemeltc drie haar Ho. ten op te

Mo.Gedeputeerdensaanftontsafgefonden, ommctcverfoekcn, dat
*

vermits de Borgerye nu volkomentlijk tot tegenweer vjas gcmocdigt,

de voorverhaaldeRefolutie buyten executie mogte vverden gehouden.

Ende alfo fijn Hoogheyt ondertuflchen aan den Secretaris van haar Ed.

Mo. hadde verklaart gerefolveert te zijn, de Stadende Provincie van

Uytrecht met fijn aanwefende Leger te willen bvblij ven , ingevalle de

voorverhaalde hareHo.Mo.Gecommittcerdcns tot 't geven van foda-

nige clucidatie,interpretatie ofte furcheantic in rcguard van de voorfz,

haar Ho. Mo. refolutie, konden werden gedifponeert, maar anders ge-

Kkkk houden
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houden te zijn defelve te achtervolgen, hadden h^ar Ed. Mo. Gedepu-

tcerdensgoetgevonden aandegemeltcGecommittccrdcns van haar

Ho. Mo. uytvrefe defelve mochten vertrecken, eerü; haare commif-

fie afte leggen.

Defelve haar Ho. Mo. Gecommitteerdcns vervolgens dan inftan-

telijkwefcndeverfocht, en haar voorgeftelt zijnde, dat de refolutie

op haar rapport was genomen, als uyt den Teneur van dien was blij-

kende , ende fondcr twijffel op een prsefuppooft en informatie , dat de

Borgerye alhier onruftig en tumultucrendc was bevonden, en weyge-

rigeenige militie in te nemen, dat hetfelve nu was verandert, ende

niet alleen de Borgerye in rufte gebracht,- maar door fijn Hooghcyts

prefentie geëncourageert en t'eenemaalgemoedigt , en dat men gere-

folveert was 't uyterfte goct enbloet tot dienft vanden Staat en dcten-

fievandeftadenPro\'incietewagen, endatmen daaromme fodanigc

Bontgenoten, die fich altijd getrouwelijk tot dienft van 'tgemeene

doch te ver- beft hadden geëvertueert , fo plotfelijk niet behoorde te verlaten, ech-
geefs.

j.^|, j^^^j. £ j f^Q Gecommitteerdens geen ander antwoort hebben

konncn bekomen , als dat het aftrekken van^'s Lands militie haar Ho.

Mo. pofitivelaft was , dat fy haar in genen deelen konden inlaten , om
yetwes daar omtrent te veranderen , ofte eenig temperament toe te

ftaan,feggende datfy niet te min de fvvaare conftitutic van de Provincie

wel confldereerden en beklaagden. Ende is defelve als doen te gemoct

j^evoert , dat haar Ed. Mo. wel konden befpeuren de intentie te wefen

om 's Lands militie op den bodem van Holland te brengen, en door

inundatie ende invloeyinge van wateren (ich te verfterkcn ; Blijvende

door dat middel Holland geconferveert en de Provincie van Uytrecht

t'eenemaalafqefneden. "Waarnaar haar Ed. Mo. Gecommitteerdens.

naar verwiflelinge van verfcheyde redenen op 't voorverhaalde fubjed:

met fijn Hoogheyt gehouden,van defelve mitsgaders van de aanwefen-

de Heeren Gedeputeerden te Velde affcheyt nemende , naar toewcn-

fchinge van alle heyl en zegen over 's Lands "Wapenen ; hebben ver-

Idaart, dat haarEd. Mo. foudengenootfaakt wefen fodanigc middelen

by de hand te nemen, als fy onder Godes genadigen zegen fouden oor-

deelen de naafte en fekerfte te wefen,om fo veel mogelijk de totale ruï-

ne van de Provincie en ftad van Uytrecht te konnen voorkomen,ende

dat fy verhoopten , dat gene van de andere Provinciën fodanigvande

Bontgenooten fouden worden verlaten, als aan haar Provincie door de

boven-gemelte haar Ho.Mo. refolutie tegenwoordig wierde gepleegt.

Sg« "«" Ingevolge van de voorfz. refolutie vanden n* J*^"/»
^sden -|. we-

icüt, fende



D E R D E D E E L. 6^^;

fende Saterdaags è^z% nachts voor of omtrent Sonnen-opgank de gant-

fche Armee voorts van de ftad van Uytrccht afgetrokken , naar dat de

Artillerye en Ammunitie , dewelke by het Leger voor handen was,

al op den t-, /^««7 uyt de Provincie ende van de Stad van Uytrecht wa-

ren weg gefonden. Daar en boven noch mede-nemende een merke-

lijke quantiteyt Buskruyt , welke haar Ed. Mo. op de Kruytmolen

biiyten de ftad Uytrecht gekocht ende betaalt haddenjBlijvende dcfel-

vealfot'eeneraaalgeabandonneert. Haar Ed. Mog. hebben op haar

inftantelijk verfoek, vermits-de voorfeyde haar Ho. Mog. refolutie

fo veel niet konnenobtineeren , dat de vier Regimenten t'haarer re-

partitie ftaande , en op haar territoir aan cndc beneden de ftad van

Uytrecht leggende , binnen defelve gelonden , ende haar tot defenfie

gelaten mochten worden.

Naar dat nu het gcheele Leger van de Stad van Uytrecht was afge- waar op Je

trokken, en de Provincie quam te verlaten, haar Ed. Mo. als doen
^c^Lgpje"

vergadert wefende , zijn daar op by den anderen gekomen , ende de en de vroet-

Vroedfchap der Stad aldaar en Corps mede verfocht en verfchenen d?s^ad"v«-

zijndcjis gedelibcreert wat in die tegenwoordige bekommerlijke per- gadcrden

,

plexeconftitutievantijdenfaaken , totdienft van'tGemeene befte

der Provincie en Stad van Uytrecht te doen ftonde ; Endeis als doen en delifac-

haar Ed. Mo. geduurende haare deliberatien alomme voorgekomen ,
""^^''*

dat de principaalfte Collegien der Stad en Provincie betuygden
, ge-

lijk ook de Burgerye met een gemeen over-een-komfte en yver be-

toonde van gevoelen te zijn, dat men in fodanige conftitutie, daar in de
Provincie fich als toen bevonde , behoorde enfchuldig was, fo veel

doenlijk, door befendinge aan den Konink van Vrankrijk te voor ko-

men de totale ruïne van de Provincie ende Stad van Uytrecht ; als we-
fende van de Bondgenoten ende derfelver Militie verlaten , ontbloot

van Ammunitie van Oorlog, ende de Borgerye en Ingefetenen tot de-

fenfie van de boven Quartieren verfonden , behalven die geene , die

(ich in grootcn getalle uyt de Stad ook noch hadden geretireert, de
overige fonder de Militie en fondereenig ervaren Krijgs-Officier tot

tegenweer zijnde onbeftand, en fonder eenig fecours of hope van dien,

volkomentlijk van de anderen afgefneden , ende overfulx ten proye

vande Vyandengeftclt; So hebben haar Ed: Mo: de gcallegeerde re-

denen ende motiven daar toe dienende overwogen , ende geoordeelt

het dienftigfte te wefen, op het gevoegltjkfte te voorkomen dege-
vreefdeonheylcnvanmaffacre, plunderingeendcdiergelijke, ende te

Ycrforgen 't geene ten meeften dienfte van de Provincie en Stad van

Kkkk 2 Uytrecht
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Uytrccht in fodanige extremiteyt door haar foude konnen gefchiedcnC

Endc alfo alle inkomende tijdingen mede brachten , dat des Ko-
ninks Armee het dorp van Amcro-igen albcreyts foiide wcfen ge-

paflcert , ende dat de Heeren Gecommittcerdens te Velde haar Edele

Mo. verfeekert hadden , en ook een conftant en gemeen gevoelen was

in 't gchecle Leger, datdenVyand alle uuren voor de Poorten van de

Stad konde weien , ende dat men geen eene nacht daar tegen verfekcrt

fenden twee was , hebben haar Ed: Mo: eenpaarlijk goet gevonden, twee Trompet-

"^"^ckiTKo"
^^^'^ naar Amerongen aan den Konink ofte den Generaal , die des Ko-

ning, ninks Legers foude commanderen, aftefenden, deneenen langs de

Kleyweg over \»rijk,en de andere over Zeyft langs het zand,op dat den

eenendefclveminènde , den anderen mochte aan doen. Een van die

Trompetters tot Amerongen .^ of daar omtrent des KoninksTroupes

niet vindende, is te ruggc gekomen ; den anderen fonder naarder laft

te halen voortgereden zijnde , en onderwegen des Koninks voor-

troupes ontmoetende, is van degeene, die de felve commandeerde,
waar van yoortgefonden , ende heeft in dier voegen buyten haar E: Mo; intentie

Koning Toor fijn Majefteyt tot voor Doesborg gaan vinden , en op den t* funy

'^T'^n^cen cen Pafpoort en efcorte bekomen, ommeGecommitteerdensvande

Pafpoort be- Provincie te konnen afhalen, welk Pafpoort niet vorder dienende,

entenden ^i^eft 't haar Ed: Mo: goet gedacht, om op den ,; fnny te commit-
Gecomtnit- teeren de Heeren van Vl^ellimd-, Beraerfteyn en van der yoort , die
tserdens om , , r r \ r» • n. • t-»

Sauve-gaidc. onder t convoy van een rranlchen Kitmeelter meteenige Ruyterye

op den 'ï dito vertrokken, ommc Sauve-garde voor de Provincie en

Stad van Uytrccht te bekomen , met die hoope, dat immiddels de

furcheantie ofte afwendinge van fijne Majefteyts "Wapenen , op des

Generaliteyts Commidie en Rcfolutie van den ^f funy i6-ji, van

den Konink mochte werden geobttneert ; wefende haar Ho: Mo: Gc-
dcputeerdens ten dien eynde op den \\ funy van Uytrccht vertrok-

ken , en al fulx ten felven dage, alshaarEd: Mo: Gecommittcerdens

derwaarts gingen, al't welke de Staaten van Uytrecht by een Miffive

onder iV«wo 45. geproduccert aan haare Ho: Mo: bekent maak-

ten.

dfRoSSlJ OndertufTchen dat de Gedcputecrdens uyt waren , cjuam den Mar^
komt voor quis de Rochefort met fijn by-hebbende Leger op den \\ funy vaa
y«cc t,

jirnersfort naar Uytrecht ^ ende heeft, volgens notiile by de Heeren
der Stad Uytrecht ten felven dage daar van gehouden,door ecnOverfte

üjn aankomfte aan den eerften Borgermeefter doen bekent maaken,
met aanfegginge,dat hy voornemens vvas,met fijn by-hebbendeTrou-

pes
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pes in en door de Stad te trekken. De Vroedfchap daar overgecon-

voceert zijnde, heeft nanr overleg van alles, en infondcrheyt vanden
ftaat , daar inne fy haar gcprecipiteert vonden

, gercfolvecrt twee
Heeren Hamel en Veldlhijfen uyt den haren te committecren , om-
me Hoog-gemelteHeere Marquis kennilfe te geven , dat de voorfey-

de Deputatien aan den Konink van Vrankrijk waren afgegaan, ende
dat men alle uyren den iiytflag daar van te gemoet fag, ende dat der-

halven wilden vertrouwen, dat fijn Excellentie de Stad van in- en door-

tocht foiide willen verfchoonen. Diens volgende gemclte Heeren
Gecommitteerdens vertoogen en in 't korte gereverteert zijnde, alfo

fy den Heer Marqiiis tot by het CruysGafthuys, 't welk omtrent een
piftoolfchoot van de Stads-poorte gelegen is , met fijne Troupens ge-

avanceert vonden , hebben haar E. E. tervergaderingevande Vroed-
fchap gerapporteert , dat met fijn Excellentie waren verfprooken, dat

het Leger fijnen marfchbuyten om foude nemen, ende dat alleen hon-
dert Mufquettaires du Roy binnen de Stad ingenomen fouden worden.
Waar op fijn Excellentie met de voorfz. hondert Mufqucttaires inde trek met
Stad gekomen zijnde ,

heeft fich in perfoon naar het Stadhuys begeven, ^°° ^"^-

ende onder het ftellen van de ordres tot billetteringe van de voorfeyde Roy binnen"

Mufquettaircs ,
de Portiers met haarefleutels doen ontbieden, ende de «ïd^V"

iós^ in de Raad -kamer van haarafgevorderten naar fich genomen. De '«'s-

reft van 't Franfche Volk onder Rochefon quam niet binnen de Stad,

maar wierd gecampeert buyten de Catharync Poort , bezijde Lubbe-
nes. Het volk dat in de Stad was , hielt wacht aan de Poorten , en
wierd by fommige Burgers omtrent de Poorten, en aan S^ Jans Kerk-
hof geinquartiert.

Des anderen daags, wefende Vrydag den -,| funy ^ts naarmiddags, DeGecom-
zijn haar Ed: Mog: Gecommitteerdens uyt het Leger van fijn Ma'je- 5"'"ecrdens

fteyt te ruggc gekomen , en hebben gerapporteert, dat fy het verfoek dcrom.
*^

van Sauvegarde voor de Provincie en Stad van Uytrecht ingevolge

van haar Ed: Mo: refolütie gedaan hebbende , den Heere de Louvois
primier Minifter van fijn Majefteyt haar hadde te gemoet gevoert

,

dat den Konink met gekomen was, omme Sauvegardesteverlecnen,

maar om Steden en Provinciën te conqueftereni Ende dat fijne Maje-
fteyt haarfelfs hadde doen aanfeggen, dat fy een keer te rugge fouden

doen , omme naarder ende volkomender laft ofte pouvoir van de Hee-
ren haare principalen af te halen, waar op haar Ed:Mo: vernemende,

dat hare verwachtingen van geen fucces waren , door dien alles gan-

fchelijk quam te ontïtaan j Ende confidereerende , dat de Stad van Uy t-

Kkkk 3 recht
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recht byfich felfs (IwDewel nu ook al bereytsgeoccupecrt zijnde) alleen

niet bevoegt was voor de behoudenilTe der Kerken ten platten Lande,

ende de exercitie van de Gereformeerde Religie door de gehecle Pro-

vincie, confervatie van de Provinciale Collegien, indufie in de trada-

ten door welgemelte haar Ho: Mo: Gecommitteerdens van wegen de

famentlijke Bondgenoten te maken , ende de vordcre fo hooge en

importante Intereflen van de Provincie by het geaccordeerde , hier

kortelijk naarvolgende vervat , te verfoeken ; hebben haar genootfaakt

gevondeneenige Artictilen te onderwerpen, en door gemelte Heeren

Gecommitteerdens op haar Ed: Mo: naam aan fijn Majefteyt te doen
,

voordragen.

Capitulatie Den volgenden dag den II funj zijn voorverhaalde Heeren Gecom-
vanUytiecht.

j-nitj-gej-jens wederom naar fijne Majefteyt vertrokken, ende den i^ funy

des avonds gereverteert zijnde, hebben haar Ed: Mo: bekent gemaakt,

dat fijn Majefteyt daags te vooren den \\ defer aan de Provincie, en-

de der felveringefetenen onder anderen hadden geaccordeert.

I. Y\ -^^ ^^ exercitie ofte oe^eninge van de Gereformeerde Religie
,

gcli]kjdefelve tegenwoordig vvert geleert , de Academie endt

Schooien fullen blijven geconferveert.

1, Dat de Regennge van de Provincie , fulx die tegenwoordig ge-'

conftitueert is
, fal blijven by defelve forme , ende by de Perfonen , die de»

felve tegenwoordig bekleden.

5. Ende dat de Privilegiën ende gerechtigheden van de drie Leden

van Staten , ende van de Staden Steden in hungeheel fullen blijven.

4. Dat het Hof van fuflitie ende alle andere Ammen ende Offcien

ofte Bedieningen door de geheele Provincie fullen wordengecontinueert

in de Perfonen , die defelve tegenwoordig bekleden.

5'. Dat alle fchulden , lafien^ Capitalen en Renten van dien op de

Provincie, Stad, Steden en Communiteyten ftaande , fullen blijven ge-

continueert ende betaalt werden.

6. Dat de Provincie i Staden Steden van Vytrecht niet fullen vvor-

den geplundert , nochtegehouden l(ijn het felve afte kopen, ofte worden

gebrandfchat.

7. Dat de Provincie van Vytrecht , Stad of Steden van dien niet

fullen wordengebracht onder een particulier Heer,

%. Dat boven defen allen , de Provincie van Vytrecht fal werden
gemcludeert m fodamg travaat , als den Konink. Met de Staaten Gene-

raal fal komen te accorderen,

Stjn
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Sijrt Hoogheyt den Heer Prince van Orange op den t'. funy omtrent sijn Hoog-

fonnen-opgang, in gevolge vnn fijne Orcire, die Hy van haare Ho. op^de^Son-^

Mo. haddconttangcn, van voor Vytrecht met het boven gefpecifi- t'"envan

ceerdc Leger opgcbrookcn zijnde, maakt iiyt de noot een deugt, en
*

betoont dat hy een Spruyt uytdar Orangicn Bleet is, het welk noyt

fijnen V^yandontlag, hoe machtig die ook was, maar akijd met een
Prelent Oordeel en Helden-moet de vyandclijke fi.iccef]"cn ftuyte, en

den Nederlandichen Staat tegens alle gcdreygde onheylen confcrveer-

de; 'Want hy relolveert met dat klcyne Leger, dat maar een hand
vol volx was, den triumphantcn Fnnlchen Hanmbaly die met fo

nombrcufe Legers, dat fy het gcheele Land overftroomden en be-

dekten , voor de Poorten van Holland quam , te repoufleeren en den
gcbaanden wegattefiiijden, dien hy meende te paiTeeren tot in 't hert

van dat gefeegende Holland , 't welk fijn principaalfte Doelwit was,

en daarom hy de wapenen by na alleen hadde opgevat. Sijn Hoogheyt

dan als derechte Gideon en eeniglte Leyds-man in al die verwerrin-

gen confidereerende, dat de Provincie van Holland konde geinva.-

deert werden door 5. byibndereAdvenuen, als tot Bodegrave^ Muy-
deny Gorcumy Goevervvelle-Sluys ^n Schoonhoven^ verdeelt fijn kleyn

Leger in vijffen, en grijpt in eygener Perfoon poit op de dangereufte

plaats, namentlijk tot Bodegrave met 3. Regimenten te paard, als

fijn Garde, en de Regimenten van den Graaf van Najfauvv en den
Heer Eppe, en met 2. Regimenten te voet onder de Graaven van
Sürum en Solms. Hy beveelt Muyden aan den Veld- Mar[cha\
Vorfl Maurits van Najfauvv met 3. Regimenten te paard ander den
Prins van Salms en de Heeren van Obdam en Almelo, en met een

Regiment te voet onder Aquila\ Gorcum aan den Veld- Mar-
fchalk, VVurts met 2. Regimenten te paard onder 'j- Gravemoer

en fofephy en 2. te voet onder den Veld-Marfchalk^ fclfs en onder

Goldjleyn'y Goeverwelle-fuys aan den Graaf van Hornes Generaal

van de Artrllerye met 4. Regimenten te paard onder de Graven van

VValde\ en van Merode , en onder den Baron fïbergen en den

"Heer Harfoltey meteen Regim.ent te voet onderden Graaf van
Hornes {th^y Schoonhoven aan dti\ Marejuis de Louvigny met twee
Regimenten te paard onder den Heer van Ginkel en Don Sar-

miemoy en met een Regiment te voet onder den Marqms de We-
Jierlo.

Alle vijf defc Poften lagen geheel ontreddert, alle "Weegen daar dieóplTjne

omtrent waren door de cxcefïive droogte als een vloer gebaant , en de
'^'^^l^ufó-

Slooten ilen lagen.
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Slootcn en Wateren waren uytgedroogt, byna alle inwoonders vluch-

ten Holland in, cndicder over bleeven, hadden eenquaat vertrou-

wen op der Staatcn Militie, bcfchuldigende delelve opentlijk van Ver-

raat ; alle Wagens , Schoppen en andere nodige Inftrumenten waren

van kant j niets bleet over , als defolate verlatene Paflagien, die den
dochverfee- Qy^j^yal der Vvanden alle omfien verwachten. Doch hoe groot de
kcrt wierden i q ti ) J
door de vigi- noot was , nochgrooter was de v^ouragic van 5>;;« Hoogbeyt, van de

sij'n'^Hooe-
bcyde Veld-Marlchalken en van de andere Commandanten ; Men or-

beyt.&c. donncerdc, men torftc, men droeg alle nootwcndigheden, dietebe-

komen waren , men haalde volk by de werken , men groef, men kruy-

de, men arbeyde dagen nacht door malkanderen, als de werkfame ^

mieren , en bracht defelve defolate Pollen door behulp van water, dat

men door de groote Sluyfen en doorgcfteekcn Dyken over "'t Land de-

de ftroomen , in eenig Poftuyr van Defenfie.

De Koning De Tijdinge , hoe dat door Si)n Hoogheyts goede voorforgc de

ifjkfoektdc Frontierenvan holland verfeekert, en door 'toverftroomende wa-
Hoiianders ter inaccelfibel gemaakt wierden , ter ooren vanden Franfchen Ko-

te nodigen ning komcndc, dede hem publiceeren een Aöe, onder Num*. ^6.

cevé'nvan^"'
daarbyhy fijne onrechtvaardige voornemens wilde juflificeeren met

haarcstee- hetgoede fucces fijner Wapenen, en de Hollanders onder prelentatie

fctefonda-' van alle bencficien induceeren , om fich in fijne befcherminge over te

oienten, geven, dat hyhaar anderfins met de uyterfte ftrathcyt foude hande-

len ; Even als of de W'apenen een Rechter waren over de Rechtvaar-

digheyt van een Oorlog, gelijk Lucanm feyt in fijn 7. Boek. V{<£C

Tranrche be- acies vifliim faflura nocentem efl ; En even als of de Nederlanders

h^yl.''
"

niet kenden den loofcnaartenbcdrieglijkheyt der Franfchen , dewel-

ke al voor twee duyfent jaaren bekent en berucht isgewceft, gelijk

Floru4 in fijn 3. Boek feyt. Niemant moet denken ^ dat de Franfche al-

leen woedende '^ijn y maar fy gaan ook^met bedrogom-, om welke rede-

nen Ptolem^Ms Koning van Macedonien fcyde , dat hy geen Vreede met

de Franfchen wilde maaken , 't en zjy fy haare eygene Princen tot Ofia-

giers fielden y en haare walenen overgaven ^ dewijl hy haar niet ver-

trouwde , of mojien ontwapent "^tjn.

Defe Trouloosheyt der Franfchen blijkt mede niet alleen uyt het

gene wy hier voorenop Pag. 72. hebben verhandelt, maar ook uyt

veele pafTagies in dit Derde Deel, daar fy toonden, dat haareParole

niet langer bondig was , als fy daar uyt voordeel konden trekken

.

sijnHoog- Terwylen Stjn Hoogheyt met de voorfz. 5. Regimenten van Uyt-

totwoaden. ^^^^^ "^^r Bodegrave trok, en delibereerde, waar hy 't beft Poft fou-

de
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de vatten, werdende daar toe van de HoUandfche Heeren gerccom-

mandeei't de Goutfe Slujs , en van de Spaanfe de Nieuwer-V>rugge en

Bodegrnvcy arriveerde hy ecrft tot VV^oerden^ daar hy cenigen tijd op

't Kalteel raat-pleegde , hoe die Stad 't beft tedcfendeerenwas, doch

alfo den Vyand alle ogenblikken verwacht wierde, en de Stad fonder

opgemaakte Fortificatien lag, envanalle Vivresen Ammunitie on-

voorfien was, hebbende elk Burger alleen 3. ponden Buskruyt, datfy

onlangs ontfangen hadden ; Tomoft SijnHooahejt met groot leetwe- dat hywedet

fen defe Stad verlaten , waar doorfogroote alteratie daar binnen ont- "^"ftcvetla-r

ftont , dat elk byna met pak en fak focht te vluchten , 't welk alleen ge-

fchut wierde doordeCordaatheyt van denBailluw, die de Burgeren

beloofde by te blyven , fo lang hy noch bloet in de aderen hadde. On-
dertuflchen quam tijdinge , dat Ujtrecht met Franfche Sauve-gardes

albcfetwas, waar opeenigeinalleftiltede Burgers van huystothuys

vraagden, of fy fich liever onder de Franfchen wilden begeven, of

een bloed-bad verwachten? En alfo niemand tot dit laatlte was ge- woerden

negen, noch daar toe fijn woort wilde geven, refolveerde de Magi- pu"èSden's

ftraat Gecommitteerdens na den Franfchen Koning te fenden , dewel- "f^en Ko-

ke tot haarcnTolk in'tFranfch mede voerden den voorfz, Bailluw,
"'"^

en tothaarenTaalman in 't Latijn den Redor van de Schooien. De-
fe namen gefamentlijkhaare reyfe op Vytrecht^ dat fy toen al met een
goct getal Franfche befet vonden , en maakten haar Accoord fo verre

klaar, dat'eropdcn i^.funy 's avontstuflchen 7. en S.uyren 3. Sau-

ve-gardes van den Koning binnen VVoercien quamen, dewclke'svol- en krijgt

genden daags van 200. Ruytersgevolgt wierden, die Lijf-gardes van binnen!"^*
den Koning en meeft Edelluydcn waren. Defe Ruyters loftcn de

Burger-wachten af van de Poorten , en deden defélve , fonderde min-

fte overlaft , naar haare refpeclive huyfcn vertrekken , en na dat fy fich

felven en haare paarden wat vervarft, en alles betaalt wat fy verteere

hadden, vertrokken fy, uytgenomen 60. Ruyters, die alleen tot be-

fèttinge bleeven , onder den Marcjuis Genlts na Montfoon en Onde-

vvatery waarfchouwende die van Woerden .,
dat fy lich wel fouden

wachten voor de gene, die nahun fouden komen, envoornamcntlijk

voor 't Voetvolk, om dat het kromme vint^eren haddc, gelijk de-

VVoerdcnaars naderhand met grootc fchaadc de waarhcyt daar van

hebben beproeft.

MoNTFOORT mede als andere nabuyrigc Steeden van Fortifi- ^^^'^'"''1.

catie, Garnifoen en Ammunitie onvoorfien zijnde , kreeg den i'^. van de Fran-

fmj^ yooi diZm\\^2.^^^ïiMvirqukGenlvs met omtrent 150. M"^- cor^feèit.

Llll qucttai-
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quettairen te paard voor haare Poorten , dewelke van den Heer van

Oukpop Marjchalkyan den Lande van Montfoort, en van de Burger-

meeftcrseyften deflcLitels van de Stads-poorten, dewelke aan hem,

na eenigeverwiflelinge van reedenen, on^trent ! quarticr uyrs daar

na wierden overgegeven, de Poorten geopent, en deBurgerye, die

de wacht haddc, aangcleyt, dat Ty fich met haar geweer naar huys

fouden begeven , waar op hy met 80. Mufquettairen daar binnen

trok , en de Stad in den naam des KoningS in poirdTle nam , belooven-

de aan haar, gehjk aan de andere fteeden, die Sauve-garde verfocht

hadden, rckrve van Vryheyt, Rehgie , Privilegie, en PoHtiquc

Regceringe.

OUDEWA- iJe Stad O u d ew a t e r leggende in de Provincie van Holland,

foektaffi' mede gecnfinsvoorlien zijnde van eenige Fortificatie, Garnifocn en
ftcntic by de Ammunitie, cniiendeopden 13. Jwnj i6yi. des middags door haarc

' Stad veele perfoonen, met haare Vrouwen, Kinderen en Goederen

uyt de Betauvve en het SnchivanVjtrecht rcylcn na andere fteeden

in Hollandy vluchtende voor de aannaderende Franfche, die byhet

Tolhnys door den Rijn in de Betauwe gekomen waren , hectt de

Vroedfchap der felver fteede des avonts laat gerefolveert , door eenige

Gecommitteerdens de Heeren Staaten van Holland of der felver

Gecommitteerde Raden te notificceren haaren flechten toeftand en

manquement van alles , en te verfocken aflïftentie en ordre , dewelke

van de Gecommitteerdens fchier niet tot antwoord kreegcn , als , met

ophaalinge der fchouderen , dat Oudevvater niet wel konde befchermt

werden, waar op die van de Stad deden inkoopen twee Tonnetjes Buf-

kruyt met eenige Boffen Lonten, en refolveerden , op den 19. funy

om af te wachten, (nadat TJfelfiejn, lianen, Cuylenborg^Crc. alree

met Sauve-garde van den Koning befet waren) wat de Provincie van

Vytrecht door haare Gedeputeerdens in 't Franfche Leger fouden ver-

richten. En als fy naderhand vernamen , dat de Stad en fteeden vaa

Vytrecht met Franfche Sauve-gardes al waren voorfien, en des Ko-

nings Leger alree voor en om Vytrecht gecampeert lag, en alle uy-

ren voor haare Poorten ftond te komen ; dat het Leger van den Staat

onderden Heere PrincevanOrange zf^eCokt was, en beneden haare

Stad aan GoefanyervvellekensSlnySy Nievver-Brugge , cjrc. gecam-

peert was , waar door fy afgefneden waren van de andere Steeden van

dcttSdr°'
^o^l^nd\ en dat den r/«/ afgedamt was , waar door fy voor men-

maai een bc- fchen en Vecgecn Water konden bekomen tot vervarfmge, hebben

d«fdvT"°^y.^P '^«^n 23. fHny gedeputeert VVüUmTrom^fr Burgermeefter

M^'Johan
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M'. fohan de Koning en D*, facobus Mofvvïjk^ Scheepenen aan de

Heeren Staaten van Heiland en yyefi-f^nejland , om de voorn, peri-

culen aan haar Ed: Groot Mog: by requefte te demonftreeren , en haar

advys te verfoeken , wat by de Regenten van Oudevvater ten beften

van de Ingefetene , en voorkominge van de totale ruïne der Stad en

Burgerye te doen ftont ; Op welk requeft de boven gemelde Staa- daar van

ten niets hebben geappoftilleert , maar de Leedcn der Weiver Verga-
[{[Q^fty"^f.

deringe , die daarop mede particulierhjk hooft voor hooft wierden ftngr,

aangefprooken , raden het innemen van Sauve-garde noch afnoch aan,

maar feyden , dat de Stad Oudevvater en deflelfs Burgerye in de bekom-
merlijkfte ftand waren , en datfy vanhaare Ed. Groot Mog. voordefen

tijd niet konden geholpen worden.

Defen Hechten trooft , in fulke gevaarlijke conftitutie , dede de waar op ^y

Vroetfchap op den volgenden dag , zijnde den 24. funy eenparig- sruvT-gardc

lijk refolveeren , dat men op het exempel van VVoerden en xjjt-
**" 1^"

recht tO^c. Sauve-garde foude verfoeken, ten welken eyndegecom-
^

mitteert wierden Cornelk de Lange Burgermeefter Pieter ?acohfe

van der Horji Out Burgermeefter facob Bartholomeefe Bodegraven

Vroedfchap , en Z)ïV)^TVöwpfr Secretaris , om op den volgenden dag

's morgens den 25. dito gemunieert met behoorlijke procuratie, on-

der de voorfz. Steede Groot- zegel haar te begeeven naar ujtrecht ,

en aldaar of daar omtrent Sauve-garde van fijn Koninklijke Majefteyt,

of den genen , die daar toe gequalificeert was , te verfoeken op dien

voet , als Ujtrecht i
VVoerden^ Crc. mochten gecapituleert hebben.

Defe Gecommitteerdens komende tot Momfoort^ vonden aldaar den

Marquts Genlis , die bcfig was defelve Stad met Sauve-garde tej ver-

fekeren , aan den welken fy , by dieoccafie, door den Heer van Ou-
koop , Afarfchalk_ van den Lande van A'fontfoort , notificeerden

haare prefentie en verfoek , dat haar van hem aanftonds toej^cftaan

wierd, metbetuyginge van alle vriendfchap, feggendc datfy wel hadden

gedaan , dat fy den Koning waren te gemoct gekomen, diemetfijne

macht fo naby genadert was ; dat hy anders van fins was geweeft, om
van ftonden aan met fijne byhebbendeTroupen te marchcerenna Ou-
devvater , om die Stad voor den Koning op te eyfchen , en in pofleffie te

nemen. Hy gaf de Gecommitteerdens mede tot cnnvooy 10. a 12.

Ruyters , en volgden haar op de hielen na met omtrent 300. Muf-
quettaircn te paard , tot een quartier uyrs van Oudevvater , alwaar hy

2. uyt de voorfz. Gedeputecrdens , als den voorfz. van der Horfl en

Bodegraven by hem hielt , fendende de 2. andere na binnen , om
Li 11 2 haar
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haar wedet-vaaren aan de Vroctfchap te rapporteeren, die daarop een-

fteii;mif refolveerde de Sleutels van de Poorten aan den Aiarqu^ te

prefentecren ,
gelijk gefchiede , waar op de Nieuwe- Poort ^co^ent,

die daar en de MarcjHis met (tjii byhcbbende Mufqucttairen omtrent i i.uyren
binnenkomt,

yf^Qj-j^iJ^aas ingelaten wierd , die de HdUvrugge en de ftraatendaar

omtrent in^befatinge gencvmen hebbende , ccnige van de Regeeringe

en principaalfte Burgers tot fich riep , aan dewekehy opcnthjk betiu g-

de , dat hy de Stad Oudevvater in den naam des Komngs van l^rankc

n)k, in pofllfHe nam > dat de Burgeren, Inwoonderen en de Regeeringe

van dieji fouden blyvenin haar geheel, en behouden Vryheyt van Con-

fcientie, Reliqie ,
Privilegiën, &c» alles gelijk alle andere fteeden

,

die Sauve t^arde hadden ingenomen , en ^0.(1^ daar op óo.ayo. Muf-

quetraircn bv de voornaamlie Burgers billetteeren , die haar van alle

onderhout voor ha.;r en haare paarden moften voorfien , rijdende ielfs

Diet de rcft ten felven dage daar wederom uytj Zedert welken tijd byna

da^elijx , al tot laften van de Burgers, nieuw volk daarin en uyt trok,

dat alle de Plantagien om de Stads Grachten liet af hakken, en appro-

priecren tot Palliffaden , om de Stad daar mede te fortificeeren , waar

toe't felve Volk uyt de Burgers dagelijx loo. mannen commandeerde,

die uvt de Stads middelen ook moften betaalt werden.

Den 29. dito dede den Commandant de Burgcrmeefters en Scheepe-

nen aanfeqi^en, dat de Mufquettairen en Cavalliers niet waren voorfien

van KruytVn Loot, waar van hy eenige uytdeelinge begeerde , gelijk de

Stad ook 40. ponden kruytén 4.0. ponden koegels uytdeelde onder 100.

Mufquettairen en der fel ver Officieren,

Defe ongehoorde fucceflen , en het fubijtaannaderenderVyanden

bracht geheel Holland en Zeeland in de grootfte confternatie en

ongemecncnfchrik, den Hemel, die voor den Regen lang was befloo-

ten geweeft , en nu met een naare hitte en hangende wolken be-

dekt was , fcheen dien fchriktevcrmeeren; elk ftond als bedwelmt en

ftom ; elk was fijn huys te kleyn en te bang , daarom hy hem bcgafop de

Straat, waar hy niet anders tot fijnentrooft ontmoete, als gekerm en

miferie ; elk liet fijn hooft hangen als een biefe ; elk fcheen fijne Sen-

tentie des doods ontfangen te hebben ; de Ambachten ftonden ftil j de

Winkels waren toe gedaan ; de Rechtbanken waren gcflooten j de

Academiën en Schooien maakten Vacantie ; de Kerken daar en tegen

wierden te kleyn voor alle de bemuwde herten , die van angft meer

fuchtcn , als fy konden bidden; elk was raadeloos en verleegen, om
fieh met de fijne te bergen voor den Blixem van denFraufchen Jupi-

ter.

GtOOte al-

teratie in

Holland en

Zeeland.
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ter , die met fijne Trawanten alles fcheen te willen vernielen ; veele

verfonden haare Vrouwen en kinderen met haarcn beften fchat naar

Engeland, Brabant y Denemarken , Hamburg , Bnenien , Embden
^

ja na l^rankri)^^ felve ; veele vergroevcn haarekoltelijkhceden in kel-

ders ,
putten en lioovcn ; andere inccfcldcn die in Muyren , omfc te fal-

veeren uyc de klauwen der aankomende root-gierige ; vcclc wenftcn

,

dat men al met accoord onder de Engelfche, andere onder de Franfche

. was gebracht, uyt vreefe van het bloet-bad en andere onheylen, diefy

te gcmoetfagen.

In de meclto Regenten bemerkte men de waarheyt van dien fpreuk, Confufie in

dat God haar de wijsheyt ontneemt , als hy een Land wil ftraften;
^^^2^"^^"-

want haare raadflagen waren confuys ; haare herten waren met

fchrik bevangen ; niemand wift byna , waar hy het werk van De-
fenlie foude aanvatten, airo'*t felve te groot, en de tijd te kort was,

om op een ftip de turie der aankomende Vyanden te ftuytcn. De Hoe de

Obli^atien op het Land liepen af tot 30. en minder ten hondert
; affloc^ea!*

de Ooft-Indifche Aólien , die voorheen tot 572. guldens verkoft

waren , wierden geprefenteert voor 250. guldens , hetBankgeld,

dat te vooren fomtijds 5. ten hondert waardiger was , als het Kas-

geld , wierd nu 4, a ').j)ro Cento minder verkoft als het felve , ter

oorfake, dat de Wiflelbanken mede geflooten waren. Op een ge-

meen Gerucht , als dat Siin Hooghejt met eenige duyfent mannen
binnen ZJytrecht was getrokken, om de Stad met alle rigeur tedc-

fcndeeren, de prefente Burgers daar toe mede te encourageeren , en de

gevluchte weder in te daagen op verlies van haare Burgcrfchap en

confifcatie van alle goederen , veranderde de verflagenthcyt in Hol-

land op eenige plaatfcnfofubit, dat deObligatien op't Land weder

tot 92. a 93. de Ooft-Indifche Adien tot 340. en het Bank-geld

tot 2. pro Cento opfloegen , 't welk geen langer ftand hielt, als dat

de on-waarheyt van "'t voorfz. Gerucht bekent wierd , want toen

keerde die gemeene Couragie weder in fuiken Paniqucn Vreefe of Gemfthcyt

Algemeenen Schrik, dat daar van byna niemand onbevangen bleef,
l^^°^^^fj

als alleen fommigeRooms-gednde, die den Fransman, als haaren Ver- meenc ver-

loffer met verlangen tegemoet fagen, en eenige Perfoonen, die het ^^^"^ ^^''

Secreet van de Miife fchecnen te weten , alfo fy weynig bekommcringe

hadden , en andere benauwde herten vertrooftcn op defe wijfe :

Vf^eeflgerufl engoeds moets , alles fal fonder merkelijk, ongeval van de;i

Staat y en met weinige veranderinge ajloopen y het heek Land falfo-glat

cvergaan , als een Vmhn-toHVV.
Llll 5 In
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In den Haag kreeg fceker Predicant van een Heer , dien hy ver-

troudc des Staats geheymen mede wei- te weten , en dien hy op de

ftraat ontmoetende afvraagde , hoe 't doch noch met het Land foude

afloopen , tot antvvoort : Domine hout goeden moet , de Veranderinge ,

die op handen is
, fal kleyn Xijn , wantgyfult in uwe Kerkj wy tn onfe

Regeeringe^ enelk^in fijn volle befit hhjven, Defegeruftheytbefpeurde

men mede in eenige voorname Vrouwen en Kinderen , die andere

bedroefde zielen vertroofteneneen moet infpraaken met woorden, die

aan veele groote fufpicie baarden.

In de meefte Steden maakten men geen anderen ftaat , als de Sleutels

den Vyand te gemoet te brengen , als hy mochte komen aan te na-

deren ; Sommige Steeden hadden, gelijk men wil verfeekeren , fich

Sommige ^\ bedektelijk met Sauve-gardes voorfien , om fich van haar te be-

sïuve"gaV dienen in de noot ; Elders ja in den Haag felve feyde men , dat de
'^"' Sauve-Tardes bedektelijk te koop geftelt waren met curieufe trekken

en Hierogljphifche beteekeningcn ; Veele affirmeerden met aflurantie

wel te weten , dat fommige vreemde Minifhcrs en fommige der voor-

naamfte Rooms-gefinde met Sauve-gardes waren gefecourecrt. In

anders wa- fomma de Confufie en Panique vreefe was fo groot , dat eenige Steeden
ren confuys

„^^^^ j^^j^^ '^^^ 'j. ^.^j.j^ floecien , om fich te {lellen in poftuyr van dcfenfie,
en radeloos , ö . i i i • j i i

•
i i

maar lieten alles ongereddert liggen ; dat andere , die haar meenden te

defendecren , de middelen daar toe verkeerdelijk opvatten , en het paard

achter den ploeg fpanden; fodatweynigequamentotdiebedaartheyt,

om haar met ordre defenfief te maken ; Want in de meefte Vroedfchap-

pen, daarmendifputecrdc, of men fich foude verweeren, of byeen Ca-

pitulatie overgeven , wierd refolutie tot het laatfte genomen ; In de

Staats-CollcgicnfigeenLitop'tander, niemand wiftuytkomft , men
begon op den 14. ^imy altedeliberecrcn, wat men in dit gevaar foude

doen, of men 't uyterfte afwachten foude , of een eerlijke Capitulatie

Raadvan maken; mcnvnagdcdenRaad-Penfionaris^<?/>7^/>, die men altijd om
penaonaJis ^»j"e Onvergelijkelijke promptitude en prefent Oordeel als een Oracul
Mr. Jan yan Delphos hadde gcvenereert , welk het fecuyrlte en befte expediënt

' ' mochte zijn in defen algemeenen noot, diedaaropproponeerde, dat

men moft uyt den naam van de Unie een aanfienlijk Perfoon defpi-

cieeren aan den Koning vanVrankrijk,omme te hooren,wat Sijne Maje-

fteyt van den Staat begeerde , en hoe dat beft een accoort foude wefen

uyt te vinden , en dat daar van rapport foude behooren gedaan te werdert

binnen de Stad Amflerdamt waar heen men de F'ergaderinge van Hol-

land aanftonts mofte transporteeren , en de Leden haar confent daar toe

in-
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inbrengen ; dcfclve Raad-Penfionaris ten dien eynde mondelinge die fijne

vooiTpcllende in de Vergaderingc , om by yder een van de Leden aan- aanauéde

geteckcnc te werden van woordc totwoorde, dat van wegens haare Y*^^^
"'"

c? ' D de Vcrcadc-

£d. Gr. Mog. ter Generaliteyt de faalde daar heenen lal werden ge- ringemon-

dirigeert, ten eynde van haare Ho. ^\og. gedecerneert moge wcr- £^^]è"p^''

den een aanfienlijke Deputatie aan den KomngV(inVr.^nkrijk^ mits-

gaders een Extraordinaire Befcndinoe aan den Konino van Groot r'^f:^^^^'
c> ^ O o lendin'*Gtc

Brittannicn y tot luiken eftccfte, dataandeecne zijde hy den Hoo^qe- doen aan den

melden KomnJ^an yranJirïjk^ fal werden verfocht openinge van de
y^ankniiif"

conditicn , waaropSijneMajelleytfich foude gelieven te laten difpo-

neercn , fijne wapenen niet verder tegens defen Staat te gcbruykv^n ; en

dat aan de andere zijde de Hoog-gcdachtc Koning van Groot Britan- f" aan den

men mede fal worden verfocht, lich te willen expliceercn aangaande Encéh^nd,^"

deconditien, op dewelke Sijne Majefteyt genegen is, fich met defen

Staat toteeii Vreedetc laten difponceren, en (ijnegocdc officien en

coöperatien te willen laten gebruyken, om deHoog-gedachtc /Cö-

ningvanVrankrijk. tot equitable conditien met defen Staat te difpo-

nceren. Dat ook voorts haare Ho. Mo?, fal worden aangeboden
,
?™ ^^^

,,_ ttt-i- iTiio Staats Col-
haar Staats-gewyie Vergadernige, met den Raad vanbtaten en vor- legiente

dereGeneralitcyts Collegien voortaan te houden voor eenigen tijd,
"en"ifa°Am-

engeduyrendedefe jcgenwoordige ongelegentheyt, binnen de Stad flerdam,

van yimfierdam ^ en dat de rcfpeflive Ledenvan defe Vergaderinge baarèVrin-

illico van de Heeren haare Principalen fullen gaan verfoeken abfoluyt cipaien te

pouvoir en ongelimiteerde authorilatie,omme de voorfz. onderhan- abfoiuyc

delingen, naar gelegentheyt van tijden en faaken te mogen voltrekken, po"voir tot

en doen voltrekken op fodanige conditien, als met de meefte veylig- handeiingc,

heyt , fcekerheyt en vryheyt van den Staat fal konnen werden geobti-

neert; Dat middelerwijle met een fpoedige en rigoureufe executie

van de commifTien op 't inlaten van Water, en 't leggen van Forten in

derefpeftivediftriften overnacht en dag fal werden voort gevaaren

,

als mede van de Fortificatien en de voorfieninge van nodige Oorlogs-

Inftiumenten en Behoeften van en in de Steeden op de Frontieren van

defe Provincie gelegen , en met alle vordere middelen van tegenweer

albereyts geprojefteert, en noch naader te beramen, en datdefclve

Leden van defe vergaderinge haar wederom by den anderen fullen be-

vinden, en de laft van haare Heeren Principalen openen binnen de

gemelde Stad van j4mjierdam op Vrydag den 17. funy toeko- welker Laft

mende ten S.uyren, en hebben de Heeren Gedeputeerden van komïno"pe-

Amfierdam aangenomen by de Heeren haare Principalen de faak
')^^J^'j"Jj^^

daar
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daartoctebclcydcn, datfo welde Hoog-gemelde Vergaderinge van

haare Ho. Mo. met den Raad van Staten en andere Generaliteyts Col-

legien , als de Staats-gewijfe Vergaderinge van haar Ed. Gro. Mog.
metdcHeeren derfelver Gecommitteerde Raden, en verdere Pro-

vinciale Collegien daar aan dependeerende , binnen den Stadhuyfe der

voorfz. Steede , en andere bcquame plaatfen, met behoorlijke Kamers
en Vertrekken mogen werden geaccommodcert, in gevolge van

"t welke eenige Gecommitteerde uyt de Noort-HoUandlche Steeden

alwaareeni- tot Amfterdam ook compareerden, meenendedatde Vergaderinge

dten'e^y'ilde^"
daar foiide gehouden werden , \ welk fchecn dat belet wierd door de

Compareer- Zuyd-HoUandfche Steeden , dewelke vrccfende, dat Ty, door den
'"*

doorbreuk der Vyanden in Holland, fouden van haare Steeden afge-

fncden werden, tot Amjierdam niet wilden verfchijnen. Doch den
De Heer B«- Heer Bogart Gecommitteerde Raad van wegens de Stad X)d/r kreeg

om na Am- ordre ondcr 't Zegel van de Hecren Staten van Hollanden VVe^-Vries-
fterdam het y_y,^ om al het Gefchut en het geheele Magazijn van Delft naar

Deitt te bren- Amflerdam te vervoeren ; en hoewel delelve Heer luiken Commiffie
S'^"* Tochtte cxcufeeren, om redenen dat de Gemeente van Delft hem

daarover als een der prctenfc Verraders foudc fufpedeeren en mis-

handelen, fo wierd hcmdcfelve commifTie nochtans gcinjungeert,

die hy aan den Commis van 'tfelve Magazijn communiceerde, de-

welke daarop dcfclve f»vaarighcyt moveerde, en daar en boven noch

feyde, datdeQuantiteytvande Artillerye, Ammunitie en Oorlogs-

Inftrumenten in 't Magazijn fo groot was, dat tot transport van dien

vereyfl; wierden ten minftcn 6. wecken tijds, "'t welk qualijk over

een quam met het Tcggcn van die gene , dewelke fo veele follicitce-

rcndc Steeden en Forten in haare uyterfte verlegenheyt daar mede
fouden afgcfct hebben , als oftcr in'sLands Magazijn geen voorraad

meer was.
Gecommit- Witï op volgde 's anderen daags den 15. fmy een approbatoirc

fonden na de rcfolutie ter Gcneraliteyt, en wierden by haare Hoog Mo^. (fonder

van"Erf^ehnd
^^ig-fpraak cn hct advijs van de Hollandfche Steeden af te wach-

en viankrijk. ten , waarheencndc refpedive Leden uyt de Vergaderinge van haar

Ed. Groot Mog. waren vertrokken) aan <\ci\ Koning van Vrankrijk

gcdeputccrt de Hecren van Gent wegens Gelderland , de Groot

wegens Holland , van Oudtjk^ wegens Zeeland , en Eck^ wegens
Groeningen, en aan den Koning van Engeland de Hecren Ale-
vvi'yn uyt Holland, de VVee van Uytrccht, en van Ejk^v^nGroc-
ningen.

De
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DeGedeputecrdensnaden Koningvan Engeland tot Gravefende'^^^^^^^^^'

arriveerende wierden van den Heer Boreel Ambafladeiir van defen Engdand^^"

Staat aan 't Engelfche Hof, die aldaar fijn Paspoort geobtineert hadde, ^°"^" •

om naar Holland weder over te fcheepen , ontmoet en verwelkomt

,

waar van ten Hove advertentie gedaan zijnde , wierden defelveHee-
ren Gedeputeerdens met den Heer Boreel door ordre van den Ko-
ning opgchaalt en gelogeert in Zommerfetshaus , van waar fy naar
Hamtoncourt als in een eerlijke gevangenis gevoert wierden, ter tijd

toe , dat men Kondfchap hadde van den Franfchen Koning , om te

weten , of en hoe men met defe Gedeputeerdens foude handelen , alfo

men fchroomde het minfte dien aangaande te doen , fondcr fijne com-
municatie , en dewijl men hem ontfag de minfte reden van oftenfie te

geven. Hier wierden fy Gedeputeerdens fo lang getradeert, tot men
befcheyt van den Franfchen Koning hadde , waar op men 4. Heeren

,

als den Hertog van 5«i^^/>7^/7^w, den Graafvan ArUngton^ den Graaf
van Schafshurry en den Mylord KUjford tot Commiflariflen nomi-
neerde, om derfelverPropofitietehooren.

Defe Heeren met de gemelde Gedeputeerdens in conferentie tree-

dendc , in meeninge om ecnige openinge en aanbicdinge te ontfangen
tot een accommodement, vernameneen heel ander voorftel, als fy enwatfy

verwacht hadden, te weten, dat fy Gedeputeerde gekomen waren, fteSdcn?°''

om te vernemen, wat fijne Majefteyt voor middelen foude gelieven

voor te flaan , om tot een Vreede te komen.
De Koning by't Rapport van fijne Commiflariflen fulx vernemen-

de, wierd gramftoorig, en feyde aan de Heeren van fijne Secrete Raad-
Kamer, dat hy admireerde detrotsheyten obfliinaatheytder Hollan-
ders, dewelke in plaats fy hem. foudenfoubattenenfolliciteerenom
fijne Vriendfchap , nu fy inde uyterfte noot zijn van te vallen , hem
quamen afvraagen , wat hy te feggen hadde, Uytconfideratie van de-
fen flechten toeftand in Holland , en van de groote en fubitc pro-
grefl'en der Franfchen, ftondde Koningvan Engeland verbaall, vree- De Koning

fende een dag na de Marktte fullen komen , en alles onder 't Franfche fcnt^iSat
gebiet te vinden , waar om hy niet alleen expreflcnsheen en weer, faveurs na

maar ook den Heer Vicomte HaUfax haaftig over fond na Hol-
"° *" '

landy als hy hoorde , dat de Franfche Vytrecht naderden; Envcr-
ftaan hebbende , dat het over was , fond hy in aller fpoct op Acw
29. ^uny van Londen den Hertog van Bukkmgham , en den Graaf
van u4rlington na de Vcrecnigdc Nederlanden , en na het Franfche
Leger, waar heen fy van verfcheyde andere Gecommitteerdens ge-

Mmmm volgt
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volgt wierden, om het Intereft van haaren Koning waar te nemen, dat

hecTelvevandeFranrchein haaren voorfpoet niet mochte veracht ea

verworpen werden, daar van hier na breder, als vv/gefienfuUen heb-

ben , wat by de Franfche en Nederlanders immiddels voorviel.

DeGedepu- De boven genoemde Gcdeputcerdcns aan den KoniPgvanyrank^

de" Koning njk^ op den i6. fmy uyt den Haag reyfcnde , arriveerden op
van Vrank- jjeni7. 7«^y tot Uytrecht , van waar ly een brief aan den Pn«/ï^^«
ri|k vertrok- ,/',/. ^

i
-^

• • i n •
i ^ rr- //

kenuytden Co'^de (die na haare opmic denaaltevvas, zijnde van t 1 olhuys om
**'^*

lijnc quetfure naar £»ïw^rij^gebracht) fondcn met een Trompetter,

om een Pafpoortte bekomen tot haar veylige reyfc, en daar na met

het Leger van Stpt Hoogheyt , dat fijn Hooft-qiiarticr ging nemen

omtrent Niewwer-Brugge , vertrokken tot VV'oerden toe, daar fy

dry dagen vertoefden , om aldaar in meerder fccuriteyt, als tot Vyt-

recht af te wachten de wederom komfte van den voorfz. Trompet-

ter. Onderwijlen hadde den Marfchalck de Turenne den opgcmel-

den Brief ontfangen, en aan den Koning voor Doesborg gefonden,

die aanftonts een pafpoort dcde vervaardigen , en op Vytrecht fen-

den, van waarde Copye haar Gedeputeerdens op den 20. dito

'savontsom 8. uyrentot /^^ofr^^« wierdbehandigt onder 't couvert

van cenmiffive, van deHeeren Staten vanVytrecht door een Trom-
petter daar toe expres gedepecheert, waar op fy 's volgende morgens

oen 2 1 . dito haar tranfporteerden naar Uytreciot , alwaar fy een Fran-

fchen Ritmeefter met 20. Riiytcrs vonden vaardig ftaan, om hun

tot fecuriteyt van haar vordere reyfc te convoyeeren na den Koning op

't Huys den Uylenpas voor Doesborg , welke Stad hy toen belegert

huiddc. Dien felvenavontquamen de Gedeputeerdens noch tot Rhe-

neHy enden volgenden naarmiddag in 't Dorp AV^^^^tf/, dat gelegen

enkomen \s dicht by den Uylenpas ; Des morgens, zijnde den 23. duo, om
Legcrvooi /• uyrcn wierden fy bcfocht door de Hceren de Louvoy en Pompone
poesborg, bcvde Secrctariflen van Staat, en uyt ordre van den Koning afgc-

de Louvoy vraagt , of fy abfoluyt pouvoir hadden , om met fijne Majefteyt nna-

^^1°^^^^^ lijktetrafleeren; en wat middel de Staten wel fouden willen voor%
inconreren- _* '

r i- x 1 r -re
tic treden, flaan , om te komen tot een ipoedigc Vreede ? En als fy Secretarilien

daar op tot antwoord ontfingen, als dat fy Gedeputeerdens alleen-

lijk afgevaardigt waren , om uyt fijne Chriftelijke Majefteyt te vernc*

men, wat fijn beliefte foude zijn , alfo haare Heeren en Meeftersge-

dacht hadden , meerder eer voor fijne Majefteyt te refideeren in het

geven van voorflagen tot accommodatie , als in defelve te ontfangen

;

"Waarop gerepliceertwierde, dat de Koning nieten tradeerde, als

met
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met Gevolmachtigde ; dat men moft confidereeren , dat het geen de

Koning in had, hem nueygenwas, endatdereft haaft foude volgen,

en dat de Koning^ de koften van den Oorlog voor fich en fijne Geal-

lieerde wilde vergoet hebben. Hier mede gingen de twee Franfchc

Minifters weder te rug , om van alles aan den Koning rapport te doen

,

die haar twee uyren daar na weder te rug font , met ordre om de Gede-
puteerdens aan te dienen , dat fijne Majefteyt de voorflagen van de

Heeren Staten foude afwachten, en fich in geene handelinge inlaten,

'ten ware fy Gedeputeerdens pleyn pouvoir hadden , tot een univer-

fele negotiatie, en dat de Koning niet gefint was afftant te doen van

't gene hy airede door fijne wapenen hadde gewonnen, ofvooreen ac-

commodatie noch mochte komen te winnen, 'ten zy hem een equi-

valent in de plaatfe wierde gegeven ; voegende Pompone daar by ,

hoe langer tijd fy Gedeputeerdens fouden vereyfchen , hoe fchadelij-

ker het voor den Staat foude zijn. Waar op de Gedeputeerde vraagden,

of de Koning haaren Staat foude willen houden , als geconquefteerdc

Landen ? het welk fy oordeelden van Ja , feggende , fo den Staat

het weynige noch foude willen houden , men feer haaftig mofte be-

ginnen.

Op dat incident verfochten de andere Heeren Gedeputeerdens den De Hcftde

Heer de Groot , een keer na den Haag te willen doen, om daar om- JX* n?*
trent de intentie van haare Ho. Mo, in te nemen , waar op hy onder <l«" ^^^'S*

'tgeleydevaneen Franfchen Capiteyn omtrent den middag weder tan

Keppel vertrok , en quam in de nacht binnen Fl'^ageningen , alwaar

hy weynig uyren geruit , en de paarden ververft hebbende , vervolg-

de fijne reyfe , tot dat hy den volgenden nacht omtrent ten z. uy-

ren in het quartier van Si'jn Hoogheyt quam , aan dewelke hy , den komt in het

toeftant der faaken bekent gemaakt hebbende , weder voort reed
, Jjfü^jjy,,

tot dat hy op den 25. duo 's morgens omtrent 7. uyren weder in

den Haag quam, daar hy dien fel ven voor-middag in de Vergade- doet rapport

ringe van de Statenvan Holland enWefl-yrieJland van alles rapport
Ji"r'}jX"v^*n

dede.
°

Holland

,

De Heer de Groot by de Vergaderinge van haar Ed, Gr, Mog. J;"X°^
verfocht zijnde , van fijn advijs te dienen, fc7de , datvertroudè , dat 6«cft«

de Koning ons fal laten by onfevryeRegeeringein de 7. Provinciën,

mits dat hy in befettinge neme deFrontieren buytende 7. Provinciën

gelegen , maar dat men niet lange mofte wachten, en dat hoe meer-

der men pefcnteerde, hoe minder hy nemen foude , en dat men alle

de koften van den Oorlog , fo van hem als fijne Geallieerde fal ver-

Mmmm 2 . goeden.
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goeden. En verfocht zijnde hy de Groot , om fich nader te expliccc-

ren, feyde, dat hy geloofde , dat de woorden , van alle onkojien te

dragen van d.en Oorlog , te verftaan zijn , dat ecu goede fommc fal

moeten werden gegeven , en dat de conquelle daar mofte werden af-

getrokken, als mede de glorie van üjne wapenen. "tVoorfz. Rapport

en Advysgehoort zijnde, waren de Heercn Edelen van Advys , dat

de Heer de Groot weder ten fpoedigften behoorde derwaarts te gaan,

met abfoluyte volmacht , om te tractceren , invoegen dat de Unie fou-

de blyven , en dat men foude behouden onfe oude en abfoluyte Vry-

heytjRegeeringe en Religie. Dit advys van de Edelen wierd by Dor-

drecht gevolgt , alleen dat fy meenden , dat op de aankomll van de

Groot een ftilftant van wapenen behoorde bekomen te werden. Haar^

tem en Delft deden van gelijken, hoc wel de eerftefeernoode toon-

de, daar aan te komen; Maar die van Leyden fpraken van volkomen

pouvoir te geven, fondereenigeconditienvoor teftellen, dat wy an-

ders by vorder dilay feekerlijk verlooren waren. De Stad van Am-
Amfteidam, flerdam (die op den 20. ^my in ernftige termen verfocht hadde fe-

cours van volk, als wanneer fyvaftelijk vertrouwde, het Leger van

den Koningvan Frankrijk tekonnen verduyrcn) fprakfcer mannelijk,

als dathet een Werk was van overwonnen luyden, de wetteontfangen

van de overwinnaars, dat fy haar daar onder noch niet konden rceke-

nen , en fo men oordeelde, dathet fo verre was gekomen , dan foudc

het beft wefen alles op te geven
,
gelijk men nu fcheen te willen doen ,

waar toe fy verklaarden niet tezijngclaft, en haare Principalen daar

•ouda, van eerft te moeten kenniflb geven. Gouda volgde het Advys der

Gornicheni ,* Edelen , maar feyde daar toe niet gelaft te zijn. Rotterdam , Gornichem
Schiedam, Qn Schiedam\\\Q\dQï\'t\nsgcY\]K\r\tx. d' Edelen^ fo'tmcteenpaarighcyt

Briel, * gcrefolvcert wicrd. 5'c/;oo«/7o^'É' foude de concluficaanfien. DcwBriel

Hooin"' "^^^ ^^^ haare Principalen advcrteeren. Alkjp^aar was ongelaft. Hoorn
inkhuyfen, verklaarde mede totfo j^rootcn fiake niet gclaft te zijn. Enkhnyfen

moft kcnnilVe geven aan fijne Principalen , maar by eenpaarighcyt en
Edam, foude niet fingulierwdcn. £ö^-twadvifecrdc, dat indien maar de min- -

fteapparcntictotbehoutwas, fy^t uytcrfte fouden wagen, maar dat

niet fiende, meende ten beften van het Vaderland te wefen, met de

Edelen te gevoelen. Afunnikendam en Purmerent verklaarden haar

by eenpaarighcyt van de Leden met de Edelen. AfedenblikS'OvdecIdQ

't geen tijd te wefen, om de Principale kenniftc te geven, en confor-

meerde haar met de Heeren Edelen.

By refumtje feyde Haerlenfy dat apart foude Leyden oor-

deelde

Munniken-
dam,
Purmerent

,

Medenblik.

't Advys van
Uaatka ca
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deelde de faaktc wefen van de nyterfte haafl: , en dat fondcr fpoedig Leyden by

befluyt, alles verlooren is, waarom de faak niet en kan blyvcn buy- ^^"'™"^»

ten conclulïe , en moet dan by pkiraliteyt van ftemmcn werden ge-

concludeert , zijnde maar dry Leden fmgulier, en konnen de andere

nietwercicn vermoortjOm dry ftceden alleen, ^w^^r^s/^w verklaarde vanAmftcr-

als vooren , en feydc , dat het noyt het doen van een Politijk geweeft is

yetwesteuycenbuyten laft, al fchoon een Gedeputeerde van eenan-

der gevoelen is. Gouda confenteerde mede , fo ook Rotterdam , Gouda,

doch met eenparigheyt. Schoonhove met de Edelen. Den 5^^/ schoonhovê

conform de Edelen, met eenparigheyt. Alkwaar en Hoorn perfi- Bnei,

iteerden. enkoorn.

Doch alfoverfcheyde Leden difficulteyt rrtaakten, in een faak van

fo grooten belang yetwesfonderexprefle laft van haare Principalen te

condudeercn , wierd de finale conclufïe daar van uytgeftelt tot op Son-

dagden 26. dito "savonts om 8. uyren, tegens welken tijd de Leden

weder compleet by den anderen fouden zijn.

Byna in alle Steeden was mcft fo verflauwt, datmen in der haaft refo- Byna alle

lutie nam , om nader inftantie te doen , om met den Vyand op de befte gènegenTot^"

en fpoedigfte wijfe te accordeeren , om daar door verloft te werden uyt capituieercn

,

die doods-angft , die by na alle Regenten bevangen hadde , daar men iiju foude^"

in plaats van verloft, gebracht foudc zijn inecnftaat, die men noch z')" ge\\eeft«

op defe uyr , en ten allen dage foudc bewcencn , en fich fclfs verfoeyen,

dat men niet gelijkcr hand het geweer hadde opgevat , en met den

iiyterften penning en bloets-drop getoont , dat men noch niet ver-

baftert was van hec bloet der oude Batavieren , die over de dcrtij^ maal

(naaft God)a!lcen door haare onverbrooken ftantvaftigheyt haar waar-

de vryheyt hebben gered uyt het nyterfte gevaar, van overftolpt te

werden met alderhande miferien.

Defe nadere inftantien van de meefte en naaft gclccenfte Steden ^^^f^f^".
1

van Holland
omtrent dert Haag , die ly harren Grecommittcerdens tn mandatis conciudeeren^

mede gaven, deden de Staten van Holland op den 16. dito 's avonts j'^'

"Jg^j^^'*'

omtrent 11. uyren refolveeren , om te geven volkomen macht en macht,

authorifatie aan de Gedeputccrdcns by den Koning van Vrankrijk,

niettegenftaandefommigeprcfente Hecrcn, enonderdiedcHeeren

fan van de Pol Burgermecfter en VTiUemBacker Scheepen der Stad «g^ns hec

uimjlerdam daar tcgcns proteftecrdcn , en feyden om fulx te confen- Amftcrd«n y

teeren noch geen laft te hebben, alfo het Advijs van haare Principa-

len noch niet was ingekomen , wcrdende indiegenomeneRefolu-

tie gefet, dat fy (protefteerende) Hceren hadden aangefien en ge-

Mmmm 3 hoort



6^C 'tVERWERDE EUROPA,
hoort de Conckific , om een bcfendinge te doen met volle macht, &c,'

T>cUbeM- Met dcfe refolutie gingen de Staten van Holland aanftonts na de

K HorMog: Vergaderinge van haare Ho: Mog: daar deweder-zijdfefcntimcnten

verdeelt wierden gevonden , byna alle waren fy van gevoelen , dat men
aan de Gedeputeerdens een volle en ongelimiteerde macht foude ge-

ven, om de Vreedetefluyten. Maar de Heer de Groot haar vertoont

hebbcnde,dat het onmogelijk was eenigTradaat fonder conditien aan

te gaan, en dat de Gedeputeerdens daar over met den Vyand niet en

konden convcnieeren, fo lang haare Meeftcrs daar omtrent fclve niet

eens en waren, fovvierd de deliberatie hervat. Eenige waren van ge-

voelen, dat men de Vreedemoft maken omfu quocumque modo , dat is

te Tcggcn : op wat vvijfe het ookniochte "Xijn , andere wilden , dat men-

Te mofte maken omni rneltori modo, dat is : op de befle vvyfe. Doch
alfo defe beyde conditien niet of weynig verlchcelden , en by geen

van beyden yets vaft geftelt was, waar na de Gedeputeerdens gelaft

wierden fich te reguleeren, wierd in nader omvraag geleyt, ofmen de

voorn, volmacht fodanig niet foude limitceren, dat daar by foude ge-

procurcert werden ten minften reftitutie van de veroverde Provinciën,

om die in defelve liberteyten fouverainiteyt weder te befitten,als voor-

heen. De Gedeputeerdens van Gelderland , Holland , Vytrecht en

Over-Tjful verklaarden pofitivclijk , dat men daar mede te vreedea

foude zijn ; en dat 't felve al was , dat men in de tegenwoordige confti-

tutic van faaken kondc wenfchen , by aldien mende Vrecdeopdie

conditien konde bekomen; Maar Zeeland y yrtejland en Groeningen

die </f oc«r waren van contrary advijs. Uyt kracht van de pluraliteyt van Stem-
authorifeeten j^^j^ wicrd aan den Heer de Groot fo voor hem felven , als voor fijne

Umiutie? Mede-Gedcputecrdens Authorifatie gegeven met defc reftriólic , dat

de Seven Provinciën fouden blijven by haar oude Vryhcyt , Rechten

,

Privilegiën, Religie, &;c. ftaandc in de voorfz. Refolutie geinfereert

dewelke een ample Authorifatie en ongclimiteert Pouvoir. Hier mede vertrok

''eruekt''*
den Heer de Groot "'s volgenden morgens zijnde den zy. funj om 7.

uyren weder na den Koning van F'rankrijk.y wanneer om 8. uyren

de difficukeerende en ongelafte Leden van huys wederom in de

Vergaderinge van Holland vcrfchcenen, onder anderen mede die van

u4mflerdam^ welker cordatc en gcncrcufe refoluticn niet fullenver-

geeten werden , fo lang de wereld duyrt.

Genereufc Om dcfclvc dan te beter te xternifeeren , en voor den nakomelin-

AmftSm" g^n een opwckkingc enfpoortedocn verftrckken totonverfetteiijke

maintcnu en conferyatie van haare Religie, Vr}'heytenSouveraini-

teyt,
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teyt , fai ik hier tuflchen invoegen , hoe de gemoederen der Regente"
geinipireert wierden met den Geeft van ftandvaftigheyt en Courage j

als 't Poind van de Befendinge en Volmacht, om met den Konwuvan
Vrankrijk. te capituleeren , op 't Tapijt cjuam van de Heeren Burger-

meefteren en xxxvi. Raden,

De Heer Burgermeefter Ntcolaas Tulp , die de eerfte in rang Lof van

was , ageerde in iijnen hogen ouderdom met fijne mannelijke cordaat- J^^^»^^'"«^«

heyt boven fijne jaaren, fonder aan dejongfte en vigoureufte Heeren
te wijken.

De Heer Burgermeefter Gillis Valkenier^ die in alle voor- en te- Heerlijke

genfpoedige refcontres is onveranderlijk, en alle voorvallen met een "3""g"e

prefent Oordeel pondereert , focht op fijn beurt de Heeren Raden meeftelr'S.

door een bondige Harangue van ^ uyrs te animeeren tot onbeweeglij-
^""""*

ke couragie , feggende dat de Noot haar noch niet dronq , om in een

moment te reCgnecren de dierbaare Vryheyt , diehaareVoor-Oude-

ren hadden befchermt met een Oorlog van 80. jaaren , en ver-

2eegelt met haar eygen bloet ; dat haare Stad van Amfterdam alle

andere Steeden te boven ging in favorable Situatie , heerlijke For-
tificatie» en meenigvuldige Artillerye , Ammunitie , Vivres en
Volk , en daarom te meer gehouden was , om door haar uyterfte

effort het Vereenigde Nederland te falveeren uyt alle haare calamitey-

ten, en uyt de Dwingelandye van die gene, die niet als op den puyn-

hoop van de geftoorde Vryheyt aller Natiën en Volkeren haare Glorie

foeken te bouwen , allegeerende tot exemplen ; hoe de eenige Stad

Damfig het groote Rijk van Polen ; en Coppenhage de Rijken van

Denemarken en Noorwegen hadden gered uyt het geweld haarer

Vyanden , die van alles by na Meefter waren ; hoe de eenige Stad

Hamburg in 't midden van haare Benijders en Vyanden , fich felven

van langen tijd heeft geconferveert , en ook geenfinsftaat maakt, om
immermeer de Wet van anderen aan te nemen; en hoe het oude ^0-
men , dat fijn begin fch^jldig was aan eenige vluchtelingen uyt Grie-

ken-land , in plaatfe van fich het jok van anderen te onderwerpen , fich

door de conquefte van Italien hadde gemaakt tot Koninginne van de
Werelt , en opgerecht de wonder- groote Monarchie, &c. En wan-
neer dan eyndelijk het Nood-lot haar mochte komenteftortenindcn
Somp haarer ellenden , dat dan defe groote en machtige Stad noyt
foude fubjed zijn het verwijt , van fich voor andere plaatfen aan den
Vyand onderworpen te hebben , maar altijd fich noch foude kon-
nen troeften met de gratie, die PoUphemus aan ijlyjfes gaf, van

dat
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dat liy de laatfte foude opgegeten werden , als alle de andere fijne Gaflen

door de Cyclopes aireede foudenverflonden zijn. Dit gafaaii alle andere

Heereneenfpoorenopwekkinge, cm fijne animeufitC)t, als een heer-

lijk voorbeeld te volgen.

Genereus- De Hecr Hooft- Officier Gerard Hafdaar , die als een Staats-

«^'/«"z^-"
Martelaar fijn fiere en onvergelijkelijke couragie naderhand aan deWe-

u<a: reld exemplaarlijk heeft getoont tot den uyterften fnik vanfijn Leven ,

dat hy in den deplorabelften ftaat, enlangduyrigefmerten en miferie,

verloor , als hem een fatalen fchoot (daar van hierna breedcr) getrof-

fen hadde , animeerde de geheelc Vergaderinge des Raadts met krachtige

redenen, onder anderen feggende- dat hier indefenRaadnugcageert

wierde niet alleen over 't behout van Steeden en Provinciën, maar ook

over de Fatalitey t van geheel Europa ; dat men nu alle Partyfchappen en

Faclien, dieder noch ergens mochten zijn, mofte aaneen kant fetten,

en met gcmeendcr hand het gemeene bederf van den geheelen Staat

te keer gaan ; en dat nu de tijd en occafie gebooren was, om aan de

wereld en poftcriteyt preuven te geven van Beleyd en Held-haftig-

• heyt, om daar door de Stad en Staat te redden uyt het gevaar , van niet te

verfinken in een onverrijfelijken poel, daar inde Vyandendefelvetoe-

leydenteftorten.
Courage der y)q andere Heeren, die op haare beurt mede advifeerden, voorna-

ren, mcntlijk de Heeren CorneUs Backer , foan Corver ^ Cornelu Grave-

land^ ?ohannes Hudde^ Fincentvan Bronkhorf} ^ Ntcolaas yp^ttfcn y en

andere gaven loftcHjke blijken, dat het bloed der oude Batavieren noch

niet in haar befturven was, met defe en diergelijke woorden : Dat fy

noyt fouden confenteeren , om met eenig accoord het jok vaneen on-

verdraaglijkcn Vyand op den hals te haaien ; En of fchoon alle Stee-

den tot die lafhertigheyt mochten dedinecrcn , waar door defe Stad

foude gellclt werden in de noot , om de gefamentlijke Macht van fo

groote Vyanden alleen af te keeren, dat het dan noch eerlijker en ge-

nereufer was voor de Religie en Vryheyt, en voor de Vrouwen en Kin-

deren in 't harnas teftcrven, als fich te begeven in een Capitulatie , die

men Ooyt > als met de extreemfle flavernye foude konnen voldoen ; Sy

vertrouwden fcekerlijk , dat de Burgers van Amjlerdam fich veel lie-

ver op hunne Wallen fouden laten in itukkcn kappen, om met die glo-

rie na haar dood ten allen tijden noch te triumpheeren , als aan te ne-

men een dienftbaarheyt , die fy novt voor henen gekent hadden ; en

gaven fodanige teekens van haare Trcu en Dapperheyt , dat niemand

onder allen mentioneerdc , of fo der ymand flauwhertig mochte ge-

weeft
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weeftzijn, dorft mentioneeren van een Befendinge aan den Vyand
te doen, om mctdcnfelventotprcjudicievande Unie te treeden in

conferentie, veel min om omni modo te accordeeren ,• maar wierd

ter contrarie eenpaariglijk gerefolveert, om alle onderhandelingen

met den Vyand af tefni;cien, en na geen conditienmeerteluyiteren,

met welke refolutie op den zó.funy naden Haag wierden gefonden

feekereHeeren, dewelke 's anderen daags 's morgens om acht uyren

met de andere difficulteerende Leeden uyt het Noorder-Quartier,

die om de verre diftantie qualijk op den geprefigeerden tijd in den

Haag hadden konnen zijn , in de Vergadennge van Holland ko-

mende, ominrefumtietenemende refolutie 's daags voor heen in Amftetdam

haare abfentie genomen, tegens defelve refolutie ten hoogden pro- X^tns "eBe-

tefteerden , en het felve proteit tot eeuwiger memorie lieten aanteeke- fendingc,

nen, doende den Heer Penfionaris Ho^ fuiken krachtigen en pene- ^^ do^ doöt

tranten Harangue tot confervatie van de algemeene Vryhcyt,en tot ^en Penfio-

nadeel van den ambitieufen Vyand , dat de meefte in de Vergaderinge een krachtige"

verftomt, en alle de Leeden, die tot de Befendinge gcconfenteert^'"^^"*'^*

hadden , fchaam-root wierden , feggende onder anderen , dat niet

hadde vertrouwt , dat in abfentie van eenige Leden , in faken van die

natuyr, foude zijn gerefolveert en conclufie genomen; entemey-

nen, dat die conclufie als informeel voor geen conclufie kan werden

gehouden, enbyhaer niet en fal noch kan worden aangefien.

By defelve refumtie was 'tadvijs van Hoorn hetuyterfte te wagen, r^^^^ ^%
-r-irii ir- 1

-^^ fumtie gaf

£.aam leyde, degenomene conclulie met te konnen aanlien, ten zy Hoom fijn

men verfeckert was, dat Engeland en andere Geallieerde met l^rankz ook^Edam*

riik^Ac Wapenen mede fouden ter neder leggen. Enkhuyfens adv\)i, Enkhuyfen,

ftrckte tot geen conclufie , voor dat alle de Leden prelcnt w.iren^

J\dunmkendam en Medenbltjk advifeerden met Edam. Parmerent i^r.xk
^|J,""^

'

van in refumtie te brengen i
"Waar op van nieuws omgevraagt zijnde ,

Mfdmblijk,

of men defaake in nader propofitie foude brengen, mits de abfentie purmerent.

van eenige voorname Leden , hebbén de Rdelen verklaart, dat het Advijs det

een gedaane faak^ was , dat de Leden aangenomen hadden , tcgcns den ^'*^'^"»

yöorfz. tijd alhier te wefen , en mits de aller uytcrfte acceleratie wicr-

dc vereyft, defaake geen uytftcl hadde konnen lijden. Dclfs advijs Delft,

was , dat men in vreodige tijden wel yets kende en behoorde te difte-

reerenom de abfente Leden, maar datfulx nu niet tepasquarn, als

r'equireercndc den uyterften noot en fpoet , fo men noch yets wilde be-

houden. Amjlerdam feyde, fo fy waren geadmittecrt totdedelibc- Arafterdam,

jratie, fy wel fouden konnen verklaren uyt den naam van haare Princi-

Nnnn palen,
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palen, daar inne niet te konnen confenteeren, nyt oorfaakevan on-

mogelijkheyt van aan den Koning te konnen voldoen fodanige condi-

tien en pretenfien , als hy Ichijnr van ons te begeeren ; Seyde vorders,

fo verre wel gelatt te zijn , om de Gedcpiucerden te authorifecren tot

uytloovinge van een goede (ommegelds, maar niet tot hetverlcenen

van volkomen Macht , om te {luyten op Todanigcn voet en conditien^

als fy beft fouden konnen bedingen. Lejden proponeerde, dat om
onfc negotiatie te krachtiger en reputatieufer voort te fetten , men de

twee confiderabelftc Poften met meer Burgers en Huysluyden be-

hoorde te beletten, om alfo aan den Vyand te doen blijken , dat wy
noch gerefolveert zijn, ons Vaderland ten uyterften tedefendeeren',

en feyde , dat haare meyninge ganfch niet en was , het l^and op genade

en ongenade aan de furie der Vyanden over te geven. Hoorn leyde, de

conclufiete lullen aanllen op fodanigenvoet, als by devoorfittende

Leden tot elucidatie en explicatie van haare meyninge is voortge-

bracht. En hebben daar na de Gedeputeerde van Amfterdamnoch-

maalsgeprotefteert, dat nieten hadden geconfenteert in decondu-

fie, fo die lag op gifteren avont in haare ablentie genomen, maar daar

van aan haare Principalen te Tullen rapport doen , en ftilx aan derfelver

vrye deliberatie 't fclve te laten over 't fubjed van 't geven van volko-

men Pouvoir aan de Commifl'ariflen na den Koning van Vrankrijk

gcfonden ; En hoewel fy verfocht wierden van alle de Leden , om
haar aangetcekent proteft te willen intrekken , fo is daar van doch niet

gevallen.

's Anderen daags den z8. ft4nj heeft Leyden gedaan ccn lange

harangue over de voorfz. proteftatie en aanteykeninge , aangaande hec

abfoluyt pouvoir aan den Heer de Groot verleent, en verfocht, dat

jimflerdam daar van reden foude willen geven , en hoe datfe ons Land

fal weten te behouden , datfe wat meerder liefde en minder fchcrpheyt

wilde toebrengen ; waar op de Vergaderinge aan de Leden verfocht,

malkandcren in minne en vriendfchap te bejegenen.

Op den I. fuly voorde middag quam de Hcqï de Groot met Aqx\

Tdl]c{\otn Heer van Odijck, «n de Vergaderinge van haar Ho. Mog. rapport

doen van den ftaat, daarfy de Vrccde-handelinge ingelaten hadden,

en ten fclven dage dede de Heer de Groot ook in de Fergaderinge

van Holland rapport van (ïjn wedervaren en verrichtinge , hoe dat hy

's Maandags den 27. fmj 's morgens ten 7. uyren uyt den Haag

vertrokken, cndesavontstot Woerden gekomen was, en 's anderea

daags ten 6. uyren tot Amsrongen-^ alwaar de Guardes, die hemge-
leyden.

Leyden doet

een Haran-

|ue.

De Heer </«

Crcat «n

rapport van
haare ver-

lichtiuge en
leyfe.
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kyden , hem deden afftaan voer het huys , daar de Heer de Louvoy

fijn Logement in hadde genomen, dewelke felve aan de deur komen-

de , engcreetftaande, om aan de tafel te gaan, hem verfocht hadde

het avontmaal met hem, en met iljn broeder den Aans-Biffchop van

Rheyms te v.ülen nemen ; dat hy na de maaltijd verftaande, dat fijne

Mede-Gedepüteerdcns tot Rhenen waren gelogeert , derwaarts ver-

trokken was ; dat hy op den 22. 's morgens daar was aangekomen , en

aan fijne Mede-Gedeputeerdens aanftonts rapport hadde gedaan van

'tgcne in den //üï^^gepalfeeitwas , haargevende communicatie van

de ürdies, die hy mede bracht , en aan den Heer van Odijk^ Gede-

puteerde wegens de Provincie van Zeeland kenniffe , wat het fenti-

uicnt van die Provincie was gewceft j dat wel gemelde Heer van O-
dijk^ daar op ook datelij k hadde geprotefteert , dat hy niet foude toe-

Itaan , dat men aan VratjkrijK. het ganfche Refort van de Generaliteyt

foude abandonneeren , en de Provincie vaQ Zeeland , by manier

van fpreeken , in het hembt fetten ; dat 's volgenden morgen om
7. uyren fich de Heeren de Louvoy en Fompone aan het Logement
van de Heeren Gedeputeerdens hadden laten vinden , vraagende op

haar t'famenkomft , of fy Gedeputeerdens van haare //o: Aïog: na

eenige ordre hadden, om oftres aan den Koning te doen; dat fy

Gedeputeerdens haar daar op aanftonts hadden communicatie gege*

ven van de Volmacht , die haare Ho. Mog. haar hadden laten toe-

komen ; dat fy Maflricht , 't welk aan Vrankrijk al voor de aan-

komft der Legers wasgeprefentecrt, aangeboden hadden , tot recupe-

ratie van de plaatfen , die de Koning ingenomen hadde , mits dat de

Unie in fijn geheel foude blijven ; dat de Franfche Minifters daarop

gevraagt hadden , wat haare Ho. Mog. voor de onkoften wilden

geven ? Dat fy Gedeputeerdens daar op geantwoort hadden , dat fy

verhoopten , de Koning daar voor niet veel foude bcgeeren , maar fo

men tijd mochte hebben om te betaalen, dat men dan wel 6. Millioe-

nen foude geven j dat defe prefentatienmeteenwijfcvan verachtinge

waren verworpen , waar op f/ Gedeputeerdens waren gekomen tot

het aanbieden, dat de Koning uyt de Generaliteyt foude nemen foda-

nige Fortreflen , als defen Staat niet buyten pofluyr fouden ftellen , om
den Koning naderhand dienft te doen , en den Koning even wel wel-

gevallig wefen ; dat als fulx de Franfche Minifters noch niet hadde

tonnen voldoen > fy Gedeputeerdens gciiyt hadden haar volle ordres

van den Staat, namentlijk tot het overgeven van het Refort van de Ge-
neraliteyt en IQ. Millioenen , mits dat de Koning daar tegen wederom

Nnnn 2 gaf
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gaf al het gene hy op eenige van de Provinciën hadde verovert , en

defelve weder ftelde in defelve Vryheyt en Souverainiteyt , daar fy

voor het aangaan van den Oorlog in waren geweeft; dat den Heer van

Gent met hem de Groot daar op hadden gefeyt , dat fiilx de intentie

was van haare Principalen, maar dat de Heer van Odijk, hadde gepro-

te/teert , dat fijne Provincie , namentlijk Zeeland het felve noyt en

foude toeftemmen.

Daar op waren de Franfche Minifters haaren Koning rapport gaan

doen, komende ten twee uyren na de middag tot Amerongen in 't Lo-
gement van den Heer de Louvoy weder gefamentlijk by een , daar de

Xoaz/öj de genade, die hy feyde, dat de Koning aan defen Staat dede,

feer hoog uytmeete , en dat de Koning daarom met de gedaane prefenta-

tie geen contentement nam , maar defe veranderinge in den Éyfch van

den Koning was gevallen, dathyde Betauvve aan den Staat foude laten,

mits dat men dan ook fatisfaólie aan Engeland ^ouêiQ geven, namentlijk

de Vtffcherje en 't Strijken van de f^lagge.

waar Of na- Na dit gedaan rapport wierd in de Vergaderinge gedelibereert , of

Mden vielen iT>cn van defe handelinge met Frankrijk, ^^n de Buyten-landfe Bond-
indeverga- genoteh , of aan der felver Minifters in den Haag zijnde

,
geen ken-

nift'e behoorde te geven , waar op gerefolveert wierd , volgens het

preadvys van den Heer de Groot , voor als noch het werk te fccre-

teeren , zijnde de Stad Am^erdam mede van Advys , om te fwy-

enecnfe- g^" , al hoe wel fy verklaarde 't haar weynig aanging. Men vond met
crete Be- eenen goct,^ een fecreete Befoigne aan te ftellen , omine de overge-

diifeertT waar brachtepoinden te examineerenen te befchaaven, en alfo gedaan zijn-

d"^°°uam"
^^ ^^^ ^^^ '"^" ^^ Vreede daar op foude konnen aangaan, de Princi-

palen 't felve te communicceren , en der felver goet vinden daarover

te hoorcn. Toen wierd eerft recht in de befoigne openbaar, dat den
den Eyfch Eyfch en Articulen van Vrankrijk waren. i. Delfs-l^el en de zo. Dor

'

lyk.
"" "

ven. 1. De Stad en't Graaffchap Meurs aan den Keur-yorfl van Keulen

te geven , van vvten het felve den Heer Prince van Orange te leen foude

ontfangen, t^. Grol^ Brevoort, Lichtenvoort enBorculoaanVrankrijkj

4. als mede alles vvat'er leyt tufchen den Rijn^ Lekken Spaanfe loeder-

landen. 5 . Revocatie van de Placcaten van 't verbodder Franfche vvaa-

ren
, fonder aan fijne kant fulxgehouden te T^ijn. 6. ff^egcns de Oof:- en

f^f^efl-Tndifche Compagnie minnelijk^ te handelen,

omvraag Na de wederom komfte van de Leden der Vergaderinge van Hol-*

vergadcrin-^ ^?/<5^, wierd het fubjcd van de vooren gefpecificeerde articulen voor-

ge. geftelt , en omvraag gedaan , of men daar op de Vreede foude willen

aangaan.
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aangaan , Waar op toen by de Edelen vvierde geoordeelt , dat den waar op de

Eyfch van den Koning van f^rankrijk^ onaannemelijk was , dat men fteren"/^"'

daarom door defclve Heeren Commiflarifïen , op de beleeftRe ma-

nier fulks fal demonftreeren en feggen ; fo de vooren gemelde Fran-

fche Minifters meenen , dat den Koning daar by foude perfifteeren

,

men alsdan gerefolveert is , fich ten uyterften te defendeeren. Doj- Dordreek,

drecht oordeelde defelve conditien mede onaannemelijk , maar dat

men een tentamen foude doen, om op den naam van de Provincie van

Holland appart te handelen, en dat te gelijk met Engeland. Haarlem Haarlem,

wilde mede liever alles opfctten , als op fulke onaannemelijke condi-

tien refolveeren , die men op de beleeflte manier foude excufeeren, en

de Handelinge afbreeken , ten ware eenige nadere voorflagen gedaan

wierden. Delft feyde , dat de conditien waren onaannemelijk , dat Ddft,

men echter de Negotiatie noch wat foude aan de hand houden , en

fien , ofmen op den naam van de overige 4. Provinciën niet en fou-

de konnen tradeeren. Leyden vraagde , wat apparentie daar konde Leyden,

wefen tot recuperatie van de veroverde plaatfen, en totmaintenuvan

"t overige met de 5. Poften in Holland , feggende , dat het eerftc

onmogelijk was , gelijk ook de twee andere, vermits alles is onvoor-

fien , en geen geld in voorraat , feditie in de Steeden , en fulx onmo-
gelijk om geld te krijgen; Een van de Poften geforceertwerdende zijn

alle de Zuyd-Hollandfche Steeden verlooren, bekende ook de Condi-

tien feer hart te zijn, maar dat ^c Koning van F'rankrijkjionde Vries-

land krijgen, als hy wilde ; voorts , die van 't accommodementzijn,

zijn ook voor de Religie , want hooft voor hooft overwonnen wer-

dende , foude geen Religie meer wefen , maar puyr geconquefteerde

Steeden ; dat daar en boven te confidereeren was , dat Vrankrijk

3. Provinciën weg hadde , fo dat fijnen eyfch fo vreemd nieten was;

mocht wel lijden , dat op den naam van Holland alleen wierd gehan-

dclt , om te fien, of men betere conditien foude konnen bedingen.

Haar condufie was, de Heeren Commiflariflèngeauthorifeert te laten,

om te contradeeren , fo fy beft fullen konnen. Am^erdam wenfte, Amfterdam,

dat fulke condufie noyt in de gedachten van de Lecdenware gewecft,

en feyde , dat Vriejland en Groeningen gerefolveert waren ten uyrer-

ften fich te defendeeren , en dat LefM-z^-z^rfr^É-w 1000. Burgers tot be-

fèttinge van den pas uytgefonden hadde; daar by voegende: Iftergeen

geld , fo kan de Koning ook niet voldaan werden ; Iflcrgcld, fokan

men dat gebruyken tot dcfenfie, want yets uyt te loven, dat men niet

kanhouden, verfwaartdefaakemecr , alsfyvoor hetaccoort wasj fulx

Nnnn
3 Am-
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yimflerdam concludeerde, fichteniiyterflentedefcndccren, en defc

Goad», Negotiaticafte breekeii. G'ömó/^ verklaarde fich met Lf^^^-^. Rotter-
' dam fcydc liever met den degen m de hand te willen ftervcn , als

fodanige conditien in te gaan, en dat men Tuk aan den Koning van
Gornichem, Vrankrijkfoude bekent maken. Gornichcmy Schiedam ^ Schoonhoven

schoonho- en den Brul wilden haar ten uyterftendcfendeeren. Alkmaar con-
^'^".' firmeerdc iichmet Rotterdam. Hoorn en Enklpuyfen feyden, van de

Alkmaar , Negotiatie op 't beleetfte af te fnijden , want defelve flauwhertig-

Enkhuyfen, ^^7^ ondcr de Gemeente en Militie haddc gemaakt, enfufpicie van

verraat en anderfins onder deBurgerye yerwckt, en dat het fecours

van onfe Geallieerde daar door wierde verachtert, waarom men ter-
Edam,

flont mofte afbreeken. Edam verftont de Traclaten niet af te bree-

ken, maar te dilayeeren , en te fien , of yets beters foude konnen

werden bedongen , en dat men ondcrtulTchen alle de poften ten uyter-

Munnikcn- ftcn foude verlterken. Munmkendam vermeynde , dat men een nader
*

tentamen behoorde te doen , maar fobydefe conditien wierde geper-

fiftecrt, dat men dan het Tractaat als onaannemelijk foude afbreeken.
Medenblijk, jiicdenbli)k.\\'MQ. , dat men fich ten uyterften foude defendeeren

,

Condufie. Jewijl defe conditien onaannemelijk waren."Waar op wierdgcconclu-

deert in geyiere de Pojlulata van den Koning van Vrankrijk^ onaanne-

melijk te wcfen, maar echter voor en aleer daar infinalijkteconclu-

deeren , 't advijs van Si'jn Hooghtjt door een Expreffen in te nemen
over den ftaat van de Poften, en hoe die te defendeeren zijn, en wat

fijn fcntiment mochte zijn over dcfc Negotiatie.

En wierd by nader refumtie geconcludcert de poincflen te declinee-

ren, en de Negotiatie af te breeken, en ingevalle eenige nieuwe con-

ditien ofmitigatie van de voorgaande byVrankrijk wierde opgegeven,

die te aanhooren en over te fchrijven , maar daar toe geen aanbiedinge

te geven.
Adviis van Op den 7. fulj wicrd over de voorfz. faakc noch nader gebefoi-

gneert , en aan den Heer de Groot verfocht , om fijn preadvijs te

geven , die daar op feyde , dat men eerft moft confidereeren , of
men in ftaat mochte zijn , om fich te konnen defendeeren , en in

cas van handclinge , of die fouden moeten gcfchieden in het gene-

raal , of over het gene men noch heeft , of over de Provincie van

Holland apart , meende ook , dat Ujtrecht een groot gedeelte

van de uyttelovene penningen behoorde te betaalen , om dat alred

overwonnen was, en dat men een ftilftant van wapenen met Enge~
land foude focken te maken , en onder beneficie van dien met yrank-

rijk
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rz/i^tracTteercn ; vcrfockende meteenen, om by nader negotiatic met -

meerder Heeren geaiTifteert te werden. De Edelen advilecrdcn om Advys der

Maflricht en de Steeden aan den Rijn over te geven met een fomme ^'*^^^"'

geld, die fyongeümiteert lieten, en dat men foude handelen op den

naam van de gcfamentlijke Provinciën , floegen ook voor den Heer
vanBeuningen neffens de Groot tefcnden, en aan den felvenHcer de

Groot te geven een ade van indemniteyt in amplijfima forma. Dor- Dordrecht,

drecht feyde noch geen fondedinge veranderinge na die tijd geko-

men te zijn, en dat daarom ook geen andere mefures behoorden ge-

nomen te werden , doch de onderhandelinge noch niet af te breeken,

ftont mede toe een fomme van penningen hovende plaatfenby d'E-

delen vermeit , en feyde, men behoefde fichfo veel niette bekomme-
ren , of juyft alle de Provmcien niet bleeven by de Unie , fo de Partye

daar feer opftont, echter met indulie van xjytrecht ^ en voegde den

Heer van Beuningen ook by de Groot. Delft was van opinie, gelijk h^Mx^

Dordrecht, datfyhaarniet foude binden aan de Provinciën, die hanr

fo los hadden overgegeven. Leyden advifeerde met Dordrecht t'cc- 'Leyden,

ncmaal. Haarlem eerft abfent conformeert haar daar na met Am- ^"o*"^'

fierdamy welkers advijs was, dat yets aan Vrankrijk was geprefcn-

teert van degene, die ""tin fijne macht niet heeft gehad, dat jegcn-

woordigmet deEngelfche Ambafl'adeurs isgefprooken, die goede

antwoort en beloften hebben gegeven , en dat fy ook geloofden na alle

circumftantien, dat het aan de zijde van Engeland ernftis, dat men
daarom de Negctiatie behoorde te laten in handen van den Heer Prin-

cevanOrange y om doormiddel van de Engelfche Heeren deNego-
tiatie voort te fetten , en den Heer de Groot te exciifeeren van de rcy-

fe , maar den Heer van Gent daar te laten , om met de Engelfche Am-
baffadeurs communicatie te houden. G'oW^ advifeerde, dat men fou- Gouda,

defchrijven aan Acw Heer van Gent ^ om aan de Franlche Minifters

bekent te maken, dat hier notable veranderingen waren voorgeval-

len, endatdeNegotiatieop een anderen voet moftc by der hand ge-

nomen werden. Rotterdams advys was conform dntvan Amflerdam. Kotterdam,

uilkmaar feyde dat men 'tbegonne werk door de Engelfche Miniftcrs A'kmaar,

foude laten doen , en haare vcrrichtinge afwachten. Hoorn wilde , Hoorn,

dat men de Traótaten door den Heer de Groot, en niet door d'^n

Heer van Gent foude laten affnijden,'t welk ook was \ Advijs van Enk: Enkhuyfen,

hujfen. Hier op wicrd conclufie genomen , dewijl geduyrendc de Ne- Condufic.

gotiatie met Vrankrijk notable veranderinge was gevallen met't avjn-

cemcnt van den Heer Prm van Ormge , en met de afkomft van d'En-

gelfche
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gelfche Ambafl'adcurs dat men'tfoiide laten verblijven bydcNcgo-
tiaiicvanden H.cr Prince vanOrange en de gcadjungecrdc Heeren,

ahvaditende wat de EngcUche Miniltcrs daar van aan den Heer van

Gent aanfcggen louden , en dat men op die vvijfe de Ncgotiatie foude
vanBeunm- jjj^(-jj,-jg^j.gj.j >,vaartoede Heer van Bemiin^en den Staat ook met alle

ondcrhande- krachten focht teperfuadeeren, als hy van Brujfel ^ daar hyfichals
lingeaf. Gedeputeerde vanhaare Ho. Mog, geduyrende dcfen tijdhaddeop-

gehoudcn , in der haaft was overgekomen , op de tijdinge , dat men in

Holland inclineerde, om met Vrankrijk te tradeeren; doende in de

Vergaderinge van haar Ed. Groot Mog. een wijtlukig difcours nopen-

de de goede intentie van den Graaf van Monterj^ om den Staat met

alle macht by te fpringen.

alsook de Als in Zeeland de eerfte tijdinge quam, van dat de Staaten van

Zedand door Hollanden andere inclineerden tot een beibndinge en onderhandelm-
een krachtige gg ;jan en met den Vyand , fonden de Staateu van die Provincie eenigc

Gecomm'ittecrdcns 2LdLn de Staaten van Holland) om te verfoeken , dat

fyde Befwoorcn Unie voor al doch wilden in haar geheel confervee-

rcn, en dat men malkanderendoch metgoedenbloct wilde byftaan,

tot defenfie van de Religie , Vryheyt en Wettige Regeeringe ; Doch
alsdefe Gedeputeerdens op den z6.fmy vanfommige Hollandfche

Heeren daar op tot antwoord ontfingen , datfe haar aan de eertijds ge-

fwoorcnUnie door de tegenwoordige revolutie en troublcn niet lan-

ger en konden gedragen , en dat derhalven elk nu omfien moft , hoe hy

lich felven het beft konde redden, verreyldcn fy Gedeputeerdens in

der haaft wederom na haare Provincie, daar fy rapport deden van alles,

waar op voort dit Proteft (onder A/'°.47.) wierde gcconcipieert,en uyt

den naam van de Heeren Staaten van TLeeUnd overgelevert aan de

Heeren Staaten van Holland y werdende het voorfz. Rapport van elke

Magiftraat aan haare refpeólive Gemeentcns der Zecufche Staaten im-

middels bekent gemaakt, om te vernemen , hoe fy genegen waren, alfo

de Heeren Regenten fich bevonden befct in de uyterfte verlegcnt-

heytjdifcoureerendeeenigevaneenaccommodcment met F'ranknjk^

vvaarby andere met Enaelandie maken , dat de Gemeente in pccnen deele aan-
quani de lof- „ ..

"^ ir i r^ • \ • y
ftiijkc rdb ftont , die eer tot een dclperaten oproer , als tot een Capitulatie incli-

lutie der Ge- neerzie , welke beyde e xtremiteyten door Gods goetheyt zijn voorge-

komen met een ordentelijke Vergaderinge van over de hondertder

voornaamfteenzeedigfte Burgeren van Middelburgs die uyt haar een

getal van omtrent dertig perfonen nomineerden , om t'famen te deli-

bereercn , wat tot welftant van haare Stad en Land nodig was ; DcCe te

meer-
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meermalen met malkanderen gebefoigneert hebbende, brachten defe

naarvolgende Poinden op "t papier, waar op de gefamentlijke Gildens

by volle eenpaarigheyt uyt de voorfz. 30. committeerden 8. pcrfo-

nen , om defe Articulen de Hecren van de Regeeringe voor te dragen,

in defe of diergelijke termen

:

1. Sullen en willen vvy onfe Religie enVryheyt trachten te befchermeny

en daar hy op tefettengoet en hloet,

2. Sullen vvy ons geenftns inlaten in eenig ContraB ofteVerhondt^ dat

Holland of eenig andere Provincie ofte Provinciënfouden mogen heb-

hen aangegaany ofnoch mochten komenaan tegaan met Vrank^ijk^

3. Sullenvvy op'tfpoedigjle een Befendinge doen aan S'ijn Hoogheytden
Hcere Prince van Orange,ow te verfoeken^ dat hy metfijne toe-gedaa-

fie onsgelieve te helpen befchermen,

4. By aldien vvy niet fouden konnen beflaan voor de groote macht onfer

Vyanden^ willen wy ons liever aan Engeland , als aan f^rankrijk^

overgeven.

Defe articulen waren by elk een aangenaam, cndedendceantrche'f*'f''^tcfa-
n • r^ ^ 'y / j • men van een
Regeermgeenuemeente van^m^^/^af met een nieuwe courage we- saiutaire

derom her-leven , fo dat elk , tot vrouwen en kinders incluys , in defe opeiaiie was,

algemeenenoot, gelijk als met een hjfen met eene ziele haare Provin-

cie van binnen , en de Regenten de defolate Frontieren van buyten

van alle nootfaakelijkheden voorfagen , en in poftuyr brachten , waar

op een tweede Proteft tegens de Heeren Sf^r*'» van Holland daar na
volgde, 't welkte Icfen is onder Num". 48.

DiteerfteProtelt, en beyde de Contra-advijfen van de Provinciën

van Vriejland en Groeningen tegens haare Ho : A'fog: over de voorn.

Onderhandelinge , alsmede den algemeenen oploop der Gemeente
'm Holland y die als een pot te vuyr dreygde aan alle kanten tegelijk

over te loopen , als fy vernam den inhout vanden impcrtincntenen

ruïneufen Éyfch der Franfehen , brachten niet alleen te wegen , dat de

Ridderjchap , Edelen en Steden van Holland en Wef-l^riejland in dcw

Haag malkanderen met een nieuwen Eed verbonden , om al haar

goed en bloed te waagcn , en de een den ander in alle uyterde noot

te afïifteeren , 't welk fy bekent maakten aan de Steeden, om 'tfcive

voor den Volke te publiceeren ; maar ook dat Si'jn Hoogheyt den Heer
Prince van Orange op den \. fuly in de volle Vergadcringe van de

Staaten van Holland en Wefl-yriejland met eenparigheyt van alle

O o o o de
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de Stemtïien'op een wonderbaarlijke manier wierde geftelt in alle de

DieniteyccnenEminentien van lljne Hoog-loftllijke Voor-Vaaeren,

en gemaakt tot Capiteyn en Admiraal Generaal over de Militie te

Water en te Lande.

Op wat wijfc de Gemeente van Holland en Zeeland allomme

aan 't gaan raakte, en hoc Stjn Hoogheyt geftelt wierde in alle Emi-

nentien én Digniteyten fijner Hoog-gemelde Voor-Vaderen , fulleii

wy afhandelen , na dat vvy vertoont Tullen hebben , wat immiddels

omtrent de Franfche in 't Sticht van Vytrecht voorviel.

De Koning Na dat de Koning op den 27. funytötZeyjiy een Dorp omtrent

worfle^uk -• uyren boven Vytrecht gelegen , was aangekomen , en fich met fijn

gcwenftvan Leger aldaar hadde gecampeert» en fo veele Tenten in ordrc en met

SSnïftcrs, ftraaten hadden doen opflaan , dat het fcheen, als of de Krijgs-God

Mars fich daar een Stad en Hof hadde opgerecht;fo wierdhy van veele

Ambafladeurs enEnvoyés in fijne voorfpoedige fucceflcn gefeliciteerr^

en fijne Heerlijkheyt en Majefteyt vergroot door derfelver prefentie ,

zijnde by en om hem de Ambafladeurs enEnvoyés van S^anjen, En-

geland y Sweden^ Trier, Fals-Heydelberg^NieuburgtnHanover^ en

en geflat- wicrd aldaar van fijne meenigvuldige Edelen , die niet als Soldaten in

Sveuicn"' 't Veld , maar als Hof-jonkers gekleet en geparfumeert in een Salet der

ov« fijne Hof-Dames verfcheenen,als een Aardfche God gedient en geadoreert
fucceflcn,

^^^ alderhande bedenkelijke flatteryen en eer-titulen , werdende hem

onder anderen in Banquct-Lcttercn op tafel voorgeftelt defe fuperbc

Verfen, als of hy die door fijne ^X'^apenen hadde gemcriteert, daar

nochtans de Fataliteyt der Nederlandfche Natie , en Ongeval des

Tijds
,
gccaufcert door het totaal Verval der 5. Staads-Pilaren va»

de Vereenigde Nederlanden , daar van oorfaak was

:

met defe Ludovicijligentes , Ludovice Potentes ^
'^'^

Sic Ludovice tibinomen Cr omen habes.

Si Ludofortes didicifli vinceregentes ,

Quid facies > qnando feria bellageris ?

Een ander:

Zfna dies Lotharos , Eurgundos hebdomas una ,

Vna tulit Batavos Luna ,
quid, anne

, feres ?

Hier wierd van de Franfche ordrc geftelt , dat alle haare Veroverde

Steeden en Forten met genoegfaam Garnifoen wierden voorfien en

befet,

Dfl
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De Koning, die fich tot noch toe niet in perfoon hadde begeeven i^e Koning

binnen een van alle fijne geconqueftecrde Steeden, behalven alleen ÏTyTrechTr"

binnen Emmerik^, daar hy den Prins van Condé was komen befoe-

kcn over fijne quetfure by 't Tolhuys onttangen, wierd door nieus-

gierigheyt geprikkelt , om de Stad van Vjtrecht , een der voornaam-

fte Nederlandfche Steeden, die hem uytwendig wel behaagde , ook in- met groótc

wendigtebefichtigen, trekt daarom op den 5. fulj te paard mee fijne
^^^gi'^"»"

Guardens en andere Troupen achter en voor beflooten, en met de

gequalificeerfte uyt fijne Legers alle met ontdekten hoofde om pingelt,

in manieren van een pompeufen Xerxes o( DarittSy van Zeyji- over

de j5/7^ langs de Steen-ftraat tot voor de "^itte-Vrouwen-poort van

Vytrechf, van waar hy langs de Stads-muyr en Grachten de Stad om-
reet tot aan de Water-poort,die hy door paficerde tot binnen de Stad,

die aanftonts geflooten , en de Poorten en Vcften fterk beiet wierden,

rydende den Koning tuflchen fijnen Broeder den HertogvanOrleam
en den Hertog van Monmouth 'm , langs den ouden Rijn , die ten

weer-zijden van Kykers bebolwerkt was tot aan de "Witte-Vrouwe.

poort , alwaar de Koning weder uytreed oaariija Leger tot Zeyji

,

fonder binnen de Stad van'tPaardaf teftygeii, veel min aldaar wat

te ruften.

Ondertuflchen delibereerden de Franfche dag en nacht , hoe fy Franfche

Holland y dat fy voornamentlijk beoogden , om als de fchoonfte Parel hw'ivhoi"'

aan haare Kroon te hegten , ofdoor een Capitulatie met de Staaten , of 'and moch-

met de wapenen foudenfubjcdccren, ftéèren"^"**

Geduyrcnde dcfe Beraadflagingen fondeerden deFranfche vccle der «n fondce-

voornaamfte Inwoonderen en Regenten des Stichts van Uytrecht y^p.^^" °^

of 's Konings Militie ook pericul foude loopcn van 't water en 't rot- dcrs vao

teerendc HoUandfche Canaille (gelijk fy 't noemden) by aldien de
'^ ^"^^*'

felve Holland dieper foude intrekken , om die Provincie te conque-

flecren ? en wierden van fommigc beantwoord nahaarcn wenfch, van

andere contrarie, doch fommigc excufeerden fich van te mogen advi-

feeren , feggende , dat hoe fy mochten antwoorden , dat het in bcyden

gevallen tot haar nadeel hier namaals foude konnengeduyt werden,

want in cas fy hv^ar tot den Optocht in Holland mochten raden, en
dat fy door het water ofde HoUandfche Gemeente mochten getraver-

feert en befchadigt werden ; ofin cas contrarie fy haar mochten afgera-

den hebben Holland verder teinvadeeren, uytvreefevan'twaterof

de Gemeente, en fy Franfche daar na fich mochten inbeelden, qualijk

geraden te zijn , fouden iy wegens haar advys altijd in Verdacht en Pe
o o 00 2 r^Jj
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ricul fitten ; Door welke diverfe en contrariecrende advyfen de Fran-

fche even fo onfeeker bleeven ais voor heen. Ondertufïchen wenden

fy alle devoiren aan , om Holland door een Capitulatie of Accoord

tot haare devotie te brengen, "twelk fy difficulteerden , met de wape-

nen aan te taften, doch alle defeDeliberatien en Moeyten wierden (te-

gens den Raad van fommige Franfche Hooge- Officieren , dat men met

alle macht Holland gelijk foude intrekken , en het felve in der haaft

fubjugeeren , eer het fijne Advenues mochte verfeekert , en fich in

ftaat van defenfie gebracht hebben) afgefnceden door 3. principale

doch wier- Middelen. I. Door de aankomft der Engelfche AmbafTadeurs den

Jerfteeken^" Hertog van Bukhingam en den Graaf van Arlmgton in het Leger

by den Koning tot T.eyft. 1. Door 't Water, dat Holland byna geheel

overftroomde en inacceflïbel maakte. 3. Door den Oploop der Ge-
meente fo wel ten Platten Lande, als in de Steeden van Holland en

Zeeland.

Wat aangaat het eerfte Middel , fo ftaat voor al te noteeren , dat in

het Tradaat tuflchen Frankrijk^ en Engeland geflooten tegens den

Staat der V.ereenigde Nederlanden , wel expres was geconditioneert

,

dat de Franfche de Provincie van Holland , die fy by haar gemaakte

Repartitie voor haar hadden bedongen, niet eerder fouden mogen in-

corporeeren , voor en al eer de Provincie van Zeeland foude zijn ge-

ftelt in handen en iracht van Engeland , op dat de felve Natie daar

door mochte verfeekert werden tegens de Franfche, die fynoyt voor

heen veel toevertrouwt, maar der fel ver conduite altijd gefufpedeert

hadde. Als nu de tijdinge in Engeland was overgekomen , dat de

Franfche niet alleen in der haaft alles hadden geconquefteert , wat'er

leyt van de Tfful af tot op de Frontieren van Holland ^ fo dat 'er aan

die kant niet meer refteerde, dat fy voor als noch vermochten te con-

quefteeren , maar ook , dat fy fich mede aireede meefter hadden ge-

maakt vain dry Hollandfche Steeden , als Naarden , Woerden en

Oudevvater , dired ftrydendc tegens de voorfz. Conditie ; So ont-

ftont geen kleyne alteratie aan 't Engelfche Hof felfs onder deGroot-

fte, die haaren Koning tot defen Oorlog hadden geperfuadcert , waar

op aanftonts , (gelijk hier vooren verhaalt is J den Hertog van Buk:

kingam en de Graaf van Arlington met pleyn pouvoir en volle Com-
deurTkomen rniftic op den 29. fmy van Londen na de Nederlanden en den Fran-
m dep Haag,

fcl^pj^ Koning wierden gecommitteert , dewelke op den 4. July in

den Haag aankomende , van de Commiflariflen der Staten Generaal

verwelkomt , en met eenige Karoflen ingehaalt en gelogeert wierden

Engelfche

Amoafla-
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iti't Huys van Maas ordinair onth^ial-plaats der Vreemde Ambafla-

deurs , alwaarfy haar Compliment afleyden , met alle bedenkelijke

Betuygingen en Teekenen van Genegentheyc tot den Vereenigden

Staat , en deflelfs Intereft , beneft'cns haare ontftcltenifle over de groo-

te progreflen derFranfchen. Enalsfyuytdevoorfz. Commiflariflcn

verftonden , wat^'er aireede tuflciien de Frankhe en dcfes Staats Gcde-
putecrdensgepafleert was , en hoe weynig de Franfchc het Intereft van

Engeland behertigt hadden , vertrokken fy van ftonden aan na^t Le- daar na in

getvan Sijn Hoogheyt tot Bodegrave, daar fy haar uytnemendeafte-^;;^^^" ^^

Öie tot defen Staat vernieuwden, en Sijn Hoogheyt verfekcrden, dat/«j'«

het Sijner Majefteyts intentie noytgeweeft ware, de p^ereenigde Pro-

vinciën te laten vermeefteren van den Koning van Vrankrijk, dicfelfs

dikwijls hadde betuygt , dat hy niet te Veld quam , om defe Republijk

t'eencmaal te vermeefteren, maar alleen om defelve wat te vernede-

ren en te verootmoedigen; en beloofden eyndelijk , dat {y alles daar

hcenfoudendirigeeren, dat de Franfchen haar fouden laten vernoe-

gen met Maflncht en het felve Recht van Poffeflie, dat haare Ho.

Mog. duslanghaddengehadindeBrandenburgfeen Keulfche Steden

op den Rijn , en by aldien de Franfche defe conditien in den wind

fouden {laan, dat fy dan met de Staten op het nieuws fouden deliberee-

ren en alle middelen aanwenden, om den ondergang van defe Repu-
blijk te verhoeden, fo wel als den gevaarlijken aanwas van derFran-

fchen Mogentheyt te ftuyten.

Vanhier vertrokken de Engelfche Ambafladeurs op den 6. dito en eyndelijk

's namiddags al voort tot in "'t Franfche Leger tot Zeyfl^ alwaarfy met „mg^van'

veele complimenten en court^oifien verwelkomt engetradeert , en Vranktijk,

op den 7. dito met den Hertog van Monmouth ter audiëntie van den fy harangue-

Koning gebracht wierden, voor wien den hoog-gemelden Hertog ""»

de Harangue eerft begon, die by de genoemde Ambafladcurs volvoert

"wierde, eerft met een gelukwenfinge aan fijne Majefteyt over de Ge-
boorte van fijn Soon I)uc (^Anjou^ en de gelukkige verloffinge van

Ijaare Majefteyt de Koninginne op ... funy laatft-Ieden, en daarna

met de congratulatie over de groote en gelukkige fucceflen fijner

•wapenen, feggendc dat defelve Sijne Majefteyt te meerverheerhjk-

ten, om dat ly in minder dagende Verecnigde Nederlanden hadden

bedwongenjals de Spaanfchc wapenen hadde konnen doen in meerder

jaaren. Naar dcfc Publijke Audiëntie vcrfochten fy noch een Particu- "^^"j^-'"'

liere by den Koning, in dewelke fy hem proponecrdcn, hoe dat de cuiierecon-

vooru. Conditie nu wasgefuppleert , en dat hy niet alleen volgens de- fSeï,
O 00 o 3 felyewMiiii ^y
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bfgcerfii fclve fijn Gebiet hadde gecxtendeert tot op de Frontieren van Hol-

voidoeningc
^^^^ ^^^^^j. ^^j^ tcgcns dcfclve Conditic fich meefter hadde cemaakt

van liaare '
• x t n i i \

(-•••

conditien , van dry Steden in tiolUm , dat hy tot genoegen van Sijne Maje~

fteyt van Engeland defelve weder foude gelieven te quiteeren , en fijne

Wapenen wenden tegens de Provincie van Zeeland , om defelve te

helpen incorporeeren, terwylen de gecombineerde Koninklijke Vloo-

ten defelve Provincie te water foiidcn attaqueeren , dat anderfins de

Koning haar Meefter fich niet verbonden foude houden dooreen Con-

trad: , dat aan de andere zijde niet wierde voldaan , te meer , wanneer
""

hy foude vernemen , datSijne uilder-Chrifilijkfle Majeflcyt continuee-

lijk was geoccupeert gevveelt met overleg , hoe hy Holland of door

een Onderhandelinge met der Staaten Gevolmachtigden , ofdoor dé

Wapenen foude conqucfteeren , fonderin die Onderhandelinge of den

overgeleverden Eyfch aan de Staten een woord te mentioneeren van

haaren Heer en Meefter, of van delfelts Intereft, even als of hy in de-

fen Oorlog niet participeerde , maar alleen een blooten aanfchouwer

was ; en dat de Franfche Minifters aan den Ambafladeur de Groot ,

als die by defelve Onderhandelinge gevraagt hadde, hoe men het met

Engeland foüdedeWen, geantvvoort hadden , dat na'tfluyten van defe

Onderhandelinge de Staten met Engeland mochten omfpringen na

haar welgevallen , en middel focken om op de befte en mogelijkfte

manier daar van afteraken, vermits fy Franfche byhaare Alliantie met

Engeland niet verbonden waren , om voor die Kroon eenige voordeelen

te bedingen, &c.

daar op Ko- Koning Loms beantwoorde defe Propofitie der Engelfche Ambaf-

antloüft'!
fidcurs in 't kort , feggende dat (y omtfent de Onderhandelinge met
de Groot fecr waren mifleytenqualijkgeinformeert, en ('at fijne Glorie

niet toeliet , om fich fchuldig te maken aan eenigefiniflrediredie, die

de Koning haar Meefter met reden foude konnen fufpc dccren , maar

dat hy niet anders hadde beoogt , en foude beoogen , als 't gene haar

beyde Kroonen foude verheerlijken; en by aldien ! y hadde willen ac-

cepteeren de offies der Hollanders , fonder prcallablc communicatie

dat de En- aan Engeland , dat hy al lang met haar foude hebben konnen ftuytenj

balradeuts" Doch met wat goude woorden hy fich vorder wilde behelpen, fo moft
niet en ver- hy nochtans der Engclfchen verfoek inwilligen , en fijn Defleyn op

latisfaftic Holland ftaaken , mitsgaders Woerden en Oudevvatcr als Holland-
fyttcn.

fj-j^g Steeden weder verlaten, enmetalfijn M^ichtnaardeBrabandfche

^ en Zeeufche kant optrekken , om te fien , of hy de bedongene Conditie

aan Engeland konde vervullen , en haar Zeeland doen genieten , tot

wel-



DERDE DEEL. (S6^

welken eynde hy ordre haddc gegeven aan denMarquis de Nnncre
Gouverneur van Ant , dat hy iiyt de Franfche Fronticr-ftceden in

de Spaanfche Nederlanden een Corpus van Militie foudefamen trek-

ken, om eerft AaYdenhurg , en daar na Sluys in VUanderen te bemach-
tigen , waar door hy Zeeland te beter foude konnen benauwen , en aan

Engeland eenig genoegen geven, daar van hier na breedcr.

Dit was de eerfte en gewichiigfte reden, waarom de Franfche in Confidera.

haaren Viclorieufen cours Holland niet introkken en vcrmeefterden , over.

dat in 't begin voor haar open lag, en welkers meefte Steeden onge-

fortificeert waren, en in alledisordreen burgerlijke beroerten fludu-

cerden; "Want als fy Tagen, dat Zeeland abfoluyt inclineerde , om
fich by de uyccrfte noot tot bchout van haare Religie te begeven in

de Befcherminge van Engeland-^ welke zyde na alle apparentie mede
feude gekofen hebben de Nedcrlandfche Oorlogs-Vloot, die voor

Zeeland gepofteert lag , om die Provincie van alle vyandelijke At-

taque uyt 'er Zee te bedekken , fchroomden fy Holland te invadee-

ren , en daar door de Conditie aan Engeland belooft , te violeeren , uyt

oorfake, dat de Engelfche daar uyt rechtvaardige reedenen fouden ge-

nomen hebben , om de Franfche Oorlogs-Vloot , die met de haare ge-

conjungecrt was, oftotalitcr te vernielen, of de {elve aan te houden,

en met alle fo Land als Zee-macht den Franfchenop het lyfte vallen,

als fy in defen fwaren Oorlog geëmbraifeert, enalhaarcZee-kuften

bloot en onvoorfien waren.

- De Tweede reden, die de Franfche te rug hielt, om Holland die- Het watet

per in te dringen, was het Water, dat door het open fetten der Sluy-p';'^"f^i^'J^j^

fen , en het doorfteeken der Dijken uyt de Zee en de Rivieren fo abon- Holland te

dant het meefte Land quam overftroomen , dat fy bekommert waren "* ^"

'

met al haare macht te fullenverdrenken, offo befet te werden, datfy

fonder het grootfte gevaar noch voorwarts noch achterwarts fouden

konnen wijken.

De Derde Reden , die de Franfche fruflreerde van haar DcfTeyn op als ookdcn

Holland^ was , dat de Gemeente van Holland en Zeeland fich begon
^^^^"[jjg"

te bewegen , en felfs het fwaard in de vuyft te nemen tot haare defenfie

,

en tot redres der Regeeringe , als fy fag de vcrlegentheyt der Regenten,

en het Gevaar, dat haar dicht boven het hooft hing.

Defen algemeenen Oploop der Burgeren en Land-luyden begon in die overal

alle plaatfcn te gelijk, in manieren gelijk deHiftorien verhalen van S«'')'^ ''^B°">'

den algemeenen Beelden-ftorm , die mede op een en defelvc tijd haar

begin namj elk dacht, dat hy tot behout van fijn goed en bloed nu

mede
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mede mofte forgen fo wel als de Regenten, en dat de tijd na lang ge-

noeg te wachten , nu eens gebooren was , om tTamen te bewaren 't ge-
fo dateik nefv vrccfden, dat deRceenten mochten verliefen; elk begon fijn U-

(jinvtyfea- J ^ \ r i r\ il r \
timentront ber envry lentiment tonder ichroomen opentljkuytte leggen, den-
uytfeyde: kenJe, dat men na 't feggen van Key^er Tiherius in een vrye Repu-

blijk ook een vrye Tonge behoort te hebben , en dat nu mede appli-

cabel was 't feggen van den JefuitiSfr^ï/fl^^ op het voorige HoUandfchc

Volk:

Afet Pakken op de rug , enfpooren in de z.y

Sep Hollands duliepaart : Mim hert en tong u vry,

Voornamentlijk nu elx welvaren in de "Waag-fchaal lag ; elk begon
,te fpeculeeren en te difputeeren over de ware oorfaken van haaren on-

dergang, eenige imputcerden daarvan de fchuld aan den Pnnce van
Orange en des felfs Adherenten j andere befchuldigden de gefament-

lijke StaatfcheRegeeringe; de mcefte belaften den Raad-Penfionaris

de Wit met fijnen Broeder Cornelis Ruart van Putten; en fommige
lafterden alle defe Befchuldigde.

[j""'?* E)e gene, die Siyn Hoogheyt ftelden als oorfaak van de Ruïne van

Hoogheytais den geheelen Staat door de Franfche progrefTen , feyden^ om dat de E-

dcc.nhe'ien
^^^^^ haare Fortuyn nietwiften te maken by de Staatfche Regecrin-

in den siaat , ge , by de welke fy fonder aanfien en veracht waren , dat fy alle beden-

kelijke middelen hadden aangewent, orri de Forme van de Staats-ge-

wijfc Regeeringe te transformeeren in een Monarchale Regeeringe,

alwaar Sijn Hoogheyt eerft als Graafvan Hollanden TLeeland^ en daar

na als een abfoluyten Souverayn den geheelen Staat mothte Regee-
ren, waar door haar de occafie mochte gebooren werden, om als

Kaalc Gieren teaafen op de rijke Boeren, Burgers en Koopluyden,

die om haaren rijckdom met haar fo incompatibel zijn, als licht met
de duyftcrnifle , en als vuyr met water j dat {y tot dien eynde met
Vrankrijk en Engeland hadden gecolludeert , en aan dcfclve het ge-

heele Land verpant, waar toe het Contrad opgerecht was in Engeland^

als {y Sijn Hoogheyt hadden geperfuadeert, om een reys derwaarts te

doen , waar toe de Fundamenten al geleyt waren door den Heer Beat
,

die met den Koning van Engeland tot ondergang van dit yrye Neder-
land fecretelijk hadde gecorrcfpondeert , om hem te maken als

Erf-heer defer Provinciën, van wien Sijn Hoogheyt de felve als een

Leen-man foude ontfangcn en regeeren , waar over hy ook fijnen

rechten
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rechten loon door 't Swaart van den Scharp-rechter hadde ontfangen.

Defe en diergeli;ke reden wierden gevoert by Vry-geeften en Socinia-

nen, die opentlijke vryheyt van haare Religiën genoten by de Staatfch»

Regeeringe tegens den exprefl'en teneur van de Placcaten , dewelke

voormaals by de Stadhouderlijke Regeeringe waren geexecuteert, en
met haare Boeken verboden , daar van by defe veranderde Regeeringe

weder een begin gemaakt is met het verbod van fommige Lafterlijke

Boeken ; Als mede by fodanige , diè haar eygen Intereft beter vonden

by de pure ^rijfocratie, als by de Getemperde Forme y de welke fulx

niet alleen met de tonge, maar ook me: de penne in haare Blauwe

Boekjes, als den Politijken Mantel ^ het Leger-Praatje ^ Hollandfche

Vene'Xoen., Crc. aan de "Wereld bekent maakten. Het is notabel, dat

onder alle defe Befchuldigers geen is gevonden , die de fchuld van den

fubiten en defperaten Val des Lands immediatelijk heeft geworpen op
dePerfoon vsiU SijnVioogheyt y en hem geconfiderecrt als een princi-

pale "Werkende Oorfaak , maar dat fy de Perfoon van SijnVioogheyt

by na geheel ontfchuldigen , en niemand anders fufpedeerden , als

welker Fortuyn en Avancement aan 't Avancement van Sijn Hoogheyt

alleenlijk dependeerde.

Sommige overdenkende , dat Sijn Hoogheyt met alle fijne Vrienden AndereoRt-"

en Gunftelingen waren gehouden buyten alle EmployenGefach, en
^sr^H^o^ht t

de minfte ingreiïie niet hadden in de Staats- Aft'aires, maar alleen bloo- met fijne

te aanfchouwers waren geweeft van de algemecneDiredie en Gou- '^'*''"*°'^'''

vernement des geheelen Staats , konden fichgeenfins inbeelden, dat

aan die zijde meer fchuld latiteerde en verburgen lag, als aan de zijde

der Gemeente , dewelke byna gebracht was tot een blinde gehoor-

faamheyt omtrent haare Overigheyt , welkers Beveelen [y fo lang on-

derdanig en fonder tegenfpreeken geobedicert hadde , tot dat de

hoogfte noot haar dreygde te Horten uyt haare dierbare Vryheyt in de

uytcrfte Slavernye en Ellende, en te beroven van haar Goed, Bloet

en Religie , waarom fy meenden te moeten geloven , dat het algemeen en befchul-

Onhcyl des Lands was ontfprooten uyt de vcrvallcne en quadc Re- ^M^" de

geeringe dergener, die alles regeerden en het Bewint hadden van den ten,

geheelen Staat , en aan de welke het bevoolcn was voor 's Lands "Wel-

varen te vigileeren en alles afte keeren , wat voor den Staat konde ge-

vaarlijk zijn.

Andere konden geenfins geloven, dat de Illuftre en Nombreufe die van an-

Staats-Colleeicn , waar in fo veele Getrouwe, "Wijfc en Voorfichtigc '^"^ ^eder

Tf .... ^ ontlciiuldigl

Heeren Regenten en corps byeen vergaderen, inecnigendcelepar- wierden,

Pppp tici-
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ticipeerden aan fodanjgen finifteren Dircdie,daar uyt defe Provinciën

uytgefon- waren gevallen in een deplorablen ftaat , maar oordeelden , dat cenige
dertcenige,

^^^y^ige in die CoUegien predominccrden , en het Roer van den Staat

fo feeker gevat hadden, dat fommige wel mcenende Regenten, die

het nootfaakelijk quade gevolg en des Staats ondergang voor heen

klaarlijk fagen aan komen, hoe wel fy alle krachten infpanden, noch-

tans te (wak vielen, om de vreemde Intrigues te reformeeren, de ver-

vallencStaats-Pilarenterepareeren , en te bcforgen alles wat tot be-

hout van den Staat nodig was; dat cenige haar als Ja-broeders by de

Neus blindelings lieten verleyden; datecnigeomhaareygenintereft

het Gemeene Bell op Gods genade lieten dryven ; en dat eenige haar

fundeerden op valfcheStaats-Maximcn en Gronden; en daarom on-

mogelijk de Ruft en ^^C^elftand van den Staat konden bereyken , hoe

wel fy die mochten beogen,

over dewelke Van defe weynige Dominateurs fcyden fy , dat den Raad-Penfiona-

pinfionirh
'
ris Mr. fan de Vl^it het Hooft was , dat die als een Vhdeton den Wa-

de wu voor gg^ alleen beftierde, en meer Ontfags ufurpeerde in Publijke Affaires,

van al 'het als ooyt ecnig Stad-houdcrhaddc gehad, om daar door fijn nieu-ge-

o^rfaalfftcl
f^briccerdcRegceringe Onbeweeglijk tc grondvcften, en op te hou-

den, wen tot die hoogte,van waar hy fijn lang gcpremcditeert oogmerk fee-

kerlijkfoude konnen bereyken , \ welk beftaan foude in 4. Poinólen :

om 4poin- Hct i.is; Om Engeland te hrengen tot dat onvermogen ^ waardoor
'

V felve Rijk, genootfaakt foude werden , om meer ff^etten van den

yereenigden Staat te ontfangen , als aan den [elven te geven,

1. Om het Illujire Huys van Orange te enerveeren y en hujten alle

Ontfag en Vermogen te brengen.

3. Om de Provincie van Holland te doen domineeren over de 6.

andere Provinciën
y
gelijk^ de Sonne over de 6. andere Planeten.

4, Om alleen met fijne Creaturen m Hollandde Baas te fpeelen , en

't felve als een Souverain te regeeren.

Beian™te''*'
^^* ecrfte aangaande , namentlijk Engeland y fo feyden {^ , dat den

ontfenuen, Raad-Penfionaris met fijne Adhcrenten den Oorlog van den jaare

1665. en \666. tuflchen Engeland en defen Staat hadde gebrou-

wen, en fo vaft gcftcit, dat hy daar voor geen Vreede begeerde, al

had hy die om dry blanken konnen kopen , dat hy na twee Vido-
rieufcZce-flagen , eneengelukkigAfTault op de Rivier van Chattam

naapparentietot fijn Deifeyn foude gekomen zijn, 't en zy ter felver

tijd
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tijd de Koning van f^rankrijk de Spaanfche Nederlanden onverhocts
hadde geinvadcert , en in weynigdagen door de fwaarte fijnes Scepters
(o gedrukt , dat indien fy niet door een haaftig Traélaat tuffchen

Engeland en den Vereenigden Staat iiyt haare laatfte noot waren eered
fy hadden moeten befwijken tot nadeel van de gehccle "Wereld maar
yoornamentlijk van Engeland en de Vereenigde Provinciën ; en dat

als hem de(e aanflagen waren miflukt, hy eerft door lilt en vreemde
middelen eenige der Voornaamfte in Engeland tegens haaren Koning
hadde foeken in tweedracht en inheemfchc beroerten te embrouillee-
ren, en alfo het felve Rijk in vlamen viiyrtefetten, gelijk onder de
Engelfche het Telve mede ruchtbaar was geworden door een Boekjen
aldaar gemaakt en uytgeftroyt onder den titul van de Voort-eetende

Kanker
, fijn begm nemende in Holland, en eyndigende in Engeland, en

daar na dat hy door den Colonnel Momboi in "t jaar 16^71. aan den
JCö«w^'Z/<««^r4«j^i/)^ hadde gcprefenteert een brief, by de welke hy
verfocht, dat dien Koning (ijne wapenen wilde voegen by die van de-
fcn Staat, om alfo met geconjungeerde Machten Engeland op het lyf

te vallen, en "Wetten voor te fchryven, welken brief ^^^;?)^r///^ aan
den Koning van Engeland foude hebben gecommuniceert , die fulx

opnam vooreen genoegfame en wettige oorfaak, om defen Staat den
Oorlog aan te doen> gelijk hy fulx voor een Oorlogs-reden in fijn

Oorlogs-Declaratie mede pofeerde.

Voor redenen van dit Deffeyn gaven fy voor, ten eerften , dat de- om rede-

fen Staat door de vernederinge van Engeland foude domineeren op "^"'

de Zee, en geen wereldfehe Macht hebben te vrcefen , en vcrfeekert

zijn tegens de Intentie van den Engelfchcn Koning , die de volle Heer-
fchappye op de Zee ambieert, en als een tweede Romen fo lang niet

fal ruften , tot hy Holland als een tweede Carthago fal hebben verdelgt,

om aan alle Zee-vaarende Natiën fodanigen Reglement voor te fchry-

ven, en defelve met fo veel Tollen en Omgelden te befwaren , dat fijne

Onderdanen alleen met profijt fouden konnen navigeercn; En ten

tweeden , dat defen Staat door 't fucces van 't felve Defleyn de Univer-
fele Negotie foude konnen aan fich fchaakelen, en daar door profi-

teeren en onderhouden die middelen, fonder dewelke niemand op
Zee kan redoutabel zijn.

Raakende het tweede , namentlijk de Onderdrukj^nge des Hnyfes 2. Om het

vanOrange, daar van hebben wy op pag. 23 5, 236 en 237. aange- SSngeTe
wcfen eenige manieren en exempelen, hoe dieis behertigt eninhet ondetdiuk-

werkgcftelt; Maar de reeden, waarom den Raad-Penfionaris de Wit
^^"*

* PPPP ^ defelve
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defelve Oiiderdrukkingc voor een nootfakelijke Maxime van fijn nieiï

geformeerde Regeeringe (lelde , feydenfommigeuyt de Gemeente, dat

om rede- hy daardoor de Forme van de al oude getemperde Regeeringe, biiyten

dewelke noy t geen andere in defe Landen bekent was geweelt , van dat

eflentieelLitfoudepriveeren, 't welkhem in fijne vreemde conduite en

nieu-gepraólifeerde Staats-Maximen in tijden en wijlen foude hebben

konnen traverfeeren ; Dat hy daar door 't Stadhouderlijk Gefag , doch

fonderden naam, die by hem execrabel was, en de Macht van het Ca-
piteyn- en Admiraalfchap Generaal over de Militie fo te Water als te

Lande felfs foude konnen ufurpeeren, om fijn nieuwe Regeeringe on-

veranderlijk te ftabilieeren; Dat wanneer hy door al fijn arbeyt niet

konde verwerven , dat Sijn Wooghejt heel buyten Employ mochte

blijven , den geheele Staat liever heeft willen ftorten in duyfent ram-

pen , en brengen onder de dwingelandye van de Franfche , als Sijn Woog-

heyt meteen gereftringeerde Macht omtrent de Militie eenig Gouver-

nement te laten toekomen , naar het vervloekte feggen Liever
Fransch als Prins; of ten minften, dat hy defen Staat aan

den Koning van Vrankrijk hadde willen tributair maken , fo dat die ^Qn

felven als een Scherm-Heer foude protecleeren , en door fijne uytne-

mende Macht dekken tegens alle gevreefde Onheylen van Engeland ^ op
conditie, dat defen Staat met niemand fonder hem foude in eenige Al-

liantie treden , ofniemand alTifteeren als hem , voornamentlijk te water

,

als hy daar eenigenVyand mochte vreefen , waar door hy deVVn fou-

•' de meenen uytgevonden te hebben fijn eerfte oogmerk , om over de Zee

te domineeren, terwijlen de Koning Louis fijne ingebeelde Monarchie

te Lande foude oprechten; Dat defe Conditienwarer^beraamt, omge-
flooten te werden binnen de Stad van Amjierdam , waar heen men had-

de geordineert te tranfporteeren alle deStaats-Collcgien, Archiefen,

Chaitres en Geld uyt den Haag, en het geheele 's Lands-Magazyn van

Delft, ondertuiTchen dat men het geheele Land in de Macht van den

Vyand foude overgelevert hebben.

Defe en diergelijkeSuftenuen hielden fommige infallibel, en bleven
T>a Raad- onveranderlijk van Opinie: (niet tegenftaande andere den Raad-Penfio-

word van cc- «-«w van alle finifterheyt geheel wilden ontfchuldigcn, feggende. Jat

fchuldi" t
'^y S^^" Pouvoir of Difpofitie hadde over de Collegien van haare Ho.

Afog. en den Raad van Staten y den welken alleen het Generaal Be-

wint van den geheelen Staat vi'as aanvertrouwt , en daarom niemand
het verwyt van des Staats ruïne fubjeól kmde zijn, alsdefelve, in cas

eenig wan-devoirof fchuld was gecommitteert,) Want feyden f/, dat

deo
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den Heer de Vl^it door fijn lang;e Experientie , en door fijn oroote w vs- «^""^ a"^"^

heyt en voorfichtig Beleyt niet alleen groote ingreiïie heeft gehad in mcnteeren.

de Hoog-gemelde CoUegien, maar defelve ook door fijne fecreete en

on-navorfchelijke Intrigues heeft weten te difponeeren, om fijne pro-

pofitien te omhelfen , waar toe hy fich onder anderen foude bedient heb-

ben van de Provincie van XJjtrecht^ dat hy die door byfondereObliga-

tien hadde geinduceert, om de nieuwe Hollandfche Maximes in allen

deelen te volgen , en dat hy dan door defelve
,
gelijk als iiyt haar eygen

motief, fijne Concepten ter Generalitey t liet voorftellen , die hy dan van

wegens Holland met beyde armen ampledeerde, als komende van fo

een wel-gedifciplineerde en wel-meenende Provincie, even als ofmen
dan geenlins hadde behooren te difficulteeren , om in hetgeproponeerde

te confenteeren , waar toe hy dan de andere Provinciën door fijn fchoon

femblant en flueele tonge wift te perfuadeeren > enfo fijn oogmerk te

bereyken. .tin.iü:;

Van het Derde Poind, namentlijk , datHolland machtepredominee- 3- OmHoi-

ren over de andere fes Provinciën^ is yets verhandelt, op Pag. 246. en domineerca

24-8. Deredenen, die den Raad-Penfionaris daar toe fouden hebben ge- ovcrdeande.
• O j-g Provin-

moveert, wildeneenige allegeereniiyt het meer gemelde Boek van Lac\tn,

Court, 't welk fy fuftineerden, dat meeft uyt de koker quam van den c°i^ ^^
Raad-Penfionaris, die daar in fijn fentiment omtrent ditPoindinver- denen,

fchcyde pafiagies niet duyfterlijk foude voorgcftelt hebben , om by 't fuc-

ces van dit fijn derde oogmerk te abondanter vruchten te genieten by dit

volgende fiJH vierde oogmerk.

Van het Vierde Poincft , namentlijk dat de Heer de Wit met Jïjne 4 ,0™ >"

Creaturen in Holland focht de baas te fpeelen, en't felve als een Sou- dg baas te

verain te regeeren , hebben wy gehandelt op ^7^^^. 2.48. en 249. en al- fpeekn,

daar aangewefen het fentiment van veele uyt de Gemeente omtrent

dit felve Poind. Veele befchuldigdenheir), dat hy de Religie reguleer-

de na de Politie; Dat hy de Juftitie hadde gedirigeert tot voordeel van

fijne intrigues ; Dat hy de Politie hadde van haare oude forme veran-

dert, en geadminiftreert tegens de fiindamentele Wetten ; Dat hy de

Land-Militic hadde verwaarlooft en voordachtelijk laten vervnilen van daaroverhy

haar oude en goede difcipline; endathydeFinantirn haddemisbru/ktj van veeic

Dat hy hadde een aparte Vergideringe of Secreten Achtn-Raad , daar fchuidigt met

vanhyPrefidentwas, en daar in hy als een Souverain fijne Concepten ^"'^ ^°^*^'

tot Refolutie bracht door het prepareeren van de Pluralite\ t der Stem-

men, om tegens wil en dmk van veele der Voorn aamfte en Gctroufte

Leden het Land na fijn appetijt te regeeren, niet tcgcnflaande hy felfs

Pppp 3 wel

le-
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wel bekent hadde, dat fulke apparte Vergaderingen in een vvel-gepo-

liticeerdc Rcpubhjk ongcoorloh en ruïneus waren ; Dat hy onder

verfchcydc pretexten het vuyr van Tweedracht geftookt, en Fadicn

verwekt liadde tuflchen de Provinciën en Steeden , daar van hy fich tot

Hooft hadde gefteltj Dat hybuyten weten en kennifle van den Staat

dikwylsfchadelijke brieven hadde gefonden aan Koningen en Poten-

taten onder den dek-mantel vgn fecieete Correfpondentie, en dat

niemand als fijne getroufle Complicen konde gewaar werden, wat'er

in de Staats-faaken palleerde ; Dat hy de Gemeente onderdrukte , ert

van jiaare Vryheyt beroofde , die hy wijs maakte te willen bcfchermen

voor de onderdrukkingc van een Stadhouder; Dat hy fijne Daden»
die niemand als een Souveraintoequamen, op 't grootfte uytmetc en

heerlijk oppronkte in feker Boek, dat op 'sLands-koftenvoorhem

gefchreeven wierd , doch tot noch toe achter is gebleeven; Dat wan-

neer ycts van fijne fmiftre bcdryven aan den dag quam met fijn eygen

hand onderteekent,hy fich wift te excufecren met een verfonnen voor-

geven , alsof fijn Clerk vanMefemde Blancos hadde misbruykt, die

hy hem hadde vertrout, om fich daar van in fijne abfentiete bedie-

nen; En dat hy veel mcerfodanigevalfcheengefubornecrdemidde-

Icntcrquader trouwe hadde in't werk geftelt: Maar als hy fag, dat

hyby de Gemeente , en fijn bedriegeryen by de wel-geintentioneerde

Regenten fufpcd wierden, waar door fijne geveynftheyt, bedrog en

quadc menecs onder de gedaante van oprechtighcyt, trouw en goede

dircdicten toon quamen, en apparent was, dat de felve behoorlijk

fouden gecorrigeert , en na meriten gchandelt werden door Sijn Hoog-

he-jty die hy met alle fijne liften bemerkte niet langer te konnen buy-

ten des Staats Affaires tehouden,dathy toen door fijn Staatfucht liever

den geheelcn Staat hadde willen laten verlooren gaan , als een wcynig

van fijnen hoogmoedigen drift laten vallen ; Dat hy tot dien eynde met

den Franfchcn Koning fecretelijk hadde gecorrcfpondeert; Dat hy

met twee Franfche Minifiers ,
(onder de welke eencn M*. Colhen

Neefvan den grooten Financier in Vrankrijk was) die den geheelen

"Winter van 't jaar \6-]\. in den Haag ten huyfc van den Coloniiel

yV/öw^rf^gelogcert , en aan 'thuys van den Raad-Venfionaris alle avon-

den ter maaltijd gctradeert waren , fecretelijk hadden genegotiecrt

,

en 't Contrad geflooten, op wat wijfehydcfe Provinciën aan haaren

Koning foude opofferen , waar by hy aan de Franfche alles hadde inge-

willigt, om fclfs inftaatteblyven, volgende het exempel van Tieter

de MedidSf die fulx dede aan Carel deYlll. Koning van Vrank-

rijk,
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rijk, hebbende hy fich felfsgctrooll in alles , wat hem hier over raoch-

te ontmoeten , op die versjen : ^adaces fortnna juvat y dat is ; 't Ge-
luk^ helpt de ftoute. Dat hy daar op het eligeeren van een Nootlakelijk

Militair Hooh oi Capiteyn Generaal , met de hoognodige Wervingen
tot dien optocht van de Vyanden toe , verraderlijk hadden weten op te

houden; Dat hy de Macht van den verkoren Capiteyn Generaal fo-

danig hadde beinoeyt, en de generale direótie van de Militie gelaten

aan lodanige, waardoor hy van ongelukkige fucccflen te Lande ten

vollen verTekcrt was; Dat hy alle Frontier-plaetfen, behalvcn yl<f^-

firicht endcGmve door malvcrfatic en ontrouwe befHeringe hadde

weten te houden in fo defeólueuien Staat, dat geen onder allen behoor-

lijk konde befchermt werden,maar dat lich vele der redoutabeUteFor-

trcflen op het geficht van den Vyand hadden moeten overgeven , Ton-

der de minfte tegen-weer , daar hem nochtans voorheen dcnfbberen

ftaat van ail de Fortretlbn en Magazyncn door fijne infallible memorie
pertinent bekent was; Dat hy daar op fijn particulier Intereft hadde

waar genomen, en feer groote Capitalen na de Bank van f^enetien en

elders hcenengeremitteert; Dat hy groot profijt hadde gedaan, door

Penningen! op "'s Lands Comtoiren te beleggen tegens 4. ten hondert

in "t jaar, die hy van particulieren tegens ik. a. 3. ten hondert felfs

hadde gcleent , daar voor als pand ter minne overleverende fijne

"s Lands Obligatien, met de Keur, om de geleende penningen ten

allen tijden at te mogen leggen met contante penningen, of defelve

metdc voorü. 'sLands Obligatien te betalen , en dat hy daar na fijne

Crediteuren 's Lands Obligatien 'm betalinge hadde laten behouden,

hoe wel Ky op fomraige der felver den Intereft by anticipatie van eeni-

ge maanden airede finifterlijkop 's Lands-Comtoircn hadde ontfan-

gen
; Ja fommigc quamen fo verre, dat fy feyden, dat hy naderhand, als

onfcnStaatin'tgrootfle pericul was, hadde weten door fijne creatu-

ren te beletten , de uyterfte en laatfte middelen , die tor reddinge van

het Land noch overig waren, want dat door fijne dircd:ie niet alleen

^as afgeflagcn de prefentatie van die van 't Noorder-Quartier , dat fy

met 70. duyfent mannen wilden in 't Veld komen, om den Staat te de-

fcndeercn, maar ook haar tweede prefentatie , dat fy z 5. duyfent man-
nen wilden leveren, die alle ter Zee gevaren hadden; En dat op die

wijfe.mcde te vergeefe was geweeft den voorflag van de Heer L'. Ad-
miraal de Ruyter, dat hy met 30. duyfent zielen, die op 's Lands-

Vloot waren, genegen was, om 't Vaderland te helpen befchcrmen

te Lande,- daar hy meer dicnft meende te konnen doen, alstewater;

als>
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als mede dat vruchteloos was geweeftde aanbiedinge van deHcercn
Cromom enNieuhurg, Gedeputeerde van haare Ho: Mog'. binnen

Mafiricht, dewelke klaagende, dat fy die Stad als een Troetel-kind

moften bewaren , en het Echte -kind fien verlooren gaan
, gewillig wa-

ren met loooo. dappere Soldaten den Staat in de hoogftc noot te fe-

condeeren en by te komen ; en eyndelijk dat hy hadde weeten te belet-

ten, dat onfe Prifonniers de Giierre ^ die om i o. guldens ran^oenyder

gemeen Soldaat hadden konnen geloft werden uyt de verloorene Ste-

den , daar fy in miferie vergingen, niet wierden geran^onneert, en we-

der in dienft van 't Land overgenomen, daar men in plaatfe van die ge-

nootfaakt was binnen deProvmcien voor dry dubbelde aanrits-gel-

den onervaarcnvolk weder aan te nemen.

En veel meer fodanige en flimmer argumenten bewogen den mee-
ftendeelvan't Volk, om hem de Wit alleen te imputeeren het over-

gaan van io veele plaatfen, en hem te houden voor den genen, die "'t ge-

heele Land aan den Koningvan f^r^«i:r/y^verrader4ijk hadde verkoft.

Waarom fommige opentlijk feyden, dat fy wel turf en hout wilden

verfchaften , om den Raad-Penjionam met lijn Broeder den Ruan van

Putten te verbranden, andere prefenteerden haaren dienft, om het

beuls ampt aan haar te bedienen.
\votdeen Defe wonderlijke difcourfen hadden in haar begin, wanneer noch

maakt op den dc Steeden en Forten aan den Vyand haaftiger over gingen, als hy

Putten*^"
konde beletten, fuiken impreffie in de gemoederen van 4. onbekende

Perfonen, datfytoeleg maakten op den Ruart van Putten y om hem,
als een principaal mcde-inftrument van de algcmeene calamiteytdes

Lands , van kant te helpen ; "Want ( gelijk Me-Vrouw de Ruardinne

pofccrt in haare Conlidcratien tot begrvpen overtuyginge van de in-

nocentie van haren Man aan den Hove van Holland gcfuppediteert)

fo fouden omtrent het midden van de maand Juny des nachts om
ii.uyren de 4. voorfz. Perfonen aan haar huys hebben komen klop-

pen , en open gedaan zijnde begeert den Ruart te (preekcn , en niet te-

genftaandc hun geantwoort wicrd, dat den Ruart onpaflfelijk, en nu

ook te ontijdig was, om ymandonbckents acces te verlenen, noch-

tans dieper na binnen ingedrongen zijn , en na alle apparcntie haar

boos voornemen ter executie gclcyt hebben, indien niet ymanduyt

deDomeftykcn achter uyt gelopen, en de "Wacht van hctStadhuys

gehaalt hadde, op welker aankomft fy waren geëchappeert.

eo op den Dc voorii. impreHic opereerde in 4. andere Perfonen, te weten in

oaVis.
^"'°'tNvee Advocaten beyde Soonen van den Heer facob van den Graaf

Raads -
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Raads-Heer in 't Hof van Holland
, genaamt de een Pieter en de

ander facob , en in eenen Cornelps de Bruyn als mede in den Poft-

meelter AdolfBorrebach^ dat (y op den 2 1. ^uny 's avonts omtrent

half elf uyrcn voor het huys van de Heer ö^f G'^-^^f , daar fytTamen
maaltijd hadden gehouden , op de Fyverherg komende , en noch
licht in de Vergader-plaatfe van dcHeercn Staten vm Holland Tien-

de , een uyt haar feyde : Daar is noch licht in de Vcrgaderinge, en
daar fai apparent ook noch wefcn den Raad-Penfionaris de Wh
dien Schelm en Land-verrader. En daar bygevoegt zijnde, dat het

wonder was , dat men hem niet al lang hadde weg gejaagt , of aan
kant geholpen, vvierd onder haargerefolveert, om te lootcn, wien
den Raad-Penftonarü eerft foude aan taften , om hem van 't leven,

en het Land van een Verrader te verloiTen. Hier by word verhaalt,

dat de beurt viel op den voodz.de Bruyn , en dat den jongen ^acoh

van der Graaf niet mede geloot foude hebben, maar weder te rug

ging na den fyverherg y terwijlen de 3. andere met haar zijd -ge-

weer door de Foor-poorte gingen tot op 't Buyten-Hof , alwaar fy

vm't Bimen-Hof een Flambeau fiende aenkomen , bemerkten dat

het den Raad-Penfionaris de wit was , die door fijn dienaer voor
uyt gaande gelicht, en van een Staten bode met de Sak met Stuk-

ken gevolgt wierd. Een defer gerefolveerdcn treet toe , tuflchen

de roor-poorte en het Schavot ( ter fclver plaatfe , daar hv PenCio- «^l"»"g«-11 I 1 . /~

'

/- ranltenge-
Tjarts net twee maanden daar na op een ongehoorde wijfc met fijn queftword,

broeder wicrde gemaflacreert ) en wringt den dienaar 't licht met
gewelt uyt de hand , 't welk hy uyt-doct , en weg fmijt , waar op
de Bruyn den Raad- Penfionark met fijn blootc rappier aggreficert ,-

en de andere twee den dienaar en bode fodanig te keer gaan , dat

een van haar fich op de loop begaf, het welk oorfaak was , dat de
outfte van der Graaf hem de Bruyn tegens den Penfionaris quam
afliftecren. De Heer de Wit verweert fich een tyd lang dapper, en
hoewel hy een houw kreeg in fijnen hals, fo raakten hy echter met
fijne aggrefièurs aan het worftelen , krygendc den outftcn van der

Graaf onder fijn geweld fodanig ncdergebukt , dat hy hem deer-

lijk foude geteyftert hebben, 't en zy fijn broeder facob de Graaft
die op 't gerucht wederom was gekomen , hem van achteren den
flag hadde belet ; Hier op raakt de Penfonarn als worftclcndc on-
der de voet, hebbende een contufie en quetzuyr in 't hooft , een
ftcek in de rechter zijde tuflchen de vijfde en fesde ribbe , en een
ftcek omtrent de jundure van de linker fchoudergekrcegen. De

Q^qqq aggrcf-
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aggrefleurs vertrouwende haar dcfleyn te hebben volbracht
, pak-

ten haar van kant , en retireerden haar
, ( immiddcls dat den Pen-

fionaris weder oprees, en naar huys ging) de Brujn en den outften

van der Graaf na fceker huys , daar de jongfte van der Graaf een

Doótor bracht, om de Hand van (S^^^rw^w te verbinden, diegequetft

was.

waardoor Hier van het geruchtdoor den H^^^ vliegende, raakten dcRuyters

bur^erfopde ^^ paard , eh de Burgeren in de wapenen , de Bruggcns wierden opge-

bceo komen, haalt en alle advenuesbefet en beflooten; Men inquircerde fcherpiia

de Hand-dadigers; men kreeg prefumtie op de Soonen van den Heer

van der Graaf uyt het geroep van den Naam ; men befette haar huys

van achteren en van vooren , 't welk ooriaak was , dat de jongfte Soon
aanlijn Vaders huys niet konde aanbellen, hoe wel hy diverfe reyfen

'tfclve van verren voor by pafTeerdc, werdende van i a. 3. burgers

dic3F4«6 aangeraden, omfichteabfenteeren; doch alfohy 'tfelveverfuymde,

apptehcndec- wierd hy vin andere burgeren gekent en gebracht in de Hooft-wacht,
icn

,

yan y^a^j. [iy namaals na de Voor-poort wierde vervoert , daar hy aan

den Prefident en Raden vm'tHof van ^ujlitie ^ die hemindenmor-
dcwdkeop genftontquamenexaminecren, voort alles ronduyt bekende, 't welk

tfcwnSc" ^^ HQQtznStatenvanHollandenFFefl-Vriefland'm dier voegen refen-

dcde, teerden, dat fy aan den voorii. Hove ferieuielijk recommandeerden,

om 't begaane fait exaólelijk te inquireeren, de dry fugitiven mede
Complicen nauwkeurig na te vorfchen, en voort alles te doen, wat de

rigeur van Juftitie omtrent fuiken enormen delid vereyfte in een

plaats , die noyt gefloten was , en daar de Leden van 's Staats Collegien

behoorden gefecureerttezijn, om ten allen tijden de Vergaderingen

in alle veyligheyt te konnen frequcntceren.

DePenfio- Ondertuifchen wenden verfcheyde aanfienli;kePerfonen omtrent

word gcbe" ^^^ Road-Penfionaris alle devoircn aan , om hem te induceeren , dat

denornycr- hy dit fait tcgcns hem geperpetreert, aan den Gevangen niet alleen
6' '^"^ ^' wilde vergeven , maar ook by de Vergaderinge voor hem interce-

deeren , ten eynde hy met een Pardon van haar Ed: Groot Mog;
mochtegcgratificeert werden ,

gebruykende daar toe veelc perfuau-

dochtcver- ye inftantien, die echter den Raad- PenfionarU niet konden movee-
* ren, om den Gevangen fijn mifdaat te vergeeven, want hyfeyde, dat

hy om 't Gewicht van de faake en deflelfs grootc confequente niet

konde toelaten, dat de Juftitie wierde verkort, dewelke haare Voldoe-

ninge moft hebben, al loudc de 'Wereld vergaan ; 'Waar mede de Ge-
letincerde (ich aanGod en de Juftitie mofte opofl;eren,bcgevende fich
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felven van 't begin (Ijner apprehenfie tot den uyteynde fijnes levens

tot fodanigen exeinplaarlijken Boetvaardigheyt , dat daar van feker

Theologant heeft gefchreven een Tradaatjen onder den naam van

de Worjïelinge Jacobs , daar van in weynige dagen veel duy-

fent exemplaren alleen in Holland onder de Gemeente verkoft

wierden.

Op den 28. dito wierd den Gevangen, tot alteratie en verwonde- waarop^ü*»

ringe van veele uyt de Gemeente, dedoodaangefeyt , en niet tegen- ^"^
9'''"!f

ftaande , van hooger-hand (gelijk gedifcoureert wierde) furchanciecutecrt,

van executie verfocht wierd alleen voor den tijd van dry dagen , fo nam
nochtans op den 25). dito de executie haaren voortgang in confor-

mite van de Sententie, dewelke dien felven voormiddag (fo alfle on-
der NumP. 49. hier achter ftaat geexpreffeert) op 't Ho/ van fufiitie

was gepubliceert , zijnde niet alleen de Val-bruggen van den Haag
opgehaalt, en de Plaats, daar de Juftitie gefchiede, door de Ruyters,

en de advenues door de gewapende Burgeryebefet, maar ook de Poor-
ten en Bomen tot Delft , Rotterdam en Leyden van 's morgens
vroeg geflooten , en de wegen na den Haag met Ruyters verfee-

kert.

Op 't gerucht van al dit werk raakten de Hollandfche Gemeente De Holland-

meer en meer aan 't hollen, feceende dat fy niet langer "erinseloort
^'^^^ ^^'

t

., ,
.. ir 1-11 r t>'' ö'''"^b^*"^*'- meentc raakt

Wilden zijn, maar dat ly mede wilden toelien, en haar eygen welvaart aan'thoilen,

en eed betrachten, dien fy gedaan hadden, om haare re/pedive Stee-

den gehouw en getrouw te zijn, en te vergoeden al 't geeBdaartegens

mochte ftrijden , voornamentlijk nu geheele Provinciën airede den
Vyand waren onderdanig geworden, en de difcourfen gingen , dat de
Hollandfche Regenten mede inclineerden , om het geheele Land by
accoord aan den Franfchen Koning over te geven. Dus raakten alles

in confiifie , fo dat de minfte fo wel de Baas fpeelde , als de mcefte -

dat de Regenten raakten buyten haare Authoriteyt , en van binnen

meer quaats vreesden als van buyten ; dat de Regeeringe verviel tot

een Ochlocratie (daar van op Fag. 17. is gchandelt) en datinde voor-

naamfte Steeden niets manqueerdcn , als een gcrcfolvcerden Afa^

^nnicllo , om een ellendig bloed-bad aan te rechten , en de huvfen

der gefufpedeerde Heeren te pionderen, daarvan in fommige Steeden
een begin gemaakt wierd, 't welk de boeren ten pinteen Lande ook fo

gaande maakten, dat fy op fommige plaatfen de Trek- fchuyten en Wa-
gens aanhaalden, en de Paflagiersfpoliecrdcn; dat fy de Vracht-fchuyt

van Rotterdam op Amflerdam aanranfden en met fcherp befchoo-

aqqq 2 ten.
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ten , als men haar geld weygerde te geven , 't welk fy met geweld be-

geerden , feggende : f'T) T^jn doch al Fmnfch , enwaarom met ? vva?it

tjvy hebben de Staaten altijd fo veel gegeven ^ alsvvy ooyt aan de Fran-

fche fullen geven. Door dien algemeenen oploop en disordres fcheen

het, als of den geheelen Staat foude verlooren gaan, waar op een

Spaanfche Nederlander alludeerde met defen Vers

:

Beflia multorum capitum concordia difcors

Seditione viget
,
feditione perit ,

Dat is

:

'/ V'eelhoofden voerent Beefl verdeelt in 't Vreed* Verdracht
Door oproer machtig vvordy en weer tot niet gebracht.

En een ander

:

Ccepit ab irata Belgarum plebe tumultus ,

Finis ab trata plebe tumultus erit.

Dat is

:

Het toornig JSfeerlands Graau d'oproer eerfl heeft gevoct

Van 't toornig Graau, het eynd des oproers vvefen moet.

Maar fiet , hoe wonderlijk is het Beflier van den Almogenden ! Op
de felve tijd , als defen Staat ftont op het gevaarlijkfte

,
gelijk als

wankelende , om van boven neder geftort te werden , fo was de

VerlolTinge het aldernaafte : Het beliefde God de Heer even op

defen tijd op haare bedden in den Haag en tot Dort ter neder te

werpen de twee Mannen , die als de Principaalfte het Avancement

van Sijn Hoogheyt dus lang met hert en ziel hadden belet , ende voorts

Sijn Hoogheyt den Heere Prince van Orange ,
gelijk als uyt den Hemel

,

door den mond van de goede ingefetcne defer Landen tot Stadhouder

over Holland-i Zeelanden Weji^-Vriejlandt te proclameeren en uyt te

roepen , en in alle de Digmteyten fijner Voor Ouderen H. L. M.
te herflellen. Gelijk een vuyr , 't welk beflooten zijnde , lang ge-

fmeult en gefmookt heeft , eyndelijk uytbarfl: in een lichte Loey en

Vlam , fo is de onderdrukte genegentheyt der goede Patriotten om-
trent den hoog-gcmelden Prince van Orange uytgebnrften aan alle

zijden , en gebleeken , dat die eenige Spruyt van Orange niet konde

wer.-
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werden gefecludecit uyt de Herten der goede Ingefetenen door de

bedenkelijke Acle van Seclufie ; en dat men noch door het genoemde
Eeuwig-EdiBy raortificeerendehetStadhouderrchap, noch door eeni-

ge andere Aitificien of Intrigues heeft konnen mortificeeren degene-

gentheyt der Burgeren , om te hebben tot Stadhouder den genen ,

die van fijne wiege af daar toe by haargedefigneert, en vervolgens in

peBore gedefidereert was.

Dordrecht de eerfte Hollandfche Stad in ordre (in dewelke Beroerte

na veeier opinie 's Lands verderf was gebooren en opgequeekt) was d recht
mede de eerfte , die de burgerlijke beroerten in haar gevoelde, want

fo haaft de Burgeren in de EngelfcheOorlogs Declaratie, die op den

7. ^fril gepubliceert was , lafen , dat de Schilderye op haar Stad-

huys , waar in de Attaque der Nederlanders op Chattam onder den

Ruvvart van Putten of haaren Burgermeefter Cornelis de FFit was uy t-

gebeelt , en de vreerade Adminiftratie van de Staatfe Regeeringe

waren mede pretexten, waar op den Koning fijnen Oorlog fondee^r-

de , ontftont onder haar eerft een murmureeringe , die van dag tot

dag met veele bedreygingen , fo hoog rees , dat eenige uyt haar, j^e-

allifteert met het rappaille, op den 13. Mey lö'yi. de voorfz. Schil-

derye van 't Stadhuys afhaalden en verfcheurden, fpijkerende deflelfs da^r de

ftukken rondom de Hooft-wacht , en het uytgefneden Hooft van vïïden Ru-

den Ruvvart aan de galg , en dat ^y het huys van den Burgermeefter ^''^'^} ^^^^'^

Halling uytplondcrdcn , en onder de voet haalden , en mede een be- en'' een huys

gin maakten van 't huys van Svvïjndrecht ^ daarin (y noch voorfichtig g«plo"^"t.

wierden geftuyt.

Defe aclien waaren maar een begin van grootere beroerten , die Eenige Bur-

naderhand de Gemeente als een onftuymige Zee door de Stad deden g"en houden
J o eenconreren-

ebben en vloeyen , want na dat op den 24. en 25. funy eenige der tïe met de

fa^oenlijkfte Burgeren , op begeeren van een deel haarer mede-bur-
^^Êi^^ata

geren , de Heeren Burgermeefteren en Burger- Colonnellcn hadden

begroet, en met alle refpecfl en onderdanigheyt geremonftreert eeni-

ge poindlen , dienende tot confervatie van haare Stad , met vcrfoek

dat defelve doch fonder uytftel mochten in 't werk gcftelt werden
,

waar op fy weder met fecr civile en dankbare termen waren bejegent,

en haar van alles opcninge gedaan , fo dat fy weder- zijds met genoe-

gen op reces waren gefcheydcn •, So wierd de gemecnc man gaande de gemeen?

door een gerucht , dat de flcutcl van 't Masiaziin door de Maciftraat '"^" "^}'

1 , 5 1 I > Tl • 1 '-' traande doop
wicrde achter gehouden , op dat de Burgcrye met mochte gewaar feei<er ge-

werden de flechte conüitutie van 't Magazijn , en dat de Regenten
^"'^^''

Q^qctq 3 daar
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daar door mochten een pretext houden , om haare Stad , gelijk aan

fo vecle andere Steeden bleek , mede lafhartig fo niet verraderlijk
daar onder over te cevcn. In defe tbules en confufie was feker perfoon, dewelke

w^n petloonj i- r o • , • i- n i i i i i

meefteriijk diverlc burgcrs in t particulier voorltelde , hoe tot behout van de
ageert,

^^.^^ ^j^ ^^^ Stzzt een ecnjg middel maar noch overig was , 't welk

was , dat men het Eeuwig EdiB: behoorde te vernietigen , dat men
Sim Vloogheyt behoorde te cligceren tot Stadhouder , en dat men
alle Regenten foudc deporteeren , die "t felve voor heen hadden ge-

contrariecrt , en noch fouden willen contrarieeren. Defe propoiïtie

wierd van de meefte geadvoueert , en als een heyligAnkerindelaatfte

geheek sfad "°°^ gclaudeert, 't welk de gaande Gemeente voorts hielp aan 't hol-
aan 't hoikn len, werdende door't geroep van een Ftva Orange byna de geheele

Stad gemoveert , om t'famen uyt te galmen Fiva Orange , Ftva Ie

Pnnce d'Orange ^ Lang leeve de Prtns van Orange en de Duyvelhaale

de'Dc Witten met al haaren aanhang , &:c. Hier op begeven haar eeni-

cn eenige ge Troupen der Burgeren nadehuyfenderrefpediveBurgermecfteren

Toegen fich c^"> Rcgentcn , begcetende , dat fy Sijn Hooghcjt tot Stadhouder van
aan de huy- haar Stad fouden verklaren , of dat fy alle fouden vernielt werden , by al-

germccftcreii, dicn fy dit Vcrfoek der geheeleBurgerye niet wilden inwilligen. Defe
Regenten vonden fichgenootfaakt, om op ftaande voet den Burgeren te

beloven Satisfadie op haare petitie , en tot dien eynde naar 't Stad-huys te

gaan, om aldaar t'famen te arrefteercn 'tgcnefy eixin'tbyfonderhad-,

den belooft. In 't derwaarts paffceren moften fy fomtijds haare beloften

vernieuwen aan de gene , die haar ontmoeten. Burgermcefter Halling

wicrd defe belofte mede afge-eyft , fo als hy het Stad-huys van achteren

meende op te gaan , met bedreyginge , dat hem anders 't hooft foude ge-

klooft werden door feekeren .... die met een groote bijl daar toe paraat

ftond , werdende daarom naderhand defelve man door de wandelinge ge-

noemt den Bijle-man.

iiaaJe m!en- ^^ ^^ Vergaderingc wierd door de fterke Inftanticn der Burgerye te -

tiedwingen. wcgcn gebracht, dat de Regenten voor en achter van 't Stadhuysmet

het gcluyt van trompetten moften doen afkondigen , dat fy aanftonts

Gecommitteerdens wilden affenden, om Sijn Hoogheyt uyt den naam van

de Stad te begroeten, en meteenente vcrfoeken , dat ^//^ Hoog-gemel-

de Hoogheyt mochte believen in perfoon in haare Stad te komen, ten eyn-

de om defll'lfs Staat en Conftitutie te overfien , &:c.

ten werden" T"ot defc Befendinge wierden uyt de Burq^ermeeflers genominecrt
gecommii- de Hecren 9ohan Hallina en P^an der ^ura , _met den Sccre-
teert aan .

i
"

i

s.^n Hoogijfyt, toiis Mpi^s , uyt dc Achten de Heeren Graaf en Fan der V'elden^

uyt
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uyt deCapiteynen Hoogervverf en Paf y en iiyt de Gemeente N. en

N, (zijnde twee Burgeren , dewelke de faak van Scjn Hoogheyt _z\u)d

met lijf en ziel hadden begiinftigr) die op dtto den 15. 's avonts om
6. iiyren wierden uyt gelcyt van dnyfende menfchen onder 't geduyrig

geroep; Lar?g leve den Vrince
^ ferven

f:
erven moet de cjuade Regee-

ringe^ &c, Immiddels ftaaken eenige Burgeren uyt de Toorn een

Orange Vaandel met een Wit Vaandel daar onder , daar op fy fettcn

defe versjes

:

Oranoe hoven , en VFit onder

Die 't anders meent y dien Jlaa de Donder*

Defe Gedeputeerdens by Sijn Hoogheyt in 't Leger tot Bodegrave ^^^ ^i^n Cy

aankomende, ftelden haar verfoek in gevolge van haare Commiilie haarverfock

voor , "'t welk Sijn Hoogheyt haar niet beliefde in te willigen , fc^aen-
^°°'^^^"*"'

de, dat de hoog-dringende noot fijne continueeleprefentievereylle op
defen Poft, die geen moment van de Infultes der Vyanden verfekert

v^'as ; Doch als de Gedeputeerdens hier op haar verfoek met fmeekinge

poufleerden en voorftelden , dat de woedende Gemeente door geen
middel , als door Sijn Hoogheyts prefentieteftillenwas, en dat fy haar

Gedeputeerdens als Verraders fekerlijk foude ombrengen, bv aldien fy

alleen weder te rug quamen , accordeerde haar Sijn Hoogheyt fijne kom- «-aar op stjf

fte tegen "s anderen daags. Hoogheyt

Met defe antwooort keerden de Gedeputeerdens te rugge, enexpe- dlech"koint>

dieerden ymand voor uyt , om haare Verrichtinge in de Stad te noti-

ficeeren , maar dorftenfclfs voor de Gemeente nietverfchijnen, waar-

om fy Sijn Hoogheyt buyten de Stad inwachten , die op den 29. ?Mny

omtrent 11. uyren tot Papendrecht met fijne Karos aan quam, van

waar hy overvaarende door de voornoemde Gedeputeerdens, tuflchen

de gewapende Burgerye door, wierde geaccompagneert, die in rijen van de Buf
gefileert was , en met haare menigvuldige Orange linten, enhetroe-

^"i^i||)^f"

pen van Fiva Orange haare afïèdie ten vollen betoonden, totdat Sijn

Hoogheyt verwelkomt wierd door de Heeren Out-Eurgcrmcefters

Naaltvvijk^y de Schomerk^y van Meerdervoorty ^enHcQV fohanvan
der Burgy en den Heer Pompe Bailluw van Zuyd- Holland , Nicolaas

Stoop y fan de VVtt en de twee Secretariffen , met een algemeen Wenfch-
gefchreeu van de Burgerye, onder het losbrandcn van 't Canon en de
Mufquetten.

In diervoegen wierd Si/« Hoogheyt met den blootcn hoofde ftaate- enop'tStsd.

lijk te voet geleyt en geconduifeert naar 't Stad-huys , alwaar hem
g^^^Xi!

SeiEe
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SclTïe in den Out-Raad wierd geprcfcntcert, en in alle imaginaire ter-^

men voorgeftck de algemccnc Gcncgcntheyt fo van dcRcgceringe

als van de Gemeente van Dordrecht t'iijn-warts , en dat haare Edele

foiidcn trachten alles te contribueeren , wat tot welftant van 't Vader-
land en van hem foude konnen dienen , hem bedankende , dat hy haar

deEerquam doen, om haare Stad te befichtigen, fonderdatter een

woord van "t Stadhouderfchjp -wierd gementioneert.

Na dat Sijn Hooghejt dit complement door een contra-comple-

ment in generale doch fignificante termen hadden beantwoort, wierd

hy weder van 't Stadhuys naar de Stads-veftcn begelcyt , om defelve te

befichtigen, en van daar na de Herberg , daar de Paauvv uyt hangt, om
aldaar het middagmaal te ontfangen. En alfo de Burgeren de Con-
duite der Regenten fufpefleerden , feggende , dat fy tot noch toe geen

eenig woort hadden gementioneert van het Stadhouderfchap , io

vraagde een uyt haar aan fekerenHeeruytde Magiftraat: Wat heeft

men nu S\}n}r{oo^\\eytgemaakt f daar op dien Heer antwoorder Aieer

als hy heeft begeert ; De Burger repliceerde : Sijn Hooghcyt heeft

niets begeert , daarom hebt gy hem ook^ niet gemaakt , waar op ter-

ftont eenige Burgeren de Karos in 't af komen van dcNieuwe-Brug

daar siyt Waar nemen
, grijpen de paarden in den toom , vellen haare pieken

,

Hosgheytmet Jcggen dc trompen van haare Mufquetten met dubbelt fdierp gela-

rcniniats den in de Karos, en vraagen Si'jn Hoogheyt y othem het Stadhouder-

fchap al was geoftereert : Hy feyde welgecomenteert te !^;«; Sy weder

:

Wyniet 'ten ;^^wf«Uwe Hoogheyt tot Stadhouder verkUart : Seckcr

Heer in 't Portier fittende riep: Vivat Orange^ daar op een uvt de

Burgeren : Dit ps een Judas Kus, vvy vraagen ofS'\]\\ Hoogheyt.<z/-

rede Stadhouder n , en fo niet , fuilen vvy hem uyt de Karos in onfe
befchermmge nemen , en dc rejl als fchelmen van Jlonden aan dood

faan.

De prcfente Heercn van de Regeeringe fich in groot gevaar fieudc,

beloofden op ftaande voet , fo haaft fy in de Paauvv fouden gekomen
zijn, de geheelc Burgerye en Sip Hooghejt volkomen genoegen te

geven, op welke beloften fy wierden gcrelaxcert van de Burgers, die

alvoren t'famen fwoercn , dat fy noch Sip Hoogheyt noch ymand an-

ders uyt de Paauvv fouden laten vertrekken , voor dat haar verfoek in

fchrift geftclt, van alleRcgentenonderteekcnt en gepubliccert was.

Hier op vergaderde denOut-raad in è^tPaauvVy die aan den Secre-

taris Muys van Holy ordre gaf, om de voorfochte Ade te conci-

pieerenj dewelke v^iW \ volk meermalen gerevidecrtcn gccorrigeerr,

eynde-

en randen

de Karos aan,

d'-tODgen

dcfelveHee-

ren om St)n

Htio^hejt IC

verklaren tot

Scadiioudei,
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eyndclljk Sijn Hoo^ejt wierd voor gelefcn , die het geopereerde Stad-

houderfchap weygerde te aanvaarden, voor dat hy van fi;nenEcdop
't Eeuwig £ó//^ gedaan gedifpenfeert was , 't welk al voorts in prefen-

tie van 2. Predicanten Dehits en Venhem gefchiedc , werdende de^Maê'
voorfz. Ade daar mede gcamplieert , in voegen onder Ntim\ 50, Sl*^/*^
blijkt.-

Hier op volgde een algemeen gejuyg, en raakte de geheele Burge-
rye weder in ftilte en goede ordre, meteen vafte refolutie, omhaare
Stad met den laatften druppel bloets te defendeeren , vertrekkende

StjnHooghejt 's namiddags om 4. uyren onder veele duyfent fcege-

ningen weder na fijnen Poft.

Dewijl de voorfz. Ade van de geheele Regeeringe was ondertee- dicdeii«4rt

kent, behalven van den Oiit-Burgermeefter Cornelts de FFit Rnart '"'f^ff'"'
^

van Putte» , die fieklijk uyt de Vloot gekomen zijnde , van wegens onderteek;,

fijne onpaflelijkheyt ter Vergaderinge niet hadde koqnen verfchijnen ,
°"'

fo wierden aan hem gedeputeert 2.Heeren uyt de Magiftraat en 4.
Burgeren met den gemelden Secretaris, ten eynde fy hem. de boven
gemelde Ade fouden doen mede onderteekenen. De Ruan overden-
kende, dat hy met de onderteekeninge in een ogenblijk foude annul-
Icercn art gene, dat hy enüjnBroQdQr de Raad-Perfionam metcon-
tinueele moeyten en pericul in den tijd van i^.jaaren hadde te we-
gen gebracht, weygerde fijnen naam te onderteekenen ; En hoewel
hem het prefente gevaar wierde voor oogengeftelt , daar in hy fich

felvcn foude ftorten, hy aldien hy nietteekende, alfoeenige gewa-
pende Burgers fijn Huys omsingelt en befet hadden , fo bleefhy even
perfeverant, feggende, dat hem fo veele koegcls waren over "t hooft
gewaaytindelaatfteZee-Bataille, dat hyder geen meer vreefde, en
eer een koegel afwachten foude, als dat hy die Acte foude teckenen;

bywelk feggen hyobftinatelijkpcrfifteerde, fonder aan 't feggen van
de prefente Heercn yets te defereeren, waarom dcfelve Me-f^roude
RmJvardinne aan feyden , dat fy haar man moft fien te bewegen tot de
teekeninge van die adc , ofdat haar geheele huys en huys-gefin de ruï-

ne niet fouden ontgaan,dewelke fecr naby w:\s.Dc Riivvardm»e fiende, joch wieri
dat fy door haar fmeekinge en lamentabel bidden haren man in 't begin daartoe ge-

van fijn voornemen niet konde verfettcn,komt voor de twcdemaal met Soot f^ne"

haare jongfte Kinderen aan de hand , hem met tranende oogen bidden, Huys-viouv,

dat hy doch nu uyt de noot wilde een deugt makcn,en fich,fo niet over
fich fclven,ten minften over fijne Vrou en Kinderen ontfermeni Doch
als fy op fijne overfettclijk voornemen eyndclijkfeyde, dat fy dan ge-

Rrrr dwoii-
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dwoneen was hem om haar kinderen wille te moeten verlaten, cxcu-*

feerde hy fich eerft van wegens fijne indifpofitie, maar eyften op nadere

inftanticn van fijne Hiiysvrouwecyndelijk Pen en Inkt, waar mcdchy

fijnen naam tcckende, \ welk aan de Burgeren getoont zijnde,vcrtrok-

ken fy alle in ordre weder naar hiiys, fondcrycts verders te onderne-

men, als omtrent 14. dagen daar na, watmeer de Burgeren uyt haar

fekercperfonen committeerden, om by Sijn Hoogheyt te obtineeren

het deporte: 'cnt en detentie van ccnige Regenten, als de Hecren Bur-

2,zxmQQ^ctcn Svvt)ndrecht , Hallmgy enden Ruan, alsmede fan de

Why Oudervvater , en van der Dtijfen^ dochquamendcfclve Gede-

puteerdens onverrichter faake wederom te rugge , met een fchrifi:elij-

ke Ordrc van St'm Hoogheyt, daar na fy fich foadcn regulecren.

HAARLEM Ha ARLEM raakten op den 25. fmy in grootc commotie, by
laaktinroc-

^^^^^^^ datter veelcwagens met meubile goederen daar door quamen

vluchten naar Amflerdam ; >)^'ant de wijven uyt de achtcr-Ilraaten

omtrent de Amfterdamfc Poort in der haaft t'famen rukten , de Poort

toeflooten , en met de Voerluydcn en ander Graau verfterkt zijnde de

eeheele Stad in rep. en roeren brachten, en hiare plondcr-fiekte fo

verre deden blijken , dat alle de wagens , onder dewelke twee met

geld beladen waren , haar ten prooy fi3uden zijn geworden , (o niet de-

felve in ftallingen en andere verieckerde plaadtn waren gelalvcen.

Defi: Beroerte verhief iich hoe langr hoc meer, fo dat het oplopende

Graau met veel geroep en ongclluymigheden tegens de Hecren vau

de Magiftraat de Stad door liep, defclve befchuldigende , dat fy de con-

tra-partyc van Sim Hooghey$ altijd hadden gehouden , en mede be-

Tordcrt het annulleeren van het Stadhouderfchap, en vecle andere

ongcrijmthedcn ophaalden, die meer applicabel waren op cenigc an-

dere Steden , dewelke het felve werk meer beyvert en gepoufleert had-

den , als Haarlem , alfo defc Stad de faak van Stjn Hoogheyt eenigen

tijd voorheen byfonderlijk hadde gepatrocincert , en met allen vermo-

gen door den Heer Fagel^ toenmaals haren Penfionarii , en nu Raad-

Penfionaris van Hollanden Wefl-rrtefland gcrecommendeert.

rfat eerilge- Defen oploop, die fich noch eyndelijk van felfsftilde, wierd door
ftiitzijnde,

j^ Burgeren op den 30. dito hervat j '^''ant defelve in de Wapenen
fich daar na komende , committeerden feekere perfoonen uyt haar , om de Hecren
v^« ver.

Vroetfchappen aan te feggen, dat de geheele Burgerye indineerde,

om Sijn Hoogheyt tz fien geavanceert tot het Stadhouderfchap, en

tot alle de Digniteyten, die fijne Hoogloflijke Voor-Vaderen fo wel

gcmeriteert ep geadminiftreert hadden , verfoekende dat haar Ed. van

ftondfn
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ftonden aan daar in geliefden te refolveerén, en het Verfoek van de

gefamentlijke Burgerye te voldoen ; "Waar op ook ge volgt is, dat de Sodatde

Heeren van de Regeeringe aanftonts met Trompetten van ^t Stadhuys
i^roiveeKU:

deden uytblaafen en publiceeren, dat fy refolutie genomen hadden, tot ihetstad-

om Sijn Hoogheyt te verkiefen tot Stadhouder van haare Stad, latende " " *^ '^

met eenen een Orange-Vlagge uyt de Toorn van 't Stadhuys en

daar na van de grootc Kerk afwayen, waar door men fuiken vreugde

en gejuych onder de gewapende Burgers en den omftant bemerkte, als

te voorcn onwil en mifnoegen ; Defe vreugde wicrd noch grooter fendende

door de CommilTie, die op feekere Heeren uyt de Regeeringe en op tJrj^^aaa

4. Burgeren wierde gedefereert , om Stjn Hooghejt uyt den naam •^'/" ^«"^''y'»

van de Regeeringe en Burgerye der Stfad Haarlem in 't Leger tot

Bodegrave te gaan begroeten en bekent te maken de genomcne refo-

lutie , en met eenen te verfoeken j dat Sijn Hoog-gedachte Hooghejt

de Stad Haarlem wilde begunftigen met fijne prefentie , en komen
aannemen het Stadhouderfchap , dat de Stad op hem gedefigneert

hadde.

Defe Gecommitteerdens tegens den avond tYamen de poort uyt

willende rijden, vonden defclve geflooten , waar door fygenootfaakt

waren te vertoeven fo lang tot de Sleutels uyt de Hooft-wacht van het

Stadhuys waren gehaalt. Immiddels quam een Klompe-maker een de-

fer Heeren Gecommitteerdens , zijnde een Burgermeefter defer Stad

,

byden mantel trekken, feggende gcnoegfaam met bedrcyginge: Gy ftoutheyt

gaat nu heen na Sijn Hoogheyt, maar ih^raat jon, dat gy fonder Sijn Kiompe-

Hoogheyt niet wederom en komt , of't fal met u ejualijk, aflopen.
maker.

Defe Gecommitteerdens by Sijn Hoogheyt audiëntie bekomende peGccom-

deden groote inftantien, teneynde Sijn Hoogheyt fich voor een kor- komen te

ten tijd foude gelieven te ontledigen, om in perfoon binnen haare tug>

Stad te verfchijnen ; Doch als fy fulx van wegens het gevaar van den

dreygendenVyand en de geduyrige prefl'ante affaires van Sijn Hoogheyt ^^ ^\^^^

niet konden obtineeren, wierd goet gevonden, dat een van Sijn Hoog- pettcr van

heyts Trompetters met een rok van Sauve-garde de Gecommitteer- ^^!^^^
"^ '^^

dens weder te rug foudenconvoyeeren, gelijk gefchiede.

Het verlangen der Burgeren na befcheyt van Sijn Hoogheyt was

ondcrtuflchen fo groot, dat veele buyten de Poorten de Gecommit-
teerdens met imerten te gemoet verwachten. In dcfeverwachtinge

komt de wagen met de 4. Gecommitteerde Burgeren voor uyt de

Stad naderen, waar op defeheeteBurgersden wagen deden ftil (laan,

vragende, of fy Sijn Hooghejt niet mede brachten? En als fyuytde

Rrrr 2 Gccom-
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Gecommitteerdens hoorden van Neen^ maar dat in plaatfe ran Si]n

Irioogheyt een Trompetter mede quam, dewelke met de wagen der

Heeren Gecommitteerde uyt de Regeeringe volgde, waren fy op het

nieuws malcontent , dat doch geheel overging io haaft fy den Trom-
'^-. petter van 't Stadhuys hoorden afblaafen en uytroepen , dat Sijn Hoog-

dewelkevan heyt de geheele Burgerye voor haare genegenthcyt t'fijn-warts de-

ibliM."^' de bedanken , dat hy om hoogwichtige affaires , en om de noot van

't Land voor als noch moft ihaken fijn voornemen , om binnen

defe Stad te komen tot een bequamer tijd , en dat hy immiddels

de Burgerye recommandeerde en belafte de eendrachtigheyt en ruft

onder malkanderen , en het behoorlijk refped tot haarc Overig-

heyt.

DtLFT Delft wierd mede een Toneel van een ongehoort Schou-fpel,
saaktinioe-

j^j ^J^ gocrcnuyt A'iaajland daar quamcn ageeren, en dat de Delffe

Burgers als fpedateurs aanfagen ; Doch wienvan't felve Spel autheur

was , daar van word divers gedifcoureert ; Sommige meenen , dat

het gecompofeert was by eenige uyt de Delffche Vroedfchap felve

,

die de Regeeringe en Beftier des Lands geern verandert fagen ; an-

dere wilden daar van Autheur maakenfeekerenPredicant, die uyt in-

time genegentheyt tot Sijn Vioogheyt , en tot redres van 't Pubiijke

Bewint die van Maajland door een Brief behendig hadde gaande

gemaakt; en andere meenden, dat de Maaflandfche Boeren uyt haar

eygcn motief dit Spel geconcipieert hadden , dat fy op defe wijfe

ageerden.

éoor de Op den 29. funy 16ji. 's naar-middags verfprcyde fich een ge-

*Lu"land"
"^c^n gcroep door Maajlarjd-Jluys , en door het geheele Land daar

om heen gelegen, als een algemeen Opontbod, dat alle, die het met
het Land en Sijn Hoogheyt wel meenden , 's morgens met het aangaan

van den dag in haar volle monture paraat foudcn voor den dag komen,

om een korten tocht te doen tot dienft van 't Land , 't welk de viflchers

en boeren fo animeerde, datfy'sochtensop den 30. funy om 4. uy-

ren al vergaderden , en gefamentlijk omtrent 800. ftcrk (waar on-

der meer als 100. Burgers uyt Schiedam vrywillig mede trokken)

die de felve rechtop Delft marcheerden, daar ^y om half negen aanquamen, en

mengende ^^^"^ voortsvan een Poortmcefter maakten , alle de Poorten en water-
Magiftraat bomcn flootcn , de Schuyten ophielden , en het Stad-huys omheen be-

om s^r fetten, daar fy de Magiftraat gcnocgfaam dwongen, om aan haar fchrif-

sïnSde'r ^^^^^ beloften te doen, datfy Stjn Hoogheyt tot Stadhouder fouden

K eiigcctcn , verkiefen , en het Eeuwig EdtB annullceren , 't welk 's nachts daar aan

ook
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ook gefchiede, invoegen dat de een den ander vanden Eed di/pen-

feerde , dien fy op "'t Eeuwig £öf;(f? gedaan hadden , en op den volgen-

den morgen zijnde den I. fuly Gecommitteerdensaan Sijn Hooghejt

fonden , om hem mede van dien Eed te ontdaan , dien hy op 't Eeuwig
EdiÜ gedaan hadde. Dit ftclde defe Boeren geruft wegens de Re- dat fy mede

geeringe van Delft ^ fodatryrefolvecrden, om ook naar den //^.z^ te
s"cd!ïn"wii-

vertrekken, en aldaar mede uyt te voeren, 't gene haat hier fo wel den doen.

gelukt was j Maar alfo die van den Haag van dcie rcfolutie der Boeren
waren geadverteert, fochten fy defelve van haar voornemen te diver-

teeren door twee Gecommitteerde, die op den i.fuly 's morgens tot

Delft arriveerden , en aan de Boeren te kennen gaven , dat Sijn Hoog-
hejt by eenparige refolutie van de Heeren Staten van Hollanden Weji-

Vriefand was geftelt in alle deEminentienen Digniteyten van Sijne

Hoogloflijke Voor-Ouders ,
(daar nochtans de Leedcn van de refpe-

élive Steeden haar op dien felven dag eerft onderling ontfloegen van
den Eed op 't Eeuwig Edicl gedaan , en Sijn Hooghejt op den 3 . dito

by eenpaarige refolutie eerft eligeerden tot Stadhouder) 't Vv'elk de

Boeren fo fèer verheugde, dat fy tot een teeken van blijdfchap ver-

fcheyde falvos fchooten, en geruftig weder naar huys trokken, defi-

fteerende van haar defl'eyn , dat fy voor hadden , om den Haag^ Lejden^

Haarlem en Gouda mede te dwingen tot het gene Delft alrcdc hadde

Belooft , en ten deele geëft'eótueert.

Le Y D EN bleef mede niet vry van inwendige commotie en op-LEYDEN
loop der Burgeren, die haar eerfte begin nam op den 14. funjf over "^^' *" "^'

het vluchten der goederen , daar over Mr. VV'outer van Lantfchot over het

Hooft-Officier in 't gedrang raakte, opfufpicie, dat een Koffer mct^^"^j''«"d"

goet uyt fijn huys naar buyten beftelt was, dewelke van het Canaille ^
"'"*

daar over tot voor het Stadhuys vervolgt wierd , daar hem eenige

nieuw aangenomene Burger-Capiteynen met afllftentie derBinnen-

wacht ontfetten, dewelke het tumult met goet beleyt en grootevoor-

(Ichtigheyt ftilden.

Op den IJ. dito onftonter een tweede tumult op de Hoogewoert en over de

voor het huys van D'. Koleveld , dewelke befchuldigt wierd de befchuidin-

Roomfchc Religie te feer toegedaan te zijn, en gefeyt te hebben, dat Rooms-ge-

dc Catholiken nu haaftmecftcr fouden zijn , dat het nu haarluyder
^"jf/"

^'^'

beurt was , dat hy noch hoopten de handen te fullen waften in het

Geufe bloed , &c. onder 't pretext van welk feggen het gemeene
volk fijn huys begon te pionderen, dat fijn voortgang foude hebben
genomen , fo 't felye niet tydelijk ware geftuyt geworden door een

Rrrr
3 Bu:*-
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Burger-Licutcnant, die met eenig volk uytde Hooft-wicht vanhet

Stadhuys wicrd afgcTonden, wcrdende defelve door Mr.Simon van

Leeuwen^ die om dat hy mede Vroet-fehap was, om wat meer autho-

riteyt te gebruyken, van hem daar toe verfocht, geaiïifteert, de tu-

mult belet en alles weder in ftilte gebracht wie'rd.

Oploop der Op den 30. dito, rotteerden veele wyven tTamen, die 's namid-

gcftu t?
^ dags ter fclve tyd , als de wyven van Haarlem mede in adie waren

,

met een vlicgent Vaandel optrokken, feggcnde , dat fy fulx deden

voor den Prince van Orange , en vermeenigvuldigde fich dit volk

ongemeen, doch wierd in fijn begin gcftut door den Capiteyn ^<flfrw«

van AJfendelft , die de wyven op de uyterftc graft het Vaandel afnam

,

en eenige uyt den hoop gevangen mede voerde , dewelke kort daar na

weder los raakten,

Den I. "^uly wierd Sijn Hooghejt den Heer Prince vanOrange tot

Stadhouder voorgeftelt , op infchryvinge van de Steeden, daar van

tot contentement van de Burgerye op den volgenden dag een ge-

drukte adc onder de Officieren van de Burger-Compagnienuytge-

deelt, doch by defelve qualijk opgevat wierd, alsof het felve maar

gepraólifcert was, om de Gemeente in ftilte te houden en dat onder-

tuifchcn de faak niet wel gemecnt wicrd.

B? aen
^" ^^" 3 • A^7 °P bondag na de predicatie , fo als de Vroctfchap

vergaart was , om te dcliberccrcn op de voorftellingc van Stjn Hoog-
hejt tot Stadhouder aan te nemen,met vcrnietinge van 't Eeuwig EdiH
en den Eed daar op alflns gedaan, en terwijl men befig was met het

condudeercn , dat men 't Eeuwig Editl geheel foude mortificceren

,

en uyt de gedachten brengen, mitsgaders uyt het Boek fcheuren, en

in het vuyr verbranden, gelijk ook daar op gcfchiede ; Soquamccn
groote meenigtc van Burgers met haar zijd-geweer op het Stadhuys

die op het 3e Burgermcefters kamer indringen, bcgeercnde Sijn Hooghejt tot

komS Stadhouder , en haarc Stad gefortificecrt , dewelke tot geen ftilte kon-

den werden gebracht, voor dat de refolutic tot dien eynde genomen,
daar van opentliik voor den Volke was afeelefcn , het welk 't volk , dat in groo-
men publi- i '

,

O '. ».&
ceert dat te mccnigte tocvlocyde , met een groot gejuyg alomme uytricp , wer-

foudfs?ad'^'
dende dcfe vreugde vermeerdert door een Orange Vaandel , dat men

houder zija dc Toom Uyt ftak.

opk)op der" ^cn 4. dito 's morgciis quamen eenige Burgers weder met haar

Burgeren zijd-gewccr naar het Stadhuys , die door den Capiteyn Afr Afeyndert
' van Akeren, die toen ter tijd aldaar de wacht haddc, met aiïiftentic

van Mr. Simonvan Leeuwen y mede Capiteyn, die by geval daar op

aan-
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aanquam,eerft metgoctheyt endaarnametheevigheytgeftuytente

rug gehouden wierden, fo dat fy wederom keerden; Doch door de

Burger-wacht op het Stadhuys toegeroepen zijnde, dat fy vry moch-
ten op trekken, onder belette van haar te fuUen helpen, konden fy

niet belet werden, het Stadhuys in te dringen, daar lyniet uytrcch-

ten , om datter geen Vergaderinge was , maar nu en dan weder af-

quamen, van dewelke eenige der voornaamlle door den gemelden

Mr- Stmon van Leenvven aangefprooken wierden, dat het geen manier

van doen was, gewapender hand deMagiftraat, aan dewelke fy den

Eed van getrouwigheyt gedaan hadden, tot het een ot het ander te wil-

len dwingen, indien ^y wat te feggen hadden, dat fy op een behoor-

lijke wijle ymand van de bequaamile uytden haren foudcn commit-

tceren , om haar verfoek behoorlijk voor te dragen ; Daar op fy ant-

woorden, dat fy al eenige van hare Hooft-Officieren daar toe verfocht

hadden, die 'tielve weygcrden, dat defelve maar nichtjes en neefjes

waren , dewelke de Magiftraat te veel ontfagen , en by haar niet te ver-

trouwen waren; waarop wederom dien Heer antwoorde, dat, fo fy

een goede faak voor hadden, het haar aan geen Voorfpraak foude man-
queeren, en byaldienfydaartoe niemandkondcn vinden, dat hyllj-

nen dienft prefentcerde , om haar in alles ten goeden van de Gem.eenc

Saak te raden en te affiltceren , mits dat fy , daar fy ongelijk in mochten

hebben , haar moften laten onderrechten, dat hy daar in niemand te

ontficn haddc, 't welk fy malkanderen onder hand-taftinge beloofden,

wapr op de commotie t'eenemaal verdween , en alles weder in ruft

raakte.

Amsterdam de Edelfte en Cierlijkfte , hoc wel de jongfte amster-

Koop-ftad van Europa, de Stofteer-winkel van Nederland , "t Pak-
Jo<Jfestad

huys van alle Waaren van defe en de andere wereld, midden in 't moe-

ras op houte paaien gefondeert, op gelijke wijfe , als de Hoven van

Oiit-Babylomen in de Lucht waren hangende , zijnde aan de water-

kant met ontelbare Maften van Scheepen omsingelt, en inwendig

krielende van Inwoonders , Koopluyden, Reyfigcrs, Zce-volk en

Handwerks-luyden, hadde in't begin varvdc algemeenc Burgerlijke haddein het

Troublen , en als de Noot van Avegcns den Vyand op 't hoogfte
defo"ntrc)e-

was, minder Oploop en tTamenrotteringe der Burgeren, als wel de f'"g^'|,
^'^

''l

kleynftc Stad in Holland', hoe wel voor groote onheylen gevreeft u/Hoihnd^

wierd, allo de murmurecringe onder de Gemeente bccron toe te nc-

men , en veelc uyt het volk fcekcrc Regenten van ontrouen verravid dochTufpe-

fufpedeerden, niet fchroomcndc dcfclvc fo opcntlijk by monde , als
^ "^cgemeX

in.
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in diveïCQ Blauwe Boekjes en Echoos met namen te noemen, feggen-

de, dat fy'tmct de Stad niet wel en meenden , en dat fy defelve aan

den Koning van Vrankrijk behendig en tegens de intentie van de Ge-
meente wilden overgeven , tot welken eynde (y op den z 6. fmy (zijn-

de een der benauwfte dagen van die fatale tijd) eenige Franfchc Sauvc-

gardes bedcktelijk foiiden in de Stad gebracht hebben, die haar op

den Dam voor'tStadhuys in haareLivry-rokken fouden vertoonen »

fo haaft de Leverantie foudc gefchieden ; en veele fodanige valfche ge-

en <lcn ruchten meer bcgonden het Volk fo te ontroeren, dat den Heer Veldr

fchaiifvo'rft ^arfchalkyorft Maunts op den 16. fmy de Stad niet veylig kondc
Maurits, die pafleeren , v.'crdcnde van veele uytgefcholden voor een Mede-Verra-

pïïeerdc' dcr , en fodanig achtervolgt , dat dien ouden Heer haar gedreygde ge-

met gevaar, vvcld noch naiiwelijx ontquam.

Alle ge- Doch om alle onheylen voor te komen wierdfeervoorfichtigen

hlSwicr- loflijk by de Groot-Achtbare Heeren Burgcrmeefteren en 3 6. Raden
denvoorgc- gerefolvecrt, om ter piiyevan'tStadhuystepubliceeren, gelijk ook

eeJ^foffeiijke Op den 29. fmy gcpubliccert wierd een Ade , waar by aan deGe-
Refoiutievan i-pccntc bckcnt gemaakt wierd , dat haar Ed: Achtbaarheden een-

ders dêfcr taariglijkj'^ haare f^roetfchap hadden verflaan en gerefolveert , om de
^"''* Stad en goede Gemeente van dienm haare Religie en Ltberteyt onder het

Oppergefag van de Heeren Staten van Hollanden VVe^ p^rtejlandy door

alle mogelijke middelen te defendeeren en te beschermen , en daar toe op te

petten haargoeden bloett met alle hetgene haar^d. Achtb. door Godal-

machtig meerder vvm en [oude aan de handgegeven werden ; En alfo

haar Ed. Achtb. oordeelden ^ dat daartoe infonderheyt konde dienen , dat

overvloetvanf^tvres y en particulierlij^Koorn by de hand vvierdgehou-

den , ~daar van de Vyand[eerwm ontbloot , en des wegengenootdrukt ,fa

wierd te gclijk^mede geinterdiceert eenigKoorn uyt de Stadofde furif-

diclie van dien te vervoeren jfonder alvooren ter Secretariefufjicante cau-

tie te hebbengejlelt , dat het gefeyde Koorn niet[oude vervoert werden na

eemge plaatje by den Fyand geoccupeert 3 op poene van conffcatie van't

Koorn , en arbitraire Lyfjlraf.

De Notificatie vloog fo haaftig als een wind de geheelc Stad door,

en verwekte een ongcmcene en wonderlijke couragie in het Volk,

haar wel eenigfnis ontnemende de fmiftrc apprehenne, daar mede fy

tegens de Regecringe waren ingenomen , doch niet fodanig , offy fuf-

pcdcerdcn noch al eenige Heeren van malverfatie ; "Want na dat de

Heeren Burgcrmeeilercn en 36". Raden uyt haar eygcn motief, eer

als eenige HoUandfchc Stad ,
gerefolveert hadden , om haare ftemmc

in
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in de Vcrgaderingc van de Staten van Holland in te brengen tot ele-

öie vdiwStin Hoogheyt tot Stadhouder van de Provincie v^n Holland j

en afte wachten den tijd , om fiilx niet in fodanigen confufie , gelijk in

andere Steeden, maar opeenformeele en behoorlijke wijfe uyt te voe-

ren ; wierden fy eyndelijk te raade, omdenHeerBurgermcefter^»-

dries de Graaf ten dien eynde na den Haag te committeeren , dewel-

ke op den I. fuly met de Poft-wagen van voor het Nieuwe Heeren Burgermee-

Logement fijn reyfe willende vervorderen , aangerant wierde door ^ll^J*i""

rappaillc van volk, dat daar omtrent was, want als'tfelve bemerkte, word door

dat in den Reys-fak van dien Heer , fo als die op den wagen wierde ge-
|^3n£[^d.

legt, eeniggeld en licht ook eenige papieren waren, riep een wijf: Dit

is een Verrader , die reyjl metgeld en brieven na den Haag^ om defe Stad te

leveren, hom hem vajl , doorfchiet den Schelm , &c. Ondertuflchen dat

de Burger-wacht , die boven 't nieuwe Heeren Logement de dag-

wacht waar-nam, met haar geweer op de been raakte, roepende van

boven, dat de Voerman met de wagen foude blijven ftaan, of dat fy

hem doorfchieten fouden ; In defen tumult treed deBurgermeefter

weder uyt den Wagen, en falveerde fich binnen 't Heeren Logement >

werdcnde onderwegen dooreen wijfdehoet met de parykbyna van 't

hooft getrokken, terwijlen een andere helle-veeg in haar oploopent-

heythaar kap van haar hooft rukte , en daarmede de Burgermecfter na

't geficht gooydc. In 't toeflaan van de deur wierd noch een fteek met

een degen naar hem gedaan , daar door een Jongman Olfert Meyer aan

fijne hand een quctfure kreeg.

De Heer Capiteyn Vieter Verloo op dit gerucht aan komende , dede

fijne Compagnie Burgers aanftonts in 't geweer komen , waar mede hy

de verdere tTamen-rottinge weerde, en het raafende Graau vcrftrooy-

de , mitsgaders den Heer de Graaf'm alle veyligheyt convoyeerde naar

'tStadhuys, van waar dien Heer tull'chen de Burgermeefters Outshoorn

en Hooft , en de Colonnellen Geelvinks^\ Roetersy onder een groot ge-

drang van menfchen, weder te rug geconduifeert wierd tot aan de

Haarlemmer Poort , daar de wcl-gemelde Heeren aan de Burgcr-

\vacht bekent maakten, dat den Heer «s^ffCm^^/omStads-faaken, ten

beften van dcBurgerye na den //^<^^mofte vertrekken, fcttendcfich

den felven Heer diiar op den wagen , waar mede hy de Poort uytreed

,

dat hier omtrent een eynde maakte van defe tumult en oploop,

maar in andere üraatcn een begin van een nieuwen tumult ; Want hier Een opioop

op van ftraat tot ftraat de heelc Stadt door ceroepcn wierd : Een Op- ^" A">ft"-

foopi een Oploop] waar door op vericheyde plaatien veel gcmecni Rct^uiias

Sfff volkTö^^"'
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volk t*famen rukte, voornamcntiijk op en om de Reguliers Markt,

van waar een groote mecnigte rappaille de Reguliers Breeftraat c]ua-

mcn door trekken, inmcningc, omiich nadea D.zm te begeven , al-

waar fy, (o \ geruchte liep, meer volk uyt andere quartiercn van de

Stad fouden vinden. So als fich dit volk begon te bewegen, klapten

alle deuren en venfteren toe , en raakcc allarm onder de Reguliers

Toorn , daar een Burger-Sargeant met een Corporaalfchap burgers

de wacht hadde. Defe Sergeant, diedcDril-kunftwelverftont, po-

ftecrt fijne onderhebbende Mufquettiers tegen de Advenues fo van de

Breeftraat en Cingel , als van de Kalver- en Doele-ftraat in goede or-

dre, met de Mufquetten op de forquet-ftokkcn , en met de lont op den

haan, rangcerende de Piekeniers met haar gevelde pieken tufl'chen

beydcn , waar door hy het oplopende Graau aan 't ftaan kreeg , dat ge-

weldig begon te dreygen en fteenen op te vatten, om te fmijten , fchic-

tcndeeen uythaarmetecnpiftool indelucht, om 't volk meer gaande

te maken, waar op het Graau begon aan te dringen, doch fiendc de

goede ordre en ftantvaftigheyt defcr Burger-wacht geftijft en gcani-

meert door het aankomen van feekcren Burgermeefter , verdween het

in korten tijd , Tonder yets verders te attentccren.

eninhet Op een andere Plaats gcnoemt het Noortfche-Bos y raakten ecnige

^^^fl^^'
Helle-veegen van wijven, door aanhitfinge van hare mannen, op de

been, onder dewelke eenede Trom floeg en door de nieuwe ftraatcn

iiytriep : Soderjmand Inflig en rujlig is , om eenfluyver ofeen halveftity-

ver by te leggen tot een f'^anridel y en met alle macht na den Dam tetrekr

keny dat diefich firax mojl frefemeeren. Hier door conflueerdcn een

groote meenigtc van rappaille tYamen , die licht de hcele Stad fouden

ontroert hebben , fo fy niet waren vcrftrooyt door de Burger-wachten

fo van de Leytfche-Poorr, als van de Reguliers Toorn.

GOUDA In'tlaatft van de maant ^«^/iw order gekomen zijnde van den Staat

bo«ei°iSgï ^^^ <^e Heercn van G o u d a , om door hare groote Sluyfcn het

omen, water in te Liatcn , hebben fy het felve gedaan : 't welk die van

Moerdrecht , VVaddinxveeny Bofcoopy Ouwerkerkj» Nieuvverkfrk.,

Kapelhy en andere plaatfcn gewaar geworden zijnde, fo zijn daar op

de Boeren van de voorfz. Dorpen wel gewapent gekomen na Gouda;

doch die van de Stad verneemcndc der fclver aankomfte , flooten

haarc Poorten. De Boeren nu aen de Sluys gekomen zijnde , en fien-

de het water inloopen, begeerden de Sluys toe te hebben, hetwelk

haarwierde geweygert: waarop de Boeren des avonds omtrent 7. uy-

rcn de Tol-poort met gewelt open braaken , en met honderden de

Stad
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Stad in trokken , loopende ten eerften na het Stadhuys , en hielden daar

deHeercnBailjou , Burgermeefteren , en ecnige andere, welke daar

by een waren, befet en beflooten omtrent den tijd van 24. uyren. Bin-

nen dien tijd vierden Gedeputeerden fo van de Stad als van de Boeren
gefondcn na Stjn Hoogheyt den Heere Prince van Orange , c^ c. doende
de Boeren verneemen of het water metkenniflè en goet vinden van

Si]n hoogheyt wierde ingelaten , enquam binnen op gcmelden tijd or-

dre, dat men met het inlaatcn van water foude ophouden , en dat 'de

Boeren weder na huys fouden vertrekken.

Voor der Boeren vertrek wierdhet huys van den Heer Cink^Qo^- ^en Imys

rende Burgermeefter door het Graau geplondcrt j niettcgenltaande piondcu.

het met een Compagnie paarden (gefondcn zijnde uyt het Lc^er, om
alk tumult te helpen weeren) befet was: En gefchiede defe rnoetwil

,

terwijle den Burgermeefter op de Vergadcringe Aqï Staten van Hol-
land was : en wierde geoccafioneert door eene fijner Domeftijcquen

,

welke uyt onvoorfichtigheyt cndeonbedachtheyteenwoorttot ver-

kleyninge van den Heer Prince van Orange, (fo gefcgtwiert) fich

hadde ontvallen laten. Ook ftondeneenige andere huyfcn in gevaar,

om infgelijx geplondcrt , ja om gcrafeert te worden j maar door goede
Ordre van de Magiftraat, zijnde de Burgcrye in de wapenen gekomen,
is fulx verboet geworden. Sohaaftnu de Boeren vernaamcn, dat de DeBocrcu

Burgerye in Wapenen cjuam , hebbenfe het Stadhuys en het Marktvclt,
vertrekken,

't welk fy befet hielden , haaftigen confufelijk verlaten , trekkende ter

Poorten uyt yeder na fijne plaatfe.

Evennadatditwasgepafleert, hoorde men een gemeene Stemme DeCemeen-

des volx, VTy hegeeren dat men den Prince van Orangien [al Siadhou- pariKom
der maken : Hj moet worden gemaakt het gene jijne Voorouderen ge- ^^" f^oovhfjt

weeft :L^'/«,cndc quam het Volk Ib ftcrk op de been, dat daar door geen der tc"heb°"*

klcyne conftcrnatie onder de Heeren van de Rcgccringe ontftont ; '''"•

welke by fommigcn tcmeercngrooterwas, pm dat men onder het

Graau riep, Wy linnenfe wel, die den Prince tegen "^jn ^ en fullenfe

ook^vvel vinden-^ en loopende nafommigc Regenten huyfcn, dreygcn

de fclvc te pionderen en om ver te haaien. De Magiftraat in dcfe per- «^'^r inhasr

plexitcyt van faaken , om het Voik wat te ftiücn , dcdc van het Stad- ""'fefS^
huys na voorgaande Klok-gcOag door hanrcn Secretaris aflccicn. Dat de,dociiniet

de Heeren foudendenï^rince van Orangien verfoeken , in haare Stad te

komen; [lillende Sijne Hoogheyt met alle eerc en refpecl van haar om~
fangen ende gctra^eert worden. Gelijk dan ook op den tweeden dao

nadc voorfz.aflcefingc Sijn Hoogheyt in de Stad Gouda gekomen met
Sfff 2 een
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een groot geJLiyg van het Volk ontfangcn, en van de Hecren Regen-

ten in het Heeren Logement heerHjk getradeert isi

Het flecht eenvoudig Volk nu niet beter weetende , of Si)n Hoog-

heyt was van de Regenten gemaakt het gene begeert wierd, hielt fich

waardoor yernocgt en als tevrceden. Maar kort daar aan paflecrdeneenigeGe-

der^op de deputcerdens van Dordrecht en Rotterdam , van daar door de Burgc-
been raakt,

^y^^ afgefonden na Sm Hoogheyt om den Telvcn aan te bieden het

brachr,
^ Stadhouderfchap , waar toe hy by haare Regenten rcfpedive nu geëli-

geert en verkooren was.

Defe Gedeputeerden met haare Koetfen zijnde gekomen op het

Marktvelt , fo is een groote Schaare en meenigte van Volk tot de

felve toe geloopen; en hebbende verftaan de oorfaak van haare reyfe

na èiQnPrincevanOrangien^ zijnde tot ^o^f^mz/f« in het Leger ; ook
hebbende vernomen, hoe en op wat\>^ijfedefaakein Dordrecht en

Rotterdam fich hadde toegedragen; fo is onder het Volk een geroep

ontftaan, De Heeren hebben ons bedroogen: Sy mejnen het metdePrin-

ce met : maar tndien men Si'yne Hoogheyt begeert te hebben tot Stad-

houder , fo mojt men doen gelijk^ die van Dordrecht en Rotterdam ge-

daan hebben.

Op dit gerugt is het gemcene Volk in fo groote meenigte weder te

famen geloopen , dat daar door onder de Regenten op nieuws geen
dat si]n kleyne alteratie veroorfaakt wierd. Doch om alle vordere onheylen

Stadhouder voor te komen, vonden de Heeren goetenrcfolvcerdcn Sijn Hoog-
%ieid, yp figfi Prince van Orangten te verkiefen cntevcrklaaren tot Stad-

houder.

Defe Rcfolutie zijnde aan de Burgerye bekent gemaakt , is daar

mede alle beduchte ongelegentheyt verdweenen , het Volk in ftiltc

geraakt, begeerende dat men tot Teeken en Bewijs van de gcfcyde

Verkiefingc een Orangie Vlagge van des Stats Toorn foude laten

afwaayen: gelijk dan ook fulx, om aan het Volk genoegen te geven,

gefchiet is.

waarmede Wyder heeft de Magiftraat wel fcherpelijk verbooden alle tTaamcn-

«idwcenen. rottinge van het Volk, en dat niemand des Avonts na bcfette "Wacht

fich op ftraate by troupen foude voegen ofvinden laten : Dat ook die

gene, de welke uyt het geplonderdc huys yets hadden weg genomen

of verborgen, 't felve fouden weder brengen, of immers ter rech-

ter hant komen laten. Hier door is een goet gedeelte van den geroof-

den Huysraat weder geraakt in handen van den Eygenaar. Ende is

%vyderdoor de conduite en direótie van de Magiftraat, die reets ont-

ftaane
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ftaane Oproer geftilt, en alle bedrcygde onheylcn voorgekomen , tot

genoegen der Ingefeetenen.

Tot Rotterdam raakten veele Burgeren op den 2 5. funy op Burgeren

de been, houdende diverfebycenkomften, daar fy eens wierden , om ^^e^daM
eenige uyt haaraandeRegeeringe vandeStadte committeeren, met raaken in

laft, om, nevens de ovcrleveringe van eenige Articulen , uyt den ^°"^"'

naam van de geheele Burgerye te prcfenteeren , dat fy gefamentlijkgc-

refolveert waren haare Stad tot den laatften druppel blocts te defen- senden G«-

deeren , en haar met eede daar toe te verbinden ; In gevolge van welke depuieerdcns

ordredeGecommitteerdenshaare CommiHieop den 2(5. /««ƒ voor ftraat, °

den middag by de Heeren Burger-Mceftcren , en naar den middag by
deVroetfchap afleyden , en met eenen veiTochtcn, dat haare Acht-

baarhedcn haar van gelijken met een Eed tot getrouwigheyt voor haare dfwelkeeen

Stad en Land fouden verbinden/t welk de Vroetfchap in haare Kamer
gct'roiiwiR-"

ookaanftonts dede aan de voorrz.Gecommitteerdens,waar op volgde, heyt.

dat de Heeren Burger-Meefteren opentlijk voor 't Volk inde Vier-

fchaar den felven Eed prefteerden , met exprelïie , dat fy de Stad of het

Land aan de Franfchen geenfins fouden overgeven , of helpen overge-

ven , noch yets dien aangaande te ondernemen , als met communicatie

van de goede Burgerye, waar op de prefente Burgers alle medefo-
lemneelijk fwoeren , en haar tot trouw en dapperheyt verbonden.

Op den 25). dito 's morgens raakten de Burgeren weder gaande , Tweede be*

en wilden het Eeuwig Ediél afgefworen, en Stjn Hoogheyt dm Heer ^^^^yjam y

Prince van Orange totStadhouderaangenomen hebben , waartoefy

deBurger-Capitevnen, enLieutenants, als mede twee uyt het mid-

den van hajr affonden aan de Heeren van de Regceringe , om dit ver-

foek en begeerte der Burgerye bekent te maken. Immiddels wicrd

Burger-Meefter Pe^er aangerant, en in de Hooft-wacht vcrfeckerc,

ofte veel meer voor 't woeden des ongeftuymen volx gefalveert. Voor
den middag wierd de Vroetfchap noch geconvoceert , werdende by de alwaar een

Prefente Heeren geteekent, enter puye van 't Stadhuvsafgelefen een "foiutie

A(fte, waar by fy verklaarden gercfolvcert te zijn , het Eeuwig Edicl mentor het

te annuUeeren, en Sijn Hoogheyt tot Stadhouder aan te nemen , het fchtpTc"'
welk gcfchict zijnde wierden 2, Burger-Meeflcren, 2. Vroetfchap- Gedeputeer-

den , 3. Burgcr-Capiteynen, 3. Licutcnantsen 2. Burgers gcdcpu- dcn^aa^n^rv»

teert aan Si/n Hoogheyt , die ook 's volgenden dags vertrokken , om ^o'gi'Of'

te vcrfoeken, dat Sijn Hooggemelde Hoogheyt fich voor eenige uyren

foudc believen te ontleedigcn, om binnen haar Stad te komen, en

't Stadhoudcrfchap te ontfangcn, naar dat hy van den Eed op 't Eeuwig
Sfff3 Edid
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Edi(5l gedaan foude ontflagen zijn. Sijn Hooghcyt van Atk onluflen

kennille bekomende, hadde op den 29. al goct gevonden, een Com-
pagnie Ruytcrs derwaarts te fenden , om alle feditie en commotie der

Burgeren, naar vermogen, te beletten; Doch als dcfelve 's volgenden

daags meenden binnen te komen , wierden fy van de Burgers , met het

fluyten van de poorten buyten gehouden , voorgevende , dat fy Sujn

Viooghejt verwachten, en als die foude gekomen zijn, dat fy dan mede
foude mogen binnen komen

.

Na dat de Overigheden byna van alle HoIIandfche Steeden te gelijk

opeenendefelvetijd van haare Burgeren in manieren voorfz. waren ge-

conftringecrt , om het EenwigEdttt ie annuliceren, haar onderling te

difpenfeeren van den Eed van haar alle gedaan op 't felve Eeuwig Èditl,

en %ijn Hooghcyt den Hcere Vrince van Or.vge te verklanren en aan

te nemen tot Stadhouder van haare refpcótive >teeden , fo wierden

aanftonts uyt de felve Steeden ter Vergaderinge van de Heeren Staten

Ds Staten vanWolLtnd enP^f-^el^-rrieflandpedvvuteen eenig- He.ren , om aldaar
van Holland ,, ,

J rV-i^i'oJ^
difpenfeeren bekent tc maken het gepaiieerdem haare Steeden , en met eenen te ver-
niaikanderen foeken, dat haar Ed. Groot Mo(7. Staats-f^ewijfe of Vrovincialiter daar
vanden Eeii ii-n \ c r -t
op 't Eewig toe mede gehefden te condefcendceren , 't gene fy Steeden elx mhaar

' privéhaddengedaan. Onder defe Gecommitteerde waren die van H.^<^r-

lenty Lcyden en Rotterdam wel de eerite in den Haagy op welkeren

andcrer Leden Propofitie haar Ed: Gr. Mog. op den i. fnly malkan-

deren difpenfeerden van den Eed by haar gedaan op 't Eeuwig Edifl,

om daar door de Steeden van haare Provincie te becjuamen tot hetaan-

ftcllen van een Stadhouder, volgens inliout van haare Refolutie onder

Num". 5- 1 .

difponeeren Ter fclver Vergadcringe wiert mede gcrefolveert, op de propofitie

tevt'torhet
^'' '^^ Heeren Gedeputeerden der Stad Lcyden voor heen op den ly,

defeieeren ^u.'iy gcdaan , dat haar Ed. Groot Aiog. ter Generalitcyt de faake daar

t'emen aaii hcencn fouden dirigeeren , teneyndeals noch op Wijn h\oogheyt moch-
si}» Htcgheyi, fc gcconfcrccrt werden fodanigen vryen macl.t en authoritcytovcrde

Patenten en andere faken tot de Militie fpc(5lecrcnde , als de voorgaande

Heeren Princenvan Orange H. L. M. alsStadhouders en Capiteyns Ge-
• ncraals , ten rcfpede van Militie hadden gehad

,
gelijk blijkt onder

Ntm.o. 52.

eiiccnen Waar op de Leden naar huys reyfdcn , om van haare Principalen

tórstadho'u- daar toe de volle approbatie te bekomen, en aanftonts daar op weder

telnGuvt-^^ kecren , gelijk toen ook op de verdere Inftanticn van de Holland-

ïaai, fche Steden tot het Avancement van Sim Hoogheyt by haar Ed,

Groot
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Groot Mog. op den 3 . '/uly met eenparigheyt van ftermnen de Refolu-

tie vvicrd gccoiichcert, waar by deHccrcn van deRiddcrfchapcndc

Edekn , mitsgaders de Gedeputeerde van de Steeden uyt den naam
ende van wegens de Heeren haare Principalen 5;/«//oö^^(r)'f hebben
aangcftclt en geëligccrt tot Stadhouder , Capitcyn Generaal ende

Admiraal over de Militie van Holland te Water ende te Lande, met
alle fodanigedigniteyccn en waardigheden, als defelve vpordefen by

de Princen lijne Voor-oiidcren H. L. M. bekleet zijn geweelt, tot wel-

ken eynde mede aanftonts een aanficnhjke Staats-gcwijfe Deputatie endoenecn

aan SiinHoo^-^cmcX^Q Hoogheyt y die in "t Leger tot Bodegmvevjas, fJoepltatie'

wierde aangcltek , waar toe gecommitteqj-c zijn den Heer i^^^D^^yz/^'- aan^^»//««g-

voorde uyt deRiddetlchap, de Heeren /SW/w^ van Dordrecht, JDey-'"^''

ntan van Haarlem, Onderwater van Delft, VtxnZanen vanLeyden,

de Graaf van Amfterdam , van der Tocht van Gouda , Pejfer van

Rotterdam , van der Lijn van Alkmaar , de Groot van Hoorn en

Admiraal van Enkhuyfen , om uyt den naam en van wegens haar

I.d. Groot Mog. SijnHoogheyt te difpenfeeren en te onrflaan van den

Eed, die den ielvcn tot het niet onthmgen en aannemen van "tStad-

houdcrfchap gedaan hadde, van welke Refolutie dcCopyc te lienis

onder AW*». 53.

De voorgenoemde Heeren Gcdeputeerdens, fo als fy op den 4. 7h-

ly in 't Leger tot Bodegrave in gevolge van haare Commiiric aan Sijn

77oo^/jcjr het Stadhouder-Admiraal -en Capjtcyn-Generaalfchap had-

den geoffereert, wierden dcfclve hoogc Charges door SijnHoogheyt

met een ongemecnc betuyginge van dankbaarheyt aan d'ecne zijde, en

de genegen theyt , om het >7aderland ten uytcrftcn te defendeeren , aan

de andere zijde geacccpteert en aangenomen.

Op den 7. dito 's namiddags reeden den Heer van Maasdam en over welk

noch j. andere Heeren van wegens haaf£^: Groot Mog: Vergadc-
^""^^^^^e

ringc, met LKaroHen r\:x'i}r{ot\'^n Me-Vron de Princeffe Douartere 'Princffe

d'Orange , om Haare Hoogheyt te congratuleeren met het avancement ^o^^l^ecom-

van Sijn Hoogheyt den Heer Prince van Oranie
^
gelijk mede Haare piimcntcert»

H:>og\)iyi op eten ^. dito dcfen aangaande wicrdc gecomplimentecrc

door de Hccrcn Braeckel en andere haare Ho: A'fog: Gedcputeer-

dens, die vandcGccommittcerdcns uytalledcHoogeCollegienge-

yolgt wierden.

Men hoorde in defen tijd mede, dat denRaad-Penfionaris in die endaarovee

wond«.i!i;ke omkeeringe en revolutie Zodanig den Politijk wift te ^ipenfio-
aj^eercn , dat hy fonde gefeyt hebben, dat Sim Hoofiheyt de Man was , in "" '^ getoonc
" ^ w rf / o y l;ebbenvet-

WlCn heugt te aijit.
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wicn God en 't Volk een wel behagen fchepte , en dat fijne Ziele in het

Avancemcnt van Si)n Hoogheyt na fulke vcrheuginge genoot, dat fijne

wonden (daar van hier voeren) fich veel beter ter cure fchikten, als

voorheen, ter oorfake dat door dit Avancementvan Sijn Hoogheyt de
Burgerlijke Beroerten , die door heel Holland tot noch toe niet geheel

gcftilt waren, beter fouden ceflccren. Si]n Hoogheyt fond tot dien

eynde op denS. ƒ«/ƒ uythet leger tot ^ö^fgr.ïz'f aan alle HoUandfchc
Steeden Brieven, daar van de Copye onder Nam*. 54. te lefen is.

Na dat op den i. dito ter Vergaderinge van haare Ho : Mog: de

Weeren Staten Generaal mede was gerefolveert , om op Sijn Hoog-
heyt te defcreeren het Admiraal- enCapiteynfchap Generaal over de

Militie der Geünieerde Provinciën fo tc\>^ater als te Lande, qiiam

vS//» Hoog-gedachte Hoogheyt op den cj. dito 's morgens om 5. uy-

ren uyt het Leger in 's Gravenhage , alwaar hy voorts met eenige

Heeren wegens den gevaarlijken Staat des Lands tratin conferentie,

waar na hy om lo.uyrcn opgehaalt wierd door de Heeren tw; X)«y-

venvoordencn JT'^ïz^^V^Penfionaris van Dordrecht, en gebracht ter Ver-
gaderinge van haar Ed: Gr: Mog: de Heeren Staten vanHolland en

Weji-Vrie^andy om af te leggen den Eed als Stadhouder der felver

Provincie, 't welk niet fondcr byfondere ontroeringevanveelcr ge-

moederen toeging, vermits eenige gcnoegfaamtegenshaarcn wil en

dank hadden geconfcnteert tot hctStadhouderfchap, datfymetuyt-

nemcndc moeyten en vreemde intrigues van veelc jaaren , hadden gc-

raortificeert gehad , en andere oordeelden nu de gelukkigfte en blijfte

uyr gebooren te zijn , op dewelke de vervallene en gedeformeerde

Staats-Pylaarcn, voornamentlijk de Politie en^Militie wederom fou-

den hcrilelt werden tot haar voorigenluyfter, by dewelke defe Pro-

vinciën feer wonderlijk hadden gefloreert, en dat fy nu fouden gcfuy-

vcrt werden van alle die vices en fauten , waar door defen Staat was ge-

ftort in de menigvuldige ellenden, daar in die nu noch te midden ver-

wert was.

S;/« Hoogheyt naar alle cercmonieufe offices en gelukwenfingen

u/t de Vergaderinge van haar Ed\ Groot Mog'. tredende na fijn Ap-
partement , wierd aldaar door de Hccren Ripperda tho Buyrfe en

Oz^^ haare Ho: Mag-. Gedeputeerdens verwelkomt en tufl'chen bcy-

den met een Troup Edelen, die voor uyt gingen geconduifeertover

dcGalderye na de Vergader-Kamer van de Heeren Staten Generaal,

daar hem mede gcoftereert wierde het Admiraal- en Capiteynfchap-

Generaal over de Militie van den Geunicerden Staat fo te Lande als te

water,
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water, en daar fijne Inftrudiewierdcgeampliecrt met fodanigen vrycn

macht en authoriteyt over de Patenten en andere faaken tot de voorfz.

Militie fpedeerende , als de voorgaande Pnncen van Orange fijne

Loffelijke Voor-Ouders als Capiteynen Generaals ten rcfpedc van de

voorfz. Militie hadden geexerceert gehad. Dcfe EminentienenDi-
gniteyten wierden door Sim Hoogheyt onder den Eed gcacceptecrt, daar hy de

na dat hy van den Eed, dien hy ter Generaliteyt voormaalsgedaan
fa'ï'fiinc'^

hadde op 't Eeuwig Edid by haare Ho: Mog\ was gedifpenfeert en voor-va-

ontilagen. Vanhier wierd Sijn Hoogheyt weder geleyt naar fijn Ap- den^Eed
"

partement, gelijk hy afgchaalt was; Doch kort daar na om half een
^sf^y"''

Wierd Sijn Hooggemelde Hoogheyt door twee Hollandfche Hecren heyt neem^t

ge voert naar 't Hof Provmcial van ?uflnie , alwaar boven aan de uiï^ "^t^^*o •/-Il r 'Il ^^" J**"
Trappen gratieulelijk onttangcn wierd van den Heer Raads-Heer ft'tici

Nierop-, geaccompagneertmet deRaads-Hecren Fannius en Lier, en

vervolgens in deRaad-Kamergeconduifeert (wefende alvorens aldaar

fo wel als ter Audiëntie van de Rolle in plaatfe van de Oude Stadhou-

derlijke Stoelen , die uyt krachte van 't Eeuwig Edict afgebrooken

en gcamoveert waren , herftelt twee nieuw groen-fluwcle Stadhouders

Stoelen, versiert mcthet FFapenvan de Pnncenvan Orange) enge-
plaatft zijnde in dien nieuwen Stadhouderlijken Stoel, dede den voorn.

Heer Vivien een Harangue, die in gelijke termen weder beantwoort

zijnde, is Sijn Hoogheyt uyt de Raad-Kamer geleyt , enter Audiëntie

van de Rolle mede geplaatft in den nieuwen Stadhouderlijken Stoel

nevens de Heeren Raden. Daar op wierd door de Heeren Advocaten

Molefchoty Snevens en Goes bepleyt een Queflie van Fidetcommis ^

die ftaande Rolle voorts gedecideert wierd , waar na den hcelcn Raad
in haare Staatieufe Tabberden met een gevolg van ongelooflijk veel

Edelen en Hovelingen Sm Hoogheyt afgeleyden naar fijn Hof tuf-

fchen fo groote meenigte van juychent Volk door , dat 15. a lö".
*

Ruyters met haare Carabijnsen bloote Rappieren voorheen depafl'a-

gie moften openen.

Nadat Sim Hoogheyt het Middagmaal by Sijn Vrouw Groot- en word van

Moederde Princejfe Douariere van Orange hadde gehouden, vertrok wLfters"'^*

hy 's namiddags weder na 't Leger, daar hem op den volgenden dng de gecongraui-

Gedcputcerdcns uyt alle de Hoogc Collegienende Vreemde Mini-

fters quamen congratuleeren.

In Z E E L A N D (alwaar volgens de eygen brieven van den Heer zeeland
yy. L. V. V. Gevolmachtigde vanhaar Ho:Mog: bekent was, i.dat p'^*,'" ^^"

de Frontier-ftedenenfterktcnin Vlaanderen^ die een Voor-wal zijn

Tttt van
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van defe Provincie , waren gencgligeert en onvoorfien gelaten van be-

hoorlijk Garnifoen , &:c. 2. dat het weynige Garnifoen , dat daar noch

in v/as , aanvertrouwt was aan fodanige Officieren , dic of door impo-

tentie , ot jonkheyt en onervarentheyt ot abfentie geen efteduelen

dienft konden doen. 3 . dat al de goede voorforge en vigilantie van dien

gedeiigneerden Heer niet vrucntbaarlijxhaddc voortgebracht tot dc-

Fenlie en fecuriteyt van defc Provincie) was fo haaft de tijdingc niet

overgekomen, dat de Burgeren der Hollandfche Steeden haare re-

fpective Overigheden hadden doen refolvecren, om het Eeuwig EdiEl

te vernietigen, en Sijn Hoogheyt den Heer Prince van Orange te ma-

ken tot Stadhouder over haare Provincie en tot Capiteyn Generaal en

Admiraal over de Militie van Holland te "Water en te Lande , met alle

fodanige Digniteyten en "Waardigheden , als defelve voor dcfen by de

Princcn lljnc Voor-Ouderen H. L. M. bekleet zijn gewceft , ofde Ge-

daat de In- meente fo in de Steeden als ten platten Lande quam mede op de been

»

woonders^ fo dat haare Provincie op alle Plaatfen gelijkerhand in rep en roer raak-

bcen komen, te, evenalswyvan Holland verhaalt hebben.

ziRiK- DeStad ZiRiKZEE moft lijden , dat de omheen-vvonende Land-
z,EE in

luyden en Viflchers fometSteenen , Stokken, Wapenen als anders

voorfien op den 1 1. fuly 1(372. gelijk als Bcftormers binnen trok-

ken, en al de glaafen van''tStadhuysinfmeeten, en fouden de dcui*

ï^eforceert en het Stadhuys ingenomen hebben, 'tenzyfydoor 2. a ^.

Burger-Compagnien, die voort in de "Wapenen quamen, waren belet

geworden ; Doch nauwlijx waren de Boeren en Viflchers geftilt , ot de

Burgeren rottecrden op diverfe plaatfen t'famen, alwaar fy na ecnige

concertatien op 't papier brachten iz. Articulen, en eens wierden ,

om haare Magirtraat te conftringeeren defelve te onderteekenen, waar

onder wel de voornaamfte waren : Dat de Contrapartye van Sijn Hoog-
heyt /o«<j/^ z/z/fr^/fw^feAr(««r/?or/^^rf ; Dat alle Rentmeejlers fanden ree-

kemnge doen zjedert 20. jaaren hervvarts ; Dat alle de Gedeputeerden

fouden t'huys komen , om reekeninge van haar doen te geven; Dat al-

le de gene , dewelke Tedert é. maanden eenïge Capitalen van 't Comptolr

hadden gelicht , defelve weder te horde foude brengen ; Dat twee

Burger-Capiteynen en twee Gilde-Deckens in den Raad fouden Sejfie

hebben ; En dat 4. Perfoonen fouden gedeputeert werden , om Sijn

Hoogheyt m Holland te gaan complimenteeren Crc. tot welk laat-

fte voorts genomiiieert wierden de Heeren ^,. Cornel'u Pom ,

Scheepen en Raad , Air. Hejman Burger-Capiteyn , Claas fanfen

Deeken van de Vilfchers , en Rutger fanfen Deeken van de Schip-

pers,
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pers, dewelke op den 14. dito naar ontfangene audiëntie en beleefde

antwoort van Stjn Hoogheyt uyt hec Leger weder vertrokken.

Tot V L I s s 1 N G E N ibaken eenige der Burgeren in 't begin de v L r s s I N-

hoofden t'famen, om onder malkanderen te beramen , hoe iy belt ^''^^ ^°

haare Regeeringe fouden redrefleeren
, dewelke fy wantrouwden.

'°"''°'

Daar op vergaderden de Gilden , en verkofen uyt de fa^oenlijKlle Bur-
geren elf Perfonen, die, om allen oproer en tTamcn-rottingen der

Wijven voor te komen, uyt den naam der gefamentlijke Burgerye , aan

deMagiftraat met alle refped haare fwaarigheden fouden voor-dragen.

Defe gaven op den 14. fuly eenige artic-ilcnin, onder dewelke het

eerfte was, om Sijn Woogheyt als Stadhouder ter Puye van het Stad-

huys afte kondigen , ftrekkende de meefte andere tot redres der Poli-

tie en Militie van haare Stad. De Magirtraat gaf hier op contentement,

fo veel in haar was, dochopfommige Articulen, die SijtiHoogheytdXs

Heer van Flijfingen fpedlcerden , wierd haar niet geantwoord, als

dat men die fteldeterdifpofitievan SijnHoogheyt. Hier op commit-
teerden deGilden dry Perfonen, te weten Barent Lambrechtf\. Bar-
tholomata Reymerfl^. en Carelvan Poelvelty om aan SijnHooghen aWc

die Articulen te prefenteeren, en favorable Apoftilledaaropte ver-

foeken , werdende haar van de Stad mede gegeven een Atteftatie , van

dat fy Burgers waren, waar mede fy audiëntie obtineerden, en haare

Commiflic omtrent Stjn Hoogheyt voldeden , die op alle haare Propo-
fitien favorable Apoftille verleenden, waar mede defe Gecommitteer-
dens vernoegt weder vertrokken.

Tot Middelburg wierd door de Koopluyden , Burgers en middel-
rcfpedive Gilden aan de Heeren Burgermeefteren, Schepenen en Ra- foetcn.^

*"

den geprefenteert een Requefl: van 17. Articulen , op dewelke de

Magiftraatelxin'tbyfonderopden 7. fuly appoftilleerde, gelijk als

't felve onder Num'. 55. te lefen is. Doch alfo de Requiranten in

de Appoiólementen van de Magiftraat geen volkomen genoegen
fchepten, prefenteerden fy in een tweede Requeft negen Articulen,

op de welke fy nader contentement verfochten, en de felve noch met
iz. nieuwe Articulen amplicerden , in welke refpedive verfocken

de Magillraat by haar Appoinólement in dato den 11. fuly confen-

teerde, om te behouden de GemeeneRufte, gelijk fulx blijkt onder

Num'. <6. Maar hoe naderhand de Boeren, fuftinecrende dat defe

Articulen in conformité van de gedane beloften by de Maj>iftraat niet

wierdenaar gekomen, de Stad gewapenderhand quamen intrekken,

en geweld aan eenige Regenten oeffcnden , fal hier na verhandelt

T 1 1 1 2 werden
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werden onder de Burgerlijke Bcroei ten, en 't veranderen van haarrc-

fpcdive Magiilraten,

Gemeen ge- In de andere Zecufche Steeden, endoorgaans ten Platten Lande

land omheen was in defe dagen geen minder commotie als elders, roepende elk

Stadhouder, om't feerfte om een Stadhouder, even als ofeen Heemelfche Befchik-

kingc haar in haare herten haddc geinfpireert, 't gene eertijds 't Oracul

aan die van Pkrygica antwoorde , dat'er een Prins van noden was,

verootfaakt, om de difterentcn te fliflen. Hier door wierden de refpedive O verig-

Hlogiljt heden gcnoegfaam geconftringeert , om aan het Volk haar verfock tóe

daar mede te ftaan , cn de Rd. Mog. Staten van ïeeland , om Sijn Hoogheyt te

word. verklaren tot Stadhouder van haare Provincie, gelijk fy ook op den

2. fuly met eenparigheyt van ftcmmcn van alle de Leden Sijn Hoog-
gedachte ]Aoogheyt tot Stadhouder van haare Provincie verklaarden

in fodanigen torme , als Sijn Hoogheyts Voorfaten H. L. M. defc

Char^ie hadde bedient, en wierden daarnafeckereHcerengedcpu-

teert naar Holland ^ ten eynde , om Stjn Hooghep mede, gelijk die

van Holland hadden gedaan, te difpenfeeren van lijnen Eed op het

Eeuwig Edicl , e'n aan hem op re offeren het Stadhoudcrfchap van haa-

re Provincie, met alledeDigniteyten, foals die van fijne Hoog-lofFc-

lijke Voor-Vaderen waren bckleetgeweeft, 't welk de Gedeputeer-

den op den i6. fuly 's morgens om 5). uyren in den Haag vol-

voerden.

Door het Door dit Avancement van Sijn Hoogheyt fo in de Provincie van

yzn^st^^^^^ Holland en VFeft-f^riejland , als van ïeeland zijn te wegen gebracht
H*ogbejit z\]n tweegrootefaaken, door de welke den Vervallen Staat wierd gered

bracht uvec aan de cene zijde uyt de periculeufe inwendige conftitutie,cn gebracht
groote faken, jn ftaat van defenfie , en aan de andere zijde uyt het gevaar, vandoor

den Buyten Vyand meer gcforccert te werden.

I. Is den "^''ant aangaande het eerfte , fo is fcerremarcabcl ,en flil degcheu-

uyrde^perl 8^"''^^ daar van blyven fo lang onfc Pofteritcyt en eenige Natiën fullen

cuicufc in- leven, dat gelijk de Geboorte van Sijn Hoogheyt , 8. dagen na Sijn

«onfti't^utic,
Heer Vaders funcft overlijden uyt een Koninklijke Moeder , de welke

tot die tijd toe onbevrucht gcwccit was, fcer wonderlijk was; gelijk

iijnc Eduólatie , Opvocdingc, Oppredle en Verhooginge niet min
wonderlijk waren, noch meer wonderlijk was, dathy tot dcOpperfte

Regceringetcgenshctbefwoorcn Eeuwig Edtcl en tcgens hctfenti-

mcnt van de gantfche wereld gekomen zijnde, alles met fo veel ont-

fag , met fo veel bclcyt , en met fo veel vvijshcyt bellierde , dat de rell

van de Geünieerde Provinciën feer wonderlijk wierden gefalveert uyt

haaren
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fiaaren defperaten ftaat , waarin alles defedueus en niets compleet was,

en dat de Verlorene Provinciën en Steeden naderhant wedtr herftelt

wierden in haare voorige Vryheyt, die fy feer jaiiimerlijk verloorcn had-

den; Want h?thoognodigftevverkuierd door deg()ededircd:ie van S//« door rfe

"Hooghcyt het eerfte beforgt , alfo hy de 5 . Poften op de Frontiercn doof 1°^'^^ ^°°'*

het Water en nieuwe Fortreflen onwinbaar maakte, en aldaar de Mili- sij»» ogheyt

tie vcrfterkte met 66, Compagnien Land-luyden, die van veelc vry-
°ieren^'^°""

willige Burgers en een goet getal Mariniers gevolgt wierden , onder

de welke den Capiteyn Geweldige Snaats en den beroemden Zee-

Qa^he.n Brackel van Rotterdam met i8o. Matrofen mede waren

;

Defe Militie wierd door Sijr/ Hooghejt niet alleen feer geaugmenteert, door rcfoi-

maar in veelen deelen gereformeert en de vervailene Krijgs-Difcipii-
J^^it^j/"

negcrepareert , fo dat fy in een maand of twee fufti^antcr wierd , als

te voren in fo langduyrigcn doch ilauwenOorlogs -preparatie, temeer

dewijl fy door het Avancement van ^ijn \r\oogheyt dagelijks in Cou-
rage en mannelijke Dappcrheyt toenam, f() dat fy niet meer op de aan-

komft van den Vyand vluchte, maar hem felfs met animeusheyt tege-

moet trok.

Achter yder Frontier- poft wierd een Affnijdinge gemaakt , om in en door af-

cas de Vyand een der Poften mochteforceeren, fich binnen defelve fe *")''*'"S^"'-

retireercn , en den Vyand te ftuyten. En vermits de Inwoonders ten

platten Lande fich van de Fronticren hadden gefalveert in de Steeden,

waar door die nieuwe werken in haaren voortgang feer wierden gein-

commodecrt , en alle ordre belet in het Logeeren van de Militie, fo

wierd in alle Steeden gepubliceerteenPlaccaat, waar by allen gevloch-

ten BalHuwen , Schouten, Secretnrilfen , Wei-geboren Mannen, en

alle anderen Officieren en jufti^icren wierd belaft en bevolen, op poene

van Caflatie en verlies van haare Charges, demolitie van haare huyfen,

en andere perfonele en infameerende ftraften haar in hunne rcfpedlive

Ampten en Bedieningen wederom ten fpoedigften in te ftellcn; De Ri-

vieren wierden dooi Uyrirggersen Oorloo-fcheepenfowel vcrfeekert,

dat den Vvand naderhand noyt heeft onderftaan , defelve mee eenige

machtaftefakkentotin'tlvrtvan HolUnd.

Van eenige Volkeren in 't ïuyden werd verhaalt, dat (y de opgaan- en groorc

de Sonnc annbi.lden , en van andere in 't Noorden , dat fv 6. (f7. ^T,^-1^7i"
_

' . ' w Kt in jc

ma^ndenin 't duyfter gou ten hebbende, en ten l.Kuften de aankon.fte ingefctciKa.

V n de lichtende Sonne wederom over h.iare kiinmen vermoedende
,

fich met pronkende kleederen optoyen, haare Vrienden en Gebuvren

vergaften, en op feer hooge bergen klimmen , om het geluk tchcb-

"^Tttt
3 ben
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ben van dat aangename Licht eerft te fien • So ontftonter by 't opgaan

r-an dek lang gewenfte Orangicn-Sonne een algemeene vreugde fo

in de Steeden als ten platten Lande, daarmenuytblijdfchapde Oran-

gie Vaandels van de Toorens en Poorten fagafwayen, het Canon los-

branden , op de gefontheyt van den Nieuwen Stadhouder drinken , en

diehaaicgc- alle b£denkcli)ke vrcugde-tcekenen bedrijven. Uyt de Steeden trok-

raede'^n^het
^cn de Burgcrs met hcele Compagnien na de Frontieren , en die t'huy

s

wcik fielden, blecvcn , vigüeerden getrouwlijk voor haare Steeden, vvaakende om
de derde,' vierde en vijfde nacht. Alle dry de middelen van Defenlie

fo met bid- als Bidden , Vechten en Geven wierden nu met yver behertigt ; Tot het
dciicnvech- qq^{{q waren op 't aankomen van den Oorlog maandelijke Bede dagen

geftelt op eiken eerften Woensdag in de maant , die daar na in de

tijd van noot vermeert wierden door extraordinaire Weekclijke Pre-

dicatien en dngelijxe Bede-ftonden , wanneer de Kerken van aldcr-

hande Gefintheden met groote toevloevinge wi rden gefrcqucntecrt,

en daar in tot God fecryvcrigeCebeeden eendrachtig uytgeAort. Te-

ahmctgc- gens den cpgeblafen Vyand wierd heldhaftig gevochten, en vierden

tot onderhout van de Militie onafmetelijke fchattc-n libcr.ilijk gefpen-

deert van de Gemeente , onder dewelke men veele met cordaathcyt

hoorde feggen, dat fy tot behout van de Religie en Vf^-heyt niet alleen

haar eygen leven wilden periclitccren inde Breflen van 't Vaderland,

maar vrywillig haar goed en bloed ten beften geven, als de noot fulx

mochte vereyfchen.

welk laatftc Eenige quaat-aardigc menfchen, onder dewelke flch vecle Liberty-

[aftedi'^k
"^" bevonden, waren door de voorgaande Forme vanRcgeeringefo-

duyden. danig gepreoccupeert , dat fy defe nieuwe Vcrj;nderinge niet konden

of wilden aanfien en bekennen, dat ftrektcn tot mcr'^elijk redres van

ÓQn deplorablcn Staat des Vaderlands , maar continueerden alles fo

verkeerdelijk te duyden , dat fy defe nieuwe Stadhouderlijke Regee-

ringe fcer leelijk uytkreeten en vcrfoeyden , voornamentlijk op pretext

,

datfohaaft S//« Hooohejt geavanceertwas , deFinantienverfwaart, en

daar door de Gemeente onderdrukt wierden , fonder eens te denken,

dat den Staat niet bv defe veranderde, maarby de voorgaande Regeerin-

i^e was gebracht in fofoberen conftitutie van onvermogen, dat deHee-

renStaaten toen fclfs al bekenden, dat 's Lands ComptoirenenPublijke

Middelen w-aren uytgeput engeconfumeert, en fonder te denken, dat

defendcfolaten Staat onmogelijk uyt fijne rampen kondeverloft werden,

fonder feer importante Geld-fommen,'t en zy fy al mede Liever Franfch

als Frins wilden ziin. _

Men
I
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,
Men hadde tot Amfterdam na de Dood van Prm Willem de |I,

H.L.M^ in 't fakjen gegeven een rijke ahnoes met dit Versjen :
'

Ti e Frim is doody

jai)n Gaaf vergroot
^

Geen blijder Adaar

In tachenüg jaar.

Maar nu hoorde men in Noort-Holland opentlijk op den Prcdik-ftoe!

defen vers aldus retorqueeren

:

T>e Prins reqeert^

Aiijn gaaf vermeert
y

Geen hli/der Afaar

In twintig jaar.

Maaralfo'sLandsComptoirenindieweynige wecken, dat defen fata-

len Oorlog geduyrc hadde, tot verwonderinge van elk waren leeg ge-

raakt, en feer importante fommen vereyften tot de excclTive Oorlogs- fioor een

laften, wierd by de Heeren Statenvan Holland en Vf^eft-Vriefland by Lceninge.

een Placcaat gelicht van de vermogende en gegoede Ingefetenen een

Capitale Leeninge, daar van veeleTonnenGouts procedeerden, fo in

contante penningen, als gewerkt Gout en Silvcr, en wierden by alle de

Steeden byfondere middelen van Finantien bedacht , om de Laften des

Oorlogs met Geld , als deflelfs Senuw te fupporteercn.

Tot Amflerdam negotiecrde men veele penningen op Lijf-renten Lijf-reni«n

in fulker voegen , dat de Capitalcn wierden geproportioneert na den danATnc"*
ouderdom vnn de Renthefters, fo dat ymand onder de 20. jaaren out goticcrt,

zijnde mofte inleggen 1000. guldens, om daar van fijn leven lang 100,

guld/s jaars te trekken , en fo vervolgens na defe forme en calculatie

:

De Finan-

tien u'ierdcn

vermeert

Van I tot 20 jaaren '
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Op (lefe Lijf-rcnceh wicrd gelicht een groot Capitaal dat in der haaft

getourncert was, en foude de Stad op die wijle veel giootcrfommea

in weynig dagen hebben konnen ontiangen , door de gewilligheyt van

de Burgeren , indien fyfulx geraden hadde gevonden.

De Mafla van ongemunt Silver en Gout quam tot Amjïerdam met
eenuytnemendequantitcyt voorde voorn. Capitale Leeningen inde

Bank, alwaar het felve boven den geordinecrden prijs fo hoog wierd

aangenomen , dat de Luyden meer als het farcen daar by profiteerden ,

om welk voordeel te genieten vecle Luyden, die geen gewerkt Gout
ofSilver in voorraad hadden, fodanig voor contante penningen kof-

ten , en met profijt in de Bank leverden,

ensidaarby Maar aangelïcn dit Gout en Silver niet gevalueertwastotbetalinge

Aiunte^op-
^^"^ Militie en andere Laften , en eerft tot gangbaare penningen diende

geiecht. gemunt te werden , wierd groote difïiculteyt gemaakt dit koflelijke

raetal te verfenden naar Dordrecht<:vi Hoorn (zijnde de munten van

Hardervvi]k^y ZJytrecht yCamperiy Deventer en Zzz-t/o/ geraakt onder

den Vyand , en die van Zeeland yp^riejland en Groeningen te verre af-

gelegen) uytvreefe, van dat de Communicatie van Am\ierd(im op die

beyde Steeden door den Vyand mochte afgefnedcn werden , ofdat die

fchatten in 't heen-of wedergaan mochten pericul lopen van het woe-

dende volk fo inde Steden als ten platten lande, waarom in den Raad
gerefolveert wicrd, om by haar Ed.Groot Mog. een verfotktedoen,

ten eynde fy aan dcfe Stad geliefden te vergunnen een provifioneel

OCtroy , om tot haar gerijfin die gevaarlijke conftitutie van tijden

haar Silver en Goud felfs tot Geld te mogen munten, 't welk haar

in onwil van Dordrecht toegedaan wierd ; waar op men het bcne-

den-huys van de Reguliers-Toorn tot een Munt in dcrhaaff appro-

prieerdc , en met 24. en 25. GcfcIIcn fo fterk werkte, dat men in

10. maanden aan Goude Ducaten en Silvere Ryders afmuntcn om-
trent 5. Milliocnen , waar mede die Munt weder afraakte gelijk

voor heen.
Vrucht van

j;)^. Eendracht onder de Burq;eren (hoewel de fclvc kort daar na

mem van vcclc commotien maakten tot Vcranderinge van haare rcfpcótive Re-
^'''''"•S'"->'''gecringen) fag men door 't Avancement vmSijn Hoogheyt fo fubit

hcrflclt , dat men met recht in Nederland wel mochte fcggen het

s,enQ men xot Ramen Ceydc ten tijde van de Verhooginge van Au-
gujitis : ZJt haud diibie nunquam coire aut confentire pojfet Eatavorum

Gens . 7jifi unius Prmcipis nutu quafi anima Cr mente regatur j Dat is

:

Dat feekerlijk^ di Bmavierm en Nederlanders noyt tn een volle

Eendracht
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Bendracht honden leven y 'tenzy fy door denl'^f^illegelijk^door het Hert

en Geefl van Eenen Prince werdengeregeert.

Niet alleen beyde de Hoven van
J
ultitie , maar ook de Recht-Ban-

ken der Steeden en Gerechten ten Platten Lande wierden weder ge-

opent, om den tweeden vervallen Staats-Pilaar weder op te rechten,

en de Heylige Juftitie te adminiftreercn.

In de Steeden fag men de Burgeren tegens het Onweder vanden

gevreefden Vyand
,
gelijk de Mieren tegen den aanftaanden winter

door malkanderen vroeten en te hoop brengen, wat tot tegenweer

konde dienen. Alle de Hollandfche Steeden wierden door de Burge-

ren in der haaftverfterkt, deAdvenues afgcfneden, veelc plantagien

en huyfen gerafcert en voorts gedaan wat dienftig was.

Nergens was men meer verlegen, als tot Haarlem ^ want die Stad Conftitutic

was aan de cene zijde omsingelt met een blooteen Iwakkemuyr, die
JanHaatTem!

geen geweld konde lijden, en lag aan de andere zijde na de Spaaren

geheel open, alfo men daar befig was met nieuwe Burgwallen te gra-

ven tot een nieuwe Uytlegginge of Vergrootinge der Stad ; D och de-

fe openinge wierd door naarftigheyt der burgeren en werk-volk in der

haall bcfrooten met een\<^alcnBatteryen, die fy rontom beleyden

met Stormpalen en Canon, en de oude Muyr wierd op fommige plaat-

fen tegens de advenues mede met Canon befet. Maar een groote fwa-

righcyt was niet te remedieeren, de welke beftont in het hoogeland

aan den Hout en Duyn-kant , dat geenfins konde geinundccrt wer-

den, gelijk aan de andere zijde, daarom alle forg en bekommernifle

bleef, dat die hoogte de Stad foude doen vallen in handen van ^qw

Vyand , als hy daar voor mochte komen.

De Stad Le Y den betoonde mede haaren yver tot haar bchout, Om let-

gclijk als andere Steeden; In de maand van Mey waren al deHuys- den de Boe-'

luyden alomme op de wapenen geftelt , daar van die van Soetervvou- ï^" gemon-

de , Benthujfeny Hafervvoude, Soetermeer^ TLegwaart, Stompvvijk^y

O^c. op den 25. Aïey omtrent het Huys te Svvieten aan den hoo-

gen Rijndijk onder Soetervvoude ^ en aan de laage zijde die van Lei-

derdorp en andere overrynfche Dorpen waren gemonftert door den

Heer en M,. ^ohan Meerman ^ als daar toe by haar Ed. Groot. Mog.

deStaten van Holland gecommittecrt, uyt de welke de vierde man
op den 31. Mey op 10. Stuyvers daags fo van die als andere om-
leggende Dorpen , onder 't belcyt van den Heer Pieter van jijjen-

delft naar Deventer en ILutphen is opgetrokken , dewelke met het

fchandelijk overgaan van die Steeden , als Prtfonmers de Guerre in

V V V V - de
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de Kerken wierden op-geflooten en bewaart ter tijd toe {^j door ordre

van den Staat geloft zijn.

Leyden font Op den i . fmj hadde defe Stad i , nieuw-geworven Compagnien op

*ni?n "ïir
^^^^^ koÜen gefonden naar Nieuwer brugge , vMü onder Carel Hejdanm
Secretaris , en Vieur del Tombe aldaar pelt te houden.

Op den 8. dito is by die van Leyden doorordreenop't verfoek van

den Staat, onder belofte van dadelijke rcftitutie zo. duvfent ponden

Buskruyt naar Nimvveien gefonden, waar door defe Stad van noodige

ammunitie genoeglaam ontbloot was, konnende in haarehoogftenoot

^t felve door veele moeyten nauwelijx weder kry^en.

Op den 14, dito zijn de Burger-Vaandels , vermits te fterk van

Volk waren
,

gefplift , en van 8. tot 16. gemaakt , en 8. Nieuwe
Capiteynen uy t de Vroetfchap aangeftelt , als M". Mugms van Ak^ren^

Qmring van Krimpen , Adf. Simon van Leeuwen , M'. Gerhard de

Munt
, fohanvan BUnchemy Nicolaas vanAjfendelft, Ifac van HeemS'

kerkten Simon f^liethoorn.

Maar op 't Avancement vtin Sijn Hoogheyt fag men het werk van

Defcnfie eerft recht by der hand vatten ; Men begon het Magazijn

meer en meer te provideeren, men begon de Stad , welkers circum-

vallatie feer groot is , rontom met pallifladen , ftorm-palen en eenige

nieuwe werken te fortificeeren , en de Burger- Compagnien te verfter-

ken met veele mede burgeren en inwoondercn, die tot noch toe van

de wacht vry waren geweeft, en men rechteopeenfterke Compagnie
Studenten onder den Heer ProfèlTor Cloriflianus Melder z\s Capiteyn^

de welke haar byfonder wel evertueerde, enmethaaregewilligheyten

vigilantie een eeuwig lof mcriteerde.

Tot Amsterdam was men vry voorfichtiger en cordaarer ^

als in veele andere fteeden , men vertoefde daar niet de middelen van

defenfie, tot dat Sijn Hoogheyt was geavanceert , en de HcerenBur-
germeeftcren en Raden vonden fich in de algemeene verflagentheyt

niet fo verlegen en radeloos, gelijk wel in andere Plaatfen , maar fo

die in tiids haaft fy op den 20. funy detijdii ge vernamen, dat Naarden in dien
haarc Stad morcenftond was Franfch geworden , quamen wel-eemelde Heeren
hadden ter- &

, r Ji i

^
r i » l n.

fcekcrt van en corps op t Stadhuvs by een, om te relolveeren, hoe men belt met

gemeender hand den aankomenden brand foude ftu" ten en blulTèn , dat

die niet verder liep. Hier wilde de een fijn ftantvaftige genereusheyt

meer tonnen als de ander, elk floeg middelen voor van defenfie, elk

prefenteerde fijnen dienft , om dcfelve te executeeren , elk wilde de

eeifte en niemand de laatfte zijn, waar op tenfdvendaage, voormid-

dagB

Lof der Re-

genten van

A M S T E R
DAM,

kuytea.
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dags om 11. iiyrcn met eer.parighcyt van ftemmen refoliitie uierde

genomen , cm de Stad van Itonden aan rondomheen te gaan verfee-

lercn, ter^^ij men die mede van binnen foude in ordre brengen ; Tot
dien eynde v\ i^rden de Heeren Cornelis Graveland en rmcent van met h«

Brorikhorjl iiyt de (ehe vergaderinge gecommitteert, om voorts met ian"dï*^Dic-

eenige gewapende Burgers , die de wacht hadden, naar biiyten te "^'^'^^" ^^y*

maichteren , en den Dijk van de Diemer-Meer aan de eene zijde len,

door 60. a 70. gravers te laten doorfteeken , immiddels dat de Hee-
ren Marftveen en ^an de Capelle \ {c\vQ verrichten fouden met een

tweede doorfnydinge aan den Amftel-dijk , en dat de Heeren Grot-

tenhuys tn van Nek^ met eenige Ruyterye marcheerden na de Bejle-

mer^meer, om defelve mede te iniindecren (zijnde in defetwee Mee-
ren feér heerlijke en plaifante Hof-fteden en Plantagicn, die voor de

eenigfte Luft-plaatfen voor de Stad veiftrekten) op dat de Vyand in

gevalle hy mochte aannaderen , daar in niet konde logeeren; Voorts

wierd geordineert, dat de Sluyfen in de Stad, als ^t vloet was, ope;n- met'topen-

ftonden , v aar door het geheele Land omheen wierde onder water ge- siuyfen,"

fet j Dat op alle Advenucs de Bruggen wierden a^ebrooken, de We- met het

gen door gefneden en met Rerrenchementen en Batteryen gcflooten; j°°^^Iy^°

dat de dry voornaamfte Paflagien als de weg naar Haarlem by 't Hujs mies

,

te Hart , naar Amjïerveen aan den Ovenoom , en naar Mnyde/j „"„
'va"

'^'

en Weefp op de Zee-dijk by Jaaü Hannes en aan de Schuh-hrvigge tortcn

»

met fterke Forten in der haafl: wierden verfeekert; dat den Amftel on- "]"'^«f ve-

der het commando van de Heeren Jacoh Boreel en Nicolaoi VVitfen den Amftd,

met eenige Uytlc^gers beleyt , en met fwaare balken wierde afgepaalt

by den Omvalt daar aan weder- zijden den Weg onder 't commando
van de Heeren Leotiart Ranfl en Cornelis Roch mede wicrd doorge-

fteeken en j^eretrencheert ; dat alle Bomen om 'tPcfthuys en op den

weg na den Overtoom vlierden afgekapt ; dat al het hout by de Saag-

Molens en elders buyten de Stad liegende met de Zeylen van de Mo-
lens naar binnen wierden gebracht; dat de Molens felfs , die metgroo-

te meenigtc dicht onder de Stad ftonden, fouden afgcbrooken werden,

*t welk ook fijn feekeren voortgang foude genomen hebben , fo niet

de Evgenaars aan de Heeren van de Rc^eerirge hadden gcprcfenteert

alle de felve Molens te willen in brand fteekcn, fo haafl: de Vyand fich

omtrent de Stad foude vertooncn ; en dat op 't Te , op 't Parrpttf en van het

en rp de Zujdcr-Zee eenige Uytkggcrs en Oorlog- fchccpen wier- pampus"

den gepofteert , om de Stad van de Water- kant mede re fecurecren , en

aan den Vyand het overkomen te beletten na 't Noorder-Qunrticr.

Vvvv z Doch
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Doch in cas de Vyand tcgens alle hoope en vermoeden echter mochte

komen door te dringen felts tot in 't Noorder-Quartier en vyater-

landj fo wierdal mede gererolvccrt, om 't Tolhiiysaande roolevvi)^

af te branden, en den \>('^eg van daarna Bnykcjloot op vecle plaatfen

door te fteeken en voorts van 't water te laten atïpoelen,om den Vyand

het aannaderen van die kant mede geheel te beletten. Om al het welke

te beter uyt te voeren, nam men aan i6. CompagnienBoots-gefel-

len, ydcr tot loo. man , onder 't commando van den Heer Vice-

Admiraal Svveers als Colonnel, die met fnaphanen en fabels gemon-

teert zijnde , de voornaamfte poften aan de water-kant befetten.

en van bin- Geen mindere Voorforgen Ordre wierd geftelt op de inwendige

mdub'belin-
Conftitutie van de Stad , want aanftonts alle Burger-wachten wierden

ge van de verdubbelt, en tot Commandant over de Stadgefteltden Heer van
wac ten,

keveren , als mede ymand na den Waag gecommitteert , om ter

Generaliteyt of by de Staten van Holland te verfocken eenig fe-

cours van de Generaliteyts Militie of van dat Volk , het welk de

Provincie van Holland voor haar particulier hadde geordonneertte

werven, doch kreegen geen andere antwoord, als dat men de Mili-

tie in 't Veld nodig hadde , en dat Amflerdam fich wel konde bewaa-

ren door 't water; Men nam aan een dubbelt getal van Ratel-wachts ,

onder conditie , dat fy in tijd van noot met haar geweer ook op de wal-

len fouden moeten komen,voorts wierden mede alle kleyne Gemeen-
tens onder den Schutter-Eed aangenomen , en dry Compagnien Ruy-

ters uyt vrywillige Burgers en Ingcfetenenopgcrecht onder de Hce-

ren Dirk Tulp Out-Schcepen , Hendrtl^Hooft Fifcaal van 't Edele

met het op- Mog: Collegie ter Admiraliteyt tot Amjierdamy en fan van Fioos-
maken der

^yijj^ Heer van Maaren en Secretaris der Stad Amjlerdam. Men or-

dineerde de Stads-'Wallen met een fwaare Borftwccringe en Banquet

te omtrckken,en de onaangevulde Bolwerken en Gordyncn met aarde

aan te vullen , daar toe de Burgers , die op haare toeren van de Wacht

bevryt waren, door haare Officieren by beurten wierden aangevocrt,

en dapper gcafllfteert van de grootftc jongens uyt de refpccSlive Wees-

huyfcn , als van Diaconen , van de Stad van de Almofen'ters en van

de Vl^al[che Gemeente. De Doops-gefinde , om dat haar door haare

Kerkelijke Lecringen is verboden het gcbruyk van Oorlogs-Wape-

nen , toonden in plaats van dien haaren yver en oprechte trouw voor de

Stad met haar onvermoeyelijkcn arbcyd in 't torfen, graven en kruycn,

waar in fy dapper wierden geanimecrt door de Heeren Regenten en

Officieren , die felfs de hand a^in 'c werk floegen , en haar met een goet

e}iem-«
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exempel voorgingen j Eenigc fonden in haare plaatfen haare paarden

en wagens, om 't werkte meer te verhaaft en.

Alle Punten van de '^X^allen wierden voorficn met Beddingen voor die byfon-

't Canon, met Vuyr-pannen , om by donkerheyt in de Grachten te ilenTicrdïï,'

konnen lichten, met fchans-korven voor deCanonniers, met fcnti-

nellen voor de fchild-wachten , en met Logementen voor de Confta-

pels cnBofkhieters.

De Paflagie over d'Amftelbrug wierd met een Borft-weeringe ver-

fekertjde Wallen wierden rondom beplant met 200. fl:ukken,meeften-

deel fwaar Metaal Canon uyt de Stads Magazijncn,waar toe alle gereet-

fchappen en koegels , fchroot , koel-vaten en Boskruyt in goede ordre

en quantiteytvv'ierden aangebracht, werdcnde het Kruytgebergt on-

der de Aarde in bedekte Kelders, die daartoe wierden gemaakt. In

alle de Bolwerken, die 27, in getalzijn, wierden fogrooteLogien of

Lootfcn van denne-planken opgeflagen, dat daar geheele Compagnicn
konden logeeren , hebbende elke Logie fijne Soetelaars , die het Volk
met alderhande provifie , tot Rijnfe- en Franfche-wijn indnys, konden
accommodceren. -De Buyten-grachten wierden verdiept en van alle

belemmeringegeruyvert. DeHaarlemmerPoortbcdektemen onder geiük mede

de opficht en 't commando van de voorn. Heeren Boreel en Vj^itfen '^^L^df h'
op beyde de Advenues fo van den Hoogcn-dijkalsdenBinnen-weg Pooiten.

met retrenchementen , die verfterkt wierden met florm-palen en pal-

lifTadcn
,
geli;k mede de Halve-maan , daar mede men deLevdfchc

Poort van buyten verfeekerde.Aan de water-kant wierden de Boomcn
wel beförgten bewaart door Burger-wachten.

Van alderhande Vivres was oeStadabondant voorfien, maaralfo

door de langduyrige droochtc, dewelke de fubitcprogrcflcn van den

Vyandmerklijk hadde bevordert, bynaallede Regen-bakken in de

Stad waren ledig geworden , en dewijl men vreesde, dat de Vyanddc
Stad Mnyden mede mocht incorporeeren , van waar men het foctc

water met water-fchuyten konde halen , als men daarom verlegen was

,

fo wierden uyt den Raad gecommittccrt de Heeren Ham Bontcman-

tel en Nicolaas VFitfen , om 't foet water te beforgcn , die 3.24.
grootc Fluyt-fchcepen van binnen lieten dicht en fchoon maken, en de

Brouwers fchnytcn en fleepcrs paarden preilen , om in de Vechtwater

te haaien, by welke aftic 2. derfclver fchuyten met eenige paarden

in handen van den Vyand vervielen , die dcfelvc naar Z/ytrecht voer-

de ; En voorts wierd niets verfuymt , dat men tot defenfie en fubfiften-

tie nodig achte.

Vvvv 3 Alle
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i\ 't welke /^Ue dcfc loftelijkc Werken wierden dooreen brandenden yver van

wierdop de de Burgcryc wonderlijk gepouHèert en aangcict , fo haaft haar ter

hccTiTncc"
oorenquam defaluLaircRcrolutie, die de Hecren Burgermecfteren

went van en Radcn genomen hadden, oni Sijn Hoogheyt den Heer Pnnce van
stj» ooi^eyt,

Qy^^^g j.£ helpen verheffen tot Stadhouder over Holland en Weil-
Vrieüand, waar in fy te meer gcanimcert wierd, als fyop deoude-
Kerks-Toorn van fcekcren burger geplant fag een grooteOranoe-

vlagge, die met een heldere koelte recht naar 'L'iryfc^^ waayde , als een

voor teeken, dat door middel van den felven Stadhouder de Vyamd
van daar weder foude moeten verhuyfen, cnnalijnLandretirecren,

gelijk daar opnamaalsookgevoigt is.

Men (cheurde daarop alle namen , die het EeuvvtgEdi^ get-eek^nt

hadden uyt het Gonde Boek^-, en verbrande dcfelve voor den vollen

Raad der Ses-en-dartigen in een kaarfe; men vatte daar op 't werk
crnftiger by der hand; men dedcin't kort naar malkanderen vanhe:

Stadhuys publicceren 3. Aólens; Bydeeerfteftatucerden deHeercn

b°'^"aa"allc
^'^^ ^^^ Gerechte, dat alle gebooren Onderduiken van den K<mt?7gvan

Franfchc de Vrankrtik^^ binnen ^4. uyren nadepHblicatie defe^s, fich fouden hebben
'^ *

te hegeven ujt dcfelve Stad en de ^nri-sdtBie van dien, en vannteuws
daar niet n^ogen inkomen op lijf-pr^Jfe; uytgefondert evenwel dte gene ^

die voor Mej jongstleden in Amjïerdam , ofte ookjn de ï^ereenigde Pro'

vinden haar vafle vvoon-plaats hadden gehad-, offichvoordenvoorfz.,

tijd met Negotie ofeenig Ambacht hadden er^eert ; Gelijk^ ook^ hier van

fouden verfchoont zjjn alle Franfche Offeieren en Soldaten die ter felver

tijdnoch tn dienfl van defcn Staat waren: De re-den hier van was, dat

menveeleFranfche Spions in de Stad bemerkte , die alles affpeculeer-

dcn , en van Franfche Corrcfpondentcn uyt de Stad aan den Vyand
advijs brachten van de innerlijke conftitutie en diredie fo van de Stad

u'"k""*'*
als van den gehcelen Staat. Men fag by defelve Aöc

, (naar ordre van

naar half ccn goedc Politie) mede geinterdiceert aan alle Herbergiers i Tappers

up" 'n'^"
" ^^ ^^^^^^'^^^ ^^^g^^jke Neeringe ^ na het lujden vande Klokjen half

tien uyren 's avontscemgen Gelagen tefetten, wijn of bier te tappen y op

de verbeurte van i<^. guldens voer yder perfoon , dte tot haaren huyfc

fouden werden bevonden.
Men ftclde £,^ ^\[q ^^^^ vrccsde , dat de Vyand , die defleyn hadde , om de Stad

ordre tegens >'
..

'
j r c •

hei brand- cn den Staat , naar vermogen , te rumecrcn , door lijne Spions en an-

fcliefpén,^'
dere cjuaat-aardige menfchen , lijn boos voornemen met brand-ftich-

tinge of anders mochte lockcnuvt te voeren, fowicrd by de tweede

Aélc gcordonnecrt , dat alle Schippers haare Scheepen niet te diep

gaande
,
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gaande, aanjionts inde Walen fouden brengen , en aldaar laten verhit]-

ven ,
[onder die binnen de Paaien van de Stad op andereplaatfen t e mogen

laten leggen , V en z.y defehegetimmert ofgecalvaat wierden , vvelkjim-

meren en calfatengedaan zjinde , als dan mede in de VValen fanden moe-»

ten vverdengehaalt , om aldaar ondergoede wacht bewaart te werden;
Zullende jder fchip fo wel binnen als huyten dezelve VVaal leggende aan
hoort moeten hebben en houdenmde Hut 4, leere Emmers -, 2. Gieters

y

z,fchoppen en 1. Bijlen', dat vorders jder [chip indcVValenlenaende

,

en Marden voerende in yder Aïars fonde moeten hebben en contmueel

houden een Baly volvvater t en de Raas in deAdarJfen langs fcheep leg-

gen, mitsgaders de Boots ofte Sloepen binnen boorts fetten, en defelve

volwater hmden , ofby manquement van Boots ofte Sloepen op den over-

loop van yder fchip of Galjoot te houden 6. Balyen vol Ï^Vater
, yder

van een half oxhooft groot, alles op pene van 1 2, guldens te verbeuren

by den comraventeur.

En in cas regens alle hoopc en vermoeden mochte gebeuren,dat den «" «len

Vyandby den winter over 't ys ofte anderfins tot in 't hert van 't Land hSJfenbu"-^*

mochte indringen, fo wierd by een derde Adegepubliceert, hoe de «" de stad

HeerenBurgcrmeefterenen 1^6. Raden (als voorfienige en vigilante

Regenten) tot befcherminge van de Stad , en fecuriteyt der felvcr For-

tificatlen en Buytenwerken vooralle Vyandclijke aanvallen hoogno-
dig en dicnftig hadden geoordcelt, dat de Huyfen en Gebouwen aan

den Overtoomfchen weg gelegen van de Leytfe-Poort af tot omtrent de

Pejh- brugge aanfonts fouden werdengedemolteert enhmnen 12. dagen

weg geruymt. Doch Sijn Hoogheyt op den 12. Augufli in pcrfoon jat doch

tot ^mjterdamkomcnde , oordeelde het demolieercn der felver huy- 8"" cfFc<a

fen noch fo hoognodig niet te zijn, waar door de executie dner van

wierde gefurchecrt, die namaals geheel achter bleef. De Intrede van joorde
Sijn Hoogheyt binnen ^mflerdam ging in defer voegen toe

:

komfte van

Nd dat Sijn Hoogheyt de Frontieren tot Heusden toe haddc befichtigt klnnen^Am-

cngebracht in ordre van behoorlijke defenfie, vond hy geraden, fichft"dam,

als een nieuwen Stadhouder en Capiteyn Generaal in perfoon mede te

prefentcertn in de Hollandfche Steeden, tot welken eyndehy aan de

Stad yimjlerdam mede hadde doen bekent maken den dag en uyr,

wanneer hy daar binnen ftont te komen, waaropdcHeerenBurger-
mecfteren de gchecle Burgerye (bchalven alleen die gene , dewelke de

Wacht hadden, en welker beurt was dien avontddelve af te loffcn)

deden aanfcggen, dat fy tegens de gcprefigcerdc uyr fouden vaardig

ftaan,omhaaren nieuwen Stadhouder in te haaien, enmetcenen voor

hem
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voor wicn hem te monftercn; Doch alfo Sim Hoogheyt voor de gefcttc uyr iti

Compagnien ftÜheyt was biiincn gekomen , en iijn logijs genomen liaddc op 't oude
parade doen. Hecren Logement , vonden de Heeren Burgermeefteren geraden, om

de Burgerye met haar volle geweer en montuyre in 't aanfien van
sijn Hoog- ^ijyi Hooghcjt voor by het Heeren-Logement de monfteringe te laten

tigtde Stad pafTceren, 'twelkdiiyrdetot lo. uyren toe in denavont, onder het
rontom, cxclameeren van looo. fegen-wenfingen des Volks tot Sijn Hoog-

beyty enbetooninge vanalderhande vreugde-teekenen; waar op den

volgenden morgen om 8. uyren den Hoog-gemelden Prince met fijne

Suite, geaccompagnecrt zijnde met 2. van de Heeren Regeerende

Burgermceflercn onder 't geleyde van een Compagnie der vry-willi-

ge Ruyterye
,
ging befichtigen de Stads "Wallen , begeevendc ikh van

de Y-kant by de Haarlemmer-poort de Wallen over tot aan de andere

kant by de Y-llroom , daar hy de nieuwe Magazijnen van "'t Ed: Mog:
Collegie ter Admiraliteyt en van de Ooft-Indifche Compagnie be-

fichtigt hebbende , reed na 't Princen-Hof , alwaar hy dien voor-mid-

"de'AdmU^
dag in 't wel-gewelde Collegie, en 's namiddags inden Ed: Raad der

raiiteyt en Vroetfchappen op 't Stadhuys fefTic nam , daar Sijn Hoog-gedachtc
Vtoetic ap, ^oogheyt verfocht zijnde, om de Stad met een ervaaren Comman-

deur te voorficn, fcyde , dat defe Stad impregnabel , en het heyl van het

geheele Land was, enbyaldien Mayden oi Vf^eefp door den Vyand
mochte werden geforceert , dat hy dan felfs in perfoon binnen Amjler-

dam wilde komen, om te commandeeren. Na dat Sïy« Hoogheyt in het

Stadhuys op 't heerlijkft was getradeert, vertrok hy dien namiddag

Mudden
^"^ noch met 3 . Jachten langs den Amftcl op Muyde/i, rreefpy Hinderdam

wccfpj&c. en 't Huys t'Abkott , daar hy dcFortificatien opgenomen hebbende,
den 14. dito weder binnen Amjlcrdam quam lijn nacht-ruft nemen,

en vertrekt
^j-, j^,^ j - ^^y^ (^j^ aflchevt genomen hebbende van de Heeren van de

van Amltei- -.«-n > n w 1 re ^ ^>
dam. Magiltraat voor t Stadhuys , vertrok van daar tullchen 24. Com-

pagnicn Burgers door, die van'tStad-huys ,tot aan de Leytfche -poort

ten weder-zijden gcfilccrt, en van achteren bebolwerkt ftonden van
een ontelbare meenigte van juychende toekijkers , werdende door
2 . Compagnien vrywillige Ruyterye tot den Overtoom toe geaccom-
pagnecrt , en allcnthalven met Mufquetten en Canon gefalueert en ge-

luk en Gods ccleyde toegewenft.
De Heer ^-^ ^ r

HaflTeiaar Geduyrendc de voorlz. preparatien der Heeren Regenten tot dc-

n/^c'^ifeft
^'^"fic van haarc Stad van Amflerdam^ vielder tuflchen den 28 en ip.

funy een fcer beklaaglijk ongeluk voor ; "Want als eenige Schee-

pen met de g^ran^oeneerde Zuyt-en Noort-Hollandfche Boeren , die

tot
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tot Deventer en elders in de Kerken hadden gevangen gefeten , 'sz~

vonts voor'tBlauvve-Hoofcop'*tYgearriveertwaren, kreegen eeni-

ge burgers achterdocht van verraat, dat de felve Scheepen vol Vyands
troupen waren , die indenachtyets nadeeligs op de Stad fouden on-
dernemen, waarom haar feekereperfonen vervoegden na 't huysvan
den Heer Hooft-Oificicr Gerard Hajjelaar , hem vcrfoekendc , dat hy
fich doch aanftonts weder wilde kleeden, (alfo hy iich airede ter rufte

hadde neder gelcyt
, ) en met haar gaan onderfoeken , wat'er tekens de

Stad mochte gemachineert werden , dewijl , na haar feggcn , feckerlijk

groot onraat daar onder fchuylde. D e Hcqx Haljelaar, die noyt was
in gebreeken gebleeven , om tot welvaart van de Stad en den Staat

fijne onvermoeytheyt en vigilantie tot een exempel van andere te too-
nen , begeeft fich in der haall na "t Blauwe-Hooft , daar hy de waarheyt

van de faak vernomen hebbende voorts de ronde doet over de Wal-
len en aan de Poorten , tot dat hy komt aan den laatften poft, dien
hy meende af te gaan na huys toe. Doch alfo daar een Burger op
fchildwacht ftond, die door onkunde in Krijgs-ordre van den voor-
by pafl'ccrendenHecr Hafelaar het FF'oord begeerde, vraagde hem
de Heer Hafelaar-, of hy welfelfshet f^f^oord hciddc y en als hy ver-

nam van Neen, feydehy: WelKerl bent gy gek, verftaat gy u ordre
niet beter f en alfo dien burger echter aandrong om het ^p^oordte ont-
fangen rnetbedreyginge, dat hy anders wilde los branden, houdende
gcftadig den fnaphaan met d'overgehaalden haan na hem toe , (o avan-

ceerde de Heer Hafelaar fo na onder 't roer, dat hy het jfèlve met fij-

nen rotting meende te dompelen, in welke adie de fnaphaan losgaat

en den Heer Hafelaar met 2. kocgels fijn Dye doorfchict , en de Dye-
pijpaanftukkenkneuft, dat hy ter neder viel. Een van 's Schouts Die-
naars, die een ftorm-piek in de hand hadde, valt op den Burger aan,

quefthem gevaarlijk in de borft en elders, invoegen de felve mede ter

aarden viel, 't welk van een anderen burger, die daar omtrent was,
gefien werdende, fpringt de felve van een hoogte naar beneden, en
breekt in die alteratie mede fijn been ; So dat men hier door een bloot
misverftantfaguytgevoert een treurig Schouwfpel, het welk de Heer
Hafelaar meteen langduyrig en mifcrabel leger, en eyndelijkmctde
dood moft befuyrcn , daar beyde de andere weder zijn genefcn , en tot

voorige gcfontheyt gebracht.

Tot -Gouda bracht het Avancement van Sijn Hooqheyt ful- vootforge

ken yveren drift, dat alle begonne goede ordres en werken wierden da^^^
gccontinueert , yerbeetert en vermeert , en alles ten gemeencn beften

Xxxx gecon-
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gecontribueert, wat nodig was. Ten tijde alsdc Vyand Oudevvater

hadde bemachtigt , en de Graaf van Hoorn poft gevat aan de Goe

lan Vervveüens Slujs , waren ecnige Hecrcn Gedcpiuecrdens van

Gouda derwaarts gegaan; en bevindende, dat daar gebrek van alles

was , hadden aanftonts eenige wagens met Broot , Bootcr en Kaas daar

heencn gefonden, waar opfy relolvcerden tot meerder fecuriteyt van

haare Stad, opdeAdvenuen van Oudevvater eenige werken te ma-

ken, tot welken eynde deMagiftraat (alvoorensdegelegentheytmct

den Ingenieur Holfleyn befchouwt hebbende) ordonneerde aan bey-

de zijden van den TJfel-dijk^y ruym een Mufquet-fchoot van de Stad

op te werpen twee Ronduyten , en defelve met Gefchut te beplanten
;

Onwil dei werdendc de Burgerye by de Magiftraat verfocht , om by beurten daar
^'*""'

aan te willen werken. Dit kreeg een goet begin, maar een flappen

voortgang, weshalven die werken aanbefteet wierden , om voltrokken

te werden. En alfo aan feekere CommiiTariflcn was belaft, om den

Xjful-dijk, tuflchen Haflrecht en Slotvvijker-Sluys fo verre te doen

doorgraven, dat de fcive by noot in korten tijd konde door-fteeken

werden, om het Land te inundeeren, ftelden fy daar toe alle nodige

ordres , waar op de Boeren van Hajirecht en andere plaatfen, doch

voornamentlijk van Stolvvi]kJ\n grooten getalle aanquamcn , mcenen-

de, dat men den Dijk doorfteeken wilde; 't welk fy a^ndeCommifla-

riiTen vraagcnde, en met eenen , of fy daar toe van den Prince van

Orange laft hadden, kreegen geen antwoord tot haar genoegen; waar

op fy de Commiflarifl'en aangreepen, gevangen namen, en meteen

Koets-wagcn wegvoerden na Stohvijk^y werdende eenige fchooten

met Icherp na de fclvc gedaan^ doch zijn na detentie van wcynige uy-

rcn y door h{\ v:in Sijn Hoogheyt (gelijk gefeyt word) ontflagen, en des

avonts met een Koetfe weder tot Gouda gebracht.

ifFèatan*! Allc defe en diergelijkc inconvenienten ceflberden op het Avan-

fan
5?™'"' cement van Si'in Hoogheyt , en wierden met wonderlijke naarftig-

Hoogheyttot heyt en vigilantic alle defeden gefuppleert , en de begonne wer-
**" ** ken voltrokken, fo dat men toen eerft fcheen fijne defenfie van her-

ten te beyvcrcn , en fijne hulpe , naaft God , van Stm Hoogheyt

alleen te verwachten, vaftelijk vertrouwende, dat hy den Staat we-

der foude redden uyt alle de rampen en ellenden , daar in die ver-

fonken lag.

in *t Noor- In de Noort-Hollandfche Steeden , doch infonderheyt tot Enkr
^" * huyfen , ontvonkte het Avancemcnt van Sijn Hoogheyt fodanig de

gemoederen ran de Burgeren en Inwoondcren, dat fo wel vrouwen

«Is
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als mannen onder haare Vaandels by beurten en op geappoinéèeerde
tijden met geheele Compagnien optrokken na de Verten , om alles tot

het minfte toe te voltrekken dat daar aan noch mochte manoueeren.
Hier in wierdan fy niet alleen van haare Regenten exemplaarlijk voor-
gegaan , maar door alle de vluchtelingen , die haar in grootc meenigte,
voornamentlijk uyt Gelderland en Over-Tjful derwaarts gefalv^ert

hadden. Tonder aanfien vaneenigequaliteytof fexe, getrouwliik ge-
volgt, door welken algemeenenyver die Steeden impregnabel wier-
den , voornamentlijk die aan de Zuyder-Zee zijn gelegen , alfo fy

door dcfelvcaaud^eene zijde fo min accefTibcl waren als aan de andere
zijde, daar het water het omheen liggende weylandoverftroomde, en
't fclve een barre , doch ondiepe Zee niet ongelijk maakte.

De Zeeuwen , hoe yveriger Voor-vechters fy haar boven alle an- 'enioZce-

dere Nederlanders altijd hadden getoont voor de Gereformeerde Re-
^'"'''

ligie en den Heer Prince van Orange^ hoe meer fy boven andere wier-

gen gecncourageert door de Vcrkiefinge van S//« Woo^eyt tot Stad-

houder, en door deifclfs avanccment tot alle Digniteyten van fijne

Hoog-Loftèlijke Voor-Ouders , want fy wierden daar door gefament-
lijk als met een nieuw leven herboren, en gebracht tot die vafte opinie,

dat hy voor den Staat foude zijn het Heylige u^nker^ de rechte fofaphat
en Gideony door wicn en doorniemandanders meer den Staat uyt de
harde oppreflien de Vyanden foude gered en herftelt werden tot haar

dierbaare Vryheyt.

Den Hemel felfs, die duslang de geheele Campagne door tot uyt- Heemdfch

nemend voordeel van den Vyand den Regen opgcflooten , en den Vy- fSe"van"
andbegunftigthadde met het gewenfchte Weer en Wind , fcheen me- sij» H«öghejtt

de in 't Avancement van Sijn Hoogbeyt behaagen te fcheppen , want hy
*^'"'^^™*"''

fijn verftoort Wefen aanftonts veranderde, en den defolaten Staat van
't Land met overvloedigen Regen en favorablen Wind fecondeerde,
fo dat het felvc van veelen, als een byfondere Goddelijke Befchikkingc

en Gunfte wierde geremarquccrt.

Ja felfs in Engeland , dat met dcfen Staat in een bloedigcn oor- Vreugde ia

log luóteerde en worftelde , ontftont niet alleen aan 't Hof, maar ook om'tfdrc,
onder de heele Gemeente een uytnemende V rcugde en Blijtfchap, als

daar den jongen Heer van Rede Heervan Renswoude^ door Sijn Hoog-
heyt expres gecommitteert, de tijdinge bracht van het Avancement
van Sim Hoog-gcdachte Hoogheyt , fo dat daar uyt gcfchept wicrd
een algemcene hoopc van een wedcr-zijds gcwenftc Vreede , te meer,
dewijl de Koning in een MifiRve fub dato den 28. fuly daar toe ee-

Xxxx 2 nÏRc
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ni"e hoop gaf, en bekende voldaan te zijn van 't gene de Gemeente

van dcfe Provinciën in dien regarde hadde gedaan > geiijK. onder

iV«w*. 57.terienis.

j Den Heer Keur-vorfl van Brandenburg erkenden defe vveldaat
als mede aan '^^ v t r r 1 • • \/i-,r- ^

\ c^ r - r-

het Bran aan lijHcn Neer geichict in een Miüive aan acn Staat met leer lignih-
denburgfche

^^^^^.^ cxpreiTien , {eggende; Dat hy met [onderlinge vreugde hadde

ver(laan ) hoe fijnen Neef den Heer Prince van Orange was verheven

in alle de dignkeyten van fijne yoor-Ouderm
, fullende God hcrtelijk.

aanroepen^ dat hy defe falutnire Rejolutie ten heften vandenStaaty en.

tot dejfelfs voorfpoet en feekcrheyt wilde laten gedyen , met een vafte

hoope y dat Stjn Hooghcyt allede DcMgdeny cordaatheyty kloekmoedig-

heyt y viqtlantie en goede conduite van deffelfs Hoog-loütjkf Voor-Ou-r

deren tot dien
ft
van den Staat aangeerftfullen zjjn'. D oor welkers ver-

hefjinne Sijne Doorl: op' t nieuws verplicht was y om hetgene, dat van

Sijn Hoog-ged. f^oor-0aderen met haar hloet verkreegen was , met opojfe-

ringe van hetfijnefoude trachten te conferveeren en te recupereeren , ctt.

Het tweede aangaande, namentlijk dat den Vcreenigdcn Staat door

ee van s^w ''tvoorfz. Avance ment van Sïjn Hoogheyt wierde gered uyt het ge-

'Moo^heyts vaar , van door den Buyten-Vyand niet meer getorceert te vver-

breekt^ de den , fo is feer notabel , dat fo haaft de Koning van Vrankrijk tot Zcyft
Koning van h^orde , dat St]n Hoogheyt op den 9. fuly 'm den Waag hadde af-

met fijn Le- gelcyt dcn Eed vvcgcns (i)n StadhoLiderlchap over Holland, rcfolveer-
gcr tot Zeyft ^^^^ anderen daags met fijn gcheelcLecgcr van de Hollandlche Fron-

ticren optebrceken, om elders verdere progreflcn te doen, evenals

of hy hadde willen fcggen tegens iïjne Officieren : Adejfieurs numoe-

ten vvy voort ^ het Wollandfche p^olk^ is op de been , en de Prins van

Oranne is Stadhouder geworden ; So dat op Holland (eer applicabel

is 't gene Livius feyt van de Romeynen, als fy belegert waren: 7^^»-

tus Diflatoris error fuit , . ut hoftes eo creato ftatim a maenibus cdfcejfe"

rtnt; Dat is: Dat het verkiefen van eenStadhouder fuiken fchrik,ónder

de Fyanden maakte , datfy terjiont de Belegeringe opbraken.

Op de inftantien van de Engelfche Ambaifadeurs den Hertogvan

Ruckingam en den Graaf van ylrlmgton (gelijk op pag. <5<>2. verhaalt

is) verliet de Koning, bchalven dcHoUandfcheFrontieren, ook de

beyde Hollandfche Steeden Oudevvater en Woerden.

tn verlaat Tot het verlaten van Oudevvater 2^:\ï èc Koning op den 10. fuly
Oudewaur ordre aan de Gouverneur, die in gevolge van defelve met het Garni-

focn, fterk omtrent 2<^oo. mannen, op den 11. ^^«/y 's morgens

om 6. uyren in alle üilhcvt Tonder Trommcl-flag met 2. Mctaale

Veld-
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«Vclct-ftukken uyttrok , latende alleen daar binnen een Sauve-garde , en
behandigende de flcutels van de N leuwe f?''^^röiffy-ooor/ aan den Bur-

germeelter Tromper, mee verfock dat hy die Poort binnen dry uyrcn

daar na niet wilde laten openen , en gat de lleutels van de andere Poor-
ten aan den Sauve-garde, met lalt, om dcfelve niet te openen voor

den avont. Dit uyttrekkcn gefchiedc tot groote verwondering van de

invvoonders , en met merkelijke alteratie van de Franfche , onder- de^

welke een gerucht ontftont, dat de Stad J'^efel was hernomen , en

hun daar door de paiTagie afgefneden. De Graaf van Hoorn hkt
van in iljn Quartier aan de Goede j^ans Fervvellens Sluys de tijdingc

bekomende, quam'svoormiddags omtrent iciiyrenvcrgefcirchapt

van den Vïeef van Brederode met omtrent 60. a. yo. man daar

voor, waar op die van binnen den Sauve-garde de flcutels ontweldig'-

den , en de Poorten voor den Graafopenden , die daar in trok met-fijne

byhcbbende Militie, wcrdende aanltontsgevolgtvandenGn?4/''Z/^'r«

Aderode met eenigc Ruyterye. De Graaf vanHocrn van alles gein-

formeert zijnde, fond in der haaft de Ruyterye met eenigc Mufquet-

tiers achter op, den Vyandachternatot onder yI</ö«?foar;, dewelke

den Graafvan der Nat , met fijne Vrouw en Sulter in een Karos mee

4. paarden, en eenigc Bagagie met i^. a. i<5. Ruyters , 2. Trom-
petters en een Sauve-garde van'tH^jj te Nes achterhaalden, en

met een buyt van omtrent 4000. guldens te rug brachten, en de Stad

befct lieten met omtrent 70. a 80. Mannen , die daar na vermeert,

en de Stad gebracht wicrd inpoftuyrvanfofterkenFortréiTe, dat de

Vyand naderhand noyt heeft durven ondernemen , dcfelve te atta-

queeren.

Tot Woerden quam in dcfelve nacht tuflchen den 10. en 11. ftdy «" f^otyJ/n^

een Expreflen, dewelke aan het Garnifoen Patent van den Koning
bracht, om de Stad op het fpoedigfte te verlaten, en naarst gros van

haar Leger af te fakken, dat toen na 'j- Hertogen-bos en Heufden
marcheerde. Het Garnifoen omtrent 2000. mannen meeflte paard

fterk zijnde, begon op die ordrc aanftonts te pakken en te fakken , en de

pallifïaden (waar mede fy de Stad voor een goct gedeelte verftcrkt

hadden) in der haaft by na alle weder uyt te rukken, en mcthaaren
roof en bagagie te vertrekken, alsdcndagaanquam, nadatfyalvoo-

rcns de Stads-fleutels,Aan de Magiüraat, met bedankingc voorha^r
poettradement, oyereeleverthaddcn. StjnHooghcytdenHeer Prince ^^V ^'i»

van Orange van het verlaten van V/oerden onderrecht zijnde , fond nen komt
,

dcfwarts uyt fijn Quartier by Bodeg;rave een goet getal foruytcrs als
J",

'^'^''''.^'

Xxxx
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indifcStad voct-volk , cti qunm naderhand in peiToon met den Graaf VMn Stirurtt

vattcQ.^ en andere Hoogc Officieren deStadrontom, als mede het Kafteel be-

fichtigen , dehbereerende of men de Stad in befettinge foude houden

enfortificeerenofniet. By defe Dcliberatien moveerden de Ingenieurs

defelvefwaarigheden, die Sim Hoogheyt op fijn doortocht van Z/'^rr^c^f

na Bodegrave (waar van op pag: 6 3 3 . is gefprooken) hadden doen refol-

veeren, om in defe Stad geen poft te vatten, namentlijk dat een geruy-

men tijd vereyft foude werden , eer men de Stad konde brengen in ftaat

van volle defenfie, endatondertuflchendeStad voorde Macht van den

Vyand, die tot Vjtrecht lag, qualijk foude tebefchermenzijn, fonder

een feer fterke befettinge , die men om de fchaarsheyt van 't Volk op de

5. meergenoemde Poften om defen tijd niet konde müTen; Doch als

Sijn Hooghejt naderhand by het aangroeyen van fijn Leger gerefolveert

was , om tot Woerden mede poft te vatten , is fulx , apparent door quaat-

geintentioneerde aan den Hertog van Luxenburg Gouverneur over

't Sticht van Vjtrecht bekent gemaakt , die fijn volk tot JJjtrecht

voorts liet monfteren , en marcheerde in compagnie van Stouppa en

MomljM met 2800. mannen naar defe Stad, daar hy door een Trom-
petter de doortocht voor eenig volk dcde verfoeken, 't welk de Ma-
giftraat aan hem niet dorfte afflaan , uyt vrees van attaque en mishan-

delinge , die fy geenfins hadden konnen verhoeden , alfo fy fonder

Garnifoen waren, er aan 't Volk van Stjn Hoogheyt vryen in- en door-

tocht verleent hadden.

De Koning De Koning , na dat hy den Wertog van Luxenburg en van Pency
ncit Gou- Souverain van Luxe , Pair en eerfle Chrifien Baron van f^rankrijk^

over fijne Licutcnant Generaal van de Franfchc Legers hadde geftelt tot Gou-
Conqucften,

y^^j^^^jj. Qy^r 't Sticht Uytrecht en vordere geconquefteerde plaatfen

op de Frontieren van Holland , en den Colonnel Stouppa , Overfte

van de Switfers tot Commandeur van de Stad Uytrecht , brak op

den 10. ^uly met fijn Leger van TLeyfl op , marcheerende in com-

^
en trekt na pngnie van de twee voorn. Engelfche Ambaffadeurs en alle de Groo-

Bofch"''^*^" ten over -^^fro»^£'« , Rhenen en Vf^ageningen tot binnen Arnhem y

daar hy den Prins van Condé op den ii. dito ging befoeken (die

daar gccurccrt wicrd van fijne wonden aan 't Tolhuys ontfangen) en

fijn Leger , dat in 3. Brigades voor uyt naar Nimvvegen marcheer-

de , volgde , en op 't Viuys te O(lerholt dien nacht logeerde. Doch
*s volgenden daags befag hy de Schip-brugge over de l^Vaal leggen-

de, over de welke het Canon , Bagagic en al den geroofden Buyt in

iiytncmendegrootequantiteyt gevocrt , en 's volgenden daags van het

gehee-



D E R D E D E E L. 715,

gcheele Leger gevolgt wicrd , dat op den 14. fulj by de Grave 'm

en om 't Dorp Neer-u^jfel campecrdc, en den 15. dtto de Schip-

brugge over de Maas paliccrde , terwijlen de Koning in pcrfoon

met lijn Broeder en een grooten Trein vanGrandes de rcdoiuablc

Fortrefle de Grave befichtigde , van waar hy fijnen weg nam naar

de Mejerye van 's\]riertogen-Bos , daar hy lijn Leger met die van daarfiinLe-

Turenne en Chamilly, komende 't eerfte van Bommel en 't tweede van fJjSr"'
Mafeyk^y conjungeerde. 's Konings Leger floeg fich neder tot Boxtel, met de Le-

het Leger van. Turenne by Berlicom en dat van Chamilly tot Gefiel , fenne^en^"'

waar mede alle Advenues en Paflagiesvan den Bofch bcfet, en allen chamüir,

toevoer en fecours belet v^'ierd , die in de Stad hoog-nodie was •

Want na dat de Troupen van 't Leger van Chamilly daags daaraan,

dat het jaarmaakt in 't Dorp Tilborg gewecft was , het felve Dopp Tiibofg ge-

aan een zijde hadden uytgeplondcrt , en uytnemcnt veelLaakencn, P""''"''

Stoften, Geld, Paarden, Hoorn-beeften , Meubilen en alderhande

Waaren wcg-gevoert, ten tijden, als op den Hintumer Mark-dag
het gcheele Dorp Hintum als mede de Stad '^ Hertogen-bofch door
een dronken C-lcrk van de Stads Griffie was in allarm gebracht, op
voorgeven , dac de Franfchc op de Stad aanic]iiamcn , daar doch
geen eenigcn omtrent was, fo beftont het gcheele Garnifoen maar zijnde de

in <. Compagnien, enlaeenallc de FortreHcn en Schanfcnnochon-^'^'^^^r':

opgemaakt, londer dat aan de Iclve m ecnige jaaren deminiiercpa- ef»ft Teer

ratie was gcfchiet , en waren de Wallen mcrkiijk ontbloot van Canon,
fi/n''

^°***'

.en het Magazyn van Ammunitc, van alle welke Dcfirdcn den Gou-
verneur Kilpatrik^ een groote lijfte haddc over gcfondcn , doch te

vergeefs affilk-ntic verfocht , waarom de Burgers in dien allarm voorts

quamcn in de wapenen, en conjungeerden haar metdevoorfz. kley-

ne Militie op de Rende-vous , van waar fich eenige Burgers vrywil-

lig met fchuytjes transporteerden na de Oorter-Schans, cenquartier

uyrs buyten de Stad, die fy bcfetten en repareerden ter tijd toe, dar

fecours binnen quam; De refteerende Burgers vielen aanftonts mede
gcfamentlijk aan 't werk , en begonnen de vervalicne Fortificatien

met fuiken yver en continueelen arbcyt op te maken, en de Brug- Matdoot

gen rontom heen tot het water toe af tezaagen, dat de Gouverneur H^arnTin

KJlpatrik sei'^den vond door de Mapiftraat te publicccrcn , dat de '^'^"'«'''^''KD^L jATi •

i"**^
'^aat ge-

Burgers voor naar getrouwe dicnitcn louden genieten een maand bracht.

vryheyt en cxemtic van accijs fo van wijn en bier , als van 't cc-

maal, &:c. beginnende van den i 5. fuly tot den i s". yitigujlt
, op

welke eet- en drink-waren de Magiltraat met ccnen een fekercn tast

fteUc,
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ftelde , waar over naderhand qucftie ontftont , fuftineerende de Pach-

ters, dat hiarmofte vergoet werden haarefchaade, diefyop 22. diiy-

en met volk ("gj^^ guldcns begrooten. Defe alteratie wierd ruchtbaar fo in HolUnd
als Brabant^ waar op uyt Holland derwaarts wierden geiondeneeni-

gc weynige Compagnien te voet en te paard , die daar binnen ge-

raakten , doch het Canon en Ammunitie , dat mede derwarts w^as

gedeftinccrt , wierd tot Gorcum weder uyt gefcheept, alfo daar tij-

dinge was , dat Crevecoeur verloren , en de Pafl'agie na den Bofch

daar door afgefnedcn was. Uyt Brabant was binnen den Boich ge-

komen den Graaf van Schel/art met 1800. mannen te voet , die

met het Staaten Garnifoen en met een gedeelte van 't Garnifoen uyt

de Grave , dat geflagen en ten decie weder hier binnen gerctireert

was, op verre na niet fuffi^ant waren, om defe groote Stad en alle de

Buytcn-werken en Forten te defendceren tcgens de dry Vyandciijkc

Legers, die meer als 44. duyfent mannen fterk waren, en feekerÜjk

en door den de Stad in weynige dagen fouden geëmportecrt hebben,fo den Heitiel

c^^dcer'^'
haar niet hadde gefecondeert met regen,waar door de Stad byna rond-

om wierde beftroomt en de Moerallcn lo diep , dat de Franfche op de

felvc niets het minft^ dorlten tentecren , als dat fymetcenigeplat-

, bodemde fchuytjes verfochtcn , of (y over het ondergeloopen land

konden varen , dat haar niet gelukte , dewijl dcfclve dikwijls aan de

grond raakten. Maar by aldicn de Moeraflcn door den veelvoudigen

datdeMoe regen niet waren bevochtigt geworden, foude de Stad door dcfelvc

nod^"^hacf- ^^''-'y'^'B
vcrfcckert zijn geweelt, uytoorfaake dat defclve de Stad nu

den. niet fo leer meer verkerken als voorhccn,dewijlfy heel ondiep en hard

van gront werden door 't fant, dat de Maas daar op brengt met haar

meenigvuldige overftroomingcn. , die veroorfaakc werden door de

baatfockinge der aangelande aan de Maas-, dewelke delelve Rivier

met haarc kribben en bepaalingcn , om meer Land aan te winnen,

fo benauwen, dat fybyfterken regen, of het fmclten van de fneeu in

het gebergte van Luyker-Q{\ VValfch-Land ., nootfakelijkmoetover-

loopen.

.conftimtie ^tSclvc obftacul vonden de Franfche mede tot Heufden, want als

' fy mede omtrent defelve tijd die Stad met eenigetroupenrccogno-

fceerdcn, vonden fy defelve mede rondom in 't water leggen, dat haar

dcdete rugkeeren; want fonder dat , ware die Stad mede in der haaft

verloren gegaan, alfo fy wegens haar veelvuldige inwendige gebree-

ken weynigrefificntie hadde konnen doen.

Btedy Tot Breda^ daar binnen 't jaar voor dcfen wonderlijken oorlog de

Pallif-
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Pallifladenuyt de Grachten san de meeft-biedcnde waren verkoft, en
de Heggen rondom de Wallen toe de grond toe afgehouwen,op voor-
geven , dat fy wederom te beter fouden groeyen, en dichter in een
waflèn , {\ welk van Bergen-op-Zoom welkers verlies geheel Zee- <" Bergen

land foude geftelt hebben in 't grootfte gevaar, van overheert te wer- °^ ^*°''

den , mede gefcyt wort , dat de Burgers van Middelburg om fijn flech-

te befettinge en defolateFortificatien moften bewaren) was de vrees

niet minder, endcfccuriteytnietgrooter, als inde nabuyrigc Gene-
raliteyts Plaatfcn, diegefamentlijk omhaare vervallcncFortificatien,

geëvacueerde Magazynen , en kleyne Garnifoenen aan het wiffelval-

lig lot van fo veel andere Plaatfen hadden moeten participecren, fo

die defeden in haar laatfte noot door de goede voorforge van Sim
üoaghejt den Heer Prince van Orange niet wat waren gered renreert,cn

de Garnifoenen door den Gouverneur van de Spaanïè Nederlanden
den Heer Graaf van Momery met Spaanfch Volk verfterkt; Want aieaeiükan-
Breda 900. Bergen op Zoom 800. mannen, Htdfl 4. Compa^nien, dere fteden

Sluys 7. Compagnien, en 't Sas van Gent 4. Compagnien hadden 'S S"'
binnen gekrecgen, 't welk den Franfchen Koning fo mishaagde, dat '^'^" beuaart,

hymeteenigebedreygingen den Graaf van Montery focht te indu- gdfche Am-
ceeren , om fijne Auxiliaire Troupen uyt de Hollandfche Frontier-

bafltadeurs

fteden weder te rug te ontbieden, enalshyfag, dat de Graaf tot vol- van Momery

doeninge van de Alliantie Defenfieftufichen Spanjen en de Geünieerde
J^jgn"

*^ "^

Provinciën in December desjaars i6-ji. opgericht , fijne Troupen
in de voorfz. Steeden wilde laten blijven , focht hy hem daartoe door
de Engelfche Ambaffadeurs Backingam en Arlmgton te perfuadce-

ren, die hy met fijn Lijf-Karos nevens een fijner Minifters , onder
convoy van 500. Ruyters v^w Boxtel mixt Antwerpen {o\\x.-t\\^vci

voorftelicnde , dat hy fich foude gelieven meefter temaken van die

Steden, die hy met fijn Volk befet hadde, en die fijnen Koning van
outs noch rechtvaardig toe quamen, en by aldienhydaar inmochtc
eenige difficulteyt vinden

,
prefenteerden fy hem met alle maclit te af-

fifteeren; Doch als hyfulxweygerde, ftont de Koning van Vrankrijk^

verlegen, fiende dat hy in fijnen viólorieufen cours geftuyt was door de
ontwakinge van den Nederlandfchcn Lceu , die dus lang noch gefluy-

mert hadde in fijnen ouden Tuyn, dewelke doorverfuym en have-
loosheyt was vergaan , en vervallen tot ongebruyk, welkers overige
oude Fundament-palen hy fag vernieuwen , en in plaats van de weg-
geroofde andere oprechten , die onvervriggelijk waren. Tot reparatie

van defcn Nederlandfchcn Tuyn fag hy afkomen de Troupen van
Yyyy Sijnc
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Sijne Keur -Torjielijke Doorluchttgheyt van Brandenburg uyt der

Mark^ Brandenburg , en tot der fclvcr feeonde die van Stjne Kejfer"

li/ke Majefieyt van Egra in Bobemen , dewelke hoe welfeerlangfaam

avanceerden , nochtans door haare ontfliggelijkheyt fo veel te wegen

brachten , dat Koning Louis dcde dclibereercn , hoe hy ten i. fij-

nen Staat niet alleen tegens de nieuw aan -komende Machten met

Contra-Alliantien , maar ook felfs 2. fijn Perfoon en ^. de Gecon-

qucfleerde Plaatfen foude verfeekeren , en hoe hy 4. den Keyfer en

den Keur-P^orJ} van Brandenburg foude doen refilieeren van haare

Tradaaten met de Staaten opgcrecht , en van haare voorgenomene

defleynen.

Het eerfte en nodigde werk , dat de Konink^van F'rankrijk^ by

der hand nam, was , dat hy den Hertog van Monmomh , den Hertog

van Buckjngham , den Graaf van ylrlwgton en den Vicomte de Hal-

lifax , alle gefamentlijk gevolmachtigt van Sijne Koninklijkf ^aj,

van Engeland , focht te induceercn tot renovatie en prolongatie van

het Traclaat tuffchen de beyde Kroonen op den 12. Fehruary i6ji,

opgerecht, waar van de tijd bynageëxpireert was, 't welk hem fo ver-

re gelukte , dat hy met de voornoemde Engelfche Heeren (loot een

Traélaat, 't welk onder Num,. 58. te lefen is, waar by expres gecon-

ditioneert wierd , dat geen van beyde Koningen foude vermogen te

hooren na eenige voorftellinge van Vreede , fonder het felve terftont aari

malkanderen te communiceeren, noch aan te nemen eenige aanbiedin-

ee, die difperatejijk tot haare avantngicn foude mogen werden gedaan,

nochte eenige fatisfadie te accepteeren, ten zy den anderen Koning al-

vorens foude wefen voldaan van 't gene aan hem foude zijn gegeven. Die

nieuwe Traótaat, daar van naderhand op den 24. Augtifli tot Londen

de ratificatie gewiflfelt wierd, fonden de Engelfche Ambafladeurs met de

Evfchenen Conditien (onder Nnm". 5'9.) op dewelke fy beyde Konin-

gen confenteerden Vreede te willen maken met de Heeren Staten Gene-

raal , aan Stjn Hoogheyt over Cdien fy wiften , dat door haare Ho: Mog:

was gevolmachtigt, om te handelen, en met Engel tndx.t fluytcn) hem
by een brief (onder Numt.Co,) notificecrende, datSi/^/Hoog-gemelde

Hoogheyt daar op binnen den tijd van 10. dagen foude gelieven te ant-

woorden.

^im Hcoqheyt den HeereVrincevan Orange met dcfe conditien in

de Vergaderinge van haare Ho: Mog^. komende , feyde difficulteyt te

maken, om fijn advijs daar op tefcggcn, (dat hy vcrfocht was te wil-

len geven) om reedenen, datter ymand uyt de Leden prefent was, die

hl
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hy oordeelde, dac daer van geen kennifle behoorde te hebben. De ^'^"'^^''^
.

Heer de Groot ^ die niet enkondc ignoreercn , dat het fijn prefcntie leive te

was , die Stjn Hoogheyt incommodeerdc, ging met de andre Gcde- 0^"^^^*^^"*

piueerdens van Holland na de Vcrgadennge van \\Zd.ïcEd.Gr.Mogi remie van

om van haar te weten , wat fy gelictden , dat op êi^ÏQ Sijn Hooghejts Hccr,"°

propofitie foude werden gedaan, en gaf daar door gelegentheyt aan

Hoogft-gedachte Sijn Hoogheyt , om met de begonne propofitie

voort te varen , en te leggen , dat aangefien de Perloon , die hem in

de weg was geweeft, daar niet meer prefcntM'as, hy geen difiicultcyt

maakte, fijne propofitie te vervolgen, en fijn advijs op de voorfz.con-

ditien te geven , 't welk was , dat hy goet en hloet voor't Landprefen-

teerdcy en ftch liever in fiuk^n wilde laten kappen y dan opfuiken voet

te traBeeren , enfofchandeltjken f^reede tejluyten , daaraan men met be-

hoorde te denken , veelmin daarvan tefpreeken.

Maar alfo Stm Hoogheyt ondertuflchen niemand hadde genoemt,

dien hy fi.ifpe<5leerde , io proponeerde Haarlem 's anderen daagster

Vergaderinge van de Staten van Holland ^ dat dewijl '^ijn Hoogheyt

gifteren eenige perfonen geftifpedeert hadde , voor dewelke hy fijn ad-

vijs niet en hadde willen uyten , die noch de Vergaderinge niet bekent

waren, dat die perfonen behoorden te werden bekent gemaakt, en

daarom Sijn Hoogheyt verfocht, die te willen noemen, om als dan

nader daar mede voor te nemen , 't gene bevonden foude werden te be-

hooren , waar op gerefolveert wierd , Sijn Hoogheyt door Gedeputecr-

dcns van Haarlem , Delft, Gouda en Hoorn tQ verioeken , dat doch die

perfonen, die hy fupeóteerde , wilde bekent maken, met het gene, ^.^^ . .

dat tot haaren laften foude hebben. Ueic Hceren met S/y« Hoogheyt na noemde,

daar over geconfereert hebbende, deden op den 23 . ^uly by fcekere

Commifl'ariiTen rapport , dat Sijn Hoogheyt die perfoon , dien hy

laatft ter Gencraliteyt hadde gefufpedeert, om fijn advijs in prefentie

van defelve te uyten, hadde ^Q{cytx.e weien dcnHccr Pieter de Groot ^

en dat om die redenen, dat S/ywHoo^^f^f mcynde , dat dien Heer fich

te verre fnet Vrankrijk hadde ingelaten , meer als hem tn mandatts was

mede gegeven.

De Heer de Groot vrceCende , dat hem hier door een groot onhcyl waar op de

foude overkomen , wicrdtc rade , om fich met fijne familie van Delfs- ^"J^
''^

^

haven in een jacht naar Antwerpen te falvecren , van waar hy tot tet Land

fijne verfchooninge aan de Hceren ^tatenvanHolUnd ex\^:i^^deSx.^id ^ "'^ '*

^ö//fr<^<«wfchreet twee brieven, die onder Num*. ÓKtc lefen zijn.

Het tweede aangaande, aamcntlijk de fecuriteyt yati de Perfoon van 2- Hoe hy

Yyyy 2 den *'"* ^"*
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foon foudc j^j, Konlag van Vrankrijk, forefolvcerdchy, om te poft te vertrek-

ken naar Parts
y

gelijk hy ook op d'^n 16. fidy met fijn Drocdcr

ae Koning «ie« Hertog van Orleans en veele andere Groocen van hoxtel over
vciucki na Pojlel y Lummen y Diefl y Hiblou y Ch^rleroy y en Quefnoj onder

*

een Convoy van 15000. paarden, na dat alle de Bruggen op de Ri-

vier de Chatne achter hem waren afgcbrookcn , om van het Staten-
' volk uyt Alitftricht niet vervolgt te werden , in fuiken fpoet vertrok

,

daar hy dat hy op den I jiiigujii 's avonts tot St.Gcry»ain aanquam , daar

word ver-
[jy (^oor haare Mai. en cblle de Dames van'tHofmetorootevreuede

wierde CTerecipieert> en van alle de Souveraine Hoven, als mede van

de Magiftraat der Stad Paris met Harangues over fijne groote en

fubite Progrefi'en gecongratuleert
,
proponerende de Provooft van

de Koopkiyden, die uyt den naam van de Stad oreerde , dat de Stad

wenfte te mogen vertonen haare genegentheyt tot Sijne Majefteyt, met

dcfelve een Intrede te formeeren in gedaante van een Triumph over fij-

ne Conqueften, daar op de Koning met belecftheyt antwoorde , dat hy

oordeelde tot fodanigen Intrede geen fiiffi^ante dofte te hebben , waar

by hy ook niet wilde , dat den Adel ofde Burgeren meer onkoften fou-

den doen, als wefendc door die korte Campagne airede genoeg be-

fwaart, maar dat de Stad "t beft foude doen , io fy't geld (te weten

6000. kroonen , die daar toe waren gedeftineert) foude employeeren

tot ^ieraat van de Stad, gelijk men in Holland dede y oftot Wervingc

van Krijgs-volk , dat tot uytvoeringe van den Oorlog wel foude te pas

komen.
Hier door namen eenigcFranfcheoccafie, omtefeggen, dat haa-

ren Koning niet weder was gekomen als een Triumphateur, maarals

een Koopman > die men niet gewent was pompeufelijck in te haaien.

De eerfte befoignes van den Koning tot Paris vielen over nieuwe

Lichtingen van Krijgs-macht , en over de vermeerdcringc van de Fi-

nantien , tot onderhout van de groote laften des Oorlogs, dienhyfag,

dat veel eer een begin , als cynde begon te nemen.

Be ïngel- Ter felver ti)d als de Koning van Bo;tr/^/ was vertrokken, begaven

fademrvet- ^'^^ *^^ Engelfchc Ambafiadcurs mede op reys naCales , van waar fy

tiekkcD, op den laatften ^ulj met een Jacht t'Zee gingen op JDöwz/r^i en voorts

te Lande na Londen,

als cokden ^oxt daar na wicrde de Koning door den Prinsvan Condemct den
rtins van meeften Adel en Volontairen,en de EngelfcheAmbafladeurs door den

' Hertog van Monmouth na haare refpecStive Rijken gevolgt , waar

mede de gcheele Campagne , die van den i. Mey tot den i. Au.-

gufti
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cal^i maar gcduyrt hadde , en de verdere progrefTen der Franfchen makende

luiken eynde namen, dat fy naderhand geen eenigeplaatfc meer op de
^gj^ ^g'^j^jj,,

Nederlanders hebben geconqaeftecrt , uytgenomen alleen de Stad pa^nc.

Maftricht in 't jaar i<^73 . daar van hier na brecdcr.

Tot het derde , namentlijk tot fecuriteyt van fijne nieuwe Conquc- ?. Hoe iiy

ften ftelde Konink Louis voor fijn vertrek van Boxtel den MArfchdli^^^^^^^^^^

de Turenne tot Generalijfimits over fijne Legers te Velde , om met fouJe virf-e-

defelve die Conqueften van buytentegensdeaannaderende Keyfcr-buj'jen^

lijke en Brandenburgfche Troupen te dekken , en der felver dciTeyncn

teobferveeren, terwijlen die tegcns de Vyandclijkc Aótien van Sijn

Hooahejt den Heere Prime van Orange van de binnen kant fouden be- als van bin-

fchermt werden door den Hertog van Luxenburg en andere Groo- "^"'

ten met een vliegend Leger, dat fy ten allen tijden uyt de Garnifoe-

ncn der geconquefteerde Steeden en Forten konden formeercn. En
op dat de Geconquefteerde Provinciën en Steeden by occafie niet

mochten revolteercn, enhet jokvanhaarehalfenfmijten , daarmede

fy fwaar gedrukt wierden, mitsgaders dat fy deSiciliaanfche Vcfpcr

niet mochten vernieuwen, en al de Franfche te gelijk ombrengen,

dedehyalledeingefetenedifarmeeren, en bediende fich van de Les

van den doortrapten Machiavel , die hy en fijne Voorfaten in alle

gcconqueftecrde Landen ook hadden gepradifecrt , van dat fy de

nieuwe Conquejien door fvvare Finamien mojlen ujtputten en arm ma-

ken y om den onderdanen de middelen te benemen
, fonder dewelke fy m

haare rebellie fiiet fouden konnen fubftfieeren; Tot welken eyndc hytot en door

Generaal Miniftcr en Intendant over de Juftitie, PolitieenFinantiein
"'"''"

de gcconqueftecrde Landen ftelde den jongen Colbert Heer van

S. Pouange, doch alfo dien Heer temedogcntenbczadigtwas , om
den onderdanen met het hayr ook de huyt a? te halen, (o wicrd korts

daar na in fijne plaatfe geftelt S'. Louis Robbert , die door fijne liftige daar over hy

inventien en praólijken, om deLuyden tefchatten cntefchavcn, uyt ^e\J^^
"'

een flechten ftaat zedert 2. jaaren was opgeftecgen tot een publijkcn

Minifter van de Finantien. Defe volgden geenfins na de Voetftappen

van fijn Groot-vader dien beroemden Rechts-Geleerdcn Ann^us Ro-

hertus, die in fijn Boek De Rebus fudicatts^ door 't welke hy WjwQn

Naam heeft geëternifeert , defe les geeft , dat men omtrent de Finantie

en Executie ook met fijneVyandcn compafi^e moet hebben,maar ftel-

de fich door fijne onafmeetclijkc gierighcyt , voor de ^X'''ereld tot een die Tondei

exempel, datalleonmenfchclijkhcytte boven gaat; want hy niet al- °js["™"^*

leen vcele Rijke, puyr op gefingeerde pretexten, bracht tot den bedel

-
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{laf, maar ontroofde ook de arme "Weduwen en Wecfen ,ja de Gods-

huyfen , die tot onderhoudt der behocftigen gelticht waren , van

haare noodruft , fo dat die miferable mcnfchen (o ellendig wierden ge-

affigeert , dat vcele in grootc mifcrie en droefheyt vergingen.

4. Hoe hy 'ïot ^^^ vierde , te weten hoe Koning Louis den Keyfer en den

den Keyfer Keurvorft VdYi Brandenburg foude doen rcfilieercn van haare Tracca-

iTeurvorft ten met de Staten opgerecht , en van haare voorgenomen DelTeynen

,

van Btan- rcfolveerde hy , om alle krachten in te fpannen, en alle bedenkelijke

foud" doen middelen te gebruyken , die fijne intentie fouden konnen bevorderen,
rcfilieercn Den Keyfer (dien hywcl wift, dat niet alleen om fijn eygen Intereft

Ttadaten en om de Securitcyt van 't Rijk , maar ook felfs om fijne Guarantie op

Kn'alnge'*' 'tTradaat tulVchen de Staaten Generaal en den Bijfchop van Mm-
gaan. jley op den 18. ^pril des jaars 1666. tot A7f^/ opgerecht genoot-

faakt was, om fich te interponeeren in defencalamiteufen Oorlog,

om den welken te bluflen, hyin ^nny desjaars i6-/i. aan Vrankrijk,

doch te vergeefs, fijne Mediatie aangeboden hadde) focht hy door

fS? h^^" fijnen Minifter aan 't Hof tot jveenen genaamt Gremonville op den
eetft aan jq^ yivioujii. i6-ji. in een audiëntie en nadere conferentie met den

mmvilit"' Oppcrftcn Hof-Cancelier Sijne Keyferltike Majefleyt van fijn voor-

nemen af te trekken, door groote prcfentatien en beloften van fijne

finceriteyt en onderhoudinge van de Weft-phaalfche Vrecdc , &c.

(daar van op pag. 170. breeder gehandelt is) waar op hy begeerde

een Categorifche antwoord , en by weygeringe , dat dan den Koning

fijn Meeftcr gercfolveert was metdegcheele Armeé'tRijkintemar-

cheeren , en door de \C'^apenen fijne fccuritcyt te maintenecren , daar

by voegende , dat de Engelfche AmbalTadeurs't felvc aan Spangien

geproponecrt hadden, en dat tot dien eynde de Koning fijn Meerter

met Sijne Ma'jeftejt van Engeland een nauwer Alliantie opgerecht

hadde; Doch ah Gremonville [a^ , dat hy na diverfe confcrentien
en diarna j^^^ j^,^

pr^yj} ^^„ Lohkovvits niet konde vorderen , maar dat den

brief, Marfch van de Keyferlijkc Auxiliaire Troupcn naar beneden voort

ging, dedc hy door een cxprcfien van alles notificatie aan fijnen Ko-
ning, die aanftonts daar op felfs een Mifl^vefchreefaan den Keyfer,

•waar in hy klaagde over deflelfsrefolutie, omfijneTroupenaf tefen-

dcn , en prefcnteerdc , dat by aldicn Sijne Keyferlijcke Majcfteyt fijne

Troepen weder geliefde te rug te ontbieden , en fich defaaken der

Hollanders niet aan te trekken, hy hem wilde guarandeeren met de

Koningen van Engeland en Svveden , en daar en boven fuffi^ante oftagic

prelleeren, dat hy 't Duytfche Rijck^^eenCim foude ledeeren , doch

alles
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alles te vergeefs, houdende fich fijne Keyferlijke Majefteyt by't Tra- doch te ver-

(flaat van de PubJijkc Securitcyt , en generale Befchcrminge van het^"*'

Kcyferrijk , mitsgaders by de generale wapeninge , als het c/lenticele

poind, 't welk na een arbeyt van veele jaaren op den i. ^ugufli tot

Regensburg was voltrokken door de dry Collegien , te weten die van

de Keur-Vorften, de Princen en de Vrye Steeden van "'t Kcyferrijk
,

zijnde 't felve Trafèaat van den Keyfcr geapprobeert en vaft geltelt,

dat de Circulen daar op foude beginnen te ageeren. Ter fel ver ver-

gaderinge was op den 3. Atigufli mede gearrefteert een generaal Ver-

bod van alle vreemde wervingen in't Rijk , fpccialijkdievanVrank-

rijk , en wierd mede gcrefol veert , van door een Ban t'hiiys te roe-

pen alle de Duytfen, die fonder verlof ergens anders dienen , als in

het Keyferrijk.

Den Keur-Torfl van Brandenburg focht hy door fijnen Minifi:er Keur-Bran-

den Comtede laTaugion onder prefentatie van lo. Tonnen Gouts , on-
f^^^^\^

der reftitutie der Steeden in 't Landvan Kleef y en reftauratie der gcde- door z^

molieerde plaatfen tot de neutraliteyt te induceeren, en om fijne Al-^""^'*"'

liantie op den 6. May 1672. met de Staten aan gegaan (als onder

Num*. 12. blijkt) af te treden, en fijnen voorgenomen optocht te doch mede

ftaaken, doch hadde daar fo min ingrelTie , als by den Keyfer ; want " ^"S^*^^'

in plaatfe van dien verhaafte Sijne Keur-Vorrtelijke Doorliichtigheyt

fijnen Marfch te meer, en begaf fich op den 22. September daar aan

volgende in een Tradaat van Affiftentie en Mutuele Dcfenfie met den

Keyfer y den Koning van Denemarken y CT^c, fo als dat onder Num'.^,

te lefen is, en fond een Minifter, om het Franfche Leger te volgen

,

en deflelfs adien en mefures te obferveeren
,

gelijk den Comte de la

VaHgion wegens yranhrijk. mede het Leger van fijne Keur-Vormelij-

ke Doorluchtigheyt volgde, die hoewel met fijne Armee in vollen op-

tocht was , fijne gedachten echter mede liet gaan over de middelen , om
de Strydende Partyen te brengen tot een Vreedc, en het geheele Chri-

ftenrijk tot een algemeene llufte, om welke oorfaak hy voor Envoye

naar Engeland fond den Heer Cracou, om aan die Majeftcyt fijne Mc-

diatie aan te bieden , maar kreeg nllcen tot antvvoort , dat men die Media

-

tie niet konde aannemen, alfo Sijne Keur- Vorficiijke Doorluchtigheyt

als Hooft vm een Armee te Velde was gekomen voor de Hollanders,

daarhy fich nochtans tot die tyd toe geen Vyand aan rrankrijk^o^ymznd

anders verklaart hadde.

Tot vaftcr Alliantie fond Frankrtjkyooï Ambafl-^deurs na Sweden enand««

den Martjuis de Feidquieres , naar Beycrsn den Duc de f^itry ,
naar

^""'^'^

Ments
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focht 'ar Ments den Marquis de Vaubrun , naar Tncr Duc de Wurtenherg ,

^\^z^%^ cïï n^ ^s ^'^^•^ 'i*^'^ Marqais d'Angeau , met fpcciale laft , om aan

die Hooven, in ferieufe termen bekent te maaken , dat de Intentie

van Sijne Majefteyt alleen was, om de ruft van 't Duytfche Rijk te

prcfervccrc^i , voor dewelke hy altijd hadde getoont een (inguiiere

af^edic en inclinatie.

Lof vAo Hier voorcn hebben wy mentie gemaakt van den aanflagder Fran-

kiRG, ' Ichen op Aardeubttrg y doch om de connexie van de hoogwichtige

materie, die aldaar verhandelt is, niet te breeken , hebben wy de-

Iclvc aiflicgerefcrvecrttotdefeplaatre , om alhier een exempel te ge-

ven tot ccuv/igcr memorie van de hcroïke Burgers van ^ardenburgj

en tot oneer van alle de Steeden , dewelke elx door haarc lafhertigheyt

den Staat hebben veroorfaakt die Calamiteyten, daar van de fchaade

nooyt gcrcpareert , en de fchande nooyt uytgcveegt fal werden.
Dcflèifs b«- A A R D E N B u R G is een van de outfte Steeden , ende certyds de
C'ii')ving

.

yQoj.j-,^-^^ni{^e van dat Gewcft geweeft , want fy was de treflijkfte van al

de Vlaamfche Zec-havcns. BucclmM in 't ecrfte fijner Jaar-boeken on-

der Clotarius de II. Tcgt: Rodenburg^ datmennn Aardenburg noemt

y

wxf ee)2 moeder aller Stedenvanditgevvefl , want fy was 2000. treeden

in haarcn omkring , en hadde een bcquaraenhaven tot vijf hondert

fcheepcn, met 2. Kaftcelen, 't een in 't Ooften, en 't ander in het

Zuydcn. De Hunnen , Wandalen^ Noormannen en infonderheyt de

vernielende Zee-golven, die de wreedftc van alle haare Vyanden ge-

weeft' zijn , hebben alle de teckcnen van haar voorige grootheyt

deerlijk verwocft ; invoegen dat men de voorlede tijd, in dewelke

fy heerlijk blonk, in'tgrafder Vergetenheytmoetbcfluyten,cnhaar

oorfpronk of tweede geboorte met het vertrek der ongeftuyme vol-

keren beginnen; want het is buyten alle twijftcl, dat defe Stad voor

dry hondertjaaren weder met mayrengcflooten, meteen gracht om-
ringt, en met poorten en een haven versiert is; Maar naderhand heb-

ben de ellenden de invvoonders verdrukt; 'tgeklank der Trompet-
ten en Trommelen heeft haar wclftant vermindert ^ en de wasdom van
Slujs heeft haar byna ledig van volk gemaakt, waar doorfe fo veran-

dert is, dat fy haar felfs niet meer gelijkt. Haare 'VC'^alIcn zijn fo vvcl

gcproportioneert, dat fy voor een voornaame Fortrefl'e verftrekken

kan, als die worden onderhouden, maar wegens alle de voorige on-
hcylcn was defe Stad by de Gcneraliteyt info geringe cftime, dat de-

Iclvc nnuwelijx een jaar voor dcfen Oorlog foude gedemanteleert zijn

geworden, fo niet die van Zeeland haar daar tegens hadden geoppo-

- fecrt.



D E R D E D E E L. 729
fèert, feggcnde, dat door 't verlies van ^ardenburg de Stad Sltiys^ en

door verlies van Sliiys 't geheele Zeeiivcs-Brabant, en haare Provincie

van ZesUnd onbedekt en bloot fouden leggen tegens alle vyandclijke

attaquen, die de Franfche ofSpaanfche van de Vlaamfche zijde in tij-

den en wijlen tegens haar mochten komen t'ondernemen. Doch hoe- ^'"''^^ °"^'

wel deeftediivedemanteleeringedefer Stad geen voortgang nam , (o tificatic,

was de Fortificatie der fel ver, door manquement van reparatie, (o

vervallen , dat de Gracht ten tijde, als fy van de Franfche geattaqueert

vvierde, op fommige plaatfen geen 2. voeten waters , en de Wallen

geen Storm-palen of PalilTaden hadden.

Het Magazijn was fo ontbloot, dat daar geen nootfakelijken voor- en omtrent

raat was tot refiftentie van een korten tijd , zijnde de Wallen rondom zi^jo,

'^*"

maar met 9, lichte Stukken Canon befet, daar toe maar een eeni-

gen Conftapel was.

Doch alle defe Defeden wierden in de tijd van nood gefuppleert kieyne be-

en verbetert door de coiiragie en edelmoedigheyt van 165. Burge-
couragteus"

ren en 75. Soldaten , die êitïc voor-muyr van ZeeUnd liever tot voJk,

den laatllen man wilden defendeeren , als haar fubmittccren de Wet-
ten van die dwingelanden , die niet als op de flavernie van overwon-

nene haare glorie bouwen. Defe Helden dan den 25, Juny 1672.

kontfchap krijgende , dat den Aiarqptts de Nancre Gouverneur van dat kont-

tAuih op ordre des Konines van Vrankrijk uyt de Geconquefteerde fc'iap ^liigc

•M ri -r, \ r \ ,^ y A t-, k ^ van den aan«

Vlaamiche en Brabantlche Steeden een Corps d Armee van 5. a 6. komenden

duyfent mannen omtrent Deynfe by een getrokken hebbende , over vy»"*^«

het Territoir van de Spaanfe Nederlanden ( fonder eerft van den Gou-
verneur den (jraaf van Montery cenig vcrfoek te hebben gedaan

)

in aantocht was met 4, Veld-ftukken , om haare onderkc Stad of de

Stad Sluji met gewelt te befpringen , dochten aanflonts op midde-

len van defenfie , waarom fy haare Wachten verdubbelden , alle poften

naar vermogen van haar klcyn getal wel befetten , en uyt het Maga-

zijn uytdeelden den weynigcn voorraad van Ammunitie, die noch

over v;7as , waar mede fy nadere kondfchap van den Vyand afwachten,

die fy tegens den avond ook met fcckeren brief onttïngen , als dat de

Vyand van intentie was, haar dien nacht te willen attaqueeren. In

plaats van door èit^z tijdinge te verflauwen, naar 't exempel van fo

veel andere Steeden , ontvonktc haar couragie te meer , in voegen dat

fy frefamentlijk refolveerden , alle te gelijk liever te willen flerven,

dan haar in de Franfche Slavernic te begeven , v^^rdende niet weynig

geëncoLirageert door feekcrcn Burgermeeiler, en door Eiim 'jBeekjnan

Zzzz Vaan-
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Vaandrich van de Compagnien van den D, (^olonnel Cau , die dtkt

Stad Commandeur was , en om fijne abfentie het Commando provifio-

nclijk gelaten hadde aan den voorn Beekjffayi^

die de Stad De Vyand ondertuflchen aannaderende , komt op den 16. ditê

beftormr, »§ morgens naar gifJinge om twee uyren ( alfo de Klok van 't flaan was

opgehouden) over Smetjes-'BrHgge voorby de Koekjtjt aan de Zuyd-

ooft-zijde van de Stad, daar op die in allarm, en alle de foldaten en bur-

gers op haare gedefigneerde poften raakten , daar fy den Vyand coura-

gieufelijk met haare Mufcjuetten en Canon , dat met fchroot geladen

was , in wachten , tot dat hy met alle macht fo te voet als te paard feer

furieurelijk onder het geklank van trommels en trompetten , meteen

groot geroep en getier Tue , Tut , regel recht op de poort aanviel,

marcheerendehet voet- volk voor iiyt met den Degen in deèene, en

met een Takke-bofch in de andere hand , wordende van de ruyters van

achteren met de bloote rappieren aangedreeven , doch van die van bin-

raiar (hppcr ^en fo dapper ontfangen , dat {) met verlies van eenige gevangenen,

woiil.^^" doden en gequetften moften af trekken , na dat {-^ i\. uyr geftormc

hadden. Na defc retraite fochten de uiardenburgers met uytvallen

onder 't faveur van 't Canon de Smetjes-Brugge af te brccken, om den

Vyand den pas tot de wederkomft af te fnijden , maar wierden door

de Franfche Cavallerye belet , en vonden onder de Franfche doden ook

veele fwaar gequetften , die de u4ardenburgers verfeekerden , dat de

Franfchen dien volgenden nacht met veel meer machts de Stad fouden

komen beftormcn , waarom fy naar Slujs , ntjfi>igen en Middelburg

fondcn , om eenige afïiftentie van Volk en Anmiunitie, daarop ƒ/

ook 's avonts om half twaalf uyc Sluys gerenforceert wierden met

1 20. foldaten , onder den Colonncl Spindeiet en den Capiteyn Olden-

Dc Vyand hurg , en met eenig€ wagens vol Ammunitie , 't welk de Aardenburg-
facivat den

^j,p,g Helden op 't nieuws fo animeerde , dat fy den Vyand weder met

verlangen inwachten , dewelke met 1. a 5000, mannen vcrfterkt

zijnde, om li. uyren met fofchrikkelijke furie en yftelijk geroep fa.

Ja , tue , tue , v^'cderom aenvielen , dat fy in der haaft de Contrefcarps-

gracht met takke-bofl'en vulden, en de Halve-Maan voor de Land-

poort , die niet befet was , innamen , doende de poort open , latende

de twee Valbruggen neder , en fettende de Buyten-barricr op de Con-
trefcarp open , waar fy met groote meenigte indrongen, mcenende dat

voo" de'°"^
fy in de Stad quamen , doch vonden een goede Velt voor haare neus,

tweede maal daar van 'c Garnifoen en Burgers haar Canon en Mufquetttnop de

Kw°^^' Franfche fo fterk loften , dat iy om quartier riepen/t welk haar gegeven

wierdj.
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wierd , mits dat fy haar geweer nederleyden, de biiytenfle Valbruggcn

«veder ophaalden , en de Barrier toeflooten, waar door fy haar in dcfd-

ve Halve-maan felfs opflooten , en afwachten tot den Capiteyn F^tul

vanOlclenburg, geaffilteert met 9. a 10. man in de Halve-maan de ^^^'f'n'gw^

Officieren en foldatcn met 12 a 15. te gelijk afhaalde en binnen bracht, ' '"'

die met een compliment ontfangen , en gefet wierden in verfeckeringei

zijnde de Officiers 39. en de gemeene foldaten 5 -j6. mannen fterk.

In defen ftorm bleeven ongemeen veel Franfche doden leggen , en

wierden 32. boeren-wagens met gequetffen afgevoert , dewelke met
de gevangene, fiirmonteerden denombre van 1500. mannen, na de

eygen calculatie der Franfchen. Na 't aftrekken der Franfchen quam hymStf
op den 27. dito van Fltffiigen binnen Aardenharg Jan Matthijfen

Schout by Nacht met 200. Matrofen, u^drian LoyiqueQomm^ndeuï
van VlifTingen , met de Capiteynen van Meteren , van Goch , Jan
Wajfy en 'J-ttjltiS Sfijdtand, nevens eenig gecommandeert volk, om de
Stad te verfeckeren. Doch de Franfche vertrokken op den 28. dito van

Eede. een halve mijl van Aardenbttrg gelegen over MaldeghemiKlijte,

KneJfeUjir , en fo voort na de Vaart van Brugge op Gent na Cortrijky

brandende en ruïneerende uyt fpijt onder wegen op der Staten bodem,
al wat haar voorquam , onder anderen mede de Kerk van Sede , met
haar voerende fo veel heeften , als (y konden bekomen. So ongelukkig

defe Attaque voorden Vyandwas, noch gelukkiger was de defen fie

voor degeattaqueerde,airo fy behalven een goede buyt van de Franfche

doden en gequetllen, en behalven 16. wagens met fachines van buyten

ingebracht hebbende , niet een eeng menfch vcrlooren hebben , zijnde i^^f f^er Aat.

alleen maar 2. a 3. 1'cht gequeit. Van df^fe hcroïke Adie meriteeren de vlouwln!

vrouwens niet minder lof als de mannen , want fy als ^maz,onen met
hoeden op 't hooft haar over de Borftweringen aan den Vyand als man-
nen vertoonden ; en voor haare Mannen de Bandeliers vulden , en alle

nootwendigheden aanbrachten met fuiken yver^dat wanneer de koegels

en fchroot tot het Canon begonden te manqueeren, fy de fpijkers en ge-

wichten uyt haare winkels aanbrachten, endeyfere potten in ftukkcn

floegen , om in het Canon te gcbruyken. Een deft-r hcldinneM nam een

Franfchen Officier in 't uytvallen gevangen , als de Vyand retireerde.

De kinders felfs hebben niet nagelaten 't gene fy dochten haar devoir te

zijn in de afTiftentie van haare ouders, met aanbrengen en lopen.

Door defe wonderlijke courage fal die klcyne Stad Aardenhurg
by de wereld en pofteriteyt fo veel Eer en Lof meritceren , als alle de

veroverde Steeden fchande behaalt hebben met haar haallig overgaan

Z z z £ 2 aan
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am den Vyand , welker getal en meenigvnldige namen niet fonder by-

fondere alteratie konnen gelcfen en overdacht werden by ymand , die

noch Nederlands bloet in 't lijf heeft.

De verlorene Steeden en Forten in 't Land van Kleef waren OrfoH,

v«ri^üornc Rijnberk^-i 3'Anjk^, IVefel, de Lippcr-Schans,T(.ecs, de Keeje-bchans,

Foaen in Emmen\ , V Httys te gennep , 't Tolhajs en Schenckenjcham j In de

NerieriinJ, Graaffchap van den Berg 's Heeren-'Berg en V //«;; r^ t;//? ; Aan de

Maas, (jr^z'fr Rav^fiep, (/eve-coeffr en d' Enrr^elen-fchans voor den

Bofch, In 't Hertogdom Gelderland en 't Graaflchap Zutphen iV/w-

yve<jen , TjW , Bommel , Kulenbnrg , KnodfenbHrg-, de Schanfen Voorn

extAndries-, Arnhem, Harderwijk^y Elburg, Wageningent Hattum

en de vervallene Schanfen 7/feloort en Nieukjerk., Zntphen , Does-

bora, "Demecom-, Lochem , Cjrol , 'Brevoort, Bronkjjorfi en "Borcu^

h •,'^In 't Sticht van Uyfrecht de Steeden Vjtrecht , Wijk. te DHurjle'

de , Rhenen , ^Amersfort en Momfort ; In Over-YiTul Deventer^

Zwol, C^mpen, Follenhovey Steenwijk., Hajfelt , Ootmarfen , Olden-

feei, Meppel, GeelmPiyden, (^ouvorden, Hardenberg, Omme , Al^

melo , Goor , Diepenhejm , ï)f/^^« , Enfchede, Blok^jl , Knynder,

Swarte-Jlfiys en de Ontmer-Scham met de Schanfen voor Zir<?/,

Campen, Koo.veen en Staphorfi', In Holland Naarden, Woerden,

Oude>vater , r^j^^^w , Heukelom , Afperen , Leerdam , 5;/rf« , 2]ff/-

/?«•ƒ«, en 1>(jeHpoort, In Groeningerland de ^lettwe-Oude-Win-

fchoten- Boner- en 1)eyler- Schanfen, met Wmfchoten en ^cf //«/ƒ /ff

f^tf^:/tf , en in 't generaal noch feer veel Heerlijkheden en uytnemende

»m welk fchoone Dorpen , de overdenkinge van welk verlies de bittere fmer-

Gem-emc ^^'^ ^^^ ?P^^- Ingcfetencn van Holland en Zeeland vernieuwde
,

en

dcTcg"n?cii de bloedic^e wonden weder opcn-krabden , fo dat fy niet konden geruft

Ad-pefteec-
^j-^^ ^^ j^^^^^ ^^ ^^ Adminillratie der Staats-affaires fagen in handen van

dic^^eiie, fcens welker oogmerken intentie S/'/« Hoogheyt geavan-

ceeS wa5, en^'geduyrende welk.-r Regeeringe alle de voornoemde Stee-

den en Plaatfen fchandelijk en ruykloofelijk waren verlooren gegaan,

uytvreefe, dit fy alle de goeds middelen, die Si^n Hooghejt mocht

amwenden , fouJen contramineeren , en om hun eygen val te fchut-

ttn, niet fcnromen den val van hem en den gmtfchen ftaat te brou-

wen; Syfeyden, dat de A-.ithoriteyt en Pouvoir aan Sijn Hooghej/t

gedefereert , fonder de vrye macht , om die te cxecuteeren ,
vruchte-

loos was; dat de Staats affaires noch op den ouden voet gedreeven

wierden, en daarom hoog nodig was , dat daar ineen totale verande-

ringegefchiede, fodatiiyt de Regeeringe gefet inoften werden alle

Cllw
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die- Sijn Hoogheyt ooyt waren tegen gcwccli , dewelke fy voluiondiii

uvtkiccten voor het Wttte-üehroetfcl , de Loevenjleynfe falïie en en eenif.c

de rermders Vcwden Luiide y en fuk met diverfe Pafquillen en Blaii-
^^"\*«^=-

we Boekjes beweerden , daar in iy den Ratid.^Teyifto^iaris de Wit als wiiden^e^.

den Land-Prins, den Rnartvan Pmicn als den Water-Prins en den hebban "je
Ambafl'adeur de Groot als den Makelaar van 't verkofte Vercenigde f/ hoogUik

Nederland noteerden , en den Raad-Tenftonaris in feeker Pafquil de^'^"'*'^*

fpecialijk befchuldigden, dat hy fich met de Secreete Correfpondentien vooma-

hadde verrijkt, enweynige forge gedragen voor de Legers vanden din^Raid-

Staat te Lande, 't welk hy van fo gevaarlijken confequenrie oordeelde, i'e"fio"ar's

dat hy 't felve Pafcjuii meteenmiflive in dato den 12. Jtdy (alfohy coucfpon^-

van fijne quetfuren noch niet ten vollen genefen , en wat onpaflelijk
^^"f'^-pen-

was) aan Sijn Hoogheyt als Stadhouder van Holland fond, die na

cenige dagendaar op antwoorde, dat hybj fich altoos hadde veracht daarover hy

de Hytjlroyfcien-i die op dte manier waren gedebitecrty al hoe veel hyfelfs """1^"

doorTafqmllen , 'Blauwe-Boekj^s en diergelijks ^iemvigheden veel had fcluijf t en

moeten lijden-, die in fijn reguarde met een groote licentie en q^oedefmaal^
wevier ant-

rvaren gedijfemineert en gerecommandeert ; Dat hj van de Secreete Cor- fangt.

refpondentte-penningen geen kfnnijfe hadde j maar dat de Heeren (gecom-

mitteerde Raden hem daar van de bejle getHygemjje konden geven \ En
wat aangaatfijn verfujm omtrent het Leger-, dat hy door de menigvuldige,

occfipatien onmogelijl^konde particHlarifecren-, wat aan 't Leger te Lan-

de hadde gedeficieert , en wat forge tot fuppletie van defelve defecien (te-

dragen was , ofop (ipi tijd hadde \onnen en moeten gedragen werden , of
aan wien hetfelve mochte hebben ^eman^aeert , door dien hy in defefeer

calamiteiifetijden , door feerveelefaakjn wierde gedifiraheert-, en mits

dienfich met het onderfoekjvan gepajfeerdefakenfo weynig^als V mogelijke

was,mochte bekommerenden dat mitsdien de Jufiificatie die den Penfionaris

ift\de voorfz, Mijflveby Sijn Hoogheyt defidereerde-, betergevondenfonde

konnen werden ujt de ABen van 'VoorforgCy dte by hem w iren gedaan, «

De Raad-Penfionaris ficli met defe antwoort op het poinct van de daarop hy

Secreete Correfpondentie- Penningen niet gecontenteert vindende ,
fi'-h^a^dref-

fondeen Memorie dien aangaande in de Vergaderinge van de Heeren staten van

Staten van Holland , die daar van de difquificie ftelden aan de Heeren "'^^'""*'

Gecommitteerde Raden , de welke by een A(5lc verklaarden niet te we- en word

tefJi dat den Raad- Penfionaris, geduyrende den tijd, dat defelveCe- door de Ge-

committeerde Raden refpeUivelijk^ in haar Ed. Groot Mog. (follegie teerde Ra-

Seffis hadden gehad, eenige penningen tot fecrete dienfien en Correfpon- ^V^ .j.'""

dentien ontfangen hadde,

Zzzz ^ Defe
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öat de ontu- DcCc A(5lie konde de onruftige Gemeente niet verder contenteeren,^

ftige Ge als alleen omtrent de Correfpondentie- Penningen , blijvende de felve

niet conten- in alle andere poind:en by haar voorige opinie tot laften van den Raad-
teeidc, Penfionaris, en van alle de Regenten, die hem toegedaan waren. In allo

Steeden fo van Holland als Zteland raakten een tweeden algemee-

nen Oploop der Burgenen en Inwoonderen , die alle uyt eenen mond
niet anders riepen,als dat fy de Provinciale Regeerinj^e, en die van haa-

dewelke de re refpeflive Steeden wilden verandert hebben , ten minften , dat daar

^iidcTe"ran- "7^ ToLidcn gefchopt werden alle Wtts- Geminde , onaangcfien Sijn Hoog*

dert hebben, bejt op den 9. Julyeen brief tegens de generale infurreélie der Bur-

geren tegens haare Overighedeft byna in alle Steeden hadde doen pu-

bliceeren , gelijk de onder Nnmo. 54. hier achter geproduceert is ;

Want als de Gemeente fag , dat 5//» Hooghejt om divcrfe d fficultey-

ten haaren wenfch en hoope niet voldede met een generale Reformatie

van de Regeeringe , fo begonnen fich de Steeden te bewegen en te

fchiidden van haare inwendige commotie , fodanig dat de Heeren 5m-
ten van Hollanden Weji-f^nejland by haare Refokitie van den ij.Ah^

^i'^^toes^n ^f^jii i5j2, goet vonden en verftonden , om den Heer Pnnce van

een ade Orange als Stctdhofider haarer Provincie te verfoekcn en te authori-
wort geau- feeren , om fich in fodanige Steeden, in de welke de diffidentie en
fhorifecrt •

i t^
^

r r n n
van de Sta- murmuratie van de Burgeren en Ingeletenen albereyts was ontltaan,
^^"'

aanftonts , en fonder afte wachten , dat de faaken daar tot een tumulte,

difordrc ofte conflifie cjuaraen uyt te breeken . op het verfoek van de

Heeren Burgermeefteren en Regeerders,of vande Burgeren en Ingefe-

tene van dien,ofte ook anderfins uyt eygene beweeginge te informeerea

op de redenen en oorfaken, die tot de voorfz, diffidentie enmurma-
reeringe occafie en aanleydinge hadden gegeven , te laborceren , om de

voorfz. diffidentie en murmuratie op de befte manieren weg te nemen,

en de Gemoederen van de Heeren Burgermeefteren en Regeerders

voornoemt met de voorfz Burgeren en Ingefetene te confolidee-

ren, &c. en in gevalle fulx geen gewenft fucces nemen wilde , om fo-

danige Regenten, tegens de welke de voorfz. diffidentie en murmuratie

meeft foude mogen wefen ontftaan , op de difcreetfte en bcquaamfte

maniere te perfuadeeren,di/poneercn, cnde des noot te obligeeren, ora

haar van de bedieninge van haare Magiftrature of dienft van defelve

Steeden,en de Fundie by haar uyt den hoofde van dien in de Regeerin-

ge van den Lande beklect werdendc , teontflaan , en andere in haare

plaatfen aan te ftellcn, &:c alles breder blijkende by de Copye der felvc

Refolutie onder Nuwt.Ci, hier achter geproduceert.

Tot
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Tot Dordrecht in 't begin van de Maant September de d o r-

Compagnievan de Krowme-ElUboog-fleeg de wacht op 'tStadhuys
f^j^fi^r"^

hebbende , fneede alle de Kuflens tot 40. in 't getal aan ftukken , feg- len,

gende dat defe Heeren fo wel fonder Kuflens konden fitten als fy , en

nieuwe Heeren , nieuwe Kuffens, De Sakke- dragers floegen alle haare

Koorn-maten aan ftukken , om datfe te groot om te hanteeren waren,

en fmeetenfe in 't vuyr , feggende nieuwe Heeren , nieuwe Maaten.

De Wapens van de Wit en van de 4. Burgermeefteren wierden

van het nieuwe Orgel , dat in de GrooteKerk gemaakt wierd , af-

genomen, 't Wapen van den Baron Kinskj wierd met een fwartfel-

quaft doorftreeken , en de Croon daar af gehaalt , op voorgeven van

fijne mal verfatie in Rijnberk^ en elders. Op alle de Poorten wierden

gefet nieuwe koftelijke Vlaggen , en op 't Groote Hooft een met Sijn

Hoogheyts Pourtrait m 't harnas, met een Stadhouders Staf in de Hand,

en dit versjen daar onder :

Hier na heb ik, gewacht^

1)arom waak ik.dag en nacht.

Op den 5. September comploitterdcn de gefamentlijke Gilden,
^?gfftm"^'^

fetten de geheele Magiftraataf, en committeerden uytde refpedive word door

Deekens 8. perfonen, en uyt de Vroetfehap 3. Heeren als van
a^'fgefe"!^"^

der Burg , van Beveren en Malipen aan Stjn Hoogheyt , om in

plaats van de 40. Afgefette Heeren wederom nieuwe te verfoeken,

gevende voor redenen , dat defelve het Eeawig Edi5t hadden befwoo-

ren. Sy maakten mede by een geaffigeert Billet bekent , in cas den

Heer Pompe Baillu van Zuyt-Holland Burgermeefter wierde gecli-

geert in de plaats van den Heer van Naaltvptjk^i die van Sijn Hoogheyt

in de Gecommitteerde Raden was geroepen , dat hem den hals

foude gebrooken werden ; Den Subitituyt Schout dit Billet hebbende

afgefchcurt, wierd van 't Graau gedwonden , 't felve aanllonts weder

aan te plakken , met bedreyginge , dat fy hem anders aanftonts wilden

den hals breeken , en deden 't felve dooreen continueele wacht bewaa-

ren , dat het niet weder afgefchcurt mochte werden.

Hier op font Sijn Hoogheyt derwarts twee Commiflarilfen , als de

Heeren Nicrop en Wterts , ten welken overftaan de Heer Adrian

Bleyenburg Heer van Naaltwijk. Burgermeefter wierd , en 17. Hee-

ren gelicentieert,

Haarlem woelde van binnen niet minder als Dordrecht en
JJ^^^Jf^Jf

'^

fufpe-
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fufpeélecrdedeRcgeeringe, en voornamentlijk den Heer Raad- Pen-

fionaris de Wtt in dier voegen , dat op den 4. fnly een valfch ge-

ruchr cntftaande, als of den voorii. dt V/it ten hiiyfe van den Heer

van Znyyejieyn gelogeert was , het volk fich derwarts begaf, en eerft

de glafen iiyt geworpen hebbende, klopte en belde met groote info-

lentie. En hoewel de Huysvrou by abfentie van haaien man felfvoor-

quam, verfoekende, datter 3.34, Burgers mede in huys wilden

gaan , om het felve te doorfoeken , of fy de gene konden vinden ,

dien fy prefumeerden daar in te zijn, maar het woefte volk na geen

redenen luyfterende, drong met geweld het huys in , fmeet het Porcc-

leyn in ftukken , en pionderde 't huys uyt van al 't geene (y voor de

hand vonden.

Een nieuwe Een tijd lang hier na rees'er een vonkjen van murmureeringe onder

ondeTdc^ de Burgeryc over haare Regceringc , 't welk doorfeekereaanfienlijke

Burgers, perfonen aangeblafen wierd , fo dat het tot een lichte vlammeuytbar-

llej want de Burgeren daar op fo gaande wierden, dat fy 7. Articu-

len op 't papier brachten , die fy met een requeft ( fo als de felve on-

der Num. 61* te lefen zijn) op den 51. Augtt^i aan de Heeren

Burgermeefteren en Regeerders van haare Stad prefenteerden , ver-

foekende daar op favorable apoftille in forma. De Heeren Burger-

meelleren het requeft en articulen gelefen hebbende , bevonden de-

felve van fuiken gewicht en confequentie , dat fy begeerden de faak in

advys te houden tot 's anderen daags , als wanneer fy na veel tumults

de fupplianten contenteerden met een mondelinge publicatie van de

Puye , en met affixie van Billettcn op alle publijke plaatfen , dat fy ge-

fint waren de goede Burgerye by haare privilegiën te maintineeren , en

voorts de geheele faake aan Sijn Hoogheyt op te dragen , op dat de

felve daar in foude difponeeren na fijn wel gevallen , nomineercnde

met eenen feekere Heeren , om defe faake aan Hoog-gedachte Sijn

Hoogheyt op te dragen , en gevende aan de Burgerye licentie , dat fy

mede cenige uyt den haaien ten felven fine wilden deputeeren , gelijk

gefchiede,

Sijn Hoogheyt immiddels van defe Burgerlijke commotie kondfchap

krygcnde , font derwaarts een Compagnie paarden onder den Colon-

ne! yllmeloo , en een Compagnie te voet , voor de welke de Burgers

de Poorten tocflooten , en haar ophielden , om niet binnen te mo-
gen komen.
De Stads- en Burger-Gecommittcerdens de commi/fie van haare

refpective Principalen by Sijn Hoogheyt afgeleyt hebbende , vond

Hoos:-
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Hoog' gemalde Sijn Hoogheyt goet , om op de gecffercerde articulcn

en requeft her advys van de Vroetfchap der Stad Haarlem te hooren,

en gateen ernftig bevel aan de Burgeren , dat (y haare Overighcyt

alle gehoorfaamheyt foudcn bewijfen , en fijne Patenten op de twee

voorfz. Compjgnien beter refpedeeren.

Hier op ontboot de Burger-Krijgs-raad op den 8.
^^p^^^^^^\^^^f^"^^"^^

's voorraiddags , de Burgeren na haare refpedlive Doelens , haar af- Doelens,

vraagende , of fy de voorn. Patente van Sijti Hoogheyt wilden paree-

ren,of niet?Sommigeftonden roejdat mendezvoorfz. Compagnicn

foude laten binnen komen, doch andere d'iz wat heeter gebaakert wa-

ren , wilden daar toe geenfins verftaan , maar vermaanden fich onder

malkanderen,dat de geheelcBurgerye behoorde in dewapenenteko-

men,waar van de meeft oproerige na den middag een begin maakten,
pgnéüf

^^^

die de andere Burgeren met der fel ver Officieren door veelebedrey-

gingen dwongen , om in haare volle monture op de Doelens te com-

pareeren , alwaar fy in die confnfie verkoren 24 perfonen , ofuyt verkitfou

yder van de 8. Compagnien 3. Burgeren, dewejke terftont denou- ^fedenou-"'

den Krijgs-raad excufeerden , waar op fy alle onder haare Vaandels Jen Kriios.

omtrent 6- uyren , na de Markt trokken , daar fy confufelijk onder rJn,"*^"
"

malkanderenfwurven tot omtrent ii.uyren 's nachts, wanneer fy

haar met rroupen van 8. a 10. begaven na de huyfen van alle de Re-

genten, die fytegens alle proteftatien met dreygementen en befpot-

tingen dwongen , om en corps op 't Stadhuys te vergaderen , alwaar
t^"/,f3fj.^f

"'

de voorfz. 24. Burger-mannen uytdennaam vandegeheeleBurge- pioyn deden

rye,vaa deRegenten begeerden, dat fy haare refpediveEmployen van "ede: leggen.

Regceringe fouden quiteeren,de Stads-fleutels aan de Burgeren over-

geven, en bekennen , dat fy niet meer te feggen hadden , als de minfte

onder de Burgers, 't welk fy ook alle deden,feggende in 't afgaan van

't Stadhuys aan de meenigteder Burgeren : Mamen nHz^ijnwy atte-

ntaal gelijk^, en \vy hebben nu niet meer tefeggen , als gj* Hier mede nam
defe commotie in de nacht om 2. uyreneen eynde , en met den aan-

komenden dag weder een aanvang j Want als de Burgeren toen haare

bedrij ven overdachten , oordeelden fy noch een groote faute gecom-

mitteert te hebben, door dien fy de SecretarifTen noch in haare bedie-

ninge, en de Secretarye onverzeegelt hadden gelaten, waarom fy haar
^"J^^y^^^

*"•

in een goet getal weder begaven na't Stadhuys,deden de SecretarifTen sccmirye

de Secretarye quitecren , met intentie , cm defelve te fluyten , en van meteen

, •'•*^,, i-, \\ brammerk,
buyten met een Stads-zegel te verfeekeren tegens allen acces van

ymand, die daar van een Sleutel mochte hebben, behalven deordi-

Aaaaa naire
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naire Sleutels, die fy in de Hooft- wacht in bewaringe brachten. Maar
dewijl de Stads-zegels niet voor de hand waren , en de Burgers geen

addrefTe hadden , om die te vinden, wierden fy te raade het Stads-

wapen op de deur van de Secretarye te fetten met het yfer,daar mede
men de dieven brantmerkr.

icyJen twee Kort daarna quam de Burgerye weder in de wapenen met voorne-
Cornn.ii;nicn

n;ien,om dc 2. Patenten van Sijn Hoooheyt te pareeren,en de 2. voorfz.
militie lil en

^ ^
J

ii ^ r ^ ^

wcJci iiytde Compaanien in te laten, ten welken eynde ly haar van de groote
'^"'*'

Hout-poort af tot op de Markt in 2. rijen fileerden,tuiïchen dewelke

fy de voorfz. 2. Compagnien deden door raarcheeren tot op de

Markti Maar dewij immiddels ecnige der burgeren opvatten een val-

fche fufpicie , als of die 2. Compagnien wel Franfcheof Sauve-gar-

dens van den Koning mochten zijn,leyden fy defelve eens de Markt
rondom, en den felven weg en poort weder uyt,die fy ingekomen wa-

ren,werdende haar door de 24.Burger-mannen buyten de poort aan-

gewefen ftallinge en voeder, daar mede fy haar mochten vrolijk ma-

ken, en moften aanfien , dat de Poorten weder voor haar geflooten
envetkiefen wierden, trekkende de Burgers weder na de Doelens, alwaar de
een meuiven '

. ° ^^ .. jnii
Krijgs-raad, voorfz. 24.mannen een nieuwen Krijge-raad aanlteJden,en een nomi-

natie maakten tot een nieuwe Vroetichap,ftellende boven aan alle de

32. oude Heeren , en tot een dubbelt getal noch 3 2. nieuwe uyt het

midden van haar,waar mede fy 8. perfoonen uyt de voorfz 24. depu-

teerden aan SijnHoogheyt, dewelke antwoorde daar op CommilTarif-

fennaZ/^d^Wf?» te willen fenden. Onderwijlen waflTer in de Stad een

volkomene Anarchie of een Gemeente fondcr Regeeringe , 't en zy

men de overige 16. Burger-mannen voor deRegeeringe wilde nemen.
rommiffj- Demeefteder 24. Mannen, fo niet alle, maakten ftaat,om fclfstot

s.ntfoethejt de Regecringc door Sijn i/oö^Arjt geavanceert te werden , dat haar

Re"^'^"ina
geheel miflukte; wantalsopden 17.. Septemb. de Heeren u^/hecht

vedcnngoe- T^icrop Outftc Raad in den Hove van Hollanden lohan IV terts Raad

bren°c1r eude Rcekcn-meefter van Sip Hooghejt den Heere Prince van Orange

in defe Stad waren gekomen, hebben defelve naar examinatie van fa-

ken op den 16. <^/>ö van 'tStadhuys doen publiceeren niet alleeneen

Generale Amneftie onder Numo. 64. gcproduceert, maar ook een

A<flevan Sijn Hooghejt , daar by den nieuwen Krijgs-raad wierd vaft

geftelt, en de geheele oude Regeeringe gecontinueert , uyrgenomea
alleen een ecnigen Heer , in wiens plaatfe geftelt wierd Balthafar

Coymans Heer van Streefkerk -,
gelijkt te lefen is onder TSlt4m\ 6^»

Hier op namen de voorgemelde Heeren CommiflarifTen deo Eed
af
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afvan den nieuwen Krijgsraad en van de Vroctfchap , en blies een

Trompetter van Sjjn Hoogheyt fommige deuntjes tot een teeken van
gedaan werk , daar mede alle die onluften eyndigden.

Delft mocht in weynig dagen verftrek ken tot een perfedmo- D^i iTin

del van burgerlijke commotie, en inwendige beroerten, want op den

lp. ^Hgufli , als de Burgeren over de Regecringe van haare Stad ee-

nige dagen al gemurmureert , en defelve gefufpedcert hadden van
malverfatie,wierden fy te meer gaande gemaakt door een goede quan-
titeyt van alderhande oorIogs-wapenen,die gebracht wierden in twee
herbergen by de Rotterdamfe Poort,daar van fy na haren fin 't rech-

te belcheyt niet konden bekomen, 't welk oorfaak was, dat deBurger-
Ronde haar het onderfoek van dien aantrok , vragende aan defelve

Herbergen , wien , en tot wat eynde die wapenen daar liet brengen,
daar men 's Lands Magazijn in de Stad hadde , en het ftijl en manier
van doen was, de wapenen daarin en nergens anders in fuiken quanti-

teyttebrengenjDochalfofy hier opfcherp en fpijtig wierden beje-

gent,wierden fy te begeeriger,om te weeten wat van dQi'o. faake was,

begaven haar daar om aanftonts na 't huys van van der Cys Opfiender
van't Ammunitie- huys,van wien f) wilden weten de redenen,waarom
in huyfen vanParticulieren fo veel wapenen gebracht wierden,onder
dewelke veele Mufquetten met 2. a 3. koegels geladen , en de Ban-
deliers met Maaten vol kruyt voorfien waren. En dewijl fy hier op
geen fodanigen antwoort ontfingen, als fywel verwacht hadden,

trokken fy weder na de 2. voorfz. Herbergen , waar op derwarts fui-

ken meenigte van Volk conflueerde, dat die van de Herbergen haare

deuren en venfters (looten , waar mede fy van alle overlaft meenden
bevrijt te zijn ; maar als fy fagen , dat met het getal der Burgeren te

gelijk haare mifnoeginge aanwies , verftouten haar die van een defer

Herbergen,om uyt de boven- venfters met fteenen onder deBurgeren

te gooyen , en defelve daar door in haare commotie noch meer te ter-

gen, fb dat die niet alleen de glaafen van die Herberg infmeeten,maar

voorts ook de deur opgebrooken, en 't huysuytgeplondert fouden

hebben , (gelijk daar na noch gefchiede) fo fy in dit voornemen niet

voorfichtiglijk:belet waren geworden. Sy nemen daarop voor,'thuys "" ''">'

van achteren te befetten, om fo beter haar leet te wreeken, maar ter- piondïït.^^

wijlen fy derwaarts loopen,wierden andere mannen in der yl van vo-

ren ingelaten met Mufquetten en Piftoolen , om 'thuys te helpen de-

fendecrcn, die op de aandringende Burgers uyt de achter- venfters

fchooten , fo datter 2. onder de voet raakten , zijnde de cene in het

Aaaaa 2 hooft,
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hooft, en de ander in de krop getroffen. In plaats de Burgers hier door

't huys fouden verlaten, vielen fy te furicufer aan , fo dat fy de deuren

en venfters op kreegen,\vaar door fy 't huys met groote ongeftuymig-

heyt invielen en uytplonderden , willende met eenen weten, wien

laft hadde gegeven , om met fcherp te fchieten ,» en alfo der de Capi-

teyn Gras-xinkel genoemtwierd,liepen eenige mede na deflelfs huys,

om dat ook uyt te pionderen.

De Rurgers Na defen tijd continueerden de murmuratien van de Gemeene

m'^no" licn Schuttcrve fodanig , dat de 4. Compagnien Schutterye omtrent 800.
Doelen, eii ^nzvi ftetk OD den 20. ^umfit op de Doelen acfamentliik compa-

ienainoeaan Tcerden, en 7. Articulen met een Requeitop t papier bracnten,waar
sj.i ifiioi- mede fy eenige perfonen aan SijnHooghe^t deputeerden y invoegen
'^''

onder Num\ 66. blijkt; Waarop Sijn Iloogheyt geraden vond de

Copie van 't felve Requcft en Articulen met een millive tefenden

aan de Heeren Burgermcefteren en Regeerders der Stadt Delft , ora

der fclverconfideratien daar omtrent tevcrn::uin, tot voldoeninge

van het welke uyt den naam en van wegen de Heeren Veertigen en

Vroctfchappenop den i. Sept.^an Sijn Hoogheyt wierden overgele-..

vert de Confideratien op de voorfz. Requefte en Articulen , alle me-

de te Icfen onder de voorfi. Num\ 63.

vetfoekcn de Immiddcls dat Sijn Hoogheyt door hoogdringende affaires belet

Magirtraat, wierd,om op dcfe faake te difponeeren, vcrfchecnen eenigcCapitey-

Releerin^e "^n , Luytcnants cn andere Officieren van de 4. Vaandelen Schutte-

afftsnt te rye ter Kamere van de Heeren van de Wet , alwaar iy demonftreer-
'^^^"

den , dat fy haar geneccffiteert vonden door het aanhouden van de

gemeene Schutterye , dat de Heeren xl. Raden haar felven fouden

gelieven teexcufeeren van de Regeeringe,om het felve gedaan zijn-

de bekent te maken aan den Heer Prince van Orange , en Sijn Hoog-

heyt te verfoekcn , ten eynde defelve, omtrent de befleliinge van

de Rcgeeringe fodanig foude gelieven te difponeeren, alsvoprdc

meefteruften dienftc van deStad bevinden foude te behooren. De
Heeren Burgermeefteren dit verfoek aan de Vergaderinge der Hee-
ren Veertigen en Vroetfchappen bekent gemaakt hebbende, hebben
alle de Prelente Heeren , naar voorgaande deliberatie , ecnpariglijk

verklaart, haar fel ven om ruft en vreede teexcufeeren van de Rtgee-
ringe, verfoekende Sijn Hoogheyt omtrent de beftellinge van<delelve

Regecringc,mitsg3ders vandePenfionaris enS:crctarisAmptenen-
de Officianten fodanig te willen difponeeren , als Sijn Hoogheyt voor
demecflc ruftecndienfte van de voorfz. Stad bevinden foude oyr-

baar
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baar te zijn j cnde wierden de Heeren van de Wet verfocht en ge-
authorifeert , de voorfz. Refolutie aan de voorfz. Officieren bekene

te maken , mitsgaders defelve by Extrad authenrijk daar van te die-

nen , om te ftrekken tot der felver narichtinge.

Tot het nemen van defe Refolutie waren de Heeren te meer be-

wogen door het lefen en examineeren van feekere brieven, die de
Boeren in 't Veen aan alle de Kerken op de Dorpen geplakt hadden,

waar by defelve , na dat fy haar aireede in een groot getal met m.al-

kanderen verbonden hadden , om de Stad Delft 2. a 3. dagen naar

^^^0 te komen befoeken , en de veranderingein deRegeeringe, fb

die dan noch niet mochte gefchiet zijn , mee kracht uyt te werken

,

alle andere Boeren daar omtrent tot den fel ven optocht noodigden,
met bedreyginge , dat fy in 't wederkeeren de huyfen van alle die ge-

ne fouden plonderen, die niet waren medegegaan. Om welke en

andere reeden Sijn Hoogheyt goet vond tot de Regeeringe van Delft

aanteftellen fodanige Heeren, als by de Refolutie van SijnHooa-

heyt dien aangaande is te lefen onder de voorfz. ISlumo. 63.

Tot Leyden begonnen eenige Burgers op den 23. Augtfii Eor^erer,

1672. tcgens haare Capiteynen op te ftaan , voor namentlijk tegens v*" l e y-

de gene,die Leden van de Vroetfchap \varen,om welke reden de i^^- men Jn roe-*

vehaarendienft alsCapiteynen nederleyden,waaropverftaan wierd, "^^"^

dat men de Compagnien , die tot een dubbelt getal waren vermeert,

weder tot het oude getal fbude brengen, gelijk ook gcfchiede, doch
tegens den fin van andere,die daarover geweldig morden, begeeren-
de by de voorige verdeelinge te verblij ven , waar toe fy niet wevnig
wierden aangeflookt door de gene, dewelke afpireerden , om ge-

avanceert te werden in plaatfe van de Officieren , diehaare Ampcen
gerefigneert hadden. Eenige Burgers voerden den Lieutenant Lucas

Veenbergen uyt fijn huys tot op 't Sradhuys , van waar fy niet vertrek-

ken wilden , voor en aleer de felve Capitcyn gemaakt was.

Om het Vaandel vanden Capiteyn Wittens rces'er fuiken vchi- <;n'('et<ien

mentcn heevigheyt tufïchen defTclfs Broeders en 5". de -^r^«ir<?- ecu vaamid.

laar , dat de Burgers daar over gaande wierden , fo dat fy de glaa-

fen in 't huys van den Capiteyn Adnan van Affendelft > zijnde een

Neef van den felven KrauxvelaaY , inüoegen , en hart dreygdcn het

felve huys uyt te pionderen, waar op de Compagnie tegens den an-

deren in de wapenen quam, houdende de eene partye mtt lVittens,cn

de andere met Kramvelaar j enalfoelkmet het Vaandel wilde op-

trekken , rangeerden fy haar tegens malkanderen in ordre op een

Aaaaa 3 Burgwal,
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Burgwal,daar fy maar door de Gracht gefepareert waren. De hevig-

heyc defer Partyen reesfo hoog , dat feekeren Burger fijn mufquet

over het water op Wittens lofte , en den fel ven, foals hy in den ftoep

ftond door het been fchoot , dat hy ter neder viel , doch dadelijk in

huys gebracht zijnde , wierd 't felve ongeval voor het volk verfuft

,

en de Taak eyndelijk bygeleyt, fo dat den oproer verdween,

^""lyy'T
^^^ 3^* '^^*l'^ft^ vervoegden fich 3.3. 4. Burgers ten buyfe van

"lanLetnvAt'.^Qw Heet ctt J^*". 5iwo« i/<ï« Z/fff«)V^?; Vroetfchap dct Stsd Lejdent

I"" ^d'ifcou^
fpreekende met goed fa^oen, en infifteerende op fijne laatfte toefeg-

fcefen, gJnge (daar van Op Pag: 087. gefprookenis) om haar Voor-fpraak
te zijn,en de behulpfame hand te bieden in 't gene fy ten goeden van

de gemeene faake mochten voornemen , dat fy nu by hem quaroen in

een goede faake , niet gewaapcnder hand , maar om met goede ordre

te recht geholpen te werden , het welk hem vreemd voor-komende

hy feer begeerig was te weten, wat het mochte zijn; Waar op fy

hem bekent maakten , dat fyverftaan hadden, dat in eenige andere

Steeden op'tverfoek van de Burgeren fommige Magiftraats-perfo-

nen verfet waren , ofHonden verfet te werden , daar op geantwoort

zijnde , dat fy fulx hier niet moften beginnen , alfo 't in die andere-

Steeden geheel anders gelegen was, hielden fy noch fterkcr aan, fcg-

gende , dat fy om de Eer van Gods Kerk, en maintenu van een goede
Politie niet anders voor hadden , als die gene uyt de Kerk en Politie

te doen verfetten , de welke van de Arminiaanfche SQ&.e en Louven-
fteynfe Fadie waren, dewelke inde Kerk en Politie waren inge-

drongen, en al te veel meefter geworden j En wat de Magiftraat van

de Stad aanging, dat {y meenden wel te weten , dat onder de felve

waren vandc ArminiaanfeSedeen LouvefteynfeFadie,en fommige
die Liever Frans als Trins wilden zijn, en daarom mede hadden
helpen ftcmmen , om de Stad en het Land aan Vrankrijk over te ge-

ven , dat fy mede hadden helpen bevorderen , en de voornaamftc

oor faken waren, dat P'teterde Groot naar den Koning van Vrankrijk

was afgefonden , met commiffic, om onder referve van vrye Kerk en

Staatfe Regeeringe alles over te geven, en dat de felve op fijn we-
derkomfte hadden helpen doordringen, en mogelijk daar van de
autheuren waren, dat hy de Groot met pleynpotivoir en een onbepaal-

de macht voor de tweede maal gccommitteert was , om alles, fonder

eenige refervc,ter difcretie van den Koning over te gevenj Waar op
den Heer van Leeuwen met grooteproteftatieantwoorde, dat men
daar over niemand van al de Rcg;enten in't byfonder haddetebe-

fchul-
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fchuldigcn, en dat feeker was , dat alle het felve een vergierde en op-

geraapte calumnie was. DeBurgers antwoorden , dat fy wel onder-

recht waren , wat in de Vergaderinge van de Vroetfchap was voor-

gevallen,en wat daar op den i. en 3. /««v gerefolveert was,en dat hy,

te weten van Leeuwen , mede wel wift , watrer meer gepafleert was,

en wie daar de oorfaak van waren, vragende of het hem vergeten was,

datfeekeren Burgermeefter difcours wijfe te kennen hadde gege-

ven, dat wy ons wel geluJ^kig mochten achten i als vpy mochten aanne-

men de conditien , die ons door den Vyandgeprefenteen waren. De Heer
van Leeuwen protefteerde van'tfelvegeen kenniffe te hebben, en

verfocht te mogen weten, wie die luyden waren, dewelke daar me-
de befchuldigt wierden , en wien fy fouden willen afgefct hebben ?

Daar op fy aanftonts gereet waren, en eenRequeft voor den dag haal- <•„ hem een

den, dat fy aan SmHooaheyt tot dien eynde hadden geprefenteert, ,^«nueft bc-

met een Memorie van de gene, die lyiulpect hielden. DeHeert'^w
Leeuwen verfocht 't felve te mogen lefen, gelijk gefchiede , vindende

de middelen van 't requeft feer fchandeleus en oproerig , waarom hy
verfocht 't felve wat onder hem te mogen houden , om fijne gedach-

ten wat daar over te laten gaan, doch fo haaft het hem ten dien eynde

Tras overgeleverr, ftak hy 't in fijn fak, en feyde, dat fy moften weten,

dat hy Eer en Eeds halven fchuldig was, het felve aan de Burgermee-

fteren bekent te maken , het welk haar in *r eerfte wat fcheen te ver-

fetten,doch bleeven daar na halftarrig by haar voorgeven,en feyden,

dat hy het wel mocht communiceeren -, En als hy haar daarop vraag-

de , of fy wel wiften , wat fy deden , en of fy 't felve wel fouden wil-

len ftaande houden en verantwoorden, feyden alle te gelijk van ja,

en een die de principaalfte fcheen , en een out , flatig en kerklijk man
was, voegde daar by , dat fy daarom by hem waren gekomen , op dat

het felve bekent gemaakt mochte werden. Hier op fcheyden fy naar

ecnige vermaningen en verder difcourfen van malkanderenmetaf-

fpraak, dat fy wederom fouden komen, om te vernemen , hoe dat dit

werk foude opgenomen werden , met prefentatie , dat fy, des noot,

felf in de Vergaderinge fouden verfchijnen , en dreygden , by aldicn

het met geen gemoede mochte toegaan , dat fy dan genootfaakt fou-

den zijn , andere middelen in 't werk te ftcllen.

By dit Requeft was een Lijft van degefufpedeerde Heeren , als :
J^"""fJ;^J|.'

Ai''. lohan Meerman Burgermeefter , M^. Herman van der Aleer iieerdc Har-

Gecommitteerde Raad, lacob vander Aiaas, M\ lanvan refa-'^^"'

nevelt i lan van Kampen Scheepenen, Vteter van ^Jfendelft y Ni~
colaas
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colaas van ^jfendelft , Ifac Heemskerks^ ^^^ "^^^ ^'^^'^f Vroetfchap-

ncn \ My. Tteter 'Burgersdijl^ Fcnfïouaris en Jfr, fan van Groenen-

dijli^ Secretaris.

Al het welk door den felven Heer van Leeuwen des anderen dags

diehyaandv *s morgCHS vroeg den Burgermeefteren bekent gemaakt zijnde,

^"'^"f wierd goct gevonden, dat, dewijl Stjn Hooghep den Heeve Prmce van

Orange uvt krachte van meergemelde ade van haar Ed: Groot Mog.

dewelke ac in dato dén ^y.uiuguftt (die onder Ntimo.62.. telefenis) gequaii-

Burgcrs i^n- £ceert was , om van lulke faaken kennifie te nemen , men die luyden

^^tfow-"" haar Requeft wederom foude geven , en hun renvovceren aan Sijn

''^f» Hoogheyt, met vermaninge, dat fy haar Requeft in wat fachtcr en

gevoe^iijker termen fouden laten infteilen , dat men immiddelsftil

Iwijgende foude fien te wegen te brengen, dat het fel ve Requeft

foude werden verworpen , en dat dao die faake fich ielven wel fou-

de doot lopen.

Dit Requeft en Lijfte aan die luyden gereftitueert zijnde , hebben

fy defeive, volgens aanmaninge , doen veranderen , en van de Lijfte

fommige geroyeert , en andere weder in der felver plaatfen geftelt,

aanwicnde cn alfo aan SïjnHoogheyt geprefenteert , en continueeljik daar op
(civeha^r gefolHciteert , tot dat defeive Requefte en Liifte op den 9. Septem-

Lyftc prefen-É'tfri<572. by een bellooten mimve van Sijn Hoogheyt gelieit wierd
tcadcn,

in handen van de Vroetlchap der Stad Leyden, omdaar op binnen

24. uyren te refcribeeren. Waar op den lo. September de Vroetfchap

vergadert zijnde , en defeive Requefte en Lijfte gelefen hebbende,

wareneenige van de gefufpedeerde Heeren dapper te onvreeden,

op gemelden Heer van Leeuwen , feggende As^i hy van dat werk

voorgaande kennifTe hadde gehad, dat hy die luyden hadde opge-

maakt, en met raad en daad geafTifteert, waar van hy fich verfchoon-

de met deuyterfte proteftatie , en met opcntlijke verklaaringe van

de Burgermeefteren felfs, dat hy dien aangaande nieten hadde ge-

daan , als met voorgaande kcnnifie, en volkomen laft en ordre van

de Burgermeefteren.

ïi.ndc'tRe- In 't Requeft vloeyden onder anderen mededefehaatelijke, ca-

rjucamn liimnieufe en laftcrlijke termen vanjlappe,fiauwhertfge, eer en eedver^

ïerm "n^inoc- getene , Uevcr Franfch als Tnns-gefmde, &c. die mede gerefolveert had-
üeit. "

den het Land en de Stad aan den Koningvan Frankrijke over tegtven,

van de Arminiaanfche SeÜe , en Lotivenjleynfe Fafiie , dat fy verfoch-

ten defeive volgens bygaande Lijfte afgeïet , en haare Stad gefortifi-

ceert te hebben , met een relatie tot een brief van den Koning van

Engeland
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Engeland ^zïï Sijn Hoogheyt, daar in hy gefchreven hadde,van na geen
middelen van accommodatie te willen hooren, voor dat die van de
LouvefteynfeFadieuyt de Regeeringe fouden zijn gercmoveert &c.

Hier op gedeliberecrt zijnde, is goet gevonden defelve gefuf pee- waartcgens

teerde Heeren mondeling en khriftelijk in haar eer en refpedte '^^'^'^sift'wat!

ipaintineeren en defendeeren, defelve RequeÜeinalle termen te we- neem^l"'^"*

derlcggen , en te protefteeren , dat in al de tijd van den beginne der
troublen af en voorheen niet eeii eenigeStaatfe Refolutie was geno-
men, daar men de een meer als de ander mede foude konnen belchul-

digen , maar dat alles met eenpaarige Stemmen was geconcludeert i

Waaromme 't felve aan Sijn Hoogheyt te remonftreeren en te verant- en feekere

woorden gecommitteert wierden de Heeren Didenk van Leydenvan ^^"ff ^T
Leettwen Burgermeelter M''. Johan Goes van Abfmade Scheepen , commicteei'c.

Herman Schnyl enM'. Simon van Leeuwen Vroetlchappen en Veer-
tig in Raade,benevens den Penfionaris en Secretaris,dewelke op den
11. September gefamentlijk na het Leger tot ^o/^e'^r^t/^ reyfden, en
haare Commifïie aldaar by Sijn Hoogheyt afgeley t hebbende , 's an-

deren dags weder na Leyden vertrokJk.en,daar fy na haar gedaane rap-

port bedankt wierden. ->! .' rrf.ifx

Doch dewijl ditby Sijn Hoogheyt in advijswierd gehouden , en N'ad" op.

de folliciteurs geen uytflag tot haar voordeel konden bekomen , be- Biirgercn,

gonneneenige andere quaatwillige op den 13. dito. 'savonts t'famen

te rotten,en op den volgenden dijg vroeg de een de ander te dwingen,

om in de wapenen.te komen , waarop (y met vliegende Vaandelen J^'^, "^ ^f"

optrokken na den Doelen , alwaar fyeenjgen tijd vergadert geweeft ken,

2ijnde, haare Capiteynen conftringeerden een A(5te te teekenen, alwaar fy een

daar by de Burgers verfochten en bt geerden , dat degeheeleMa- ig^*^
°^

giftraat , Penfionaris, Secretaris en alle Suppooften van het Stadhuys

tot Bode incluys , haare Dienften fouden quiteeren, waar mede eeni-

ge uyt den haaren hebbende afgefonden , is daar op Vergaderinge
gejeytj en alfo een yder daar op fijnen Dienft gewillig nederleyde,

hebben de Burgers het Stadhuys ingenomen, eninverleekeringe

gehouden.

. Den IC. 16. en 17. bleeven de Burgers in den 'Doelen afen aan- «» «en no-

^ e vergadertjten eynde om een nieuwe nominatie te maken, daar ken van een

ia fy den anderen niet konden verftaan , tot dat eyndelijk een Lijfte

formeerden van 80. perfonen , daaronder 25". van de voorgaande
mede genomineert wierden , met byvoeginge van een petitie van de
navolgende Voorrechten , als

:

Bbbbb 1. "De

dubbelt ae-

tal.
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met <5. ani- I . De Vevkiejlnge van de Capitejnen bj het afjierven ofvaceeren a^n
cuicn

,

^g Ojfeieren van defelvc Compugme.

2. (jeen ^rtillery- meefter als ujt de (^apiteynen te verhiefen,

3

.

Het Inkomen van de Doelens,

4. Dat tot geene ojjicien fofiden werdengepromoveert als Bffvgers eft^

Inboorlingen,

y . Fijie en Copyen van alle des Stads privilegiën.

6. Het weeren en bnyten houden van de Remonflrantfche Kerk^.

ibsrop^-yn Wclkc Lijftc cti Petitie doof ecnigc Gecommitteerdens aan Sijn
t:n.,,,.(^t dif- Hoogheyt over gebracht zijnde , heeft defelve op den 19. September
^^'^"

* de 25^. voorfz. Regenten benevens den Penfionaris en Secretaris in

haare voorige Dienften gecontinueert, en voorts door de Heeren
^Ibrecht Nterop Outfte Raad in den Hove van Holland , en lohéin

Wierts Raad en Reekenmeefter van Sijn Hoogheyt op alles doen in*

quireeren en informeren, dewelke aan Hoog- gedachte Sijn Hoogheyt

een omftandi 4 rapport hebbende gedaan, heeft defelve (o op de Re-
quefte aan hem geprefenteertjals op de les voorfz. Articulen goet ge-

vonden en gedifponeert, als by de Ade onder Numo. 67, blijkt.

AM-sTER- Gelijk de Stad van Amsterdam door de Burgerlijke Com-^

^c^wo^oit^ "^0^^^" » Of" Sijn Hoogheyt tot Stadhouder te eligeeren , minder gc-
lom ° fchud en bewogen was, als een der Hollandfche Steeden, ('t welk w]r

hier vooren vertoont hebben) fo gevoelde fy in haar felven ook min--

der ontroeringe door de Burgeren, die de Regeeringe fufpeéteerden,-

want (y hebben gene Heeren Regenten gedwongen tot het aftreedert

en quiteeren van haare refpe<^ive Bedieningen , noch geene der fel-

rcr, als den Heer Burgermeefter Andries de Graaf ^ (datop^?4^; 68p«;

telefenis) feytelijkgedfFronteert,noch eenig perfoon ofhuys gefpcv
lieert ofgeplondert , gelijk in fommige Steeden gefchiet is , hoe wel
het ongetwijft'elt daar toe foude gekomen zijn , by aldien de Heereili

Regenten door haare gewoonlijke voorfichtigheyt de bevreefde on-*

i3o;h -t meefi heylen niet hadden geprevenieert. De grootfte ontroeringe ontftont

iT" tafs^" ^ver 't bewaren van de Stads Sleutels, want de onruftige Burgers ge-
hoort hebbende,dat de Magiftraaten van verfcheydeoverheerdeSte-"^:

den met de prefentatie en ovecleveringe van de Sleutels haare Steden^
met eenen hadden overgegeven en gelevert aan den Vyand, ware»'
bekommert, dat haare Regenten , voornamentlijk diegene, diefe

fijfpe<^eerden van fecreete iatelligentie met de gewaande Land- ver-

raders^
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jaders, met de Sleutels van de Poorten ook de Stad fouden leveren in

handen van den Vyandjfonder de minfte advertentie en kennifTe van

de goede Burgerye , onder de welke diergelijke ftraat- praatjes fo

veel opereerden, dat fommige te wegen brachten, dat de Sleutels van

de Poorten en Water-Bomen op 't Stadhuys, daar de Burger- Hooft-

wacht was, wierden gebracht en bewaart, in plaatfe de felve volgens

gewoonte des avonts waren gebracht en des nachts bewaart ten huy-

fe van een der Heeren Burgermeefteren , waar van de beurt by ordre

was gekomen aan den Heer Burgermeefter Lantbert Reynfr , die

van refolutie wierd , om op 't Stadhuys by de Sleutels fijn nacht-ruft

fo lang te nemen , tot fijne tijd geexpireert, enbyorderegedevol-

veert was op den Heer Burgermeefter lanvande Pol wanneer de

Heeren Burgermeefteren refolveerden , om alle de Sleutels naar ge-

woonte weder te doen brengen aan 't huys van den Heer Burgermee-

fter van de Pol , tot welken eynde haar Ed: Achtb: fulx in den Bur-

ger-Krijgsraad proponeerden, met verroek,dat de Heeren Capitey-

nen het Volk van haare refpedive Compagnien daar toe geliefden te

induceeren , om de Sleutels te brengen ten huyfe van den voorii.

Burgermeefter.

Defe refolutie wierd fohaaft niet ruchtbaar, ofmen fagaanftonts waarom ee.

eenige woel-geeften dapper gaande,om de Gemeente ongeruft te ma- mfn^*iottee?i

ken, gebruvkende daar toe diergelijke reden : Als de Bargermeefters voor 't huys

Voogden waren van de Sleutels y dat fjr dan ook^met eenenmeejler rvaren germi<:Rtt

van de Stad , en dat ons de droevige ervarentheyt hadde geleert , dat veel ^'''•

'Burgermeefters van de overheerde Steeden dosr 't overgeven van de SIch-

tels haare Steeden en Burgers ookjiadden overgeleevert in handen van den

Vyand , maar dat het nu tijd was , om[elfs mede toe tejien , en een oog in 't

x^eyl te houden , ó c. Waar door ved gemeen Volk met een dommen

yver na den T)^»? liep, om aldaar af te wachten , wat 'er wegens de

Sleutels foude voorvallen. Hier verfcheenen tegens den avond me-

de fommige oproer-maakers , die haaren mantel om de ooren gefla-

gen hebbende,om te minder bekent te zijn, het vuyr van burgerlijke

Beroerte aanbiiefen, met alderhande feditieufe difcourfen, en met

prefentatie van haare hulp en afliftentie , 't welk duyrde tot omtrent

10. uyren in de nacht , wanneer de Sleutels van een der Poorten , in

plaatfe van aan het huvs van den Heer Burgermeefter Poly na 't Stad-

nuys gebracht wierd , daar op het volk feer aandrong , om te fien

,

welke die Sleutels waren, en fouden tot in 't Stadhuys gedrongen, en

licht tot enorme aólien gekomen zijn , fo niet de Capiteyn "Barent

Bbbbb 2 EliaSi
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Elta^y die toen op 't Stadhuys de wacht hadde, met fijne Compagnie
in der haaft den Ingang van 't Stadhuys befet hadde,rangeerende fij-

ne onderhebbende Burgers in goede ordre, die haar met de lont op
den haan fchrap fielden, en de Sleutels van de Poorten en Water-bo-
men inwachten , dewelke al voorens van de onruftige Burgers in 't

aankomen op den D^w gevifiteert en geobferveert wierden , offy

ook alle op 't Stadhuys gebracht wierden ; Doch bemerkende, dat de
Sleutels van de Nieuwe-brugs-boom ten huyfevan den Heer Bur-

germeefter van de Pol gebracht waren , rukten fy met meenigte-der-

warts , en begeerden met groot geroep en getier, dat de Sleutels, die

daar in gebracht waren, weder uytgereykt en op 't Stadhuys bewaart

fouden werden. De Heer Burgermeefter Hooft ^ die ter felver tijd

ten huyfe van den Heer Burgermeefter van de Pol prefent was , trad

meteen gerefolveert gemoetop de Stoep , en Tocht het woedende
volk te bevreedigen , feggende : Mannen de Sleutels z.ijn hier anders

wel bewaart , de "Burgermeejlers konnen met de Sleutels niet verrichten ^
de burgers z^ijn immers meeflers van de Poorten ; engenomen de Burger^

jneefter wilde een Schelm z.ijn , en de ^Poort openen ^ gj kondefnlx be-

letten. Doch al defe en dicrgelijke redenen konden de Burgeren niet

bevreedigen, die als vooren even fterk riepen : Wyvuillen de Sleutels

hebben , ofdaarfal dit en dat door vaaren , &€, en de Burgwal fo dicht

befetten , dateenige van de vry willige Burger-ruyters, en den Heer
Capiteyn Fredert!^ Barrewouts Schoon-Soon van den Heer Burger-

meefter van de Tol j met eenigegewaapende Burgers onverrichter

faake weder moften vertrekken, waar op de Burgers te harder in-

fteerden, om de voorn fleutels te hebben, en dewijl fy vreefden, dat

men haar met geweld foude doen vertrekken , riepen fy noch eens

,

fo fy feyden voor'tlaaft, onder het werpen van fteenen in de gla-

fen : Wy willen de Sleutels aanflonts hebben, offullen het huys pionderen.

De Burgermeefter vreefende, dat die beroerte niet, als meteen
qnaadcnuytflag foude eyndigen , by aldicn hy defe woedende men-
Ichen in haar begeerte niet te gemoet quam , refolveert met de fleu-

tels voor de deur te komen, feggende : Daar z^ijn de Sleutels ^ vpien

moet die hebben , waar op een onbefuyft en dronken menfch daar naaft

aan ftaande toe greep en feyde, ik wilfe hebben j Een ander dat fien-

de , wilde den eerfte de Sleutels ontweldigen , waar door weder een
nieuwe commotie ontftont,tot dat eyndelijk eenige gewapende Bur-
gers de fleutels opvatten,en onder een Convoy van een feer groot ge-
drang van menfchen naar het Stadhuys brachten , daar fy zedert bin-

Qea
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nende Adels-Kamêrineen Yffere Kift 's avonts wierenen opgefloo-

ten , en de Sleurelvan-diè Kfftgebracht en 's nachts bewaart by een

der Burgermeefleren , dat fondér veranderinge op huyden noch con-

tinueert , waar mede defe commotie een eynde nam.
Doch alfo de Heeren 'Burgermeefteren en xxxvi. Raden be- OeKeeren

vreefden eenig grooter ongemak te fullen ontftaan uyt oorfaake, van^Regce-

dat'er d'een of d'ander onruftige Geeft den Mm An^elle mochte gneeren! Lat
ageeren onder de exceflive groote meenigte van Inwoonders , die ^'"p'^^'

uytalderbande Natiën gecompofeert is , en licht nytlevertfodani-

gewar-geeften, die bytrouble tijden groeyen en bloeyen , behal-

vendathet onbeftandig gemeeae Volk altijd tot nieuwigheden en
veranderingen inclineert, en in troubel water foekt te vifTchenjVOor-

namentlijk daar men dagelijks de burgerlijke beroertens van andere

Steeden hoorde, en het Amfterdamfche Volk over eenige uyt de
Regeeringe mede murmureerde , en door verfcheyde war-geeften

fo by monde als door pafquilien wierd opgewekt,fo vonden de Hee-
ren Burgermeefteren goet , om den Raad te doen vergaderen , om
met defelve te dclibereeren, ofrhen fich in de tegenwoordige Re-
geeringe foudematntineeren , offichaltemaal daar van ontflaan, en

in 'tlaatft.^rasde Regeeringe ftellen aan SijnHoogheyt , omdefëlve
te veranderen of te continueeren en maintineeren na fijn welgeval-

len , in gevolge van de aurhoriteyt op Hoog- gemelde SijnHooghejt

gedefcreert by derefolnric van de Ed: Gro: Mog. Heeren Statenvan

Hollanden Weft-Vriejland, in dato den 27. Augufii , waar van de Cc-
pye achter onder Numo. Ó2 is geproduceert. Hier op wierd op den

28. ^»^«y?/ 's nachts om elf uy ren tot het laatfte gerefol veert , en de
prefentatie van vrywillige afftand van Burgermeefteren en Vroet-
fchappen by een Adein dato den j. September vervat, en aan Sijn

Hoogheyt gefondcn den Heer en M"^. Dirl^Schaap Secretaris van den
welgemelden Raad (alfo de Penfionaris fich daar van excufeerde)

met verfoekjdat SïjnHoogheyt foude gelieven te difponeeren omtrent

de veranderinge van haare Magiftrature, fodanig hy voor den dienft

en gemeene rufte des gemeenen Vaderlands, en der Stad Amfterdam
in 't particulier, foude bevinden te behooren; Waar op Sijn Hoogheyt s-„ Hooghnr

naar voorgaande deliberatie op den 10. September oordeelde, dat in «naaJ^t eeniop

de jegenwoordige conftitutie van tijden en faken fekere Heeren Re- hJ"" Re"cet

genten van deRegeeringe voorfz behoorden te werden geexcufeert, ''"s^j

fonder nochtans dat defelve daar door in hunne goede naam en repu-

tatie in eenigen deele gekrenkt of vernadeelt fouden werden, met
B b b b b 3 pre»
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prefentaticdat Stjtt Hoogheyt ten allen tijden, fo wanneer boven ver-

moeden de noot fulx Ibiide mogen komen te vereyfchen.bereyt fou-

de zijn , hun fodgnige particuliere Prote(9kie en Sauvegarde te laten

geworden , als haar Ed: foude komen te defidereeren.

en verVieft I" plaats van de geëxcufeerde Heeren vond Sijn Hoogheyt goet, de
eenige in navolgendc Hccren tc eligeercn tot Burgcrmeeftcren Comraadvnn

gcl^xcufeerd* ^^««ï«^^« en lohafi Hudde-, tot Scheepenen Louis Trip., Nanmng
Kloeke en David de Willem', en tot Raden Loms Inp , lan ^ppei

man , Alichiel Tielens , Hendrik^ Decker , Coenraad van KIen

Mr, Gerard Boys , lan (^ommel'^n , Mk Nicolaas Opmeer , Dirk^

"Blom en (jilUsSautijn,

Immiddels dat den voornoemden Heer Schaap in 't Leger tot 'Bo-

denrave van Sijn Hoogheyt expeditie verwachte , hadden eenige Bur-

gers op den 7. September veele van haare Mede-Burgers met gedruk-

te Biljetten verfocht, omtegens den avont op de Klevemers Doe^

len te compareeren , alwaar wel 90. a 100. perfonen meeft Ambachts-

luyden haar ter beftemder tijd lieten vinden , dewelke fo haaft niet

vergaart waren , of de deur van de Kamer wierd geïlooten , en voor-

geftelt , dat het de plicht van de getrouwe Burgerye was , voorna-

mentlijkindefen tijd forge te dragen , datfe haar oude Privilegiën

en Vryheden weder bequam , wanneer gelijk als onverhoetsop een

ftoel onder een KufTen wierd gevonden een verzeegelt paquet brie-

ven Tonder opfchrift j 't welk geopent zijnde j vondm'er een partye

gedrukte requeften in, die in de naam van de Amfterdamfche Burge-

rye en Schutterye geaddrefTeert waren aan de Heeren Burgermeefte-

renen de Heeren van den Gerechce, beltaandein 12. articulen, foals

fy onder l>{um'i.6%t te lefenzijn.Een defer prefenten klom voorts op
de tafel, en las't felve Requeft overluy t voor,waar op gevraagt wierd,

oPt niet goet en wel ingeftelt waSjCn ofhet de meeninge van de Bur-

gers niet waSjhaarc Privilegiën weder te willen hebbenPdat fy alle te

gelijk beantwoorden van ja, ja, ja. Men bracht voorts voor den dag
een kleyne gefchreven Ade, waar by fimpelijken verfocht wierd, dat

deHcerenBurgermeefteren aan deBurgers haar oudePrivilegien wil-

den herftellen. Defe A(5te wierd van de meefteonderteekent, nemen-
de eenige dag van beraat,die fonder moleftie niet van de kamer raak-

endoenccn ten. Men nomineerde vier perfonen , om 's volgenden morgens het

aa^deS- verfoek van haar aan de Heeren Burgerraeefteren mondelinge te pro-
germeefters

, poneeren , dewelk voor dat fy op 't Stadhuys compareerden, van ee-

nige, die geteckent hadden, verfocht wierden, dat fy de geheele ge-

teeken*
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teekende Ade wilden royeeren , daar toe na eenige deliberatien ook
gerefoiveert wierd , werdende defelve Aóte door een brandende

kaarfe eerft vernietigt , eerde vier Genomineerde voor de Hceren
Burgermeefteren compareerden , daar iy tegens haare opinie op alle

de poindcn van h<i.ire propofitie fodanigen fatisfadie , en bedankin-

ge voor haare goede genegencheyt cncfingen , dat fy weder ver-

trokken na de Doeien , daarfy van haare Verrichtinge rapport de-

den, en over haare genomenemoey ren bedankt wierden. Immiddels
hadden eenige y veraars copye van de Adcondtv Num\ 69. 's nachts

gebracht aan de Wachthu) (en en Poorten , om de Burgers tot meer-
der conf piratie te bewegen , dat mede fo wel als al het voorgaande in

ftilteeen eynde nam.

Tot GovDA wierd op feckercn tijds 's nachts onder de deur couda
van een der Regeerende Burgermeefteren gefteeken een wytioopig '''^o^f^"-

gefchrift , in fich behelfende dv Naamenen Befchrijvinge van eeni-

ge Regenten, welk e by her Voik wierden gehouden niet genegen
gewetft te zijn tot het aanftellen van den Prmee van Orange tot Stad-

houder ; immers welke by veele niet waren aangenaam. In gemelte
Gefchrift wierde te kennen gegeven , dat men het felveaan Sijn

Hoogheyt den Trmcevan Orange foude overleveren , metverfoek,
dat die daar in genoemde perfonen uyt de Re^eeringe gefet , en an-
dere in der feiver plaatfen gellelt mochten werden. Doch om alle

beduchte ongeleegentheyt voor te komen , ende te doen blijken,

hoe geneegen yederv/as, om 't fijne toe te brengen tot degemeene
rulle, fo hebben de Heeren Burgermeefteren , Schepenen, en ge-

famentlijke Vroetfchappcn haare refpedive Bedieningen geftelt in

handen en ter difpofitievan SijnHoogheyt , alle ende een yed er der
felve fich betoonende gewillig en bereyt , omme van haare fundien
afftanttedoen.

Sijn Hoogheyt door een miflive van de Heeren Vroetfchappcn de-
fer Sceede zijnde verwittigt van der felvcr prefentatie en vrywillige
aanbiedinge , heeft goet gevonden by een Miflive aan de Regeerin-
geinfeer beleefde termen te excufeeren feekere 6. Heeren , en in

der felvcr plaatfe weder aan teftellen de Heeren: AlbrechtVitnder
Burg , D\ Hugo van der Werve , Adrian van Sch'ie , lacob de WUde^M Cornelü Moering en Jooji f^erfchure , met welke veranderinge
het Volk van ^ö^^-^ïj dat een ongeftuyme Zee gelijk was , begon te

bedaaren , en in ftilte te raaken.

Rotterdam fludueerde inwendig in burgerlijke Beroerten [?uï^m rJl-

C c c c c niet ""•
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niet minder, als een van alle Steeden, want op den 8. Inly raakten de

aii°e°n w— g^'^celc Stad in rep en roer , door de confluentie van een groote me-
vcn

,

nigte rappaille , meeft alle wijven , die met een Vaandel de Stad door

trokken voorby het Stadhuys, daar de Heeren vergadert waren,naar

het huys van den Heer van derA , daar fy de glaafen uytgefmeeten

hebbende, voortgingennaar 't huys vanden Heer Sonmans ('die ter

felver tijd een ig;e dagen bnyten de Stad was) daar fy niet alleen de

glafen met fteenen ingooyden , maar ook de deur met een hamerop-

flcegen,en daarin eenige infolentie en dertelheyt omtrent eenigeEet-

waren van boter, kaas, wijn, bier, &c. pleegden, doch den inboel en

meubilen verfchoonden van de plonderinge. Geduyrende defetu-
endoorcic miiltcn hielden de Burgeren haare huyfen geflooten , raakten 's na-

7."anicu"en "^middags in 't geweer , en ftelden 7. Articulen op 't papier , die fy aan
opfleiden

, haare Heeren Burgermeefteren en Vroetfchap prelentecrden , 10 als

fy onder ISlumo. 70. te lefen zijn.

Over deie Articulen was een yder, diedefelve hoorde lefen, ten

hoogften verwondert en verfet. Van de Heeren welkers detentie daar

in verfbgt en die wel meeft meenden verongelijkt te werden , waren

op die tijd prefent de Heeren Pejfer , Vroefe , Gaal en Gerard lacobfz.^

Vifch , de welke infiende de conftitutie van tijden en faken toe fton-

dcweikede Jen, dat fy bv provifie aldaar in verfekering fouden blijven, waarop

toefiont. dat vervolgens de voorlcbreven articulen op approbatie en goet vjn-

den van Sijn Hooghejt wierden geaccordeert en toegeftaen , gelijk

ook het Tojffcriptum , daar mede defelve naderhand geamplieert en

vermeert wierden; alles op het fundament en in vaft vertrouwen, dat

Hoog-gemelde StjnHooghep (-aan menhier over feekere Gedepu-

teerdens wierden toegefonden ) de voorfz exorbitante proceduren

•feekerlijk foudeimprobeeren en tegen fpreken , 't welk ook nietlan-

SSoéS ^^ ^^^^ "^ i^ gefchieti Want de Gedeputeerde, die met SijnHoogheyt

over de Bur- hier Op hadden weièn fptcken , weder gekomen zijnde, rapporteer-
s"cn. ^^^ alleuyt eenenmond, dat defelve de violentieaan deRegeeringe

gcpleegt feer qualijk genomen,en daarop order hadde geftelt,datter

een millive wierdegedepefcheert , die met een Trompetter volgen

foude, waar in hy de Regeeringe gemaintineert, en van het Volk ge-

hoorfaamt en g ere fp edeert wilde hebben. Des anderen daags zijnde

Sonddg den 10. luly is de voorfz. miflive , in maniere als voren, ge-

komen, en in't volle CoUegie in Burgermeefteren Kamer in prefentie

van eenige Burgeren geopent en geleeren,en vervolgens van't Raad-
huys deler ftede by forme van infinuatie aan alle Burgeren en Ingefe-

tenen
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tenen gepubliceert en genotificeert in voegen onder JSfuw.71. te Ic-

fcnis.DeHeerde ^root, die mede onder de gene was, die de Burgeren
wilden , dat foude werden gedetineert , was des voormiddags onder
het geleyde van een Trompetter van Sijn Hoogheyt in de Stad, en ver-

volgens op het Stadhuys gekomen , omme aldaar te affifteren de Ver-
gadering van de Vroetfchap , het welke alfo Tonder merkelijke dis-

ordre toe ging; Doch des namiddags de klokke omtrent twee uren, ,,

als de Vroedfchap gefcheyden was,en als een yder van de gedetineer- quaiijk'^gc.

de Heeren , in conformité van de ordre van Sijn Hoogheyt naar ^^''«"^^^ert.

huys wilde gaan; Sijn Ed: met deBurgermeefter F^-ö^/^ by geval de
eerfte van de trap van't Stadhuys afgaande , wierden beyde door ee-

nig weinig Canaille in het gefigt van de Burgeren , die als toen de
wagt onder het Stadhuys hadden , weder te rug gedreven, en fouden
na alle apparentie met een mes gequeft zijn geworden , ten ware {j
door haare kriegts gewaarfchouwt , en alfo fich weder na binnen be-

geven en het ongeval ontweken waren. Boven op het Stadhuys we-
der gekeert zijnde , expoftuleerden fy feer op die fo quaade rescon-

tre , en verfogten , dat daar in defaü:o ordre mochte werden geftelr,

Den Heer Officier, die by der hant was, fond aanftonds een der Sub-
ftituyt- Schouten na beneden met twee ofdrie dienaars van de Jufti-

tie, om den genen , die het mes tegen de gemelde Heeren getrokken
hadde,was 't doenlijk,uyt den hoop by de kop te vatten en te verfee-

kcren, gelijk dan ook aanftonts is gefchiet, met hoope, dat de fchrik

daar door in het volk gebragt foude werden, en dat de Heeren nu
met gemoede fouden konnen vertrekken. Hierop zijn de Heeren
vervolgens van 't Stadhuys afgegaan pafTeerende door veel Burge-
ren, die fy by troepen op de ftraten fagen ftaan.

"D^ Weet de Groot > daar het wel meeft op gemunt fchecn , vvierd Ecnnieuuc

door eenige gewapende mannen uyt de Burgerwacht tot aan fijn huys voórïïisJ.
^econvoyeert. So haaft de Heeren in haar huyfen waren gekomen ,

'^"^^•

begon het Volk voor het Stadhuys weder feer te vermeerderen, roe-

iende dat fy den gevangen man wilden gerelaxeert hebben , en by
xveygeringe van dien dreygen fy het geheele Stadhuys onder de voet
tefullen halen , waarop het geweltfodanig toe nam, datdeBurgcr-
meefteren het felvc noch door de Burgerwachten , noch door andere
middelen (ïende te konnen ftutten, fich genoodrukt vonden in de
begeerde relaxatie te confenteren

.

De Burgerye hier mede noch niet vernoegt zijnde , bracht te we-
gen, dat de Commiffien van haare Heeren, die in den Haagwartn, in-

Ccccc 2 jretrok»-
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getrokken , en In der fclver plaatfen weder gedeputeert wierden de

,
Heeren va-nder Aleyden , HogendoYp , Hartman , Punt met twee Bur-

ger-Capitevnen , ecnen Lieutenant en twee Burgers gcnaannt Wïllem

Bajfiaanfen en Leonart van ^arfen , en dat in apprehenfie wierden

genomen 2. Regcerende Heeren Burgermeefteren , als Froefen en

'Pejjer met de Heeren Gaal en f^ü , en dat de abfente Heeren met

Klok-geflag wierden ingedaagt.

•f.veik opcie Op den 2.2. ^J^igujii zijnde de ordinaire Kermis-tijd , wanneer

verml:m' vecle Boeren , naar gewoonte , (tonden binnen te komen , rees in de
wierd. Stad een gerucht, dat de Boeren gefinr waren,om gewaapender hand

cenige Regenten af te fetten , indien de Burgers op hunne komftfulx

noch niet mochten hebben geëffedueert. Dit was oorfaak , dat de

Burgeren fich in de wapenen begaven, om voor denover'aft van de

Boeren bevryt te zijn , enomfelfs uyt te voeren 't gene de Boeren
dreygden , concipieerden tot dien eynde een Rcqueft aan de Heeren
Burgermeefteren en Vroetfchap, met een Ade , die de gefufpedteer-

de Hcerenfoudcnteckenen.DeBurgermeefters hiervan eenigeken-

niflekrygende , vraagden eenigeBurgeren, of fy wat te verfocken

hadden ; daar op fy antwoorden van ja , maar dat het felve verfoek

hielt aan de gantfche Vroetfchap , en dat die aanftonts daarom dien-

de gcconvocccrt te werden , /t welk 's namiddags om twee uyrcn ge-
wsnneer óc fchicde , wannecr aan de felve het Requcft wierd geprelcnteerr , be-

cenfequeft ftaandc in bclccfde tcrmen , waarin 14. Heeren uyt de 24. Vroet-
prefentcer- fchappcn wictdcn gcnomincert en verfocht , dat fy haare refpcdtivc

*" '

Ampten geliefden te refigneeren , en 't felve metdeonderteekenin-

ge van deft volgende Ade te confirmeeren , gevende voor redenen,

dat fy Heeren Regenten met de continuatie van haare Bedieningen

aan de Burgerye geen contcntement langer konden geven , dewijl

fy tot voorlorge en defenfie van de Stad niet genoeg naar vereyfch

van faaken hadden gevigileert. Hoeweldefe reden aan de gclufpe-

deerde Regenten leer onaangenaam was, fo wierden fy doch te ra-

de , om defe Ade te teekenen.

•n de Heeren ^r., ondeY^efchreveji alk tegenwoordige ^ fo Reaeerende Buraermee-
Ke^cntende- ^ ^ _ ^ r rr ri ^ r )

^ c '^V i

fc A&c deden Jteren , Eaaden y en Froetjchappen , witjgaaers , becretttrijjen der
tetkcnen. 5;^^ Rotterdam , op huyden ge'éxammeert hebbende de Requejle aan

ons , wegens onfe "Burgeren overgelevert , ende gelet op den tnhout der

[elven y waar by z.y gene fattsfaü:ie in defe perplexiteyten met de Regee-

ringeonfer Perfoonen fchijnen te nemen; en op dat blijken Joude datwjr

vetl
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veel liever de Rufte en Vryheyt ample^eren , als gefoupfoneert te vper'

de}7 van eenige c^nade imelUfrentie ofte mtsduydmge ; fo hebben wy am
alle het felve kjuarlijk, te vertoonen , het verfock^der voorfz,. Burgeren

geaccordeert , ende derhalven van een yder onfer voorfx,, Ampten ge-

renmnïeert , gelijk, wy daar van renuntteren mits defen , met overge-

vmge i dat ^Q.F2i^o en met der daad by de blijvende Leden van defelve

Vroetfchappen tot het nomïneeren van andere Perfonen in onfe pla^.tfe

veerde geprocedeert , verfoekende mits defen Sijn Hoogheyt den Heere
Prince van Orange als onfen Stadhouder , uyt de aan te bieden Nomi-
natie andere in onfe plaatfe te willenfurrogeren ; belovende v^n nu af
aan , ende in 't toekomende het felfde te houden geratificeert , 't gunt

z.ijn voorfz^. Hoogheyt in ejHaltteyt fal komen te doen, ende niet daar

tegen te fullen machineren in Rechten , ofte daar buyten op poene van ons

te maken flrafbaar als Crimen begaan hebbende tegen de 'R^fl ende Vrede

van 't gemeene Land : So waarlijk moet ons God Almachtig helpen*

Atlum den 22. Augufli 1672*
Defc Prefente Heeren, die defe Ade teekenden,waren de Heeren

^ejfer ^n Vroefen RegcerendcBurgermeefteren , L de Vries , Voor-

burg y ^. Vis Wiüemfz.. I.van Couwenhoven en G. van Vredenburg.

De Abfente Heeren, die defe Ade daarna mede teekenden , waren

vier , als (j. Vis lacobfz^ van der Aa , Gaal en Sonmans , een alleen

was weygerig , te weten, den Heer Bijfchop y de Groot was toen al

vluchtig , en de Heer Taats in AmbafTade aan 't Spaanfe Hof.

De Burgers {iende,dat de overige i o. Reeenten na haare meenin- nakende de

T/i •• 1 T>kJLii Burgers een
ge dien lelven avont geen Nominatie maakten van een üry-dubbelt jry ^mbbeJt

getal , ayt het welke "Sijn Hoogheyt een enkel getal in plaatfe van de s^'^*'-

voornoemde Heeren foude eligeeren , maakten felfs een fodanige

Nominatie,die fy aan de 10. Vroetfchappen overleverden, met ver-

foek , dat defelve daar geliefden afof by te doen , die fy felfs beft

fouden bevinden te behooren , het welk gefchiet zijnde , wierd de

Heer T//«/ en andere gedeputeert , om defe Nominatie Sijn Hoog-

hejt te behandigen,die daar op een eledie dede tot genoegen van de

Burgerye , behalven van eenigemalconte, die Sijn Hoogheyt liever

dood, en delTelfs Partye liever groot hadden gefien.

Zeeland gaf Holland niet toe in 't veranderen van de Magi- vlissjx

ftraturen, want tot Vlissingen de Burgeren op den 13. -^/^- rocrcr.''*

gufli doorordrevanyemanduytdeBurgermeefteren,in de wapenen

gekomen zijnde, (fo gefeyt word,fondcr kenniffe van 't Collcgie,op

hoope,dat de Capiteynen, die door dien Burgcrmeefter meeft waren

C c c c c 3 ge-
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geavanceert , fijne partye fouden kiefen, en de Gecommitteerde der

Burgerye tegen gaan^en van 't Stadhuys naar liuys doen vertrekken)

namen haar (lig waar, en wilden van de Markt niet weder vertrekken,

voor en al eer men haare CommifTarifTen contentement hadde gege-

ven,en dat Vaders en Soonen,Broeders en Minderjaarige uyt de Re-

geringe geweertjCn dat in plaatfe derfelver een dubbelt getal aan Sijn

ezn Lcfcn- Hooghep gefonden \vierd,om daar uytte eligeeren,die Sijn Hoogheyt

^'^''n^heyt foiide bequaamft: o jrdeelen. De Magiftraat defe intentie der gant-

gedaan. " fcher Gemeente vernemende , refol veerde 9. Heeren aanftonts te be-

danken,en een nieuwe Nominatie aan Sip Hoogheyt over te fenden,

waer toe de Burgers uyt het midden van haar mede committeerden

2. perfonenjaU den Colonnel Gillü Rojart, en Carelvan Poeheidy die

tot antwoord mcdcte rug brachten , dat Sijn Hoogheyt nierftrijdig

vond , dat Secretaris en Penfionaris Raden vaaren, en dat in 't toeko-

mende op de Broeders gelijkelijk Raden te maken foude gelet wer-

den. De Burgerye defe blijde tijdinge ontfangen hebbende, om alles

nu in ruften vroede te brengen, verlocht op den 13. September ïn alle

vriendelijkheyt van haare Magiftraat, dat de p. Heeren effedive (ou-

den bedankt werden,en dat van die 9. vier fouden genomineert wer-

den nevens andere , indien den Penfionaris meerder-jaarig was , op

dat Sijn Hooghcjt koofe , wien 't hem geliefde , als mede, dat de Ge-

meynte ver(ocht,dat beyde de Burgcrmeefters fouden contentement

hebben, eer defe nominatfe naar den i/^^^ wierdegcfonden. Dit

wierd door de Magiftraat ingewilligr, en beyde Burgermecfters ver-

klaarden voor de Gemeente , hacr volkomen contentement te heb-

ben, en voort aan als vrienden te fullcn leven, waar op de Nominatie

wierde geteekcnt , en met des Stads Zegel bekrachtigt , en een Bode
daar mede naar den Haag afgevaardigt^ Maar al(o door vreemde

Inrrigues eenige gedifponeert wierden , om den Bode te achtervol-

gen, en hem den brief af te nemen, dat haar ook fo wonderlijk geluk-

fe, dat fy den Briefte rug brachten, en alfo eenige Matrofen fodanig

aan 'r gaan raakten, dat fy voor 't Raadhuys quamen , en met geweld

reranderingc verfochten , deden eenige Regenten de Gemeente een

Nominatie^maken , daar uyt fy felfs 9. Per(onen vcrkofen, dewelke
naderhand van SijnHooghejt gecontinueert wierden,

MIDDEL- Middelburg raakte noch meer in commotie, als riiffingen, want

ioeren! alfo daar de mecfte Burgers en omheen wonende boeren oordeelden,

dat de Appoiftcmenten in dato den j. en 11. luly refpedive op
de Articulcn van de Burgerye gegeven , (gelijk hier yooren oppag.

^99'
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69P» tefienis) niet pundueelijk wierden naargekomen; dewijl de
Boeren, dieop't Geweer geftelt waren , eenige nachten fbnder het

PFoor^/waaktenidcwijldeKuft vanhaarEylandlkh ter felver tijd van
'sLands Vloot ontbloot vond, en dewijl mede om die tijd eenige

briefjes in de Steeden en ten platten Lande onder door de deuren

wierden gefteeken,waar in gefchrevcn ftcnt,dat het Defleyn van den

Koning van Vrankrijk op Bergen op Zoom^ en fo vervolgens op Zee-
land lagi So refolvecrden de Boeren^by occafie, dat fy door een Ico-

fen allarm op 't ftrant by een raakten , met haar 7. Compagnien te

voet, en eenige boeren-ruyters, de Stad Middelburg te attaquecren,

en die Heeren, aan dewelke fy fuftineerden, dat het haaperde, bv de ,

I T-., r. • • 1 1 1 \
•• j f^oof een

Kcp te vatten. De Burgers waren immiddels met haar zijd-gewecrcp rompsgnic

dien allarn; mede op de been geraakt , maar als fy vernamen , dat het '^"'g^»^,

gerucht , van dat den Vyand lande , valfch was , ging elk in ftilheyt

weder naar huys,uytgenomen een Compagnie van't Orarge Vaandel,

die met hun volle geweer na 't Stadhuys marcheerde , voor 't welke
het Graau op defe Compagnie fo dicht aandrong , dat de Vaandrich

met het Vaandel wat ruymte willende maken , een man met de punt

van den Vaandel-ftok quetfte,waar dcor het grau met murmureeringc

fterkcr op hem aandrong, fo dat hy in pericul raakte,waar uyt hy fich

willende fal veeren , lofteeen Piftool , daer een kocgelopftont ,die

een jongman aan fijn hooft affchampte , dat hy ter aarden nederviel.

Hier op riep het Graau volmondig uyt : Steemgt dien hond dood ^ dat

de Compagnie in 't Raadhuys dede retireeren onder het vliegen van

veele fteenen. 't Graau hunnen moet op haar niet konnende koelen ,

liep onbefuyft in deNoort-ftraat , naar het huys van den //^^frt/^«

den Brande , daar helle-veegen van wijven hem uythaaldcn , en deer-

lijk floegen,doch noch eyndelijk door de Burgeren ontfet,en op het

Raadhuys gebracht wierd,

OndertuiTchen quamen eenige boeren voor uyt met een Compa- en door het

gnie tot voor de Noort-Poorte, daar fy binnen wilden zijn, maar als JS Boer"n.

fy fagen, dat hun fulx geweygert wierd, refolvcerden fy 't Rinquet,

datby na verrot was, aftebreeken, 't welk de andere boeren Com-
pagnien aanfagen, die een ftuk-weegs van daar tot een achter-laag

waren,om defe fo 't noodig mochte zijn te fecondeeren. De Burgers die binnen

fiende,dat de Boeren befig waren,om de Val-brugge met haaken ne-
f^';.^"''^^^"

der te haaien , lieten defelve van felfs neder vallen ( apparent om by <;roorc com-

die occafie de Regenten tekonnen dwingen tot haar oogmerk)enal- Jlei^Vn"'

Ie de Boeren binnen trekken,die met eenCompagnieonder een groen

Vaan-
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Vdandel marcheerden recht na 'r huys van den Heer Penfionaris de

Hnbcrt y met intentie, om dien felven Heer met haar gevankehjk
<^eu'eike ^^ar huyten te voeren. De Heer van Odijk hier van kennifTe krygen-

w°fr^v^' de, dedeaanftontsgrootedevoiren , om defë onluften teappaifee-
orfiv&.geap- j-gp

^
gelijk hy defelve ook met uytnemende moeyren, en niet fondcr

pai^^ercucr
^^^^^^^ ^^^j. ^^-^^ £j. Pe^foon appaifcerdei Maar het Graau, datahijd

Maar door jnclineert tot veranderingen en troublen,hitften deBoeren wederop,

weder 'op^i;e- fcggcnde, dat fy de Verraders mcften vangen, onder dewelke fy den
^<^>t» Heer van den Grande mede noemden, die nu iip 'tScadhuys was,

't welk de Boeren fo gaande maakte,dat fy gelijkerhand naar't Raad-

hiiys trokken, daar den HeerBailluw mee de voorfz. H^:ervanden

Brande haar op de aankomft van defe Boeren op dePuye vertoonden,

doende den Bailliiw aan de Boeren een ferieufe aanfpraak^waar mede
hy haar focht te bevreedigen ; Doch de Boeren alle (\i^{Q termen niet

verftaande, bleeven halftarrig, drongen in weer-vvil der Burgers, die

aldaar ter wacht waren, en haar Vaandel op de Puy e geplant hadden,

f te-
het Raadhuysin , en haalden den Heer van den "Brande gewapender

nioe Hteren hand naar beneden, hem flaande, trekkende en ftootende tot buyten

U^J]'"^" ""*' de Poort in de Na-dorft, terwijl de andere 6. Compagnien Boeren

haar meefter maakten van 't Hof , endeHeereu Biirgermeefteren ^<i

Sage , Brouwer , yrybergen den Penfionaris de Hubert en den Secre-

taris i^o'^fn^frgf apprehendeerden , en als gevangene wegvoerden
buyten de Stad in haare kroegen , werwartsfy verfochten, dat de

Burgeren haare Gecommitteerdens wilde fenden , om de Gevangene

Heeren te helpen examineeren, waarop 3. uyt de Gildens wierden

gecommitteert, die naar een rauwe examinatie defe Heeren op haar

hooge proteftatien weder los krecgen , op conditie defelve Heeren

op't Raadhuysfolanggefaifeertte houden , ter tijd toe den Boeren

fatisfadie over 'tWoord, enden Burgeren contentement op haare

propofiricn en articulcn-oude zijn gedaan. De Mjgiflraat bevree-

digdcdaar op de Boeren en Burgeren in 't kort fodanig, dat de ge-

detineerde Heeren onder cautie uyt haare detentie wierden ge-

relaxeert, en dat de Boeren weder vertrokken, fonder ymand racer

te molefleeren , na dat fyalvoorens het Graau felfs hadden gefteur in

haar voornemen , om 't huys van den Heer Frybergen te pionderen,

fcggende, dat het haar niet om het plondcren, maar om het veran-

deren van de quade Rcgeeringe re doen was.

ÉsHAGt 'sGravenhAge, zijnde een plaats , die om de generale en

in roeren/ particuliere diredie van de Staats- Affaires,en om de llluftreCoilegien

der
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<!erHeeren Regenten fo van de gefamentlijke GeconfedeyecYde^ro^

vincten , als van de Provincie van Heiland alleen , boven alle Steeden
en Plaatfen van den geheelen Staat behoorde gehcyligt te zijn , was
niet te vreeden met een {irrple veranderinge van haare Magiftraat,

daar tce de gefamentlijke Burgeren niet haare Vaandels cp den

3. September (ïch begeven hadden op de JDoe/cn, en aldaar met
malkandercn cpgeftelt-cen nieuwe Nominatie van haar gcheele Ma-
giflrature , met de welke fy 18. pcrfoonen gedcputeert hadden aan
Sijn Hooghe^t , cm uyt krachte van de authorifatie van hasr Ed: ^root

jMiOg» in dato den 27. Augujïi cp hem gedefereerr , defclvc teappro-

bcerenof te veranderen na fijn welgevallen; maar wilde medeecn nirnoej^ca

veranderinge ficn in de Staats Coliegien , want (y murmureerde , dat ove/dc r"-*
defelve bleeven continueeren by die gene , ten fpijt en weerwil van geeangc.

dewelke 5i;"»i/(7(?^-(7^^/ geavanceertwas, feggendedat defelve niet

ontiien (ouden hem, na vermogen , in ailes den voed dwars te fetten,

en 't oeheele Land daar door te refiqueeren, waar over fy voorna-

menrlijk medefufpeóteerden den Raad-Penfionaris-^/e f)^//en deflelfs

broeder den Ruan van Tutten^ met dewelke de Haagfe Gemeente m-
derhand ageerde een Tr«i'^<»flf/V, die alle Tr^ï^o-^^l/fw overtreft , en elk

de hayren doet rijfen , ditfe met aandacht befeft , 't en zy hy een on-

gevoeligen 5foi!r»j ware , die van alle menfchelijkeafteólen gepri-

veert , en meer een Efopifchen (Jodder Kikyorfchen , als een redelijk

Schepfel gelijk is.

Het eerfte fundament tot defe Tramdie wiertgcleyt door eenen W[^iiiemTi.
c> D / cncl33r vcr»

WillemTichelaer M"" Chirurgijn tot Vtershilin den Lande van Putten j haait hoe hy

dewelke aan den Heer van ^Ihantswaart Hof-Meefter van Sijn
Ruart^y^

Hoogheyt , en daarna ook aan den Heer van Zujlejleyn bekent maak- Putten was

te, hoe dat hy te rade was geworden, fichopdcn %. luly aan den fJci^'^om

Heer Cornelis deWit OHt-Burgermeefier der Stad Dordrecht en '^uard ^>]" noos:-

van Putten te addrefTeeren , om aan hem te klagen en met eenen te te brengen!
*

verfbeken fijn goede hulpe en faveur van wegen de overlaft en quade
handelingen van den /fe^y^/^» *P/fn/>// en Geerlof Fervooren Schout

van den felven Dorpe , mitsgaders van de Mannen van Leen , door
haare onbehoorlijke manieren van proceduren omtrent fijn perfoon

gepleegt; hoe dat den Heer '^avd by dieoccafie hem Tichelaar

hadde weten teperfuadeeren , om onder eede te beloven , dat hy Sijn

Hoogheyt den nieuw- geworden Stadhouder van't leven ter dood fou-

de lielpen , waarvoren hy foude genieten een premie van dertig duy-

fènt guidens,en het Bailiufchap van BeyerUnd^diLHV en boven alle fijne

D d d d d Vrien-
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Vrienden fouden werden gebeneficeert , feggende , dat het nu moft

buygen of barften ; dat het nu niet langer konde deugen , of de Prtns

moft van kant , alfo die 't bederf van 't Land was , waarom noch

meer als dertig der voornaamfte Regenten van 't Land ymand Zoch-

ten tot dit nootfaakelijk exploit , dewelke hem TtcheUar wel fouden

maintineeren , over fulx dat by onbefchroomt moft wefen , en de

faak op 't fpoedigfte verrichten,hem voorflaande verfcheyde midde-

len . omditfeytin'c werkteftellen , &c.

waar van De Heer VAH AlbrAntswaart maakt dit werk by de eerfte occafie
kennific wort 330 Sijn Hooghejt bekent , dewelke ook aanftonts daar van communi-

fifrt Hoog. catiegafaan denEd.Hove van Holland, gevende met eenen degant-
^^yt 'diede

f^.[^g f^j^^ q^^j- j^, h,^nden en diredie van den felven Hove vanjuftitie.

handen van Waat Op den stm^XA^nTtcheUdY ten felven dage tot twee verfcheyde
het Hof van fgyfen toe van 'c voorfz. Hof over het felve aanbrengen is gehoort,

en fcherpelijk geëxamineert geworden; Ende hem T;c;/7f/»<4y achter-

volgens fijn ronde belijdenifle den folemneelen Eed van den gemel-

den Hove afgenomen zijnde,en op alle circumftanrien nauw reguard

hebbende genomen ; So heefn het Hof, naar voorgaande informatie,

en rijpe deliberatie goet gevonden ende geordonneert , ommeden
'tiveikor-

voorfi. Rtta/d doov den Heer Fifcaal of Procureur Generaal van den
donncertden Hove van Hollaud vau Dordrecht n^den Hauetc doen tranfportee-

preh"adee-
^^^

'i
Gelijk dcn fel vcn ^«^r^ daat Op ook op dcn 24. /«/;y in appre-

rei. henfie genomen en gehaalt zijnde voor eerft is gefaifeert geworden
indeCaftelenie van deiUHven Hove , alwaar hy op den 25". ^^ro door

deweikcsc- de Ed. Heeren van den Hove eerftelijk in't byfondcr is gehoort, en

geëxamineert geworden, dewelke ter eerfter inftantic (fogefeyt

word) opentlijk negeerdeden felven Tichelaar ttktan^n -, Edoch
naderhand by confrontatie overtuygt zijnde, foude 't contrarie heb-
ben moeten belijden ; En na dat defelve partyen in defen ten meer-
malen in 't byfonder waren gehoort en gcëxamineert ; So heeft het

voorfz. Hof goet gevonden , haarbeydeop den 6, ^ugufti tever-
feekerenop de Voor-poorte van den felven Hove,alwaar defelve par-

tyen wederom tot verfcheyde reyfen van den Ed. Hove gehoort,
fcherplijkonderfocht, en geëxamineert zijn geworden

wc-dcnde
Terwijlcn vigileerde den Raad- Penjionarts de Wit Broeder van

totfiiiie ont- den T^Hard , by dag en nacht , confulecrende met eenige voorname

eeno'Sic A<lvocaten en andere Heeren tot vcrlollinge van denGederineerden;
over gele- Waar Op feekere Dedudlie van Me- Vrouw van Berkel Huyfvrouw van
vcrt. ^QuRaart aan den voorfz.Hove wierd gefuppediteertjcontineerende

prin-

«rxJiTi'.ncert

w-ord, -
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principalijk j Dat «s/f» foorn. Chirurgijn h^arMcu in eenjaar en dag

maar eens hadde gefien ^ en des noot gefproken i daifulxopden 8. July

tenhnyfevanden Ruart btnnen Dordrecht wm gefchiet , leggende als

toen tndtfpooft te hedde, dat het veorfz,. gefprek v:>eynigtyds , jageen

quart'ier uyrs hadde geduyrt , en dat hy hem direÜelijk^ of wdireü;elijk^

niet hadde qenodtgt , maar dat den voorn. Chirurgijn onverfocht hy hem

felfs woi qekotnen voor fjn bedde , en 't gecne remarquabel was , dat

hy den Ruart alleen hadde willen fpreeks^ , die hem tot tweemaal ver*-

qeefs aanfoek^ hebbende gedaan Jijn naam te melden j op de derde injian-

tie daar toe eerji is geadmitteert geworden, Yorders dat de Hujsvrou

vanden Ruart, confidireerendedeboosheyt dertjdcn , haar bekommert

qevonden hadde over het feer eet acces tot haaren man , van eenperfoon ,

Detens fombre phtjionomie niet veel goets beloofde , te meer , mits het on^

kn(rs qepleeqde attentaat op den Raad-Pcnficnaris haar Mans 'Broe-

der , en o eli^k^ attentaat door vier ftoute gaBen weynig dagen tevooren

des nachts omtrent elf uyren op haar Man voorgenoomen^'t welkj>okna

menfchelijke apparentie ter execfitte gelegt foude z^tjn geweeji j indien

het aannadcren van de wacht haar niet de vlucht hadde doen nemen ,

X)ffelks aerfronde apprehenjïe haar door Gods wonderbaare befiterïngc

hadde doen refolveeren-, haar Mans dienaar ende haarfoon , tuffchenae

1%. en 19. jaaren out te pofieeren aan de deur van de kamer , alwaar

devoorfz.. Chirurgijn voor 't bedde van den Ruart was gefeeten ,omin

cas van eenig c^uaat voorneemen fijn Vader en Heer refpeBive illico te

hulp te komen, fiaande geen roede lengte van't bedde ,feer wel kennende

hooren de woorden, die den Ruart met fijn gewoonlijke toon overluydt

[prak. Na 't gepajfeerde en 't uytleyden van den voorfz.. Chirurgijn ,

hebben fy de faak^ aanflontsfo verhaalt , waar uyt kjaerlijk^blijkt , dat

in de voorgeroerde converfatie tuffchen den Chirurgijn en Ruart met was

gepaffeert , dat eenige gelijkemffe hadde na calumnieus voorgeven van

den befchuldiger.

Dat voorts de fubftantie en het befluyt van haar dircoursloude

zijn geweeft ; Dat hy Tichelaar na eenpreallabel difcours over defwaa-

righeden defes tijds, daar in den Jiaat van't Landwas vervallen , ge-

fen heeft , dat hy aan den Gedetineerden wel yets wilde openbaaren ,

mtts dat hy hetfelvefecreteerde, dan daar opgeantwoord zwijnde, met

defe of dierirehjke woorden in fubftantie , indien 't wat goets was , dat

hy het dan %el mochte doen , en indien het vuyligheyt ofwat quaats was ,

dat hy dan wel vrylijk^mochte fwijgen , of dat hy gedetineerde anders

ftin aanbrengen fonde behm r^iaben ',
dat ^fwi'ooni. Tichelaar, nadat

^/ ^ Ddddd 2 dt
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devoorfz. woorden ^ ofdefu^Jiantie van dien eem en andermaal gereite-m

reen waren ^ daarop voor bejluyt gefeyt heeft : Dewijl het mijn Heer

niet en belieft te weten , fofalikhet dan Twijgen , endewenfchmijn

Heer goeden dag, treedende alfoofonder verder reden te maken ^ u^t

de k^mer , endefo voorts uyt den huyfe , &c.

Periculeufen De Raad- Penjionaris de Wit hadde onderwijlen een tijd lang

Aaavan den yoorhecn voor oogcn gefien , dat den onwil en verbitteringe des

^Ix^'lmu' Volks tegens hem en fijne adherenten van dag tot dag aangroeyde,en

dat fijnen dienft aan de Gemeente niet langer aangenaam was , waar-

om hy vreefende, dat hem eens mochte ontmoeten een quade refcon-

tre, die hy bemerkte, dat hem van veelen wierde gedreygt,verfchey*

de nachten niet alleen fich op fij n bed niet hadde durven vertrouwen^

latende fijn geheele familie niet als in haare kleederen flaapen , om te

vaardiger te zijn tot het efcappeeren van 't bevreesde onheyl , by al-

dien fijn huys by nacht ware geforceert geworden, maar vond ook
die van fijne geraden,Op den 4. -,^«^«/?/ (wanneer het proces van fijn Broeder, die

vedódufcf als vooren, in detentie zijnde, fwaarlijk geaccufeert was, wierde ge-
wcrdenge- formeert) in de Vergadetingc van haar £^. Groot Mog. de Staten van
ipe eet»,

jjgii^y^ji gyijf'gji,j/-yjgjiand ttvcï^oGktn , dathy van fijne Bedieninge

als Raad-Penfionaris mochte werden gedifpenfeert , en voorts gead-

mitteert , om fcffie te mogen nemen in een van de Hoven van Juftitie

by hem , volgens feekereaftens van haar Ed. Groot Mog, hem ver-

gunt , te verkicfen , daar van hy fich loude bedienen in den Hogen«

Raade. Dit proponeerdchy in een harangue , dewelke hy met eenen

in gefchrift overgaf, foalsfy onder A^^/w". 72. telefenis met de re-

folutie die haar Ed, ^r. A'ïog, daar op hebben genomen.

Geruchtin Op den IJ. yitigufti daar aan volgende ontftont des avonts in den
den Haa^, als jy^^^gj^crroot gerucht , als ofden mcergemelden Ruart \iyt fijne

van Putten dctentic was geeicappeert , t welk een groote conrluentie van volk
^^^

F^'^.T. veroorfaaktCjvan't welke eeniae dien gantfchen nacht de Voor-poort
djargroote befet hielden tot 's ochtens toe, wanneer de onrull onder't volk fo toe-

namjdat eenige HeerenRaden van den voorfz.Hove genootfaakt wa-
ren, derwarts te gaan , en den gemcldcn Ruart (alfo 't de Luyden niet

geloven wilden)haar door een venfter in fijnen nacht-tabbert te doen

vertoonen, gelijk hy dede,daar op de commotie wel voor een gedeel-

tc,maar niet geheel verdween,wantdeBurgeryein dewapenenquam,
waar uyt een Vaandel geordonneert wierd , uyt het welke eenige aan

S^n Hoogheyt verfochten de bewaaringe van den Ruartj om daar om-
trent de nodige yoorforgetot defiTelfs feekerheyt te oblervecren,

waar

commorie.



DERDE DEEL. 7^^
waar op SijnHooghejt antwoorde , dat hj de Burgers voor haarecroe-

de voorforge bedankte y dewijl den Ruart nytJtjne handen , enindievatu
de luflitie was , dewelke hy die faake volkomen toevertrouwde y &c. Dit
niet teg^enftaande hielden de Burgers de Voor-poorte by dag en by
nacht door twee uyt haar befet , dewelke voor de deur van de poort
met haar geweer op fchild-wachtftonden.

Het Hof van Juftitie imraiddels fonderintermifïiemctdcrege- HetHofdocr

wichtige faaken,geduyrende de Vacantie beiig geweeft zijnde,heeft p.'ni^en?

eyndelijk uytalle circumftantien der laaken,examinatien en confron-
tatien fo veele tot lallen van den Ruart gevonden , dat het fel ve heefc
gerefolveert,om den Ruart te brengen tot de Torture, zijnde de uy-i

terfte toevlucht en het laatfte middel, 't welk op geene prefumtien en
enkele merk-teekenen , maaralleen op fodanige bewijfen , die byna
genoeg fouden zijn,om alleen de feekerheyt ftaande te houden,in de-
le Landen naar Pradijk , plaats heeft , noch ergens anders plaats be-
hoorde te hebben, en in fuiken geval niet anders geoordeelt werd te

manqueeren,als de bekenteniffe van den geaccufèerdenj om hem van
de genoegfame feekere mifdaat ten overvloet by fijn eygen mond te

overtuygen; Gelijk fuk verhandelt werd in Li. § i. è^/.i8. §. 2..jf.
de ^ajlton, l.$. §. i. C. de ^^Jlion. en by Damhouder Pra.w Crimin,

cap.,'^6, nam* l-
Chndinxas ad Leges Mechlin, art^ 7, num.^. Boe-

rius decif.16^. num.2. 3. Het welke na debefcheydenheyt van den
Rechter moet geoordeelt werden,dewelke \ felve fodanig moet ma-
tigen , dat hy altoos genegen is tot het fachfte en minfte nadeel van
den Befchuldigden. Doch hoe 't omtrent de torture is toegegaan,is

onsonbekeat
,
alfo daar van'verfcheyden werd gedifcoureert, alleen

dit is feeker, dat de RuArt op de Pley niets tot fijnen laften heeft ge-
confeffèert, maar by fijne negative fodanig geperfeverecrt, dathy
foude gefeyt hebben : ^l kaptenfy my vaa Lid tot Lid,fofalik^dat noyt

bekennen. Waarop gevolgtis, dat het wel- gemelde Hof van Juftitie

den voorn, 'tichelaar eerft koft-en fchadeloos heeft ontflagcn en op
vrije voeten geftelt , en hem aangefeyt , dat hy fijne Declaratie van
alle fijne onkoften , fchaade en intereften omtrent de voorfz. Proce-
duyren gedaan en geleden, foude hebben op te maken,en die aan den
Ed. Hove over te leveren. Den voorfz. Tichelaar aldus ontflagen 5" pronun.

zijnde , fo is de fententie tegens den voorfz. T{^art ten felvcn dage dc^rfeiven"^

op de Voor-poorte vanden Ed. Hove gepronunticert geworden in '^F'''
^euten-

formecn maniere hiernavolgende: "^'

*t. Hof van Holland gefien en ge'éxamineert hebbende de jlttkkjn en

Ddddd 2 mn*
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tnunimenten by den ProcHreur Généraal van denfthen Hove overgege-

ven tot lajle van M^. Cornelis de Wit Out-BHYgerfneefter der Stad

Dordrecht , en "R^art van den Lande van Vutten , tegenwoordiggevan-

gen op de P^oor-poorte van den [elven Hove , mitsgadersfijne exa^ina^

tten j confrontatien als wede 't gene van wegens den 'voorfz., (jevangen is

overgelevert , en voorts overwogen hebbende , 't gene ter materie die-

nende is , efide tenigfns heeft mogen moveeren j F'erkjaart den felven

Gevan^ren vervallen Van alle fijne digniteyten enamptenbyhemtotnoch

toe bedtent j IBant hertt voorts uyt den Lande van Holland tn Weft- furies-

land , fonder daar ooyt wederom in tt' kpMcn\ ëp poene van fwaarder

firaffe te rttymen defelve Landen met den eerflen , en condtmneert hem

in de kofien en mifen van Ipifiitie , tot taxatie en moderatie van den

voorfz. Hxyve,?'-''^^ •.:^;nLl;o.c- n^ou^T-crr, f^^rn;!- ::-

Adum by dè ^irif^^A'drlan P^üw NeèV'UaH *Béhnébroek^Trefi-

dent 3 Albrccht Nierop, Wüleni Goes Heer van Bóekhorftenbmgy

Fredrik van Lier Heer tot Soetermeer , Cornelis Baans en Mathseus

Gooi IR^ads- Itiyden van Holland en Wefi-l^riFfi.i/id . en gepronnntteert

9p de Foor-poorte van denfelven Hove , op den ^o, yit^iifli 167 z.

Was onderteekj^'t

In ksf^niffe van my
Adr. Pots.

•t w'tw tu De Formalitcyt en EfTentieele Requifiten derer Sententie, dewel-

dcïur'^^en' ke wy als een Gewijfde van 't Edele Hof van juftitie met alle eerbie-
bckent digheyt opnemen,(ullen wy om reeenen voor by gaan, en alleen Icg-
"^"

' gen, dat na depronuntiatiederlelver den voorn. Tichelaar van de

Voor-poorte komende , den teneur en inhout van defelve aan eenige

Burgers bekent maakte, feggende : Mannen nufietgywel, wen onge-

lijk^ heeft , 't Hof heeft my op vrye voeten gefielt , en toegeleyt aHe kofien ,

fchaden en mterejfen ^ die ik^om defe proceduyrenmochtegedragen ofte

geleden hebben , en verfchoont den Ruart fijn leven , hem alleen uyt den

Lande bannende , daarompaft op , hy fal haaft van de Poorte afgaan.

Dit gaffulken kreet onder de Hagenaars, dat alles terftobtover

hoop en de Gemeente op de been raakte. Ondertuflchen was de

De Raid- meyt van dc Voor-poorte verfocht, om byden Raad-Penfionaris
i'cnfionans yj^r /^^ ^g fy^f f^ willen gaan, en te verfoekcn,dat hv by fijn Broeder
komtby lijn

,. ,-j i * ii u j f J- ^ ^ ^ ^^ i

Kroeder op gelietde tc komen , t welk hytegens de arradinge van andere, die by

''en^poor"
, ^^"^^ prefent waren , aanftonts dede , komende tot omtrent de Voor-

poorte rijden met een KarofTc, die hy belafte hem in te wachten,

tot



DERDE DEEL. 765.

tot hy weder van boven ware gekomen , treet de trap op , fpreekt de
koften en mifen van Juftitie,daar in fijn Broeder gecondemneert was,
af, en meende alfo met den felven uyt te gaan; doch als de voor-deur
van de poorte om 1 1. uyren voormiddags geopent wierd,en de Pen- ci»cn Uy

fionaris, die van fijn Broeder kort gevolgtwierdejdefelve wilde uyt- ÜJ'lfdcydc'n!

treden , reept een Vrou , die by geval quam aangaan , aan de Burger '^"'^'^ "'"'i'

fchildwachten: Wat dnyvel mannen tsdat? daar komende Verraders Jlxiht\t^T'

af, dryftfe weer na l>ovet^, ofbrnydfe dood, daar op de Burgerwacht haar
beyie belafte te retireren,of dat fy op haar fouden losbranden; en als

de Raad-Penfionaris hier tegen jnet authoriteyt wilde fpreekenjfet-

ten de Burgers de lonten op den haan , eneen leydeophaaraan, fo

dat fy terug traden , en weder na bovengingen, daar opdevoorfi,
Karofle weg reed , die haar inwachte, om te brengen na Looiduy^

«^«opde Wooninge van den Ouden Bailjuw, om aldaar met ande-

re vrienden het middagmaal te houden, alfo alles daar toegepre-
pareert was.

Als de Raad-Penfionaris nu een tijd lang op de Voor-poorte hadde
rertoeft, feydeneenige van'tVolk , datfich meer en meer t'famen

rotteerde : Den Raardis 't ontfnapt , waarop twee Burger- Officiers

en vier burgers na boven traden, die den Rnart in fijne onder-kleêren

en Japonfe Rok vonden op 't bed leggen , en den Raad-Penfionaris

op een ftoel fitten, welke laatfte (alfo hy een man was van uytnement
verftant , van een wonderlijke eloquentie , en van fb heroïken geeft,

dat hy by alle voor- en tegenfpoet was onveranderlijk,en altijd even
prefent van oordeel)haarmet niet min beleefde als bondige redenen
omtrent de onfchuld van hemen fijn broeder fo verre overrede, dat

de Officieren met haar beyde het middagmaal aldaar hielden.Om een

uyr quamen alle de Compagnien Burgers inde wapenen, van de- ^'cde <^e

welke twee fich pofteerden voor en omtrent de deur van de Voor- bcrfu!;n^°'''^

poorte (eer net in ordre, en in twee rijen ten weder-zijden geran-

geert , latende niemand onder de Poort door pafi^eeren , om alle

confufie te mijden , de overige greepen poft ten weder-zijden van

de Poort 5 (bopde Plaats, als op het Buytenhofy en de dry Com-
pagnien te paard , die toen in den Haag voor Garnifoen lagen

,

raakten mede in der haaft op de been; een derfeiver fteldefichop

haar ordin:iire wacht-plaats,d'andre twee op dePUats komende,wil-
den door de Poort na 't Buytenhof rijden , daar fich de Burgers met
gevel rie pieken, en aanliggende mufqucrtentegensoppofeerden, in-

Toegen de Ruyterye te rug molte houden j Daar toe was.de drift der

Burgeren
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Burgeren fo groot , dat ecnige met piftolen en houwers op de daken

der omgelcgene huyfen klommen , om wel toe te fien , dat geen der

beyde Hcercn rf(f Witten door lift mochten echappeeren ; Enalfo de

voorfz. Officieren op de Voor-poorte wat te lang vertoefden , raak-

ten de Burgers aan 't murmureerenifulx dat fy begonden met fteenen

te werpen, en met koegels te fchieren.tot dat haar de Officieren voor

de rralicn vertoondenjtot teeken, dat alles noch in goeden ftand was.

9^"" En alles dus in roeren zijnde , ontftonder een valfch gerucht, dat h€C
valfchge-

i r> i • ii

rucht, Graau uyt de omleggende Steeden en Dorpen in grcoten getalle ge-

wapender hand den Haag naderde, omdefelve te plunderen, en

dien roofweg te voeren. Hier door verhief fich de commotie ; fom-

mige Burgers klaagden , dat men hier ftont, om twee Schelmen te

bewaren, die ongetwijflfelt in de aanftaande nacht, \ zy door geweld

x)f door lift, fouden weg raken, terwijlen yder t'huys gevaar liep, om
van 't roof-fiek buyten-volkgeplundert te werden , enden Haago^
den volgenden dag gewis in een bloet-badfoudeftaan,fo't de Schel-

men ontquamen. Dies verfochtea veele , menfoudehaarop't Stad-

huys voeren, daar menfe fonder eenige kommer in alle fcekerheyt

konde bewaren ; andere die wat heeter waren , wilden met ba.^r aan-

maakten de ftonts van kant, (eggende een uyt den hoop: Laten rvy haar op 't Scha-

be'oin^^a""
'^^ ^^^ ^^ ^^P ^^"'^^^ ^^ harquebtifeeYen

'y
mits riep een ander, die

hnarcTra- de ccr daar af wilde dragen, om deeerfte Introdudeur van defe
gocdie,

Tragcedie te zijn ; 't fa mannen , volg me na , tk^jal u voorgaan ^

(chietende met eenen op het llot van'de Deur , 't welk de ande-

re in fuiken haaft volgden , dat de deur fo door 'tfchieten , als

komen met door 't flaan met een Smits-moker in een omfien opvloog, waar
gew_eWop jJqq^ eenige om 'tyverigft na boven renden , meencnde elk de

oen-poort, cerfte op dc Gevangen-kamer te zijn, doch wierden gefteutdoor

twee middel-deuren , diefy met den voorfz. Moker mede opge-

flagen hebbende , vonden de deur van de Gevangen-kamer ook
geQooten , die fy met eenen fchoot openden , en de Kamer in-

clrongen. >1/^ lan de Wit y die aan 't voeten-eynde van 't bed fat

\i^ilTdf^ en las in den Bybel , daar fijn Broeder in een Japonfen Rok oplag,

•Wiuennaht. feyde : Aiannen voat wilt g^y hebben? En waar toe dtt gewelt ? daar
^'^^^°' op geantwoord wierd, datjj na beneden moflen. M\ Jan de Wtt vraag-

de; wat wilt 2;y daar met ons beginnen? foricp een uyt haar: wy
-willen H dood bruyen , mits rukter een den Rnart by fijn Rok van

't bed, en feyde : voortjott hond na beneden» M' , landeWit üende,

dat hy met geenige redenen defe fiedende burgers konde bevreedi-

digen,
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digen,neemt fijnen broeder by der hand, en gaat onder veel ftooten en
vloeken van 'c volk de trappen af, werdende met een piek onder we-
gen boven fijn oog gequetft,daar op hy fijne handen en oogen ten he-

mel heffende beval fijne ziele in de handen desHeeren,en treet voort

na beneden, daar hy meende achter de gewaapende Burgers, en niet

tufiTchen de rijen van haar door te gaan, maar wier d terftont door de
Burgers feytelijk aangetaft, en met fchoppen en ftooten naar 't Scha- •"" "^^fTa.

vat toegedrongen , om hem aldaar te harquebufeeren ; en komende Sd-^PenfiC.

terplaatfe, daar hyjuyft 2. maanden voorheen , namentlijkopden "^"secrft,

20, luny door 4. perfonen in de nacht was geattaqueert en gequetft,

meende feekeren Burger hem te doorfchieten ; maar alfo fijn roer

weygerde,fofloeghy hem met de kolf op 't hooft,dathy ter aarden

viel, doch was fo haaft niet weder opgeftaan, of wierd door een fwa-
ren flag weder terneder gevelt, waarop hy met defelvegenereus-

heyt , als luhm Cafar ( dewelke als hy van fijne Partyen met veele

dood-fteeken vermoort wierd , fich in fijnen mantel wentelde , en 't

geficht bedekte , roepende in de Griekfe taal aan M, D. Brutus , als

die op hem aanviel : Aïtjn Soon) fijn geficht met fijnen mantel mede
overdekte,om fijn eygen ongeval niet te aanfchouwen,en fey de voer
fijn laatfte woorden : Wel Mannen ! Wel'Burgeys ! waar op hy van
eenige Burgers omsingelt, entegelijk van verfchejdedoorfchoo-
ten wierd, dat hy omrolde, en den laatüen fnik gaf.

Den Ruan fijn Broeder volgende wierd 6. a 7. treeden achter en daar op

hem by de blauwe trappen even buyten de poort op de PUats aange-
r^^^'^^"

vallen,geftooten,geflagen,en met een rappier tot tweemaal toe door-
fteeken, dat hy ter neder zeeg, wanneer hy nochmaals wierde door-

fteeken en doorfchooten. Hier mede nam defe aótic der Burgeren
eeneynde, want alle de Compagnien na 't Logement van haarere-

fpedive Vaandrichs ordentelijk aftrokken , en de beyde mishandel-
de lichamen terplaatfe, daar fynedergevelt waren , lieten liggen i

Maar het woefte Graau , dat by fodaniee Treur- fpelen ^cmeenliik Jl^^ "T^*
grocyc en jeukert, hadde dele Tragoedie met patientieaangehen , haarcjicha-

verlangende dat het defelve voorts mochte eyndigen , loopt daarom wd!jk^°?n
toe , danften fpringtop defe lichamen, rukten fcheurthaar deklee- ''-'"s-'e op

ren bynaalle van 't lijf in lappen en flarden , bint haare voeten met
'^^" eWip,

lonten ^by manquement van touwen } fleept haar na en op het Scha-
vot , hangt haar met de beenen om hoog yder aan een fport van de
Wip , den TenJionarU een voet hoger , als den Ti^art , fulx dat,hy

even van de aarde,en fijn Broeder met een gekromde hals daar tegen
Eeeee aan
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aan hingjfcheurt haar voorts de overige kleederen van 't lijfjfulx dat

fy moeder- naakt bleven hangen,dragende de lappen overal ten toon,

en roepende overluvc : Nu is 's onnoofel vergoten bloet van Biiat , van

vander Graaf en van[o veele andere gexvrooken.Tegens den avont kap-

ten een defer woefte menfchen den Penfionarü fijne twee voorftc vin-

geren afvan fijn rechter hand, roepende dat hy 't Eeavcig Edtü: daar

mede befwooren hadde ; met defe vingeren beneden onder 't volk

komende,wicrd hem geld daar voor geboden, 't welk andere hooren-

de,lopen op 't Schavot,enfnyden haar beyde de Neufen, Ooren,Vin-

geren,Toonen,Teepels en alleayrerlijkeLeeden af,haalen de Inge-

wanden uyt de Lichamen , fperden defelve met houte pennen open

,

en vcylden de (lukken door alle ftraaten voor geld , een Toon voor

lo.ftay vers, een Vinger voor ij. a 20. een Oor voor 25'. a 30. ja naa-

welijx vvalTer een kleyn ledeken , of het mocht 1
5". ftuyvers gelden ,

welke leden by fommige y veraars inTerpentijn wierden bewaart.

Daar op wierden de ftukken van haare kleederen, alsReliquien mede
ten duyrften betaalt i ja dat horribelis , eenige verbafterden in Ta-
poyers ofMenfchen-eeters , want fy defe 8;eraamten niet alleen fnee-

den en kurven, maar ook met ftukken uytbeeten , andere braden van

't vleefch, om te eten, feggende ; T>atfyfutx wilden doen, alxvtjlenfyy

dat fy d^ar af[ouden berften. Omtrent 10 uyren in de nacht rukten

feeker perfoon bcyde de harten uyt de rompen , die in een pot met
Terpentijn-oly bewaart , en mv den 18. y^/^<«r/ 1673. inden/f^/4^

ten huyfe van een particulier burger vertoont wierden,dewelke fey-

dedat 3. a 4. ftukken, die daar neffens lagen , van kijkers uytge-

beeten, en een voor dry weeken daar van was opgegeten.
daar fy 's Nachts om 1

1

. uyren,na dat de hand-dadigers en aanfchouwers

ucrtkn"f- vertrokken waren , quamen y. laqueyen met een Karos , en namen,
genomen, met confent van de Burger-wacht , defe mishandelde lichamen af

,

brengende defelve in 't huys van den Pf^/o/wrwi welke lichamen den
en begrivcn, anderen nacht in 't graf, daar M' . lan de Wns huysvrou in was ru-

ftende, wierden gcleyt. Het Graau daar van yets vernemende,fprak

van het grafweder te willen openen , en het overfchot der lichamen

tot afch te verbranden, en in de wint teftroven , opdat niet mis-

fchien de omkceringe der tijden en faken een Graf van Eere foude

oprechten aan hun gebeente,als aan Martelaars van Staat, gelijk een

raaar haare ^^'j^ ^^"g voor heen gefprookcn was aan Barnevett te doen i Maar
vapcis in als het Graau vernam, dat de Wapens van de Witten waren eebracht
fiukktn ge- i /• i ta n i *-,• wr i i

fijgerj. ten buyje van de Kolterm van de Nieuwe Kerk, om daar opge-

hangen
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hangen te werden, liet het fich genoegen met defelve weg te ne-

men , in kleyne ftukken teflaan, en defelveoveralten fpotomte
dragen, gelijk ook tot Don het felve aan de wapens van den !^«4yi

gefchiede.

't Is notabel , dat in die groote disordre alles met fodanigen ordrc

is afgelopen, datter niemand, behalven de 2. Heeren de Witten

zijn begeert, en dat defemaflacre voorviel juyft ten tijde , als haar

Ed, Groot Mog, de Heeren Stilten van Holland en WeJl- furiesland in

haarc Vergaderinge, van waar fy defe verwoetheden konden aan-

fchouwen , befoigneerden over^de eledie van een nieuwen Raad-
Penfionaris in plaatle van M''. lan de Wit , die als vooren gefeyt is

,

fijn Employ gerefigneert hadde,waar mede gebeneficeert wierd den
Heer Fagel , toenmaals Griffier van haare Hoog Afog, de Heeren
Staten (jeneraal.

So verre fich de tijdinge defèr MaflTacre verbreyde,dede fy de we- Over dcfc

reld met alteratie bevangen ; De grootfte partyen en vyanden van de
j^erfc^^ fen-

GemalTacreerde grilden en huyverden in de overdenkifige van dien, timenten.

fchoon ly van herten verheugt waren over der fel ver dood , meenen-
de , dat daar mede, naaft het Avancement van SijnHoogheyt , zijnde

de eerfte Trap tot Verloffinge van 's Lands onderdrukte Vryheyt,de
tweede Trap daar toe nu mede geleyt was; Sommige waren ten eyn-

de,om met ordre van dit werk te oordeelenjSommige approbeerden
het dooden van de Witten , maar geenfins de manier van dien ; Som-
mige verdoemden 't een en 't ander , en voorfeyden 't Land van die

tijd af een fiibiten ondergang (daar in fy tot noch toe, God zy dank,

gemift hebben) door welke diverfie der fèntimenren fomtijds heevi-

ge difpuyten reefen , willende elk met reeden defendeeren, 't gene
met fijn oordeel beft over een quam;De redenen, die weder-zijds ge-

allegecrt wierden, waren fomeenigvuldig en intricaat , dat wyfeom
kortheyt voorby gaan , enfelaten ter decifie van die gene, welkers
beurt het is, om in der tijd te zijn de Machtigfte.

Tot hier toehebbenwy verhandelt de Revolutie en omkceringe Revolutie

van de voorfpoedige Fortuyne,diehet Vereenigde Nederland hadde
ceniaïc n".

verhceven tot op den hoogften top van ontfaggelijkheyt en macht , dcria:iden

,

waar door het feivein fpijtentot invidie van de gantfche wereldGe-
kroonde Hoofden braveerdejen fich degrootfteMachten gelijk ftel-

dc, 't welk na de opinie der Politijken, eeninfallibcl teeken was van
haar aanftaande ruïne cnondergani» , die daarop ook tot hier toe ge-

volgt is , en die daar en boven noch dreygde tot den uyt eynde toe te

Eeeee 2 wil-
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willen continueeren , te meer , dewijl men om defen tijd de teekens

cnViaare van de FataHtcyt defcr Nederlanden vervult fag, dewelke hoewel
jtahtcyten, door geen feckete redenen , edoch door'tHiftorifch licht van alle

Eeuwen, den ondergang van Rijken en Landen voorfpelt heeft, Hoe
meenigmaal heeft men gefien, dat defelve Naam, onder dewelke

een Rijk eer ft tot booge Ontfaggelijkheyt was geftecgen, daarna

mede gebracht heeft dcilelfs totalen ondergang? Is nietdegroote

Monarchie VAn Tarnen onder Aiigu^ui vcrheeven , en onder Ah-
chJImIhs ondergegaan ? Zijn niet de namen van Rogerins en Ferdi-

nandm aan die van Sicihen, en van Francifcus aan 't gcflacht van

Sforz^ia op die felvewyfe fataal geweeft ? Heeft niet Prins JVilhel-

mm de I. H. L. Ai. den eerften fundament-fteen van defc Vrye
Republijk gcleyt , en daar op beginnen een heerlijk Gebouw te fet-

tcn , dat door de nooyt-volprcelen Princen Maurit'ms , Fredenk^

Hendrik^ tn Wilhelmus de II. is voltooyt en opgetrokken tot een

onvcr2;lijkelijke hoogte? Heeft niet dit felve gadeloofe Gebouw on-

der Prins Wilhelmus de III. voor oogen gefien , dat fijne totale

ruïne geprepareert , en byna voltrokken was ? Heeft men mede niet

menigmaal in de Hiftorien geremarqueert , dat de Forruyn van Lan-

den fich draayde en omkeerde op gefette dagen, maanden en jaaren,

voornamentlijk op den omloop van loo. jaaren , die voor een ge-

meenen termijn word gehouden van den op- en ondergang der Sta-

ten ? Het Fatale juar 1672 in het welke Prins Wilhelmus de III. na

al fijne verdrukkingen was verhceven ecrft tot gelimiteerden Capi-

teyn Generaal, en daar na tot Stadhouder van Holland en Zeeland^ ver-

vulde juyft de hondert jaaren, van dat Prins Wilhelmus de I. met

het veroveren van den Briel , Roermont , Loeven^ Nivelle , Afechelen,

Dendermonde en Oudenaarde den eerften fteen van't Gebouw derVry-

hevd hadde gclcyd. Onder Prins Wilhelmus de I. was den Staat van

't Land geraakt in die uyterfte ongelegenthevtjdat hy voorfloeg een

hoopelofen raad, van door het infteeken van Dijken en Dammen,en
door het afbranden van Huyfen en Molens het Land te brengen tot

fijn ccrfte wefcn,namentlijk tot een moeras en fomp,cn op Gods ge-

nade met't kleynereftant van een geruïneerde Fortuyn over Zee an-

dere Landen te foeken; Onder Prins Wilhelmus de III. was de alge-

mene noot op fekeren tijd medefo groot,datdiverrehoopeIoferaad-

wa^iftf -ens Aagen wierden voorgebragt die met den voorn, voorflüg geen kleyne
fy echter"/

1 in gelij khcyt haJdcn. Maar gelijk de Goddelijke Providentie, hoewel

biCToV"^^ fynict altijd fichtbaar is voor de oogen van de Wereld,nochtans alles

door
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door fecrete reforten en raderen beweegt , de executie vaneden eer-

ften raad genadelijk heeft belet , even fo zijn door niemands Voor-

Cenigheyten Befchikkingedelaatfte raadenin haareuytvoeringen

mede opgehouden , als door dien God , wiens Voorfienigheytniet

alleen door de Oprechtinge en Verhoginge , maar ook door de won-
lerlijke confervatie van defen Staat , tegens den cours van alle fata-

liteyten , ten allen tijden fo helder heeft uytgeblonken , dat men niet

fonder reden mag feggen,dat God Almachtig eenig en alleen de Eere

toekomt, dathy fo wel den uyterlijkenenfichtbareBefcherraerals

Bouw-meefter van defe loffelijke Republijk tot noch toe is gevveeft.

Door defen defperaten val van het Vereenigde Nederland rees crootsJievt

Vrankrijk tot die uytnemende hoogte, van waar deïïelfs Koning als ^'«' franien.

een lupiter , na menfchelijk aanlien , fcheen met fijnen blixem de
macht van alle aardfche Goden te fullen verpletteren, en den weg tot

fijne gepretendeerde UniverfeleMonarchie te baanen, en wierd daar

op fo moedig, dathy 't gene God alleen toequam , op fijn perfoon

wilde appliceeren, {lellende op de munt in plaat fe van fijn gewoonlijk

Devijs (zijnde een Opgaande Sonm\iQ>vzn{\]x\ BeeltcnifTe meteen
omfchrift Sit nomen ^ommi benediüum) een Phoenix met defe woor-
den: 'Dtcem gloriam Rcgnituï , hoedanige penningen men in den
jaare 1672. in de Geconquefteerde Nederlanden veele fag omgaan,
die naderhand by 't drayen van de Franfche Fortuyn tot drydubbel-

den prijs weder opgewifiTelt wierden, om met defelve niet na te laten

de fchande van haare onverdraaglijke arrogantie, welke fchande

duyren fal,fo lang de geheugeniffe hier van fal werden onderhouden.

Hier nevens waren de Franfche op alle defe , doch onroemelijke een haarcn

vidorien fo moedig,principalijk deGemeente,dat deGereformeerde
jcGei^ffo"!

in Vrankrijk de itraaten qualijk konden gebruykenjEn onaangefien mcciVe, die

men haar van tijd tot tijd,dirc(fl tegcns't Ediüvan Nantes en tegens ^--^ ncdecu-

alle Privilegiën, die van de voorige Koningen verleent, en van defen teerden,

Koning Louis geconfirmecrt waren , omtrent dry-vierdc-partcn van

haare publijke Kerken met geweld hadde afhandig gemaakt , Ib nam
men niet alleen in arreft dryPredicanten,diein Perigordop deRuïncn
van haare gedeftrueerdeKerkcn hadden gepredikt, maar men voerde

defelve ook gevankelijk na Liê>ourne^daar iy een fentenricontfingcn,

om van God , van den Koning en van de Juftitie vergiffcniife te bid-

den, naar't welke men haar door den Beul de geheeleStad dooi vGcr-

de,yder roet een ftropom den hals,met een fakkel in de hand, int bloo-

te hemt, met naakte voeten en ontdekten hoofde , en haar voor ecui-

Eeeee 3 wig
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wig; uyt het geheele Koninkrijk bande, mitsgaders haarniet alleen

indekoften en milen van Juftitie, maar daar en boven yder noch in

twee duyfent guldens tot een amende condemncerde. Metdierge-

lijke vuyle en deteftable adien in Chauvigm , Negropolijfe , Leyrak^t

Vitre y MonflAnquin, U Frade , Fleix en in veele andere plaatfen

meer (chcen men alle mcnfchelijkheyt verzaakt te hebben , in allen

fchijn , als ofmen alle Gereformeerde te gelijk hadde willen uyt-

rocyen , enweder invoeren de bloedige Inquifitie , die by alle Na-
tien verdoemt is ; Om 't welk te beter uyt te voeren men mede
dreygde de Gereformeerden haare Academiën te ontnemen , op dat

han ook felfs de occafie mochte manqueeren , om in hunne Religie

onderrecht en gefondeert te w erden.

Gelijk de Franfche fcheenen gerefolveert te zijn alle On-roomfche

in haar Rijkof tot het aannemen van de Roomfche Religie te con-

ftringeeren,ofte gelijk met het Rijk ook haare welvaart te doen ver-

laten; even 't felve fcheenen fy mede voor te hebben in de Vcreenig-

de Nederlandfche Provinciën,van dewelke fyalrcde dry hadden ge-

incorporeert, (en aan de conquefte van de 4. refteerende fy niet eens

Voornemen dubitecrdcn. Van defe Refolutie wilden fy een begin maaken aan de
*^"

^'r!ic^^
^^'^nonken of Doops-gejinde , dewelke in geen Geweft van de We-

Doops.ge- reldfomeenigvuldig , en doorgaans fo rijk zijn , als in defe Neder-
finde, landen. Om redenen, dat de Franfche van de Leere en Leven der

Doops-gejïnde [o nhu(ive\i]k en malitieufelijk waren geinformeerr,dat

welker Reh- ^7 ^'^^^ egaal (lelden met de ^eekers en Nacht-lopers y fo hadde de
cjieuoraon. Koning Tpecialc laft gegeven aan den Heer Ti^mundus Formamyn

tolnoL^or- Doüor van de Sorhone tot 'Taris en ^rchtdtaconHS van Orleans , om
mantijn. fich exaételljk tc informeeren op de Leere en Leven der Doops-gejin-

deen daar van aan hem fchriftelijk Rapport te doen , gelijk hyeeni-

gen tijd voorheen gedaan hadde van de Leere en 't Leven der Engel'

fche .^eekjrs , daartoe hy Formantyn van den Koning fpecialijk

naar Engeland was gecommitteert geweeft , gelijk fulx blijkt uyt

fceker Tradaar jen in de Franlche Taal dien aangaande uytgegeven,

waar op ook gevolgt is , dat de Koning van Vrankrijk alle de ^ee-
kers en Nacht-lopers op poene van haar leven en confifcatie van alle

haare goederen heeft verboden binnen de limiten van fijn Rijk te

verfchijnen. Geen minder ftraf (ouden fubjed zijn geworden de

Doops-Gejtnde , in cas de Heer Fo/w-^rw/y» haare Leereen Leven fou-

de gevonden hebben conform te zijn met de abfurde Leere en vuyl

Leven der ^eekers en Nacht- lopers.

De
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De Heer Formantyn, dewelke om fijne Commillie te volvoeren

naar de Provmcie van ZJjtrecht reyfde , arriveerde op den 1 6. luly

tot Emmerik, s daar hy fich vervoegde in een Boek-verkopcrs \Vin-

keljalwaar hy na eenige generale difcourfen den Boek- Verkoper,gc-
naamt (^oynelim van Beaghem , in de Latijnfche Taal , (alfo de eerftc

geenDuytfch, en de ander geen Franfchkonde) vraagde^ Ofbin-
nen de Stad Emmerik^ ook Mennoniten woonden ? en als hy tot ant-

woord kreeg van ja, vraagde hy; Ofwel ymand van defelve eens met
hem foude willen difcoureeren over de Poinóten van 't Geloof ? en

ofhywel ymand van haar ;daar toe foude v/illen difponeercn ? De
Bock- verkoper addrefifeerde fich aan eenen Hendrik^ van Voorfl Pre-

dicantder T>oops-(^eJinde daar ter Steede, dewelke fich aanftonts

gewillig toonde, onder proteftatie,dat men hem in fijne eenvoudig-

heyt niet wilde achterhalen , feggende, dat hy anderfins gehouden

en ook volkomen genegen was , van fijnen Gods-dienft ten allen tij-

den reeden en reekenfchap te geven.

's Volgenden daags, zijndeden 17. /^z/jy wierdeen feekereuyre diebinnen

geappoinfteert , wanneer fy ten fine van een Religieus difcours t'fa-
faa^ó^g^

men fouden compareeren ten huyfe van den voorn. Boek-verkoper, ampel dif-

dewelke als Tolk haar beyde foude dienen. In 't begin van defe t'fa- een ooop^^
men-komft, en naar behoorlijke falutatie en vernieuwinge van de ge^nden

voorfz proreftatiebegondeHeerPörw?^«/y« fijn difcours van'tgee- ^ ' ^" '

ne hem eerft voorquam,namentlijk van het eenvoudig habijt en klee-

dinge van hem Predicant,feggende, dat defelve niet was na de Mode
der Franfchen,en ofhy nodig oordeelde,dat defelve foflecht en een-

voudig was ? Hendnkjvan f^oorll, nitt tegenftaande hy nooyt Latijn-

fche Schoole ofte Academie hadde gefrequenteert , maar altijd fijne

fundieals Winkelier waar genomen, was nochtans in het ftuk fij-

ner Religie fo wel gefondeert , dat hy den *Do^or van de Sorbone

aanftonts op de voorgeftelde vraage niet alleen met redenen con-

tenteerde , maar fijn fuftenue ook met Capittel en Vers vaft maak-

te , waar op den DoHor alle die allegatien in een Franfche Bi-

belnafag, en in ordre notuleerde , examineerende vervolgens den

Predicant over de Erf.fonde^ Doop, Genade, E>rji - Eemghejt , op verCchey-

MenJch-xverdingCiH. (jee(lyCorporeele Frefentie Chrifii in 't H, ylvont- ^•'^ .^'^""^

maal, Vaage-vujr ^ Macht der Overigheyt , Gemeenfchap van Frou-
wen , Hmvelijkjn dejfelfs Scheydinge , Straffe der Ketters , ^anroepin-

geder Hejligen ^ -Efö(-/ivfffr^« en over fodanige poinótcn meer , daar

op hy ook tot groot genoegen antwoord ontftng , admireerende dit

als

fs-
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tot fiin oroot als ccH ongehoordc faake , dat hy een Burger-man , die dagelijx met
contente- fjj^e negotie en affaires geembrouilleert was, tot fuiken foliden ken-
'"'^" *

nifTc (Ier H. Schrifture fag geïivanceert , dat hy trots de befte Do^or
vande Sorbone i dewelke fijnganfche leven inde Boeken geconfu-

meert heeft, alle poinden der Religie met fchriftuyrlijke Texten tot

Verfen incluys, op ftaande voet konde confirmeeren. Na het eyndi-

gen van dit difcourSjdat in alle civilitey t en fonder eenige paffie twee

geheele dagen geduyrt hadde , nam defen Doi^ö?- van den Tredicant

met dankfegginge voor alle informatie fijn affcheyt, hem belooven-

de dat hy aan den Koning fo favorablen Rapport (oude doen, dat de

DoopS'GeJïnde in alle plaatfen by haar volle vryheyt fouden gemain-

tineert werden , en dat hy het gedifcoureerde aan de wereld met den
druk wildeopenbaaren , voegende daar by , dat hy in haare Leere

en Leven fuiken ftichtinge gevonden hadde, als in de Roomfche
Religie wel te wenfchen was , en verfoeyende de Lafter-tongen , die

de Doops-Gejindevoov den Koningen 5or^owf hadden gedecifereert,

in allen fchijn, als of fy de ^eekers en Nacht-lopers gelijk, en

voor de Politijke Regeeringe een peft waren.

Intentie des Na dat defen Predicant fij n affcheyt hadde genomen, vraagde de
Konmosom- j^Qj,-^ Boek- verkoper dcn Dochor, wat doch de intentie van fijne
trentocon- r '

r i
•

i i i

roomich-ge- Majcfteyt mochtezijn omtrent de On-roomiche inde Nederlan-
^"'^^' den? En kreeg in confidentie tot antwoord , dat de Koning voor

eerft aan de Gereformeerde en die van de Augibmgfe Confejfie de

vrye exercitie van haare Religie foude laten, gelijk men in Duytfch»

landdede volgens het geaccordeerde by de Vreede van Munfter,

maar dat het licht geen twee jaaren mocht aanlopen, oïdeMen-
noniten , en alle andere Seü:ari(fen fouden onder tribuyt gebracht , en

daarnalicht wel vervolgt, en ten behoeve van den Koning van haare

middelen berooft werden , byaldienfyde Catholijke Religieniet

opentlijk fouden willen belijden.

dntcenhoni- O dcteftabel Voornemen van een Koning , die terwijl hymet den
Leivoorr.c- naam van Alder-Chriftclijkftc glorieert,op een on-Chriftelijke wijfe

fijne Mede-Chriften wilde perfecuteeren ! Souden onfe dagen niet

vertoont hebben de voorige Eeuwvan grouwelijke vervolgingen?

Soude men Philippiis de 1 1. niet hebben fien her leeven in Louis

de XIV en Dhc d'Alha. in Duc de Luxenbnrg? Soude men den ouden
Bloet-Raad met al de geabrogeerdc Bloedige Placaaten niet hebben
fien vernieuwen, en al der lelver Beveelcn opeen cruelle manier
executeren ? Soude wel yets onmenfchelijk zijn, dat men niet foude

heb-

men
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bebben fiengefchieden onder den fpccieufen dek- mantel van Reli-

giej even fo wel, als de Paryfche Moort, daar van op pag. 4 j ? Soude

Vrankrijk na die tijd wel meer hemelfche Benedidie verwacht heb-

ben, als Spanjen,^dat zedert fijne perfccuticn in de Weft-Indies en in

de Nederlanden, is geweeft byna ionder zeegenPSoudcn deFranfche

haar oude Vervloekingen over der Spaanfen perfccutien niet op haar

eygen kop gehaalr hebben door 't felve Grouwel ? 't Geheele Veree-

nigdeNederland foudefeekerlijk weder een fpiegel der verwoeftin-

gcfijn gewerden voor alle Natiën en Volkeren, en foudeop defe te-

genwoordige uyre beweent hebben fijn beklaaglijk ongeval, indien

Koning Loms als een Nehucadnefar hadde mogen voortgaan met het

verwoeften van dele Nederlanden tot eeniweede lerufalem.

Maar het beliefde dien Grooten God , die defe Landen tot admi- 'tueik Jooi

ratie van de gantfchc Wereld feer miraculeufelijk hadde verhceven
d^oilj'k "bèiet

en weder laren vallen , defelvevoor haaren totalen ondergang ook'*-

genadelijk te bewaren door het leggen van een ring in de Neus van

den Vymd , daar mede h5^ hem weder te rug trok, als hy aan de
palen gekomen \va« , die hy hem geftelt hadde.

Hier fag ficb de Koning vanVrankriik verheeven tot den hoogftcn ^•'00'=

top van lijnc Macht en Glorie ; Hier meenden hy met uilexander de van de Fran-

veranderlijkeFortuynete hebben gebracht onder fijn geweldj Hier ^'^^^*

achten hy deBrugge geleyt te hebben tot fijn ingebeeldeMonarchie,-

hebbende alle de Nederlanden, naar fijne opinie, genoegfaam onder
fijne voeten , hebbende Engeland en eenige Duytfche P^orjlen tot affi-

ften s Svpeden en Sw'ttferland tot vrienden ; den Keyfer door Hungd-
ryen. Polen en Bejeren ^cëmhrouiWeett ; Itahentn Polen 'm ooï\o^

vervvert i Spanjen gediverteert ; de Dujtfche Vorjlen ontcenigt j

en Denemarken met Tortugal neutraal gehouden j Infumma heb-
bende heel £«y(y?<« gedifponeert tot fijn voordeel , en niemand als

het Vereenigde Nederland tot fijn openbaaren Vyand ; Nu meen-
den hy met fijn grootekrijgs-macht, diehyin 't veld hadde, V^^r-
xverde Europa te overrompelen , en te drukken onder de fwaarte

fijnes Scepters, waar van hy een begin wilde maaken methetuyt-
breyden van de Paaien van fijn Rijk tot aan de Rivier den Rijn (op
de wijfe der ^owfj^f^, die haare Monarchie mede beflootcn had-
den met de Rivieren den Rtjn , Donamv , Euphrat en Araxes) 't welk
hem door de Conquefte van Lotharingen , de Elfas , 't Btfdom Triery

't France Comté en de Pro^r efTen i n de Pais (daar van hier na breder)

byna gelukt hadde , hebbende daar en boven dt Landenvan Keulen^

F f fff Gfi-
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(Ju/ijki Kleef, Gelder , Luyk > en al watter aan de zuyd-zijde des Rijns

leytjgenoegfaam onder fijne knyen, fo datter niet rertecrQe,als alleen

de machtelüofe Spaanfche Nederlanden, die hy ook in der haaft foude

overhcertjCn daar mede den Circul vervult hebben, fo niet dewifTei-

veraniert valügc FoYtujne ( dewellcc de Hejdenen als een Goddinne eerden ,

re°°aV.tV^'^'
^" ^^ oorfiak van alles reverentelijk toefchreven , en ter eeren van

Fortuyne. dcwclke de 'R^meynen eertijds een Tennpel hadden opgerecht ,€r-

kcnnende,al hoewel duyfterlijk, datter yets goddelijx onder (peelde)

haar felfs omgedraayt,en een exempel gegeven hadde, van dat fy als

glas breekt , als fy op 't heerlijkfte blinkt , en dat fy dien gemeenlijk

weder van boven neder (lort , den welken fy op 't hoogfte heeft ver-

vrat de Fot- heeven. Doch wat fcg ik van de Fortuyne ? welkers naam de onwee-
'"^"'^*

tentheyt van 't menfchelijke Gedacht eerft op de Baan heeft ge-

bracht, de Goddelijke Voorfienigheyt door onbedachtlaamheyt een

naam gevende,die haar geenfins pafte. Gods rechter hand is 't alleen,

en geen heemellche Geeften , die het Rad der veranderingen geduy-

rigomdraayt, en daer door alle Staten tot het top-punt van haare

hoogte doet opryfen, fo lang tot dat fy haar voorbellemden omloop
hebben afgedaan. Gods hand is 't alleen, die de Koninkryken maakt
en breekt, als de Potte-bakker fijne aarde vaten, en die den op-en on-

dergang beflooten en vaft geftelr heeft meteen onveranderlijke be-

paalinge , regeerende de Koningen alleen door hem. Gelijk Nebu-
cudnefur fnoof van fijn macht en glorie, en niet fchroomdedefe Ver-
metele woorden teuytcn; Is dn niet het groot e Ba(?el,dat tl^geboHwt heb-

he door de jierkte mijner hand, en ter eeren mtyner heerhjkheyty En fo arro-

gant den grooten Affpier was , die ten hemel wilde opklimmen , en

lijnen Troon boven de Sterren Gods verhogen , dat hy foude klim-

men boven de hoogte der wolken , en den Alderhoogfle gelijk wor-
den : Even fo vermetel was Kening Louis ^ alshy feyde, dathy
alleen om fijne Glorie quam oorlogen , en dat hy de Nederlanden
weder wilde vernietigen, die hv groot gemaakt hadde met defe woord-

den : Evexi, fed difcutiam» Maar gelijk de eerfte in een ogenblik
van fijnen Troon by de Beeften wierd geftocten,en deander ter Hel-
len nederdaalde, fo dat men tot befpottinoe van hem feyde : Is dat

de man , die de a^irde beroerde , en die de Kontnl^t^ijk^n dede beven ? E ven

fo foude Koning Loats ter fijner tijd ook mede konnen vallen tot

een groot exempel voor de wereld , daar van al een begin fchiint ge-

maakt te zijn door Gods rechter hand , dewelke alle DwingelantJen
deturbeert uy t de PoffefHe van de Landen en Steden , die fy anderen

on-
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onrccbtvaardig hebben ontweldigt, en op gefingeerde protexten

geinvadeert ; want als \vy te rug fien op de vocrige eeuwen , en de
GefchiedenifTe van alle tijden af herdenken, (uilen wy bevinden , y^a^,

waar te zijn 't gene EverardHs Wajfenbergius fcyt in Panegyrico ad Ca- '^^" i'^i'i'en

fares Ferdm, II. ^ 1 1 1. Nullis qtübm rapina etiamfeliciter cejfit yfo-
* "^ '^'

latium rapti inpofierum duravit i acfortHna tmpta tot miqmsfpolhs , fu -

fpirtis & gemitibHS humanï generisprivatis dque & éLquepuhlicis deformis,

nunquam m infortunia non defut.

Dat is

:

Niemand, hoe gelukj^ghy ook, is geweeft infijn rooven [ofonrecht-

vaardig conquefeeren ) heeft lang troo/i of voordeel gehad van fijnen .

roof; en de godlofe Fortayne , die door fo veel onrechtvaardige roovc'

ryen, kermen en fuchten van't menfchelijke gefacht , fo wel in 'tpar-

ticulier, als in'
t
gemeen is ontdaan en leelijk^ geworden, heeft nojt an-

ders haar eynde genomen , als in ongeluk^

Die felve fien wy bewaarheetin de Koning van Vrankrijk, dewel- ^^arvaa

ke van fijne onrechtvaardige Conqueften op de Vcreenigde Neder- hS ecn'ex-

landen minder geluk en voordeel heeft genoten, als hy onkoften ^"^P^'sccfc

daar aan hadde gefpendeert ; wantin plaatfe hy defelve voor altijd

meende te befitten, heeft hyfe van felfs binnen twee jaaren weder
moeten quiteeren , 't welk wy hier na breeder fulien verhandelen.

'T is feer remarquabel , en meriteert ook al by fondere fpeculatie '• ^"e"< voor-

't gene een Ooftenrijks Edelman genaam.t Michaèl Ajtunger ver- phaeerr°"

haalt op ^7<ï^. 5-08. in fijn Boek, waar van den Titulis : De Leone

Belgico , eJHfque Topographica atque Hiftorica Defcnptione Liber

,

't weikin den jaare 15-83. tot iC^«/f« gedrukt is by Gerritvan (fam-

pen-, als dat defe navolgende Voorfegginge gevonden is tot Meche-
len in het Carmeliten Kloofter in feer oude charadcrs uytgebeelt

met een Muniken en vitieufen ftijl

:

hiïmm regnans in Jftperiore parte movehttm contra femen Leonis :
*

Veniet m terram ejus ^
ö" circumdabit fUios Leonis, In Ulo anno fili-ns

Leonisferem feras in brachio fuo , cujus regnum ejl in terra Lun&tre-

mendum per univerfum orbem poteflate agente principali cum maano
exercitu tranfibit aquas , & mnredietur terram Leonis carentemauxiHo

(quia befiA Regisfui jam pellem ejus dentibns lacerarunt , ) in illo anno

veniet Aquila a parte Orientali alts fuis fuper Solem extenfis cum ma-
ma muHitudine pullorum fuorum in adiutonamfihi Leonis , tune cajlra

fiïï^l d€.
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dejiruentHY i &filius Leonis & ^quilapmvalebHnt , &pAX eritintO'

to Orbe terrdrum , & copiAfrugHm,

Dat is

:

1)e Lelie heerfchende in 't 'Boven- aeweji [al bexvoogen worden tegens

hetfaat vun Aen Leeuxv •" f<tl tnfijn land komen , en omringen defoonen

des Leeuws. In datjaar, als defoondes Leeuws wilde beejlen in Jijnen

arm draant , wiens njkjs m 't Land van de Maan , fal de heele wereld

moeten beeven weaens de voornaamjle macht, die der fal ageeren
, fy

{^te weten de Lelie) fal met een groot Heyr-Leger over de wateren trek^

ken, enfal (raantn't Landvan den Leeuw , dat van alle hulp ontbloot if

{om dat de beeflen de hujt van haaren Koning met haare tanden hebben

verfcheurt ) m 'tfelve jaar fal den Adelaar ujt het Oojlerlijksgeweji

f»et fijne vleugelen over de Son uytgebreyt komen met een groote meenïgte

fijner kiekens tot hulp van denfoon des Leeuws , danfuilen de Legers ge^

deflrueerl werden , en de foon des Leeuws ende den Adelaar fuilen ds

overhand houden y envreedefal z^ijn over den geheelen Aard-bodem , en

overvloet van vruchten.

tn door een So fpeculaticf defc Voorfcgginge Is , niet minder geeftig was de

bcc?uas°°'"
^lf^cht,die kort voor dcfen Oorlog in Brabant by een Comoedie wierd

geageert , alwaar een Hollandfchen Boer een Koe by een touW over

het Theatrum Icy derde , en van een Fransman ontmoet en gevraagC

werdcnde, waar hy met de Koe heen wilde? antwoorde, dat het

fijne Koe was, en dat hy die wilde naar huys leyden ; waar op de

Fransman feyde , dat hy die Koe mofte hebben , gevende met ee-

nen den Boer een flag aan fijn hooft , dat hy om rolde , en vatten de

Koe by het ton , omfe weg te leyden , ondcrtufTchen darter een En-
gelsman aanquam , diegeern mcdeaan de Koe geparticipeert had-

de , dat hem miflakte j want tcrwijlen hy de Koe na de hoorens vat-

te , gaf fy hem met een beftruyfdc fleert fuiken onvcrhoetfen (lag in

'z géficht , dat hy als blindelings na den weg tafte , om fich te falvee-

ren , daar over de Fransman in fuiken heevigen lag uytbarfle , dat hy

de Holrandfche Koe haafl was quijt geraakt door een Spanjaart, die

deKoe meende te vervoeren, fcggcnde dat het fijne Koe v^as,die hem
voor eenige jaaren ontlopen was > daar fich den Fransman dapper te-

gen kanten, vallende malkanderen in de hayren, geduyrendewelk
gevecht de Hollandfe Boer ftilletjcs opftond, en fijne Koe naar huys

leyde, latende de andere twee in gevecht, fondcreensom tefien,hoe

'ifelvc afliep,want hy feer blijdewas,dat hy fijneKoegebergt hadde.

Hoe
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Hoede voorfz. Voorfegginge ten deele is vvrvult, en hoe de

Klucht mede een ferieufe , en ten meeften deele een waarachtige be-

teekenifle heeft gehad, kan blijken fo uyt de vooren verhaalde groo-

te progrefTen der Franfchen in de Vereenigde Nederlanden , als ujt

het volgende, daar wy fullen fien niet alleen,hoe de Keyfer en Spanjen

de Nederlanders fecondeerenjmaar ook hoe Engeland Vreede maakt,
en hoe de Franfche haare conqueften op den bodem van de Vereemff-

de Nederlanden verlaten, en alleen de gecombineerde machten van
haare Vyanden genootfaakt zijnaftckeeren , daar van den vollen

uytflag ftaat geopenbaart te werden by de tyd , dit een uytlegger is

van alle gehcymeniflen.

De Bifchop van Mfinjïer \v!is met den Keur-vorjl van Keulen door oeBiffchop

haare voorfpoedige progrefTen nu mede verheeven totdehoogfte ^'^" Munftcr

trap van haare glorie, en gebracht tot die vafte inbeeldinge, dat den mèyningc

Vereenigdcn Staat noy t weder foude werden herftelt,en dat fy al wat '^<^'i'^og<="»

fy geconquefteert hadden , voor haar en haare fuccefTeuren eewig en
erflijk fouden blijven befitten , met al 't gene fy noch fouden komen
te veroveren; ten welken eynde de BiffchopvanMunJier tot Romen
een Brevet obtineerde, waar by hem vergunt wierde de macht en au-

thoriteytjom voor 30. jaaren te difponeeren over alle Kerkiijke Be-
neficien van fijne Geconquefteerde Plaatfen , mitsgaders de Edelen
van Over-Tj[el dwong een Capitulatie te teekenen j waar infyde
Unieaffwoercn met defe woorden: ^at alle en ygelijk^gefamenthjk^

en by[onder hier mede ireetentlijk renuntieeren , enftch van de Vnie voor
haarfelven , haaren Nakomelingen en gantfche Pojieriteyt ten eewKren

tyde affonderen , en hem Biffchop van Munter vry-\villi<r erkennen voor

haare Land- Vorjlelijke Hooge Overigheyt , enjtch van nu aan ten eevai-

gen tyden door geene oorfaken oftoevallen daarvan willen fepareeren la-*

ten, maar by hem ah haaren Land-Vorfl en Heer lijfengoed opfetten , en
diergelijkeexpreffienmeer , waarvan breeder gehandeltisop^j-sie^.

5-93. Maar hywns niet bedacht, dat 't Ongeluk ftaat voor de deur, als

't Geluk het hoogfte is^dat de Gcluks-verwifTelinge van alle heerlijk-

heyt moet gehoorfamen de omfv/icringe van het Rad van avanture,

daar door niet alleen alleStaten tot het top-punt van haare hoogheyc
op ryfen , maar ook tot haar voorige leegte weder nederdaalen , en
ook wel geheel te gronde gaan; en dat de voorfpoedigfte progrefTen

gemeenlijk hebben haare tegenfpoedigftc revolutien en verwüTejn-
gen, voornamentlijk als fy begonnen zijn door Ambitie, Haat, Mis-
gunft en trouloofe Bond-breuk , en voorrgefct op een ^o fchandclij-

Yifii^ kea
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ken en crueUen wijfe, die haar de Heydenen felfs foudenontfien

hebben.

v^ant irn "e-
^" ^^ ^^7 Jgnofcerdc , of niet wilde gelooven , dat het Geluk fijne

i.ikkeertiich feekcre perioden heeft , en door de tcgcnfpoet op de hielen gevolgt
"'^'

werden, (o kan hy fulx leeren aan fijn eygen exempel , hoe dat hy op

het punt van fijne grootfte progrefTcn , en als hy niet eens twyffelde

aan de conqucfte van debeyde weerlofe , en van alle nootfakelijkhe-

denonvoorfiene Provinciën van VrieflandQn (jroemngen , is gefteut

en fo ongelukkig geworden, dat in plaats van voort te gaan in fijnea

vidorieufcn cours, hv naderhand niet alleen geen ecnigen voet aarde

meer heeft gewonnen, maar ook in fijne ambitieufe DefTeynen fodaa-

nigisgetravcrfeert , dathyeenige plaatfen weder ongelukkig ver-

loor , en al de refteerende wederom mofte geven aan de Wettige Ey-
genaars,dien hyfe ontnomen hadde,fo dat hy niet anders heeft over-

gehouden, als den blooten naam, van Meefter geweeft te zijn over ee-

nige verwonnen Steeden en Forten , en van te mogen feggen met die

van het ongelukkige Troya : Fmmus Tro'es. Want wat heeft hy nader-

door fijne hand ondernomen, dat hem gefuccedeert is ? Hy meende fijnen buyt

ca""e^r' 'l^'^o"^
tc vetmeeten door Caperyen met kleyn Vaartuyg op deZuyder-Zce,

óezu)dtr- maar wierd wel haaft door deHollandfcheUytleggerseenigeCapers
^"'

quyt, en voorts ingejaagt, en fo nauw befljoten gehouden, dathy
noyt weder trachte de Zuyder-Zee te ontveyligen. Eenige fijner

Soldaten hadden haar begeven na't'Eyland Z^rk^, in meeningeom
diz uyt te pionderen , maar in plaatfe van buyt te maken , wierden fy

fclfs tot buyt , alfbde Inwoonders haar gevangen namen, en naar

endoor fijne Enk/jdjfen ovetvoefden. Niet beter fucces hadde fijn voornemen op

deS"evncn'ü^. de LemmcY , want na dathy defe plaatfe, zijnde een fchoon Dorp
rfeLRM- '

aan de Zuyder-Zee gelegen , uyt de Kuynder vergeefs hadde doen
^

opeyfchen, en preparatie maakte , om 't felve door geweld te ver-

meefteren , veranderde hyvan rcfolutie alleen op 't geficht van een

fchaduvve,ficndedeWagensen Vluchtelingen, die by de Lemmer den

Zee-dijk en Binnen-weg heen en weer pafieerden , van verren voor

fecours van Krijgs-volk aan, waarom hy defelve niet dorft naderen.

opEViDEN. Niet min fchandehjkalsongclukkig was des Bifichops intentie op

de Stad Embden , die tot haare fecuriteyt altijd met eenig Garnifcen

van haare Hog. Mog. be(et is. Hy verfocht in de maand van /«//, dat

defe Stad haare Gedeputeerdensaan hemwildefcndeninde A^/VrnvÉ--

Schans, om met hem te accordeeren over haare tranquilliteyt en ruft;

De Magiftraat , hoewel fy in defcn Oorlog neutraal was, fond echter

haare
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haare Gedeputeerdens na de gedefigneerde plaatfe.om aan te hooren

de prcpofitie.die den BüTchop (cude willen doen. Defe Gedeputeer-

dens met de Miniftersvanden Biffchop in conferentie komende,

verftonden dat fijn begeeren WnS , dat de Stad Emden het Garniloen

der Staten foude doen vertrekken , en in plaatfe van dien twee diiy-

fent man vanfijn volk tot befettinge weder innemen, waar op ly tot

antwoord gaven,dat fy daar in niet fouden noch mochten condelcen-

deeren, voor en aleer fy met haare Hog. Mog. daar over fouden heb-

ben geconfereert. Hoe! vraagden de Bifchopfe, wat volk is dat >

De Heer Fenwen mede- Gecommitteerde van Emden vraagde daar

en tegen; Hoe ! fcheeren wy malkanderen ? Zijn de Staten Gene-

raal der Vereenigde Nederlanden de geheele wereld door met be-

kent? Ta antwoorden de Bifchopfe: Sy zijn 't geweeft,maar zijn't nu

niet meeriop welke impertinente redenen de Heeren van Emden haar

affcheyt namen , en weder na haare Stad vertrokken , daar ly haar

wedervaren rapporteerden , waar op volgde , dat de Magiftraat den

Bifchop zijnen Eyfch als onredelijk plat affloeg , en verklaarde met

baare^öo^-^-Zo^. in alle vrientfchap te willen leven.

Voor Groeningen wierd hy noch beter gelcert, dat lijne
^^ ^^

Fortuyne omgedraaytwas; want hy daar geen voordeel trok van gkoenin

fijne gewaande Intclligentien en Creaturen daar binnen ,
maar vond

fich genootfaakt die Stad naar een Belcgeringe van 6 wecken fchan-

delijk te verlaten, fonder vanymand opgeflagen of gedreven te zijn.

Defe Stad , waar na de geheele Provincie geheeten is, willen eeni- ^Befd.rvvn

ge , dat haaren naam fchuldig is aan eenen (jrumm , die een Trojaan ^,„^,„

was , doch van Mmjierns geoordeelt word een der oude Gallen ge-

weeft te zijn, 't welk waar foude zijn na de opinie der gener,dewelke

geloven, dat de Franfche van Tro/^ oorfpronkelijk zijn ,
gelijkhier

vooren op pag. 28. en 29. kan aelefen werden. Doch de Vnelche

Hiftorye-Schrvvcrs ontkennen fulx,feggende dat de Vader van Gm-

«/«J.was genaakt Gado, wiens Over- Groot-Vader een P^neswas, die

defe Stad en Provincie den naam foude gegeven hebben.

Groemngen leyt rondom gefortificeert met 17 fwaare Bolwerken, <Jj.mit^

met treffelijke Fauche-brayen , en een extraordinaire breede en die- s,u,atis

pc Gracht , waar uyt de Wallen met een ftcene Barm zijn opgehaalt.

Het Land omheen is van die laagte , dat het , behalven alleen aan de

Drentfe -^Jide , kan gcinundeert werden , 't welk op het aankomen

der Vyinden ookgefchiedc door het doorftecken van Dijken en

Dammen , door het uytlichcen van de Schut-deuren en op het open-

ftellen

en op

j:e vJn Jiti'

lifii-aje
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ftellen van de Sluyfen ten platten lande, en door het leggen van twee

Dijken binnen de Stad in h&x. Loopende-Diep , d'eene by de 0^<f/;-

marks 3 en d'ander by de Kraan-poorte , waardoor het water, dat

uythet Drent komt affakken aan d'eene zijde wierdeopgeftout tot ^

over 't land, en het Zce-water van d'andere zijde belet , door de

Stad weg te loopen. Tot difficilder acces voor den Vyand wierden

atgebrookende Bruggen van de Heere-poon , O ojier-poort , en het

klQjnt Steennl-poortjen, En alfo de Stad met diverfe Voor-Steeden ,

Tuynen en Plantagien belemmert , en effedive verfwakt was, wierd

fulke faute verbeetert door een cordate refolurie, datalledefelve

voor de Heere- en Oojier-poon: , gelijk mede voor de Ehbinge-roort,

u4' Poort en /Cy<?^«-ooörr wierden afgebrooken , en omgehouwen ,en

eenige weynige afgebrant. De Schans Velfs-z^ijl , alfo deleive voor

een Havenen Voorburg van defe Stad-verltrekte , en de Comman-
deur by eenige gefufpedeert wierde van intelligentie met den

Vyand , wierde aanbevolen aan de Vigilantie van een trou en dapper

Soldaat. Defe conftitutie van Fortificatie en Situatie mriakten defe

Stad fo fterk en inaccefïibel , dat de Vyand niet dan op ecne plaatfe,

teweeten van de DrentfeKant, tulTchen het Schutten-diep en het

Hoornje-dtep defelve konde naderen.

Conflitutie Hct Provincial Magazi j n was wel geftoffeert met Artillerye , Ge-
van'c ^^^s^- y^eer, Ammunitie, Provianden verdere Inftriimcnten , fodatdaar

in van den beginne der belegeringe geen notabel gebrek was,en wat

daar in naderhand begon te manqueeren , wierde gelrppleert fo uyt

Fne(landi als uyt Holland , alfo de vaart van het ''B^ydiep nochvry
en open lag, zijnde in de Provinciale Caffa noch in voorraad de

quantiteyt van 200. duyfent guldens, daar uyt de Militie niet al-

leen op defe Provintie, maarookop//ö//<?«<3^gereparcieert (diena-

maals binnen (jroemngen quamj geduyrende en ook na de belegerin-

ge promptelijk wierde betaalt , lulx dat het verfchot over 100. duy-

lent guldens bedroeg,

en vjn het Het geheele Garnifoenjdat by de monfteringe op *t aankomen van
Girnijotn, den Vyand geen 1 2. hondert mannen kondeuytlcveren , beftont al-

leen in 2.33. oude, endereft in nieuwe Compagnien, die noch

niet vol-wor ven waren. Onder defe waren 4. Coraetten paarden,

waar van Rit-meefters waren Lulsborg , den jongen Broersma , Hen-

dnk^en lan Sikjk^nga ., ende 3. Compagnien Dragonders onder

de Heeren Nellis vanbever , Stuart en Tferman. Doch ditkleyne

Garnifoeninfo groeten Stad wierd wakker gefecondeert door de

£oede
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goede Ordre en dapperheyt der Hooge-Officieren Conder dewelke
pen out en feer ervaren Soldaat , namentli jk Carel Rabenhaupt als L\
G^werW over Stad en Lande het Oppcr-Comraando hadde,hebben-

de tot fijne Afliftentie in qualiteyt van Commandeur over de Infan-

terye den Heer BernhardHertog tot Holfteyn en Vorji tot Pleun,en over

de Cavallerye en Artillerye den Overften Stoltfenburg,die de geheelc

Militie een Eed van trou en dapperheyt afnamen) en door deonge-
meeneCouragieder Burgerye, beftaandein 18. Vaandelen, daar on-

nfir'-tr*"^

'^'

der betrokken waren alle Burgers-loonen en Ambachts- gefellen bo-

ven de iS.jaaren out zj^nde^en noch 4. Compagnien,dienieugefor-

meert waren uyt geprivilegeerde perfoonen,die geen tocht ofwacht -

pleegen waar te nemen , als mede een deftige Compagnie van i yo.

Studenten, dewelke in defe gemeene calamitey t Mmervam quitecr- en Siu !;«-

den,en Mars provifionelijk tct haaren Patroon verkoofen, en onder '"2^0^^^!"^»

't commando van haaren Capiteyn Wicher Wtchers , Lieutenant ^f- wier.'.

gerus ten Berge en Vaandrich Scato (jokkjnga altijd inde Fauche-

brayen , en daar fy den Vyand het naafte waren, wacht hielden i Als

mede door de goede harmonie en eendracht der Regenten, onder
dewelke hoewel eenige gefiifpe<5tcert wierden , nochtans niemand
heeft doen blijken 't minfte teeken van flauwhertigheyt , maar wierd

door ordre van de Overigheyt gedrukt , en door de Hopluyden aan

de Burgers uytgedeelt een Formulier van den Eed van getrouwig-

heyt,die defelve aan de Regenten, en defe weder aan de Burgers met
opfteekinge der Vingeren in de Kerken folemnelijk befwoeren.Hier

op wierd nauw geobferveertelx conduite, en wierden geapprehen- Twee per-

deert twee perfonen, zijnde de eene een Boer,en de andere een Por- den s;eexe-

'

tier,beyde befchuldigt van verraat,die op den i^ Itily met de dood cu'.c;rt

wierden geftraft , ter oorfaake, dat de eerfte Lnwert Fok^ns op het

aanraden van Schuylenburg met den Vyand hadde opgerccht een

fchriftelijk accoord, om de Old-^mpten aan den 'Btjchop tefub-

mitteeren , op defe conditien : Dat de "Bijfchop als Opper-heer jaar-

lijx 5^0. duyfent , en Schuylenburg als Droft j. duyfcnt guldens

fouden genieten, dat de Zee-dijken en FortrclTcn loudcn gemaakt en

onderhouden worden op koften van 't OU-^mpt^daav toe 't felve te

baate foude komen de Sauve-garde , fo uyt de Omlanden werden ge-

trokken j dat de Gereformeerde Predicanten uyt de Geeftelijke goe-

deren fouden gegageert werden ; en dat alle Appcllen fouden devol-

veeren aan den !S/|^c^(j^, die defelve jaarlijx door 2. Advocaten van

hem af te vaardigen , en door de Old-Amfter Gecommittecrdens

Ggggg foude
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foude decidccren : En dat de ander Eppo van Vreeden geheeten, doof
de Boonn van de Steenttl-Poort eenigen tijd, om kleyn gewin, hadde
volk en Brieven laten uyt-en in-paffeeren.

De vyand In defe conftitutie wierd de Vyand onverzaagt afgewacht en te

éTitJr^ keer gegaan , dewelke door fijn goct fucces opgeblaafen zijnde ver-

trouwde hier 't felve faveur van de Fortuyn te fullen genieten , dat

hem omtrent andere plaatfen was ontmoet, komt daarcm met fijn

fchuym van volk en helfche Vuyr- werken in vollen marfch op de

Stad aan , hebbende tot fijne Voor-troupes eenige Ruyterye , die op
den

,|
Inly uyt het Drent over Haren en Helpen tot op den Hee-

ren-weg omtrent den Galgenberg marcheerden, en fich aan die van de

Stad vertoonden , dewelke opgewekt waren door de vluchtende

Land-luyden,die het geweld deler onmenfchelijke menfchen waren
ontkomen,en haar binnen de Stad falveerden. Men fond daar op ee-

nige Ruyters uyt de Stad den Vyand te gemoet,om hem te recogno-
fceeren , maar vonden hem al weder geretireert na Helpen , van waar
hy eenigen tijd daar na de Stad weder naderde , en uyt de Stad van 't

Canon , en met een fchermutfel van eenige Ruyters onder den Rit-

xnzc^Qï lanStikkmga fodanig verwelkomt wierd, dat hy 2. a 3, paar-

den achterlatende , fich weder na Helpen retireerde , alwaar hy met
meerder troupen gefterkt zijnde , marcheerde over Feyfe en "^den
nadeZ/ff^ en hcz Hujfs van 7S(jen- oor 1 1 dat hy uytplonderde, entot
fijn verblijffortificeerde , ftroopcnde van daar door geheel Vreede-

wold en Lange-wold, in meeninge, om dele Stad, als andere, mede te

verbaafen en voorfpoedig te cmporteeren, fonder dat hy fich be-

machtigde van de Roefer- Brugge en de Hoger-Brugge , die op fijne

aankomft niet befet waren, en waar over hy een palTagie foude beko-
men hebben rondom de heele Stad , al het Land omheen onder con-
tributie gefet , en alle afiïftentie en toevoer na de Stad belet konnen
hebben , en van de Zuiverder- z^tel , waar door hy al het water van 't

onder gelopen Land hadde konnen aftappen. Doch als hy hier van
namaals fijnen misflag merkte, en die 3. poftenfochtteforceeren ,

wierd hyyderreyfe, tot fijn groote fchaade, vigoureufelijk gerc-

pouffeert,alfo die poften toen met Borftweeringen verfterkt, en met
Militie en Boeren befet waren.

cen^'in'isS
^^ To ^" lï- ^^^^ paffècrden fonder yets van remarque , als alleen,

dat de Vyand fich (omtijds met eenige ruyters vertoonde, die uyt de
Stad met Canon en met partyen Cavallerye dapper gerefcontreert
wierd c.

Den
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Den ^-^. Ifiljr wierd dé Stad van'tgeheele gros des Vyands Le-

ger gcnadert , flaande achter Helpen op een groote quantiteyt Ten-
ten, en over het Schuytendiep een Brugge.

Den ^j\ dtto palTeerden 2000. Ruyters van LeeJ^die Emaülle pionJertce-

door 'f Wefter-^uartier , daar fy uytplonderden de Dorpen van Zuyd-
"'^*^ °'^^^°'

en Noort-hooren , Visvliet , Grijpskjr^ en Nieukerk^ 's Vyands Leger
wierd in tv/een verdeelt , houdende elke BifTchop fijn byfonder
Hooft-quartier,en approcheerende de Keulfche van de kant van het

BUauwe-Hnys , daar fy middelerwege dry Wallen opwierpen, om
haare Cavallerye daar achter te dekken voor 't Gefchut , dat uyt de
Stad geduyrig op haar fpeelde j en de Mttnfterfche achter den CjaU
genberg , daar fy in fo geduyrigen arbey t waren met graaven en ap- approcheerj

procheeren, dat men haar 's anderen daags 's morgens met haare "P'*^^"'^'

Loop-gravens fag geavanceert van de Heere- tot den OoJler-wegA^^t
aan fy, gelijk de Keulfche mede aan haare Approchcs, dien geheelen
en volgenden dag lullig continueerden , Tonder verftoort te werden
door 's Stads Canon, dat op haar fomtijds ageerde.

Defen \\. Iulj/\yiïennade\^uwercler-z.jjls^Q{'Gnêen 2. Veld-ftuk- word voor

jes en eenigeHaaken , met nootfakelijk Kruyt en Scherp , om den
"^'J^'^fp"'

Vyand het overkomen te beletten , dewelke met 8. Compagnien te pouffeen,

voet en eenige Cornetten paarden defen Poft quamen forceeren

,

doch moflen fich met notabel verlies retireeren,om de vigoureufe re-

fiflcntie der Boeren en Dragonders, die door den O verflen L^ Stuart,

en de Capiteynen Cland en Ripperda wakker wierden geëncoura-
geert, en met het rappier aangedreven,

Den ^. dito fag men de Vyanden merkelijk met haare Loopgra-
vensgeavanceert,m3akendedeMunflerfcheeen begin vaneenBatte-
rye ruffchen den Oofter-weg , en 't Schnyten-diep , daar van fy 's ande-
ren daags 's morgens vroeg met 5". halve Cartouwen de Stad befchoo- i^egint de

ten,'t welk docli niet langer duyrde, als tot den middag, alfo de Bat- fcMcten

^^'

terye door 't geftaadig canonneeren van de Stads Wallen toen al ont-

ramponeert was. In 't planten van defe y. Stukken waren eenige Pa- "^-f gez?e-

pen en Munniken feer yverig.om defelve te kruyfen en te zeegenen, Sac aMunriê

op dat fy daar door geiïerkt zijnde,te meer operatie fouden doen op operatie

de genaamde Ketters^ Maar hoe weynig de gewaande heyligheyt de
Stukken en de Zeegenaars felfs bedekt tegens 't ongeheyliade Canon
van de belegerde, bleek daar uyt,dat een defer Munniken, als hy met
die zegeninge noch doende was, uyt de Stad fbdanig wiert getroffen,

dat hy in flukken verdween,en ter hellen fcheen gerukt te werdenjen
Ggggg 2 dat
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dat die gezeegendc Stukken metter haaft wierden gelamt ; Daar en

boven opereerden defe Stukken contrarie de inbeeldinge defer zee-

genaars, wantin plaatfe, dat die haare Geloofs-gcnotcn verfchoont»

en de genaamdeKetters befchadigt fouden hebbenjfo wicrt door een

van de eerfte koegels ter neder gevelt de geevel van een hiiys , daar

voor eenMarien-beelt en deDryKonin^en uytgehouwen ftonden,en

dat de Roomfch- gefindcn voor een der voornaamfte Kerken diende.

Den 28. /^^{/ was de voorfz. Battcrye noch foontram poneert, dat

kc.i'. 't Canon by na geheel ftil ftond,en in plaatfe van 't welke de Mortie-

ren omtrent den middag voor de eerfte reyfe Bomben , Stink-potten

en andere Vuyr-werken in de Stad begonden uyt te fpouwen met fui-

ken cfFedjdat eenige huyfen aen de Zuyd-zijde der Stad feer befcha-

digt , en eenige tot een puyn-hoop gemaakt wierden , voornament-

lijkjals de Vyand tegcns den avond t'elkens met 9.Bomben en Bran-

ders te gelijk begon te ageeren, waar door uytnemende fchaade fou-

de gecaufeert zijn geworden, fo niet de Heeren Burgermeefteren en

goedje onfre Raad in tijds en vocrfichtiglijk geordineert hadden , dat eiken Bur-
gcPckwiaJ, ger een tobbe met water voor lijn huys, en ceneop Solder, als mede

by nacht een brandende kaarfe by de deur in voor-raad mofte fetten,

en dat de ^l^/f^wo^iVr^ in dryen verdeelt elke nacht een derde-part

moft paffen op het dempen van de Bomben , en 't bluiïen van den

Brand , daar in fy niet min haare getrouvvigheyt , als onvermocyden

y ver toonden , en ixi fneedig op paften , d.it de Br^nd geen mcrkelij-

<o dat fy ke fchaade veroorfaakte. De Bomben , die fommige 334. hondert
«la.irnawcy- pond woegcn, viclcn door de dakken tot beneden in de huyfen, daar

"urdcnr 1)' door haarc kracht dikwijls eengeheel huys om verre wierpen,

'c welk in het begin eenigen fchrik onder de Burgerye veroorfaakte,

die doch niet langer duyrde, tot dat fy geleert hadde, dat men het

gevaar der gener, die op de ftraat vielen , licht konde ontkomen , als

men fich vlak voor de aarde nederleyde. De Stink-pctten of Bran-

ders die met een vlammende ftraal quamcn aanfettcn , wierden noch

minder geacht , fo haaft de Burgers bemerkten , datfebehalven het

brand-ftichten geen fchade konden doen , na dat de Loopjes , die-

der om heen inftaaken , haare koegels geloft hadden.

De Keetels, waar in de Vyand fijne Mortieren geplant hadde,
waaren fo diep , dat het Canon uyt de Stad , hoe fwaar het ook was,

vergeefs daarcp geloft wierd.

Den
\l.

dito bracht de Vyand toe met het werpen van Vuyr-wer-

ken, hcopende daar door de Stad in verflauwingeenoneenigheytte

bren-
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brengen, 't welk hem fo verre miflukte, dathyin plaatfè van dien

bemerkte der Burgeren coiiragie en verbitteringe tcg-jns hem aan te

wafTenjdaar over hy fich niet minder verwonderde,als over de Bom.-
ben, die de Belegerde hem uy 1 3 . Mortieren mede toefchooten , de- ^ . n

, „

welke hem felfs brachten tot alteratie en Ait erkentenifTe , dat fiilk fchict^n'ook

geweer geen recht Soldaten geweer was , hoewel hy echter de vol-
"J^k'.",'-^'

gende dagen continueerde, om fich daar van te bedienen, ftellende

al fijne hoope in der felver kracht , en latende het Canon ruften , ^\z

hem weynig voordeel bybracht , alfo het t'elkens ontramponeert en
gelamt wierde uyt het Canon van de Stad , dat van verfcheyde
Bolwerken gelijkerhand daar op vuyr gaf. Immiddels avanceer-

de hyftcrk fijne approches tot aan 't Contrefcarp toe, en dedeop
den ^°. dito 's nachts een hecvigen aiïault op de ^duwarder-Ztil , enrepouf.

j 1° • • 1 • rn. c ' ï • ,
^<^"f" den

daar hy niet mm heevige relilientie onthng , invoegen hy eenige do- Vy^nd by

den na liet, en met bebloede koppen weder te rug trok, vindende fijn '^^^^"^"'

befte gemak en minfte fchaade by 't gebruyk van de Mortieren, daar

door hy op den ^^dito zijnde Sondag belette, dat de Belegerde in

haare beyde Gjft-huyfen, naar gewoonte, niet langer dorftcn predi-

ken i En meenende , dat de Belegerde nu fouden inclinceren tot het

overgeven , om van fijne vernielende helfche inftrumenten eens be- ^

vrijt te werden , fond hy een Trompetter en een Tamboer, dewelke
verblint ingehaalt zijnde,overleverden ccnBrief van den Kem-Vorfi p ,, . •

van Keulen en den Bijchop van Munfler» daar by fy de Stad opeyften, fyfr in de

en iramiddels alle vyandelijkead:ienftaakten,'twelk als die van bin-
^"''"{''

nen navolgden , gaf den L\ (jeneraal Rabenhaupt ordre , om fter-

ker als voorheen te fchieten, daar op de Vyand, die hen met mecnig-
tebuyten fijne approches vertoonde, fich weder daar binnen fal veer-

de , en van gelijken met de Mortieren antwoorde , fo dat dcor 't ge-

raas het gehoor verdooft , en door 'r vuyr het geficht verblint wierd
van alle de gene , die de Wallen naderden.

Den". /,''^^^^ fond den Heer T^^ï^fw^^rsf^'f den voornoemden Brief

aan den Prefidcnt Cluv'mge, die daar op den Ouden en Nieuwen^

Jüaad, mitsgaders de Taalmannen tn (jefvcooren Gemeente dcde ver-

gaderen , om te delibereercn , wat te doen ftont ; en wierd met een-

paarigheyt verftaan , dat men het uyterjle foude afwachten , en liever

goet en bloet fpendeeren , als de Stad overgeven ^ 't welk den Vyand
door een brief met den fclvenTrompetter cnTambocr wierd bekent

gemaakt,dewelke's avonts een tweeden Trompetter fond ten felvcn

cynde als voüren,maar moft met defelve an twoort weder retireeren.

Ggggg 3 Dien
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sententie te- Dien felvcn dag hoorde men alomme door de Stad met Tromme-
gens

^7"'- len en Trompetten publiceeren de Sententie van Wiibold Broerfma
r/M iverd oe- r ^ i i ^ i ^ i i--i t ;

publiceert, geweelen Colonne! en Commandeur van Coeveraen, namentlijk ,aat

hy doorfijne verraderyenfo int overneven van T)eventer,als infijn overlo-

pen tot den Vyandgepleegt hadde Crimen Laefas Majeftatis, en daar door

vervallen vpas van allefijne digniteiten , en verbeurt hadde alle fijnegoede-

ren , en d^t wanneer hy hier namaah mochte kanten te geraken in handen

van de luftitie , hy met den Spaarde [oude gefiraft worden , datter de

dood na volgde.

De Stad wa. Den
l^-j^Xfti

^^^^'^^ §^^^i^ '^^ voorlgc dagen , by den Vyand toe.

zydeïnüor- g^bracht met het fchieten van fijne Vuyr-^ werken , die fomtijts wat

log, dieper in de Stad vloogen, als vcor heen , waar op het verhuyien van

deOoft-. en Zuyd- zij de na het Noorder-gedeelte van de Stadüch
weder vernieuwde , fo dat men daar niet alleen alle de huyfen , hoe

enam dean. flecht fy ook waren , maarookde Hoepen en ftraaten van Volken

jneen^ke^r^ ' Tenten vetvult fagjin allen fchijn, als of het daar boere Kermis was,
mistijd. immiddels dat aan de andere zijde , als op een Treur-Tonneelaan-

fchouwt wierden alle ruïneufeadien.die den Oorlog nafleept. In de

Een uytvai mlddemacht fcheepten 50. man met een Turf-pont over de Gracht,

bimie'n^""
en deden een heevigenuytvalin deapproches van de Keulfche Vol-

keren, daar fy in der haaft eenige nedermaakten, en met twee gevan-

gens weder retireerden,om van den Vyand, die met alle macht quam
aandringen, niet afgefneden te werden van haare Turf-pont , daar

mede fy haar weder in de Stad fal veerden, ondertufTchen dat de Stu-

denten, die zedert den 'g /uly continueelijk poft gehouden hadden in

de Fauchebrayen,met haare mufquetten dapper op den Vyand char-

geerden, en niet weynige deden ftruykelen,dienoitwederonftonden.

Een attaque Defen uytval behaagde de belegerde fo wel , dat fy 's volgenden
°i*''^^^''"f* daags opdefelve wijfe't werk hervatten met ijo. man onder het

commando van den Capiteyn Huyfer, die in de Keulfche Approches

alles nederhakten,dat haar voorquam,en retireerden weder na haare

Ponten met meer dan 20. gevangens en fchoonen buyt, als 's Vyand
Cavallerye op haar aandrong, zijnde onder defelve gevangens een

Overfte VVachtmeefter en een Lieutcnant van de Granadiers , die te

famen meer als duvfent guldens , meefl: aan goude fpecicn, aan de

uvtvallersmoftcn ten buyt laten met andere koftelijkheden. Defe

Een anderen ^"^^^^^^ wïlde de Vyand vergoeden meteen attaque op 't -^9'^«>/>,

uytval. dat hymet alle force wilde pafleeren, doch vvierd door de goede or-

dres van de Heeren Starkenborg , Tamminga^ Iargen en Alberda

fo
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foontfangen, dat hy met veel fchaade moft aftvijken, daarover
fijne gramfchap noch meer ontftak , invoegen hy dien heelen nacht
de Scad met meerder en fwaarder Bomben en Branders befchoot,
als ooyt voorheen,waar uy t in de Peper-ftraat ook een huys aan brand
raakte, dat voornamentlijk door de vigilantie der Mennoniten ge-
bluft wierd, werdendeeenderfelverin'tblufTen meteen Granaat
gedoot, alfo de Vyand op 't Jicht van dien brand vinnig aanfchoot,
en wederom fo beantwoord wierd , dat hy dien nacht fich uyt de
Loop-gravens niet dorfte hafardeeren , om de voorgemelde doo-
dcn te begraven , dit 's morgens noch op 't veld lagen.

ï^s"
V^^uguft; ^3g "^^" ^^ Stad heel verheugt fo over de afliftentie oe stad

van 230 manuyt Vriefland, als over het arrivement van 14. Ooft- "or^geafli^

Indifche Retour-fcheepen voor T>elft-zjjl , waar op fy ookfo moe- '

dig wierd , dat fy niet alleen een Vyands Trompetter onverhoort af-

wees, die fich tegens den avont voor de poort vertoonde, maar
*s nachts op 't flaan van allarm , die niet voortging , haar ook fo

dapper inft elde,dat elx fich om 't feerfte na de Wallen haafte,komen- en raaknn

de felfs veele vrouwen en kinderen haare mannen en vaders alliftee-
^'"'"•

ren, en fcude een feekere vrouw haar ongeval niet ontkomen zijn, lo

ï:y door een aanfienlijk Heer niet was gered geworden uyt de han-

den van andere vrouwens,die haar ongenadig traóteerden,om dat fy

een flauwhertig woord van overgeven haar hadde laten ontvallen.,

De twee volgende dagen confumeerden de Vyandmct hetfchie-

ten uyt de Mortieren , en met het verdiepen en verbreeden van fij-

ne appruches tot fuiken ruymte, datter een geheele Compagnie
Ruyters bedekt in konde marcheeren.

Op den ^^5?^. heel vroeg in den morgen- ftond attaqueerde de ^Atuque op

Vyand het Retrenchement by het kleynePoortjen , te gelijk met de ment.

Hoger-brHgge een quartier uyrs buyten de Stad, In de eerfte attaque

hadde hy reedelijk fucces , alfohymet 300. mannen 't Retrenche-

ment dicht was genadert , eer die van binnen het gewaar wierden ,

daar op elkom't haaftigft fijn geweer greep, en alle te gelijk los

branden, fo datter niemand meer den Vyand met fchiet- geweer kon-
de afkeeren, waar door defelve occafie kreeg , om de Borft-weerin-

ge te beklimmen, 't welk die van binnen fiende , vluchten over een

bfuggetjen tot inde Fauchebraye.daarfy van y.a6. KcuJfche Solda-

ten gevol^t wierden , die fy gevangen namen. Het eeraas van defe c'^^I
''°°!'

Attaque cauleerde een cwecden Allarm , in dewelke de Vyand door 'naiia

veheraent fchietenfich geconftringecrt vond het Retrenchement iq
"'''"•

ver-

d.iar door de
er

arin
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verlaten, cnmct verlies van cenig volk fich weder te begeven naar

fijne werken.

Attique op De andere Attaque op Hoger-brugge was heel contrarie de voor-
Hoger-brug- gaande,want fo haaft hy met eenige ichuytjes over het geinundeerde
"^'

Land aannaderde,vond hy fuiken heevigen refiftentie van de Boeren

en Soldaten, die onder den Capiteyn RejintCLint dien pcft mes2-
^tukjes Canon bewaarden, dat hy confuleiijk vluchte, en eenige Of-
ficieren en gemeene Soldaten met een Schuyt vol Geweer,Schoppen

en andere Oorlogs-inftrumenten achter liet, dat binnen de Stad

wierd gebracht. In defe nacbt hadde de Vyand mede vervaardigt een

Batterye met 6. Stukken , die hy met den morgen-ftont op de Stad

lofte, dat niet langer duyrde, als tot den middag, want toen alle

de ó. Stukken al verlamt , en de Batterye ontramponeert was.

De vyand j^g^, ^9 ^•''

" bcfcliaadiaden dc Munfterfche de 5'. Mariens Kerk
fchiet met ^ 8 .^»^«/?.

, i t^ i

gioeyendc en Toom geweldig; met glocycndc Koegels, eneenige huyfenmec

m« ?er'-ifte Vergiftige Vuyr-werken, daar door echter,tot verwonderinge,geene
Vuyr-wcr- ofwcynig menfchcn geraakt wierden, waar mede de Vyand de twee
^"'

volgende dagen ook confumeerde , en fijn vergramt gemoet koelde

met het violeeren van eenKerk,die hy anders lelfs voor heylig hielt;

want een koegel vloog door 't dak van de Kerk, een door'tHooge
Choor,en een ftuyte op de gevel van't Hooge Choor af; In de Toorn,

'

op des Toorn-wachters kamer , byfonderlijkin hetkoftelijkeUyr-

werk en Klokken-fpel wierd groote khaade veroorfaakt , bcyde de

Uyr-wijfersaan deZuyd-en Noord-zijde wierden met Canon koe.-

gels doorboort, tuflchen de tweede en derde Trans wierd een groo-

te breiïe in de Zuyd-ooftcr hoek van de Toorn gemaakt,welke fcha-

devandemeefte Burgers meer beklaagt wierd , als die een ygelijk

en bedient in fijn particulier geleden had dc. En als dc Vyand fag, dat noch dit,

vcis-KunAT nochdehulpe van Simon Petrus yets opereerde tot fijne intentie,

riep hy tot hulp Simon Mdgtis , in allen Ichijn , als ofhy uyt FirgiliHi

hadde willen (eggen ;

FleHere fi nequeo Superos , uicheroma moveho»

Dat is:

Wtl my den Hemel niet verhooren ,

So [al ik^ 4'Hel daar toe bekooren.

Want hy in de Stad fmeet een groote Bombe;in dewelke,na dat ff

ge-
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gedemt was ,
gevonden wierd een kooperePiaatjcn , daarcpdefc

Letteren en Charaders waren gegraveert , die niemand konde ver-

ftaan of uytleggen

:

Als op den j^ ^i|l„yj,- de Stad uyt r^/V/Z^^w^s^geaffifteert was gewor- De Rad word

den met 20. duyfent ponden Bos-kruyt, en 2. duyfent guldens °"^^""'

tot bctaalinge van't Vriefche Volk, quam daarin mede tot fecours

een partye van meer als 100. man Koningmarkj Voll^, ^n 3 ^ . Schee-

pen uyt Holland voor de Boom, daarmede Sijn Hoogheyt de Heer

Tr'tnce van Orange , die tot behout defer Stad uytnemende forge

droeg,een Regiment van 14. Compagnien voet-knechten onder den

Overftcn lorman met jo. duyfent pond Boskruyt , fond, die in het

gcficht en tot luiken fpijt van den Vyand arriveerden , als het vreug-

de verwekte in de Belegerde.

Den n. ^Hgtiftt bracht de Vyand toe met ftil fitten , fonder eeni-

ge violentie op de Stad te pleegen , daar op fich de Stad van binnen

ook fo llil hielt , dat de nieuw aangekomene HollandfcheTroupen

vraagden,of de Vyand al vertrokken was. De grootfte beweeginge,

die men dien dag in de Stad fag , beftont in 't intrekken van 't voorii.

Volk , dat alvorens , eer het de Poort door mochte marcheercn, den

gewo:'.nlijken Eed aan den Heer Qol^ki^ga mofte afleggen , daartoe

hy expres was gecommitteert.

Hhhhh De
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De dry volgende dagen viel niet remarquabels voor,werdende al-

len ten weder-zijdenflauwlijk gecontinueert metfchieren , dat de

meefte fchade dede in de Approches van den Vyandjwaar by noch de

fchrik voor de uytvallen der Belegerde oorfaak was, darter veele Sol-

daten voor en naar deferteerdenjkomende op den ^. <^//o 's morgens

vroeg voor de Poort de Munfterfc Brand-wacht fterk 27. man , en

tekens den avont een vry fterker partye , die alle op Tipfendaal in de

gemeene gevangenilTe wierden geconfineert, alfo men haar niet veel

vertroiide. 's Volgenden daags fag men 's morgens vroeg weder voer

de Poort een partye deferteurs, die by de andere op '^ofmdaal raak-

ten. Het flap canonneeren van de dry a vier laatfte dagen verander-

de defen morgen fodanig , dat de Vyand alle krachten te gelijk in-

fpande , en van y. Batteryen met meer als 30. heele en halve Cartou-

wcn,vuyrige Koeaels en Granaten, en met de Mortieren veele Bom-
ben en andere Vuyr-werken inde Stadfchoot in luiken meenigtCj

dat het fcheen Scherp te hagelen , waar door de Conftapcls op de

Wallen haar eeniger maten verlegen vonden , wetende byna niet,

waar heen fy haar fouden keeren ofwenden , alfo fy den Vyand van

alle zijden hadden te obferveeren , die voornamentlijk daar op toe-

leyde , om de Batteryen der Belegerde te deftruccren, welk hem ten

deele gelukte , alfo die by de Ooftcr- poort raakten tot ongebruyk

,

daar verfcheyde Canoniers dood bleeven. In de Stad deden de koe-

gels mede byfondere fchaadeaan gebouwen en aan eenige menfchen,

dat in 't begin war alteratie onder de flauwhertige caufeerde, 't welk

over ging , als men des Vyands Canon feer fag verlammen , en fijne

Batterven feer vervallen door 't Canon uyt dr Stad, dat daar {o heevig

op flanqueerde, als 't lijden konde,onderrufrchen dat de Stads Mor-
tieren mede niet weynig fchaade deden in 's Vyands Loop-gravens

,

van waar men dikwijls veel gekerm en gejammer hoorde in de Fau-

chebrayen , die door't fchieten der mufquetten meeften tijdalsin

een vlam ftonden , voornamentlijk den volgenden nacht , als 't Grof
Gefchut ftil hielt, en de Batteryen ten weder-zijden gerepareert

wierden , voerende de Belegerde op haare Batteryen fo veel fwaare

Stukken, dat fy den Vyand 's volgenden dags elke fchoot wel met 4.

a j'. weder beantwoordenj waar door hy fo begon te verflauwen, dat

hy tegcns den middag het canonneeren byna geheel naliet , en fich

kruyt'"van^^* n^ct de Mottiercn wilde revengeeren, die t'iamen niet fo veel quaats

^""^ ""'y''-^ in de Stad deden, als een Bombe der Belegerde, die in 's Vyands wer-

bjind , ken viel op een wagen met Boskruyt geladen,door welkers kracht al

in

doch beant

woort fiilx
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in (3e lucht vloog , datrer omtrent was , en de ftukkcn van menfchen

en paarden fich omheenen met meenigte verfpreyden , fo dat de Be-
legerde het felve van de Wallen als een blye Tragcedie konden aan-

fcnouwen,werdende defelve dien dag niet minder verheugt door de

getrouwe affiftentie van Holland, alfo fy van daar te fcheep ontfin-

gen diverfe heeleCartouwen met een grootequantiteytBoskruyt,

Canon en Mufquet-koegels , als mede andere nodige Oorlogs-ln-

ftrumenten. Om dat de Vyand dien dag dikwijls door de Oofter-

enHeere-poorten fchietende langs de ftraatcn flanqueerde , gaf de

Heer Ti^benhaupt ordre,om defelve met mift en vullis te floppen,ge-

lijk ook gefchiede.

Den ,^, Angttjit wierd door gebracht met fb fterk fchieten , als De vyand

men ooyt gehoort hadde, en de volgende n?cht maakte de Vyand aaniiaa op

met 400. man een aanfliig op de Rujlfer-hrugge , dewelke hoewel ^"^'5'^'^"

maar met 13. a 14. man befct was , edoch behouden bleef door de ''

'

waarlchouwinge van een Boer , en door de afliftentie van de Hogere

h:igge y van waar een Veld-ftuk medegebracht zijnde den Vyand
met twee fchooten verjoeg uyt de huyfen,daar in hy fich aan de over-

zijde vaneen water onthielt, fo dat hy meteen groot gefchreeuw re-

tireerde,werdende door die van RHyjfer-brugge fo fterk achtervolgt,

dat defelve noch veelenederfchootcn, en 40. gevangen kreegen.

Door verkheyde diergelijkerefcontres wierd het getal der overlo-

pers en gevangene fo groot , dat de Belegerde geraden vonden , om
twee a dry hondert Franfche en Weftphalingers uyt defelve t'fcheep

naar Holland te. fenden , en de Duyticheby haar te behouden , en
onder te fteeken.

De vier volgende dagen pafTeerden alleen onder 't geduyrig heen ^f ^"i

en weer-fchieten , fo met Bomben als koegels en ftraat-fteenen , ko- condeert

mende dagelijx veele deferteurs van de eene , en nieu geworven Ko- """ ^"^"^ >

ningsmarks-Volk van de andere zijde binnen de Stad , fo dat in het

iaatfte de militie in de Stad fo vermeerde , dat de abondantie nu fo

groot , als in 't begin het getal klcyn was , zijnde binnen de Stad niet

alleen 4. Groeninger,maar ook noch 7. Vriefche Compagnien geko-
men van het Garnifoen, dat uyt Coevorden wasuytgetrokkcn , en
lang hadde om heen gefworven.

Op den i^. dtto quamen binnen de Stad eerfteenige Overlopers;

Daarop den D. Generaal Aylva , om met den Heer 'J^benhaupt te

aboucheeren ; Daar na den Overften Lieutenant vf . Huninga met
cenig gecoramandeert voIk,daar mede hy een entreprife voor gehad

H h h h h 2 liadde
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hadde op Ae JSTieuwe-Scham , die hem mi Qukt was door de trouw-

loosheyt der Boeren van 't Old-^mt , die Iiaar als Gidfen in de nacht

van den weg afleyden , en in ongebaande en modderige plaatijen iic-

, ten ftaan,haar fclfs begevende na den Vyand, dien fy adverteerden j

Een Tam- En eyndelijk een Vyands Tamboer voor de Stad komende vvierd ge-

voor de fiad, blintdoekt binnen gevoert by den Heer Raljenhaupt,zzn wien hy een
doet cea Miflive overleverde, in dewelke TrinsWtlletnvan FHrfienberg ver-

focht , dat hy de boven gemelde 2.. Officiers , zijnde d'een een Ovcrfte

Wacht-meefter , en d'ander een Lieutenant van de Granadiers, /ö/z^/e

wogen lojfcn, of dat men defelve anders na haare cjualiteyt foude willen

traHeeren , en dat men hem ecnige confitHjren wilde laten toekomen , om
eenige Hejfifche Dames te tra^ieeren , die hem in't Leger waren komen

daar op hy falueeren. Waar op de Heer Rabenhaiipt tot antwoord gaf , dat het

onifan^e. ^^^^ manier wa^f, voorname Gevangens los te laten , fo lang^ de Vyand voor

de Poort lagi Wat het traóteeren aan ging, dat men hier daar in vry

liberaalder was , als fy omtrent het traÜement van onfe Offeieren tot

Campen en Zwol , met tegengaande defelve een eerlijk^ran^oen pre-

fenteerden i en nopende de Confituren , dat men m de Stadfo befg

was, om kyuyt en loot op te dijfen , datmenaanfodanige lafferytjesnist

eens dacht.

Den voor-middag vanden ~\. dito dede de Vyand voor 't laatfte

fijn Canon continuelijk op de Stad loiTen , waar na hy preparatien

maakte tot fijnen aftGcht,daar van naderhand de tyding in de ftad een

Ecnuytv.ii algemcenc vreugde en couragieverwekte.Dryhondert man (onder de
oc.uan.

welke veelevrywilh'ge Studenten en Burgeren mede waren)dedenop
den ï'^. dito een furieufenuytval onder den Overften Wacht-meefter

WylcTQi^ de KeuHe werken, daar fyeenig volk in d'Approches affne-

den enten deele nedermaakten, ten deelegevangen namen, vervolgen-

de d'andcre met houwen en fchicten rot aan een Borftweeringe, daar

achter fich de Vyand falveerde en fuiken a(fiftentie ontfing , als de
Uytvallers gcfteut en gedwongen wierden weder in hare Schuyten te

retlrecren , waar mede fy fo voiladen met buyt , als fy konden mede
fleepen,in de Stad weder aanquamen, hebbende verlooren 2. man, die

by den Vyand gevangen raakten , en eenen, die in de Schuyt met een

koegel getroftcn wierd,daar aan hy flicrf, zijnde behalven dat alleen

maar noch ^a 4.man gequeft,welke fchade fy 10. dubbelt hadden ge-

repareert met den boven gemelden buyf,met 't vernagelen van ecnige

Stukken Canon , met het ncdermaken van een goede party e , en mee
het gevangen nemen van z6. man , die fy van haare plunjes ontbloot

ten
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ten triumph in de Stad mede voerden,ondertufïchen dat men van de
"Wal het gehcele Leger in allarm fag , komende de ganfche Cavalle-

rye voor Helpenm (lag-ordre , daar 't Canon van de Stad dapper on-
der grafTeerde , fodat men veele met haare paarden fagftruykelen,

't welk nochtans op verre na fuiken plaifir voor de Belegerde niet

was , als de feekerheyt van den aftocht des Vyands ^ want als men op

den ^^, dito 's morgens geen Vyandinde Approches meer vernam, Oe Vyand

maar de een voor en de ander na, uyt defelve fag na Helpen lopen^be-
Jiaj^'''

"^"^

gonnen te prefumeeren, of de Vyand de Belegeringe wel mocht op-

gebrooken, en fijne Werken verlaten hebbenj waar op cenigc nieus-

gierige onderftondcn de waarheyt daar van te onderfoeken , gaande
ftout-moedig na de Loopgravens toe, die fy bevonden van menfchen
ontbloot, en van alderhande krijgs-gereetfchap doorzaayt te zijn.

Het Gerucht hier van bracht de geheele Stad tot fuiken vreugde, datdaar

dat men veele de traanen van blijtlchap fag ontlopen ; veele riepen vTcügdeSer-*

tot den hecmel toe God dank j eenige wierden dcordefe vreugde ^"ci^"

heel gealtereert j andere verheerlijkten God met dankfcggingein

haare huyfcn , maar de meeftcn begaven haar ter loops na de Wallen
en buyten de Poorten , daar men door 't bedryf van haare blijtfchap,

en door haare nieuws-gierigheyt in 't befichtigen van 's Vyands wer-
ken het vermaarde Trojn fag , als in een fchou-fpel vertoont, als dat

door de Grieken verlaten was , die niet als het groote houte Paard j^^^,'i"P^''^ti«

hadden nagelaten ; gelijk ons FirgUiHS defc Verfcn daar van heeft Troya en

gefchreevcn

;

ü.ocni„ofn.

Ergo omnis longo folvit [e Teptcria iuBf^ :

PanduntHY poru ; juvat ire , & Dortca cajlra

Defertosque videre locos , IttHscjue reliElum»

Hic Dolopum mAnm t hic [avhs tendebat Ach'tlles :

(^UjfwMS hic locfis : hic acies eertare folebant»

Dewelke van I.v.P^ondel den waren Nederlandfchen Firgtlius al-

dus zijn overgefet:

De Stad van*t lang heleg ^"^C^
Omjlagen , is verheugt : Aien fel de poorten open j

Hn Itifl de B'.trgery na huyten toe te lopen ;

'Bejichtigen het veld, daar 's Vyands Uaerlagj

.De dool/e pla.tts te fien , en d'oevers da-ir het plag

Te grimmelcn. Hier Jloea de Thvjfalcr (De Keur-

Vorft van Keulen) pch neder

:

Hhhhh 5 Mier
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Hier ftotit Achilles (BifTchop van Munfter j tent:

Hier lag de Vloot , m weder

En onweer veylig : Hier ging 't heftig op een jlaan.

Maar gelijk men tot Troïa den raad niet wilde volgen, om het boute

Paard te verbranden , fo wierd men hier ter contrarie te raade , om
's Vyands Batteryen te verbranden in fijn aanfien; Gelijk men daar

niet konde refolveeren , om 't Paart in Zee teftorten , en 't door de

baaren te laten vernielen , forefolveerde men hier de Loop-gravenb

metdefchop te vernietigen i Gelijk men daar niet konde eens wer-

den , om 't Paard te doorbocren , en inwendig te befchouwen , offer

ook een gevaarlijke Mijne in verborgen lag , fo doorfocht men hier

des Vyands werken, en vond verburgen Mijnen met brandende lon-

ten, die men daar uytlichtci Gelijk men daar het ruïneufe Paard met
alle macht inhaalde, fo liet men hier buyten de Stad al wat ruïneus

was; Gelijk men daarop den aftocht van den Vyand in forgloosheyt

fefteerde en brafte tot dronken toCjTo vigüeerde men hier met goede
forge in nuchterheyt ; Gelijk men daar na dca Vyand niet eens meer
uytfagj fo obferveerde men hier den fel ren onophoudentlijk ; Waar
op ook gevolgt is , dat Troïa door den Vyand verwoeft , en Groenin'

^^«vanden Vyand verloftis, en dat de glorie van Troia onder fij-

nen puynhoop is bedolven , daar Groeningen boven andere Steeden

het recht toekomt , om in alle tijden te glorieeren.

Verlies des Van de macht des Vyands , die defe Stad belegerde, is naderhand
Vyands voor uvtgekomen defe Lijfte, die by de Munfterfche Officiers felfs gefor-

meert loudc Zijn

:

^nno 1672. den ,-|. July is Groeningen belegert gevtot"

den van ...... 24000 man.
'Daar afzjjn voor de Stadgefnevelt aanfoldaten en ruyters 45" 36.

^equefl ... ... 1^16.
Overgelopen na de Stad omtrent . . . doo.

Overgelopen na andere qnartieren omtrent • yooo.

Overfiens doodgebleeven : . . • j.

Overde Lieutenants dood .... 2.

Capiteynendood . . . . . ó^.

Twee hooge Officieren binnen de Stadgevangen ", • 2*

11032.
T)en ["y. hv\%M^iis de Belegeringe opgebrooken i het

'c'olk^gemonjiert en Jlerk, bevonden . . , iipdS.

24000.

Hier
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Hier tegen zijn binnen (jroen'mgen door de violentie des Vyands '^^'''" ^•'*''

geen hondert menfchen omgekomen, daaronder maar ij. a ló, (ol-
^°^"'""^'''

daten wierden bevonden , 't welk waarachtig , hoewel ongelooflijk

is wegens de meenigte der Vuyr-werken , als Bomben , Granaten en
Branders of Stink-potten, die binnen de Stad tot een getal van wel
5". duyfent geworpen zijn behalven de ontelbaare meenigte fo van
gloeyendeals andere Canon en Mufquet-koegels, waar door de Stad
aan de Ooft-enZuyd-zijde feer was gedeftrueert, en heele ftraten

omgekeert , fo datièaan die zij de beter een gedeftrueert hmfalem
geleek, A%T>evenUY ^ daarvan BurgermeefterZ,'£/j:?irrtf toi Zvtolle

en Campen fo breet geageert hadde , gelijk hier vooren verhaalt is.

Over de redenen, waarom de Vyand de Belegeringe opbrak, fon- Reden,w:3af-

der defelve door een eenigen ftorm,of eenige andere force,als uyt de ?"},''^ yy^n<\

Mortieren en't Canon aangetaft te hebben,wierd in defetijd veel ge- Uet.

difcoureert , meenende fommige , dat de oorfaak daar van was de af-

komft der auxiliaire Keyferlijke en Brandenburgfe Troupen, en het
gebrek van Oorlogs- en Levens-behoeften in 't Vyandelijke Leger.
Andere waren van opinie, dat de Vyand hadde moeten opbreeken,
1. om dat byna al fijn Canon, op lo. ai2. ftuks na gelamt,enten
2. alle fijne Mortieren op j. a 6. onbruikbaar waren geworden,
hebbende de BifiTchop van Munfter in'teynde van de belegeringe
geordonneert , dat de Mortieren met dubbelt kruyt fouden geladen

werden , om de Vuyr-werken te dieper in de Stad over te brengen,
waar door vce'e Mortieren waren in ftukken gefprongen of gebar-
ften. 3 . Om dat fijn Leger by na de helft was vermindert. 4. Om dat

door 'cregen-weder de Loop-gravens vol water raakten, en ten

^, welks reeden defeek^rjle en voornaamjie is , om dat hy de Stadim-
prennabel oordeelde door de goede ordre der Hooge Officieren

,

door de goede courage der Burgeren, Militairen en Studenten,

door de continueele afïiftentie uyt Holland en Fnejland., door de
heerlijke Fortificatie der Stad, endoor het water, daar mede de
Stad ten meeftendeele rondom was geinundeert.

Dit verlaten van (jroeningen hebben wy hier vooren beneffens het Te-,enrpcca

vruchteloos defileyn van den BifiTchop met fijne Capcryc op do Zt4y~ " ^J'^""'^--

der-z^ee , fijn vergeefs opeyfchcn van de Lemmer , en fijn impertinen-

teneyfchop Emden , geftelt tot etn exempel van fijn omgedraayde
Fortuyne, dewelke in defen regen fpoedigen cours altijd heeft blij-

ven concinueeren , fodathyaande Macht der Cjroenmfrers , die hy
voorheen onmachtig geachc hadde , haare Stad te konnen defendee-

rcn,.
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ren, hehsilvtn Winfchoten 3 IVmfchoter- Schans , Winfchoter-Zijl y

't HiijsteJVedde ^ en de Oude- en A^icuwe-Sch.irifen ookheefzmoc^
ten overgeven de beroemde FortreiTe Couvorden y diehy fijn kleyn

Candia pleeg te noemen, en naderhand moft lijden, dat defelve

Grocmngers hem in fijn Land quamen befoeken , en eenigeplaatfen

wegnemen , daar vanip't vervolg breeder.

De Groe- Wat W I N s c H O O T E N aangaat , fo ftaat te notceren , dat de
rjngcrs vivr Q^f^^\ Gyoettinjen van haar beles^ veiloft , van alle vyandeliike pericu-

fchiH'.c! , 'cn bevrijtjCn in- en uytwendig gebracht zijnde in volkomen ordre,

haare gedachten liet gaan tot recuperatie van al't gene (y noch mifte,

en tot redres van de geheele Provincie enalle Quartiercn van dien ;

Tot welken eynde de Hooge Overigheyt en den Lieutenant Gene-

raal Rabenhaupt overdenkende, dat het platte Land in en omheen het

Olt-amt de dagclijkfe exadien en ondraaglijke overU^ften van den

Vyand noch mofte waar nemen, en onder dat fware jok luchten,re(b-

lude namen, om alle middelen aan te wenden , die tot verlcffinge van

de inwoonders ten platten Lande vereyft wicrdenj Sy fenden dan na

de O ld- am^er Wijlen eenig volk, dat met de affiftentie van de Land-
luyden fich tegens denVyand wel kante,maar «yndelijkdoor defifelfs

meenigteterug moft wijken met eenig verlies, 't welk hetfelve daar

na dubbelt vergoede j Want den Overften lorman met 2000. man te

paard en te voet haar op den 10. September 's nachts te hulp komen-
de , rukten 's morgens voor Winfchoien , daar hy den Vyand , die on-

der den Overften i?,!ïwJ^örfi4oo.man alleen aanDragonders en Ruy-
ters fterk en wel begraven lag , op twee plaatfen manlijk aantafte

,

waar op de Vyand goet vond Wmfchoten te verlaten,en fich in't vlak-

ke veld in 12. Efquadrons teprefentceren tot een Bataille, daartoe

den Overften lorman niet inclineerdc, houdende fijne commiflie vol-

daan te hebben , dat hy in plaats van den Vyand te attaqueeren , fich

van het verlaten Wmfchoten eerft vcrfeekerde^ en toen een kans te-

gens hem waagde, waar toe hy in der haaft een Batteryedede ver-

vaardigen , daar op hy 3. Stukken Gefchuts plantc , die hy van (jroe-

«/«ge« hadde mede gebracht , met dewelke hyopden Vyand char-

geerde , ondertuiren dat hy hem met vigeur aantafte , en t'famen in

een vinnig gevecht raakten, dat tot den avont duvrde,vvanneer eeni-

ge gedetacheerde Vyands Dragonders meenden de gracht van Wm'
/c/f?o/f« ter zijden de attaque te paficcren , 't welk haar fo verremis-

lukte, dat fy met bebloede koppen genootfaakt wierden af te wijken

door 200. man te voet, die daar door den Overften lorman be-

dekte-
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dcktelijk gepofteert waren. De Vyand fich in foberen fl:aat,onder de
opene lucht en op de natte aarde bevindende verliet het veld,en nam
fijn retraite na de Nteuwe- en Oude-Schanfen , latende de Winfcheter

Schans, de Wmfchoter-ZtjL en 't HnysteWedde redelijk wel befet;

Doch den Overften lorman, nadathy d'Advenuenop Winfchoten

verfekert hadde , trekt met fijn volk den tweeden nacht daar na op
de Winfchofer- Schans j met voornemen , om defelvemet vehcraen- dewnnfcho-

tie aan te taften, en vigoureufelijk te beftormen, onaangefien die met
^""^''""*''*

'

4. halve Bolwerken, een diepe Gracht, een Fauchebray e en een le-

vendige Hegge omsingelt, en met eengoet Garnifoen befet was,

welk Garnifoen van het aannaderen vanden voorgemelden lorman
io haaft de tijdinge niet hadde bekomen, ofverliet de^e Schans, (on-

der noch Vyand gefien te hebben , dat onderde Vyandelijketrou-

pen , óie de Wiiifchoter-Zijl bewzarden y fuiken alteratie caufeerde, f^e winfdw-

dat defelve haaren Poft medeabandonneerden , die door den Over- '" '''

ften lorman niet alleen voort weder in pofTeffie genomen , maar ook
200. vuyr- roers, 80. paarden en 30. Dragonders met een Canon van
<5, ponden onder het commando van den Overften L'. Olberggede-

tacheert wierden na 't fterke Hnys te Wedde , dat hoewel op den pas \ nuys te

tuiTchende BoHrtangende Nteuwe-Schans Teer voordeelig gelegen Wedde,

is, edoch mede van fijne befettinge gequiteert wierd, fo haaft de-

felve het voorfz. volk fag aankomen.

Den Overften lorman in defen voorfpoetfijn geluk poudeerende,

maakte fich mede meefter niet alleen van de BrH<jne-Schans , daar in c f^ ^''"SS«-

X ^ f . A ... -^^
,

Schans.

hy dry ylere Canons , en eenige Ammunitie m voorraad vond , maar
ook van beyde de Paiïèn by de Ftnjferwarder-Ztjl en 'Bejie-hamerich,

en dede een Dijk doorfteeken,vvaar mede hy de corrcfpondentie tuf-

fchende Oude- en JVteuwe-Schanfen afinecde t endeeerfte tegelijk

bloquecrde , op hoope datfe haar door gebrek van alle nootfakelijk-

heden in korten tijd foude genoctfaakt vinden , om haar weder over

te geven, daar toe fy door de wapenen qualijk konde geforceert wer-
den, teroorfakc, dat het Land daar om heen onder water ftonr*

Defe Bloquade hadde een flap begin , maar fterken voortgang, DcOudr-

want na dat den Overften lorman met fijn Regiment weder naar ^^t^i*"^^^^'^"

Holland op ontboden was , ging den Heer %abenhaHpt alles felfs be-
''

fichtigen, en in goede ordre brengen , gevende hec commando aan

den L'. Colonncl Eybergen , die met meer volks verfterkt zijnde dit

werkfodanigbehertigde, dat hy inkorten tijd hetHuysvan Barent

Hermttnfen overweldigde,drij vende denVyand tot den hals door het

liiii water.
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water. Hicrdede £;/'frgtf» een Batterye vervaardigen, dewelke hy

bef-i-oo-
^^^ Gefchut beplant hebbende de Schans feer fterk befchoot , daar

ten. ' den Vyand naar vermogen weder tegenfchooc, doch fonder veel

fchade aan weder-zijden.

Eenuytvai Op den 7. OBoher deden die van de T^ietiwe- Schans een uytval

"^'•di^'s^"* uythet 3one-Schansje y maar wierden haaftgerepouflcerr, fodatfy

weder moften vertrekken, mede nemende twee gevangens. Onder-

tufTchen de Onde-Schans door bloqneeringe afgemat, en uytgeteert

fcheen al ziel- togende na haar laatften adem te (nikken j Die van de

NieuweSchans hier van verkondfchapt , fonden by nacht tuflchen

den II. en 12. dito derwarts eenige vidualie metkleyne fchuytjes,

van de welke een in handen van de Groeningers geraakte , die voort

daar op door een opontbod alle Schuyten daar om heen deden ver-

feekeren, om het nieuwe Diep , alsmede het ondergelopen Land fo

fterk bewaaken , dat de Oude- Schans geen de minfte toevoer meer

konde bekomen,waar door defelve in de uvrerfte verlcgentheyt raak-

fcn tweede Z€,diLt d'ic V2in de Niemve-Schans dede refolutie nemen,om met eenig
t'ytv.ii

, yolk van den Uytfchot der Land-luyden iiyt Mutifterland , dat daar

varfch was aangekomen , de Groeningers op te jQaan , die hier van

verwittigt zijnde, ftelden haar tot Stok^fterhorn onder den Overftcti

Wacht-meefter ir^/fr^ in poftuyr met 2^0. man, by haar hebben-

de 2. kleyne Veld-Stukjes. De Mnnfterfche omtrent 14. aijoo.

mannen fo te voet als te paard fterk zijnde,quamcn op den i y. Octo-

her uyt de Niemve- Schans langs den Dijk op de Groeningers af, niet

denkende, dat defelve met Canon waren voorfien , vielen daarom
riicfecrqiia- furicufclijk aan ; doch Wylers een voorfïchtig Soldaat gafordre aan

dtciic-^"* de fijne, dat fy den Vyand fccr na by fou den laten komen , en hem
niet eer befchieten,voor dat fy het wit in fijne oogen konden fien,om

^ewis te treffen eerft met de Mufquetten , en daar na met het Canon,

dat met fchroot beladen was , waar door hy den Vyand bracht in dis-

ordreen aan 't terug deynfen, latende eenig volk op den Vyand uyt-

vallen , dat veele der retireerende foldaten neder maakte j Doch de

Vyand weder ftand grijpende , dede de uy tvallers weder te rug wij-

ken, en viel voor de tweede reys weder aan , maar vond fuiken feilen

refiftentie,dat hy geconftringecrt was confufelijk de vlucht te nemen

na de T^ieftwe- Schans , werdende door de Groeningers tot aan de

Bone-Schans achtervolgt , die veele Soldaten en Officieren ter neder

maakten , en eenige gevangen kreegen.

"^and^M
^ Des Vyands aanflag aldus miflukt zijnde , fond hy aanftonts een

''^^"
' Tam-
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Tamboer uyt, om een ftilftant van ^. uyren tevcrfoeken, binnen ''^"t ver-

dewelkehyiljne doden wilde begraven , maar kreeg vanden Over-
^°'^^'^''

den Wacht- meeft er Wyhrs totantv70ord,dat fijnefoldatenkleede-

ren gebrek hebbende, de doden eerftfoudenuytfchudden, dat ge-

daan zijnde, fo wierd hem toegeftaan de doden te begraven , en de
gequetften binnen de Schans te brengen.

De L*. Colonnel Grubbe Commandant in de Oude-Schans geen en npcapf-

ontfettcgemoetfiende, enten eyndevan Levens-middelen zijnde,
^OH^,^stlam

fond op den 27. dito twee Tamboers uyt , om de Groeningers aan overgeeft.

tefeggen, dat haaren Commandant genegen was , om tecapitulee-

ren , daar van aan den Heer Rabenhaupt , die toen tot Wïnfchoten

was, kennifTe gedaan zijnde, heeft fich defelve aanftontsnader

Vlfda begeven , en v/ierd noch dien felven avond ten 10. uyrenhet
accoord getroffen op defe Conditien :

I, Q ^l aan den Heer Overfte L'. Grubbe met (ijne byJïch hebbende

O Officieren en Soldaten , ook, die de ^rti/lerje bedient hebben onder

vliegende Vaandelen en opentlijke Trommeljlag met Sakjnde Pak^^ een

vryen ZJptocht worden toegeftaan.

I I. ^lle Soldaten , fo voor defen in dienft van haar Hoog «S\€og»

de Heeren Staaten generaal z.ijn geweeft , fnllen hier in met begre^

pen z.ijn,

I I I, Sullen na onderteekeninge defer veraccordeerde Poinften , de

Wmfchooter- of ^-poort , benejfens hetnaaft-geletrene Bohverl^y om met
een Capiteyn en hondert Afannentebefetten, worden ingerujmt,

I V. Ende op morgen , zwijnde den 1 8. Oü;ober S. V. [al de Vyttocht

gefchieden , namentlijk, > over Groeningen na Couvorden , waar toe genoeg»

faam Convoy , Scheepen en Wagens , om de Bagagie, Wijfende Kinderen,

van gelijken ook^de Kranken voort te brengen,/uilen wordengegeven.

V. Vyt difcretie is ook^ den Overfte D. Grubbe toegeftaan, twee

yeldt-ftukk^n i met dnefchooten Pulver tot eenyder , benevensgevulde

Bandelierenden noodtdruftige brandende Lonten mede te nemen.

V I. De Buyt fo fy by ftch tn de Oude Schanfe hebben , ofte die van
de Officieren mochte gekocht zJjn , fat een yder als Jijn eygen goed be-

houden.

VII. Sullen die te ruggegelatene Stukken , Ammunitie ende Vtvres,

aan die da.tr toe verordineerde Officieren fonder bedrog worden overge-

levert.

VIII. Den Capiteyn met de hondert Mannen , deweik^e de A- of

liiii 2 Win-
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WinfchoteY'poorte met het bygelegene *Bolwerk^fal worden ingertiymt,

fal met toe laten, dat yemant van fijnefoldaten i [onder confent van de.

Overfle L'. Grubbe, met de tegenwoordige befetiingejjch vermengen ef

gemeen maken mogen.

TX. Tot bevejimge defes ^ccoorts 3 blijven d^ »jt geantwoorde . .

.

» » , . bj/ bejde Partyen.

X. Wegens Convoy , Scheepen en Bagagïe-wAgens , fal den Heer

Overfle L . Grubbe tot der felver wederk^mfle twee Officieren tot Gyfe-

laren achter laten.

Alles Tonder arglift,gegeven op der Uirda,in 't Leger voor de J
Oude Schans, den f^. Odober 1672.

"

Daar op is de Commandant Gr»^^^ op Vrydag den 18. O^ober
1Ö72. na Krijgs-gebruyk daar uyt getrokken op Wmfchoten , met

7. Vaandelen te Voet, uytmakenderuym 300. Mannen,mede voe-

rende twee kleyne Veld-ftukjes ; waar regens van de (jroningers daas

wederom 7- Vaandelen zijn binnen gemarcheert; Grubbe met fijn

Volk tot Winfchoten komende, is hem omtrent het derdcndeel ont-

lopen, die haar in 't eerft verftceken, en daar na dienft genomen heb-

benjtot Winfchoten fijn overige Volk , beftaandenoch in ruym 200.

man,ingefcheept hebbende,is daar mede na Groningen gegeven,waar

van noch eenige onderweegsgefturvcnzijn , gelijk dicht onder de

Stad noch een in een kuyl geftopt wierdein 't aanfien der Groningers^

want de Burgers van Groningen met groote meenigte biiyten de Stad

ciuamen,om dit Volkjen te fien,Gok veele om haar bekende te fpree-

kcn , gelijk de Overfle L'. Qrabbe felfs fijne naaft-beftaandc Vrien-

den in de Stad haddej waarom het Volk aldaar weder nvt de Schepen
tredende, zijn eenige in Groningen gelccpen, en den Óverfte ontko-

men, het overige volk wierde na Couverden geconvoyecit door een

Compagnie Dragonders.

Defe Schans nu weder in handen der Groningers gevallen zijnde,

fo heeft de Overftc Lieutenant Eybergen, door ordre van Sijn Excel-

lentie 'jR^benhaupt , de Niéuwe-Schans door Blocqaeeringe nader foe-

ken te benauwen ; De Dyler- Schans, op de aankomfte der Koerlant-
IcheHulp-troupen, door de Vyand verlaten, is door 120. Mufquet-
tiers uyt de Bourtagne, gecommandeert door Capiteyn ^rifema,aan'
ilonts in bcfettinge genomen, om alle Toevoer uyt Ooft-Vriefland
na de Nieuwe- Schans te beletten, gelijk de Koerlanders tot Bondt
en andere omleggende Plaatsjes haar nederfloegen , om de Toevoer

uyt
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uytMunJlerUnd te beletten : Doch defe jonge Commandant der-

vende aan de Heeren Gedeputeerde Staten van Stad en Lande fchrij-

ven , fy fouden bevinden dat er een Soldaat in de Schans comman-
deerde, verfiamvde (o feer op de eerfteaankomft van des vyands trou-

pen,dat hy met fijn volk,fonder noch eens de vyand te {ien,deSchans

wederom verliet,ende niet alleen hy met fijn volk,maar ookdeD^ier-

fcham felfs wederom in vyands handen geraakt is,daar op hebben de
Manfterfe terftont de DjUrfchans ondienftig of onbruykbaar ge-

maakt,ende de Nimvoe Schans met meer volks verftcrkt ende gerevi-

dualieert ; daarom wierde by de Belegeraars gerefolveert defe Bele-

geringeteabandonneeren,airo't fayfoen van 't jaar verlopen, en daar

voor niet meer voordeel te doen was , dies zijn de Koerlandfe Auxi-

liaire by groote Troupen van twee of drie hondert Man t'effens,een

dag of tweeop malkanderen volgende, door Groeningen , en voort

over rrtejland na //o//<?«^overgercheept,na het Leger van SijnHoog"

heyt den Heere Pnnce van Orange j ook wierde een gedeelte van het

Krijgs-volk na Groeningen op ontboden, latende ondertuiTchen "Bel-

lingxvolder- Schans , Stol^/ier-horn, de Beerte^ 't Huys te Wedde-, de Win-
fchotenen andrePlaatfen genoegfaam befet,om deHuyfluyden by de
Wintertij d voor den indruk der vyandlijkeftroopers te befchermen.

Hoe naderhand de twee gerenommeerde Fortreflen van Couvor'
den en de Ntemve-fchans door ordre en bcleyt van den Heer L^ Ge-
neraal Ritbenhanpt weder zijn geincorporeert,en de geheele Provincie

vanGroeningen van den vyand bevrijt en rontom tegens deflelfs inva-

fien verfekert is , fal hier na op fijn tijd en plaats verhandelt werden.
De Provincie van Friejland participeerde mede aan het Geluk, dat Voorfpoe»

de TrovinctevanCjroeningen fo gunftig was geweeft, wantdefelve ''"Vncfen

niet alleen met voorfpoet en courage haare Frontieren bewaarde;
maar tot haar beter verfeekeringe fich ook meefter maakte van twee
feer fterke Schanfen , als B/oi^-z^tjl ende Kuynder , gelijk fy mede
de Friefche- Scharis couvA^ieüCelijk defendecrde.

Blok-7. YL een fterke FortrcfiTevan ö. Bolwerken , gelegen bi.ok.zyl
aan de Zfiyder-z.ee tu{fchcti Follenhoove , de Kuynder^n Sdee;nvijk^, «'«^rrver-

daar twee groote fluyfenzijn, die de gemeene paflTagie vcrleenen aJrVoiïCV^^

uytde Over-)fulfe en T)rentfs Teenen ni de Zu) derz.ce en nu Hol- Jerburgerep..

land , was de eerfte onder alle verloorene plaatfen , die van het fvvaa-

le jok des vyands verloft , en in haar voorige vryhcyt herftelt wier-
de , daar van alleen oorfaak waren de getrouwe Burgers , dewelke
met eenigeVriefche Militie fecretelijk correfpondecrden, en gefa-

liiii q ment-
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mendijk de Fortrefle veroverden , niet tegenftaande defenaanQag

voorheen aan de meefte burgers bekent was, dewelke daarom te meer

lofs meriteerden , dat fy , buvten exempel , in ftandvaftigheytcon-
- tinueerden , fonder dat ymand uyt haar van het defleyn eenige ken-

nifTeaan de Militie gaf, om daar door voor fijn perfoon 't aanftaandc

gevaar te ontgaan, dat haar alle feekeriijk foude overkomen zijn ,

in cas het Garniloen daar van de minfte kontfchap hadde bekomen.

De Corn- D^ Commandant genaamt Tvcikulo voor het overgaan defer Plaat-

niandant fuf- fg ^q ecnpaatige fucht en trek der Burgeren tot haare verlolfinge be-

Burgerys,^ merkende, dedede Wallen van de FortreiTe niet alleen hooger en

breeder maaken, maar ook op fommige plaatfen met pallifladen ver-

fterken , en maakte op feekeren tij d in de nacht een valfchen allarm,

om by die occaüe de Burgers te beproeven, of fy ook, in gevolge van

fijne gegeveneordre,haare gedefigneerde allarm plaatfen behoorlijk

befetten ; En onaangefien hyfag , dat fy fijne ordres pareerden , fo
eyfchthaar hielt hy haar echter noch fo fufpcd , dat hy op den 21. ^uaufti be-

dreyginge geerde, dat de geheele Burgerye haar door den Eed van Getrouwig-
een tcd af, ^g j. foude Verbinden aan feekere perfoonen , die door den Biifchop
dien de Bur- ^ , n i

• t-^ »^
gcrs niet ivii- van Munfter daar toe expres waren gecommitteerc : De Burgers
den pieftee.

^yjerden hier Op eenparigUjk te raade , om dien eed in geenderhan-

de manieren te prefteeren , by welke refolutie fy ook fo ftandvaftig

continueerden , dat als fy fwaarlijk gedreygt wierden , in cas fy dien

Eed niet wilden afleggen , fyaan de voorfz. Gecommitteerdensen

Commandant uyt haar aller naam lieten weten, datfj liever wilden

afwachten al het quaat , dat haar[oude mogen overkomen , als haar met

een Eed te verplichten.

Op defe genereufè antwoord vertrokken de voorfz. Gedeputeer-

densjlatendeaanden Commandantgerecommandeert, dat hy de Bur-

gers tot het doen van den Eed in alle manieren noch foude focken te

verfockt pcrfuadeercn ; doch den Commandant , die hier door te meer rede-

daarom aiïi- ncn kreeg, om de Burgerye te diffideeren en te miilrouwen , en vree-
nentic,

fende, datter een entreprifeonverhoets op de Fortreflfemochte on-

dernomen werden , verfocht vandiverfe plaatfen affiftentie, gelijk

hem op den 22. yingnjlij^^. man te voet , en op den 23. dito 5-4. Dra-

gonders en 45". Ruyters ook gefonden wierden ; De Burgers in

plaatfe van hier door te verflauwen , en het gepremediteerde def-

leyn teonderlaten , wierden te ijveriger in haar voornemen, en fa-

gen de Vriefche Troupen met hertelijk verlangen te gemoet , met
dewelke fy fecretelijk correfpondeerdenjDe Vriefen iramiddels van

alles
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alles onderrecht zijnde, quanten 45-0. man fterk onder *t commando
van den Heer Dirk^Baan een der Hecren Gedeputeerde Staten van Oe Vriefca

Vriefland, en van den Capitey n Alben Chnfiojfel van Hama met hare
^che ^n d»r-

refpe<5live Officieren uyt diverfe Vriefe plaatlen te gelijk met Sche- «aus,

pen herwartsaanzeylen ,om in denacht tuiïchen den 21. en 22. dito

haaren aanflag op Blo/^-aijl in't werk te ftellen;dcch alfo fy door ftil-

te belet wierden,om op den gefetten tijd tebeginnenjhieldenfy haar

den 22. (^f>obuyten't gefichtvan Blok^z^ijl op Zee, tot de aankomen-
de nacht , wanneer fy gelijkerhand tot BUnk,enham , dat een uyr van
BlokjZ,tjl leyt , arriveerden , en tot den middel toe door 't water aan land.e'n mar-

land traden, daar fy inordre gerangeert zijnde linie recht tot on- ^'j'^f'^'^."^

derde Wallen van 'S /o/^- 2:?;/ marcheerden; Doch alfo een ontrou-
^'

wen boer de Vriefen abufeerde, feggende datter binnen de Fortrefle wordendoor

veel volk tot afTiftentie was gekomen , en dat men daar kondfchap j^f"^''»"
"if-

hadde van haare aankomft , refolveerden fy weder te rug te trekken
m Blankenham i daar fy naar onderlinge deliberatie eens wierden,
om Blokrzjjl door een Tamboer op te eyfchen.

OndercufTchen haddeden Commandant Twikulo feekerekennif- De Com-

fe gekreegen , dat de Vriefen tot Blankenham lagen , daar op hy re- ^ekuT\x\z.
folutie nam , om met 300. man en 2. Veld-ftukjes na "Baarlo te trek- '^^" '^g^-

kcn , en haar in feekere fchuyr , die tot fijn voordeel lag, af te wach-
™°^ '

ten. In defen marfch wierd de Commandant ontmoet door den voor-

gemelden Tamboer, dewelke op fijne opeyfchinge tot antwoorc
kreeg, datter voer de rVif/è« niet ten beften was , alsKruyt, Loot
en het punt vanden Degen. J)e Fr'tefen fulx vernemende trokken word op de

voort in ordrc den Vyand tegemoet, dien fy in fijne avantagiefo v'"='^f ?'•<'"••

vehement aantallen, dat hyin korten tijd wierd gedwongen iichbin-foio't."^'^'^

nen S/oj^-z,?;'/ te fal veeren , werdende fo fterk achtervolgt , dathy
nauwlijx de poort achter fich toe hadde, ofde Fr/c/(?»fouden mede
binnengedrongen zijn.

De Burgers mede in 't geweer zijnde, en nu fiende, dat de Vriefen De Buro;erj

voor de Poort heel onbedekt ftonden voor 't Canon en Mufquetten
Jen'^''^^'''^"

des Vyands , en daar door licht fouden genootfaakt werden te reti-

reeren , feyden onder malkanderen : Mannen nu is onfetijdgeboorcn,

dat wy onfe courante toonen, terwijlen komt den Commandant by
haar , verfoekende dat fy doch nu als getrouwe Burgers hem fouden

willen affifteeren , en mede na de wallen trekken ; Waar cp een uyt

haar antwoorde.dat fy geen Hooft-Officieren hadden, die haar geley-

den,en na dat fy een kleyne wijle vertoeft hadden, en den Comman-
dant
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êmi weg was , feyde een uyt defe helden : t'f'^ mannen, ik^fal u lejden,

volgwe na,Qn marcheerden recht na deKujfider-poortyCu onderwegen

over een dwars-ftraat komende, die met eenige Cavallery befet was,

commandeerde hy fijne Mede-Burgers , om op haar los te branden

,

't welk gefchiede,fo dat eenen onder de voet,en de andre op de vlugt

raakten, latende aUo de vryc païïagie aan de Burgers na de Knynder-

^rijpfn (Jen poortA^^^ ^Y den Commandant aangreepen en begeerden,dat hy (ou-
Gonimiu- ^^ parlementceren , en de plaats overgeven , doch als hy daar tegens

protefteerde,wierd hy vaft gehouden,en hem fijn rapier en hand- gra-

naten ontnomen, die hy by fich hadde,lopende aanftonts een gedeel-

te der Burgerye na de Wal, die 't BifiTchops volk van daar joegen, en

een ander gedeelte floeg de Knynder-poort , met mookers en houwee-
en fljsn de len in der haaft open,roepcnde fommige van de Wal aan de Vriefen;

Poort o'ptn.
yi^^g y^ Pyins vati Orange,Mannen het isgewonnen ^komt ^;««e».Waar op
de Vriefen, ook fo heevig quamen aanlopen , dat fommige haar door

de Gracht na deWallen begaven,en dat andere over deHameye klom-

men, eer die noch open was , en de poort geopent zijnde,drongen fy
DeBiiTciiopfe ^ fterk binnen, dat de Vyand alle poften verliet , en de Zuyder-poort

buyten. uytvluchtc , wcrdcndc door de Burgers haar m dit rerireeren noch

eenige Canon-fchootennagejaagttot een iffcheyt, waar door ook

eenige fuiken affcheyt namen , dat fy het wederom komen vergaten,

'^da^u'"' De Commandant in defe commotie de handen der Burgers ont-

raakt om vluchtende , wierd achterhaalt , en met de kolfvan een Mufquet ter
^'''^'

neder geflagen , doch als hy weder op rees , en fich met de vlucht

noch meende te falvceren , doorfchooc hem eender Vriefche Sol-

daten , dat hy doot ter aarden viel.

Eemgcraken Seckeren Mennifl omtrent de Znyder-poon wonende, alshyde

iroTe^M bevreesde BifiTchopfe Soldaten terloops na buyten {n% vluchten, riep
Mennifte-

ycelc in fijn huys , dat fy haar daar voor de furie der Vriefen fouden

konnen bergen , dewelke hy daar na alle gevankelijk overleverde

,

datter in het geheel óo.a/o. Soldaten , 2 Lieutenants en eenen

Priefter Trifonmers de Guerre wierden.

Lof van Door dcfc heroïque adic der Burgeren meriteerden defe kleyne
'£:»k,r^p,:,

portrefiTe van Over- Yffiil byna fo veel lofs , als de geheele Provincie

fchande behaalt hadde met haar foleelijk te fubjedeeren onderden

Vyand, en haar van haare Bontsgenotcn fo fchandeleufelijk af te

fcheuren , en heeft daar door den Laurier-krans van Triumph waar-

diglijk verdient , om daar mede boven alle andere plaatfen van die

Provincie ten allen tijden te glorieeren.

Te
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Te heerlijker was defe roemlijke Adie der Burgeren van Blo^-z^ijl De Ki'y^dcr

en der Vriefeu , die defelve Fortreffe veroverden , om dat de Ktijn- ulllT^'
der-Schans daar door genootdrukt was , fichalvoorensdoor deBif-
fchopfeuytgeplondert zijnde,mede in de handen d^ïFnefen te be-

geven , dewijl haar nu den weg van toevoer afgefneeden, en fy als in-

een fak beflooten was , zijnde defe Schans met y. Bolwerken fo wel
voorfien, dat fy een der fterkfte Forten van dit hecle Geweft was ge-

reputeertj't welk ook gebleeken is, door dien twee hcevige attaques,

de eerfte onder den V. Generaat Aylva , en de ander onder den Ca-
piteyn Holbarent , daar op al voorheen vergeefs gedaan waren.

Noch een teeken van de omgedraayde Fortuyne van denBifTchop "'
^f

^>''^

vanMunfter gaf de Schans, die de Friefen op 't Heere-Feen had-Sp|Kt'gcdc-

den opgeworpen,en met een kleyn Garnifoen befet,'t welk eerft een f^"^ieert.

Ritmeefter, Lieutenant , Cornet en 4. Ruyters van hem gevangen
hebbende bekomen, daar nadeBifïchopfetot 3. reyfenineen nacht
tuflchcn den 18. en 15?. u^Hgujii affloeg, ais fy defe Schans vehement
quamen beflormen.

So feer het Geluk de Provinciën van Groenin^fen en Friefiand had- Holland h^d^

de begunfligt
, (gelijk verhaalt is) even ib weytiig fcheen hst Geluk tijd ".'èyllig

de Provincie van Holland in defen tijd toegedaan te zijn , . want de- voorfpoet

.

felve Provincie niet alleen 't Huys te Kroonenburg , 't Slot té Leender-

Jioot en'tHujs te laarveld YGvloor 3 en de Dorpen van Lopil^, Lex-
monde i Capel, Benfchop, Loosdrecht, Hïlverfom, Immena^Waverveen^
Botshol i yibkoude en Ame)de mofliien, dat door den Vyand gede-
ftrueert en eenige daar van in de afch geley t wierden , maar had ook
geen de minfle voorfpoeten fuccesinfijneaanüagenenentreprifes

op Svparte-SluySi Naarden, Woerden, en Chnrleroj, alle welke onhey- ^''°'^'' "'^^^^

len echter ter Zee gerecompenfeertwierdendoor het te niet lopen vyandiiike

van degrootevyandelijkedeffeynen, dietegens Holland onderno-
f^ndTrk'

men , maar alleen docr Gods wonderlijk Weer en Wind genadiglijk bcfchermt,

afgekeert zijn, fodatelk, die niet uyrfpoorig wil profaneeren, moet
bekennen, dat God alleen fo wonderlijk defe Provincie heefr bewaart

in haar uyterfte benauwtheyt , als hy defelve heeft verheven tot haar

uytnemende hoogte , waar van wy hier fullen handelen , eer wy van
het quade fucces der voornoemde plaatfen vorder fullen fpreeken.

Hier boven op pag.t^i^^. hebben wy gelaten de faaken van de zee,

engefeyt, dat degedevalifeerdeEngelfche Vlootopde Riviervan

Londen weder wierde gerepareert, en met uytnement veel Zee- volk,

en dryRegimenten Land-railitie befet,dewelke van wegens hare on-
Kkkkk willig-
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willigheyt om fcheep te gaan , door de Officieren geflatteert wier-

den , datfy niet meer tegens de HolUndfche Inlootfotiden vechten , maar

datfyfouden landen , en Holland mvadeeren, om kofteltjken bujt te maken

eer de Franfche alle fchatten [ouden rveghebben , daarom[ynti dapper

vochten*

dewelke van In pbats van de verloorcnc Schccpen in hct voorfz. Zec-gevecht

quTm^ïfi'ik- wierd de Vloot met feer veel Vaartuyg gefterkt , fo datfy op den
i^e" • %. luly veel fterker als voorheen inZeeftak, en met de Franfche

Vloot gecombineert (ich van boven wind aan de Nederlandlche

Vloot vertoonde , dewelke op Schoneveld lag , en de Provincie van

Zeeland voor alle vyandelijke attaques uyt Zee bedekte,, metex-

prelTè ordre van haare Ho: Mog. om dien poft wel te bewaren , en

niet offenfief den Vyand in Zee te aggrelfceren. apparent om by een

quade Fortuyn de Provincie van Zeeland niet te moeten verlaten,en

delclve voor alle affaulten open te ftellen,'t welk men verfeekert was,

dat de Engelfche intendeerden , om daar door in pofTeflie te komen
van haare portie,die fy by de generaale repartitie (djar van hier voo-

ren) hadden bedongen , te meer, dewijl 2. Franlche Legers onder

Dhc deTmenne en Comte de Chamtlly om defen tijdopde Brabant-

fcheFrontieren by ^r^t/ftoj^y gecampeert lagen , die de Engelfche

aanftonts hadden konnen fecondeeren

CU de Ne- Dc beydc Koninklijke Vlooten na 2. a 3. dagen boven wind ge-

vToot'nicc'^
fwurven te hebben, vonden niet geraden de Nederlandfcbe Vloot

jttaquecrde. aan te doen , ten deele uyt vtees van wederom onthaalt te fullcn wer-

den , als een maand voorheen, ten deele om redenen , dat de Neder*

landfche Vloot fich by een quade relconrre verlegen vindende , fich

foudefal veeren binnen delVtelingen , daar fy dedelTeynen van haare

Vyanden op Zeeland genoegfaam in alle veylighcyt foude konnen

obferveeren , en ten deele, om dat fy hoopten dooreen gelukkige

attaque de een ofde andere Hollandfche Haven teemporteeren , of

ten minften door de Hollandfche Kuft en Zee-gaten teontveyligen

de Nederlandfcbe Vloot voor Zeeland van daan te lokken , om die

Provincie te beter te konnen infulteercn ; En in casiy van't laatfte

door de Nederlandfcbe Vloot mochten gcdiverteert werden, dar fy

dan mochten occafie krijgen , om defelvein de ruyme Zee aan te ta-

ften , wanneer fy by een vidorieus gevecht , ( 't welk d'Engclfche

haar doch aliijd voorheen inbeelden ) haare laagen op Zeeland te

feekerder fouden konnen in het werk Itellen.

Hier op namen de beyde Koninklijke Vlooten h^aren cours na de

Hol-

om kekcrv
u'iicr.tii.
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Hollandfche Kuft, en Tonden onder wegen ecnig^Scheepen na Brou- De Vyand

vpers-haven , om defelve plaats te attaqueeren , en was 't mogelijk, te ^nfia'/oj

vermeefterenjmaar de Burgers door feekeren Heer uyr de Reeeerin- '^""^^^rs.

ge gewaarlchout en dapper geanimeerr, raakten m t geweer, en reli-

fteerden de aannaderende vyanden fodanig , dat defelve met verlies

van eenige mannen'genootraakt waren te retireeren na 't gros van ha-

re vloot , die (ich op de hoogte van de -<^^<ïj repareerde , invoegen enkomtop

dat de Franfche voor en omtrent de Aïaas poft hielden, terwijlen de id,e Kuft,

Engelfche de geheele Kuft van HolUnd (die met Ruyterye en Land- '^'^ ^'«' ^^^'^^

volk redelijk wel befet was, alfo de vierde man in 't Noorder- Quar- ^'

tier op de been was',hebbende daar by't lelve Quartier en Amfierda.m

op ordre van den Staat, door d'uytneemende vigilantie van den Heer
ilendrik^Roeters tegenwoordig Hooft- Officier der Stzd u4mfterdam.

Op den iS. lulj 40 mindere Vaartuygcn op de Zuydcr-zee gebracht,

om den vyand het Landen in de Zte- gaten te beletten, zijnde de
Heer Burgermeefter Loh ovcr'tfelve Vaartuyg Admiraal) allar-

meerden, en onder wegen fomtijds de mijnen maakten , alsoffy

hadden willen landen , doch voor Tejfel komende maakten fyeen
aanflag , omhetfelve Eyland met alle kracht aan te raften, enfich

meefter van 't Fort te maaken , dat haar, foden Hemel fulx niet «'ü'a.l'nflas'^

verboet hadde , door een Ebbe , die na 't feggen en tot groote ver- "p ^ effci.dat

wondcringe van de TefTëlfche Zee-luyden tegens haaren natuyrlij- hjk"behou""

ken cours 12. uyren duyrde, ook geenfins foude miflukt zijn, dewijl «cn^icef.

den dag voorheen uyt het felve Fort byna alle Ammunitie en Garni-

foen (God weet door wiens diredlie en tot wat eyndej gelicht was,

Defeonnatuyrlijke Ebbe wierd hier ter plaatfe alleen , en dat re- Eroeifchera-

marquabel is, niet op de Zeeufche Kuft,daar deNederlandkhe vloot loo'/dooreën

lag, aanftonts gevolgtvanfo vehementen ftormuytden Noon-xve- iw^ieflorm.

(leny dat de Engelfche de Hollandfche Kuft niet genoeg konden mij-

den , die (y voorheen hadden getracht aan te doen ; fo dat twee van
haare Oorlogs-fcheepen , 't eene van 80. Stukken voor Tetten ver-

ging, en 't ander zijnde de Brand-wacht van 22. Stukken op de Koog
ftrande,en dat verfcheyde proviand- en ammunitie-fcheepcn veron-
gelukten , invoegen, na 't feggen van de Engelfche felfs, omtrent

30. Scheepen van Maften , Totivten , Ankers en Roers waren ontram-
poneert, enbyde joo. menfchen verongelukt, van dewelke veele

met ftukken van Scheepen aan 't Hollandfche ftrant quamcn drijven,

waardoor d'Engelfche genootfaakt waren haar retrait na haare ha-

vens te nemen, om te repareercn , maar wierden door onweder wel
Kkkkk 2 3, wee-
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3. wecken omtrent Noorwegen gevaarlijk geflingert, eer fy Solsbay

en andere havens daar omtrent konden aandoen,waar heen fy van de

Franfche haaft gevolgt wierden , als defelve bemerkten , dat fy daal'

heenen waren geretireert , en dat de Nederlandfche Vloot haar an-

kers gelicht hadde, om volgens een nieuw ontfangeneordre den

Een aibrm Vyand Op te foeken , en flag te leeveren. In 't opzeylen van de Ne-

Es!"'
^^ derlandfche Vloot ontftont een allarm omtrent de Maas , werdende

de klokken tot Hellevoet-jliijs , den Briel en omheen geluyt x en de

vuyr-bakens ontfteeken,waar op alles omtrent het ftrant in 't geweer

quam , doch fo haafl: gemerkt wierd, dat het de Vloot van voor Zee*

land was , verdween den allarm

En^cifche De Engelfche repten haar ondertuiïchen met aller fpoetjom haare

Jevn^op^Ve ontramponeerdc Scheepen weder tecalfateren , ten eyndefy daar

N^'J^^'snd- mede weder haaft in Zee mochten komen , om te palTen op de Ne-
dVh.: fchcc-' derlandfche Ooft-Indilche Retour- fcheepen, welker faifoen nu aan-
pc-^ quam, om dagelijxin de Nederlandfche havenen tearrivecren.

En dewijl haar defTtyn op de Nederlandfche Ooft-Indifche Vloot

in den Jaare 1 666. miflukt was, als fy met haar geheele Oorlogs- vloot

het vaar-water tulTchen Scohtland en Noorwegen befet hadden, daar

d'Ooft-Indifche Scheepen toen onbemerkt door heen raakten tot in

de haven van Bergen in Noorwegen , wilden fy haar gepremeditcert

Lielfeyn nu feeker aanleg genj vonden daarom 2;oet,door eenige kley-

nc Scheepen alle de havens van Noorwegen te vifiteerca , of haar de

verwachte Ooft-Indi(che Scheepen aldaar ook mochten gefal veert

hebben, blijvende ondertulTchen met het gros van de vloot op 't

biftfffenhct Doggers-fand y (dat de Ooft-Indifch-vaardcrs nootfakelijk moften

lanff'^ palTeeren, om in Patria te k(imen) wacht houden , in hoope, om dcti

verwachten buyt t'onderfcheppen , ^n al haare duslang vergeeffe

moeyten en gcledene Ichaden daar mede te verfoeten.

Maar gelijkGcds beftieringe geenfins luyftert na't voornemen der

menlchen, Homo propontt , fcd Deus difponit , en gelijk de Hoope
meenigmaal onleekerft is, als fy infallibel khijnt,even fo was dit def-

feyn der Engeliche fo vruchteloos, als het voorige van den jare 1666;

Want alhoewel d'aankomende Ooft-Indifche Scheepen niereer als

voor 334. dagen eerftkennille hadden bekomen van de Rupture
tulTchen Vrankrijk^EngelandAin de Vereenigde Nederlanden^tn toen al

i::-irdiOon- redefo verre na 't Doggers-fand vqï\3\\qi\ waren, datfy fonder groot'
.idiiche gevaar tcgens wind en ftroom haar in een van deNoorwcegfeha-
BycrrÏÏitcn , VCDS niet hadden konnen bergen,fo ftelden fy haar in den wille Gods,

ei2
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en fetten haaren cours dired na 't Vaderland, zeylende over 't Do^-
gers-fant heen, Tonder van eenigen vyand bennerkt te werden,voor en
al eer fy tot 6. mijlen voor by 't Heyltge lant geavanceert waren , al-

waar 2 Engelfche Fregatten de Cambnts enBnfiol haar op den 2.-^«-

gfiftt op deden, en haarc vloot,die dieper in Zee was,met veele zeyn- «erdeude

ichooten aflokten , komende immiddels by de Ooft-Indifche Schee- SeSpcn
ï'

pen fo na , dat fy defelve befchooten , en een van haar , dat wat loom '''^" ""S«-

in 't zeylen was, meenden af te fnijden , 't welk haar al mede mifluk-
''""'

te, dewijl 't felve Schip door de andere fo wel wierd geaflïfteert, dat
fy beyde moften afwijken en met groote impatientie aanfien , dat,

eer't gros van haare Vloot afquam,haar defe Ooft-Indifche Scheepen doch arrï-

op den 3. yluoniit falveerdenop de £ems voor Deif-z,iiUenseta\\e yfcrdegeiuk-

van veertien , die met een Icnat van 140. Tonnen gouts geladen wa- Ddf-zi;i,

ren, en in Nederland fuiken algemeenen vreugde, als by de vyanden
grootenfpijt veroorfaakten, dewelke met ftamp-voeten het geluk
der Nederlanders op Zee vervloekten , en defelve haar eygen onge-
luk toewenften , fulmineerende met horribie expreflien , dat fy in al

haare voornemens waren gefruftreert,en nu noch de Nederlandfche
Kuft moften verlaten, uyt vreefe van deaankomft der Nederlandfche fpijt van de^"*

Vloot, diefy wiften, dat abfoluyteordre hadde bekomen, om ofFen-
^'y^"^«">

fiefteageeren , waartegensfy fchroomden te vechten, alfo haare
Vloot door ftorm en onweder feer ontreddert was , en na cenige da-
gen door fwaren mift op Zee door malkanderen gedoolt te hebben ,

noch meer ontreddert wierd door vehemente tempeeften , die haar
op de Schotfe Kuft eenigen tijd traverfeerden > tot dat fy eyndelijk ^'« ^'^'^' ""•

na veele miferien en rampen, en met veele fieken , haar fo fy beft digTeSit
konden , in d'Engelfche en Schotfe Havens bergden. wierden.

°

De Ooft-Indifche Scheepen op haare aankomft tot 'Delf-z.ijl ver- Deif-ziji

ftaan hebbende , dat (jroemngen door den Keur-Vorft van Keulen ^^orddoorde

en Bijfchop van AIm(ier belegert was , en dat defelve gedreygt had- fche fcheé"

den Delf-TLijl ook te willen belegeren , voorfagen Delf-TLtjl aan- p"^" vooriïi:n

ftonts met genoegfaam Canon en alle nodige Ammunitic,en befetten

omheen alle poften met haar eygen volk fo lang , tot dat de Neder-
landfcheOorlogs-vloot haar vooralle vyandelijke attaques quam be-

vrijden, waarop de koftelijkfte waren met Lichters over de Watten cnde Schcc

naar Holland wierden gevoert,en de Ooft-Indifche Scheepen met de 5*^"*^" f^°*='

groove waren na haare refpedive havens geconvoyeert , daar fy ook bcrgt,"^*^

alle behouden arriveerden , uytgcnomen een genaamt 't Kafieelvan

MedenbUk^A^l op deZnyder'^i^cc door fijn eygen brand verongelukte.

Kkkkk 3 De
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üiirnvft De tijdingchier vanterooren komende vanden Prins van Condéy

Hvr^tiilh/be- 2^^ defelve tot Arnhem van fijne quetfuren aan 't Tolhuys ontfangen
fchimte. gecureert wierd , begon defelve helder uyt te lachen , en te feggen

;

T)aar is dengrootjien Zee-rovcr een braven buyt ontfnapt.

De En?e!- Jn Engeland fcheen men naar 't vruchteloos arrivement van haarc

lecren üveV Vloot deFortuvn noch te willen tergen,en haar te forceeren tot eenig
cen'naJer favcurj Want onaangcfien het faifoenter Zee verlopen,en de Herfft-

buyen aannaderende waren, lo dreeven eenige hooge Zec-Omcieren
aldaar feer hart , om noch eens eenkansop 't lang gepremediteerde

delTeyn te wagen,en beforgden immiddels haareVloot met noch veel

Engelsen Schots Land- volk, benevens veelefchoppen, fpaden, kor-

dewagens , &c. tot een Landinge ; Doch alfo andere Zee- Hoofden
fterk aanrieden , om de Vloot op te leggen , en defelve te bewaren
tot een beter faifoen en gelcgentheyt,dede deKoning grotenKrijgs-

raad houden , in dewelke hy felfs aanhoorde de fentimenten van de
max refo!- hooge Officieren , die feer varieerden ; Maar de Koning de diverfe

veeren liaare
i

*-'

Vloot op te debattes pondereerende refolveerde eyndelijk 't feekerft voor 't on-
it^ggen

> feekere te nemen,en gafordre, dat de geheele Vloot foude opgeleyt

werden, behalvcn alleen eenige Fregatten, die tot beveylinge van de

Kuft , en tot convoy van de koop vaardy-fcheepen foaden Zee hou-
nadat fy een den,Op welke refolutie alle deOorlog-fcheepen van den f^ereenigden

fchlk hfd-
^(^''^^ mede opontboden wierden , hebbende den geheelen fomer (b

den geleden, vcel voorfpoets, als de Vyandelijke Vlooten tegcnfpoet gehad,waar
by gereekcnt het fucces der Retorfie-vaarders ofte Capers, differeeren

voornjr.ieiijk Je reciproque Winften en Verliefen fo exceflief, dat alleen de Zceu^
door de '^ \ . , , . , i r
Zccuivfe Ca- iv^« een rcekenmgc ten eynde van tjaar 1671. maakten ,waar by ly

^Tc' n"^c^i"
^^dden geprofitecrt 3 20 tonnen gouts uyt Prijfen, die fy in Zeeland

c'iiatiema- alleen haddcn Opgebracht , behalvcn de menigvuldige en koftelijke
^'^"'

Prijfen, die in Btfcajen , Coyi^jjw.-fj en andere plaatlcn waren opge-

komen en vcrkoft ten behoeve van de Reeders, en behalven al 't ^e-'

nede Hollandfche en Friefche (gapers hadden verovert.

}•''!!
r^h'^

'^^ Ten eynde van 't jaar 15/2. kreeg men uyt Engeland tijdlvgey

Kcopiujden. dat de Koopluyden aan den Koning by een Rcqucftgeprefenteert

hadden een Reekeninge,daar by fy haare gclcdenefchaadeby defen-

oorlog begrooten tot omtrent jco. Tonnen gouts , met verfoek , dat

:

Sijne Majeftejt daar van rcftitutie foudc gelieven te pretendeeren van

den Koningvan Frankrijk^, alfo defelve fich by fecker articul van de
Alliantie tuflfchen de beyde Rijken opgcrccht, verbonden hadde tot

vergoedinge van alle de fchaden , die de Engelfche Ingefetene van

de
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de Nederlanden fouden komen te lijden. Maar dewijl hier op niet

volgde, en dewijl de gevallene fchade bleef voor reekeninge van

de gene , diefe by provifie droegen , Co v/ierden veele der voornaam-

ftcEngclfche Koopluyden eens , datfy geduyrende de gevaarlijke

conftitutie van tijden geen Scheepen meer in Zee wilden fenden.

Defe Caperyen der Nederlanders continueerden 't volgende jaar Sommen vm

167^. met fuiken voorfpoet,dat ten tijde, als de Ratificatien over de verlies^,"

Vreede tuiTchen Engeland en Nederland in den Haag wierden ge-

wiOelt.eenLijftewierde vertoont van 2863.veroverde Scheepen,on-

der dewelke alleen 160. Franfche,en de reftEngelfche waren,zijnde
^iJ^*^,*^"^'-

niet vreemd, dat haare fchade foimportant was , alfo deEngelfche

Koopluyden geen oorlog te gemoet gefien hebbende, haare fchee-

pen met meenigte , fonder convoy , verfonden hadden na alle Ge-

weftentotdendag van de Oorlogs- declaratie toe,die op den/, ^prtl

1672. gefchiede, welke fcheepen op goet vertrouwen wederom ko-

mende, ten proy wierden aan de Nederlandfche Capers, die in

grooten getalle alle de Kaften en Zeen om Engeland , Vrankyijk., de

Middelantfche Zee en alle andere plaatfen ontveyligden tot in Wejl^ Kieyn ver-

Jndien toe. Hier tegen hadden de Nederlanders door de Engclfche, '("hndeK
Schoife, en Franfche Capers feer geringen fchade geleden, ter oor-

fake , dat haare Ho. Mog, de Heeren Staten generaal by een placaat

alle Zeevaart en Viiïcheryc op hooge boete en poene hadden verbo-

den rot groot voordeel van haare goede Ingefetenen.

Hier mede fullenwy den Oorlog ter Zee voor't jaar 1^72. ft<ia-

ken, en voort afhandelen watier noch voor 'teynde van 't fel v e

jaar in en omtrent Heiland van eenige remarque pafTeerde , fo in

't verlies en ruïne vaneenige Kafteelenen Dorpen, als in de onge-

lukkige entreprifes van de Hollanders tegens den Vyand.

Het Huys te Kronenhtirg by Loenen aan de Vecht gelegen, was Kjro„et,bKri

op ordrc van Sijn Hooqhcyt , en door yverige voorforgc van de Hec-
^/^^^ bdc'r^"

ren Regenten van Am^erdam befet met 2. Compagnien , t'famcn

130. man fterk , onder de Capitevnen N, Bonmanen CornelüWit-

[en , ten cynde , om Vytrecht daar door te benauwen , en den toe-

voer van Hoy en Turf te beletten , als mede om Niemver-p^js te

belchanfen> om daar door meefter van het Ronde-veen te werden. De
Franfchcnrot Vytrecht bemerkende, by aldien dit Huysen 't Slot

van Loender-Jloot fdatom de felve oorfaak mede met eenige Staten

Militie bcfetwa^) aan //o//rf»^ bleevcn , datfy dan alhalfgeblcc-

«^ueert waren, refolveerden die beydcHuy fen met mach t aan te taften,

en
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de en fo 't mogelijk was, te veroveren ; Waar op den Hertog van Luxeyi'

'ranfchegc-
(jf^yg in perföoH Op den i^ ^Hgufli 'savonts uyt Vytrecht derwarts

itaquecr
, gejey^^g Qp-jtrent lyoo. FranfcheenSwitfers, met een feer fwaar Ca-

non op een Brouwers water-fchuyt kort voorheen van de Am^er'
diimmers genomen , en met 2. kleyndere Stukken , die fy in den vol-

genden morgen-ftond voor Kronenbmg op den dijk planten achter

een batterye , die fy in der haaft hadden opgeworpen, uyt welke dry

Stukken fy fofterk't dakenbovenftemuyr-werk, daer de belegerde

achter fchuylden,en met haare mufquetten feer veele van den Vyand.

ter neder velden, befchooten, dat 't lèlve onbequaam wierd tot eenig;

langer verblijf, waar door die van binnen genootfaakt waren te reti-

reeren na beneden in de kelders, daar fy wat hoger als water- pas uyt

de kelder-venfters de aannaderende Franfche en Switfers fo begroe-

ten , datter ruym 100. dood bleven , en wel 2. fchuyten vol gequet-

f-1 aefoiceeri Hen afgcvoert wierden ; Capiteyn "Bouman , die als outfte Capiteya
lot overge- ^p jjj j^^^y^ commandeerde, iiende dat de Vyand fterk aandrong, dat-

ter geen ontfet te verwachten was , dat fy met geen Canon voorden

waren,en dat haar kruyt feer bykromp,wi':'rd te rade met den Vyand
te accorderen, treet daarom in eygenèr perfoon na buyten, en capitu-

tegenshet leertjDoch als hy met denVyand na binnea meende te treeden,vond

^jpt'^H'^/f». hy de deur geflooten, alfo Capiteya ^^K'/Z-T/gcrefoi veert was 't Huys
ten uyterfte toete defendeeren, tegen wiens wil en protcftatieden

Commandant uytgegaan was. Maar alfo de Franfche riepen , dat de

Commandant het Huys by capitulatie hadde opgegeven , en dierhal-

ven , fo fy 't ook niet wilden dcen , dat fy dan alle fouden moeten

hangen, Iraeeten de Soldaten in de kelders haar geweer neder,en wil-

den het commando van den Cap. Wttfen niet langer pareeren , waar

op de Vyand tot op de voor-plaats drong , daar hy de deur van hetj

Huys met boomen op liep , en al 't volk T^nfonmers de (juerre maak-l

te, en naar Vytrecht vervoerde, mitsgaders het Huys dede fpringen,!

daar toe hy mede gebruykte het overige kruyt , dat hy daar in tot

omtrent 6o- ponden noch vond te reftceren.

Over het opgeven van dit fterkc huys moft Capiteyn 'Bouman tot

Vytrecht van de Franfche veel dagclijxefmaatheden hooren, diehyj

fich fo feer ter herten trok , dathy, fo gefeyt werd , daar over van]

rouw en hcrt-fcer in de gevangeniffe foude zijn overleden , te mee

dewijl hyfag, dat Capiteyn Witfen om fijne dapperheyt enonver-

zaagthcyt by de Franfche aangenaam was.

Na defe vcroveringe borften de Franfche met alle geweld in h(

Don
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Dorp Loenen , daar fy defen en volgenden dag haare afgrijfTelijke ti- Oe Franfchc

rannye metrooven, branden, plonderen,vrouw-rchcndenen andere L^fL^uyi,

gruwelen pleegden aan de gene , die haare vvreede handen niet haa-

ftig genoeg konden ontkomen.

Het Slotte Loenderjloot moft Kronenburg op dien felvcn dag vol- f" veroverde

gen,airo 't ielve inaar met 30. mannen belet was, dewelke fich fo lang llLdi^oo^r,

verweerden, als iy bos-kruyt hadden , maar 't felve ontbreekende

waren fy gcnootfaakt met het overgeven van het Slot haar leven te

fal veeren, dat fy in groote miierieeen geruymen tijd rot c/y/yfc^f *

moften verflijtcn,airo ly daar mede in de oevangenilTc gcfet wierden.

Dit Slot wierdop den 24. 5^^?/, van de franlche verlaten , en van

Staten- volk weder befet.

Het Huys ie laarsveld wierd door de Franfche mede ingenomen, sis mede het

doch dewijl fy oordeelden , dar het felve haar weynig voordecligof t^"^'^_'^,

nadeelig konde zijn , hebben fy 't Ielve uytgeplonderten verlaten ,

maar eenige dagen daarna vernemende, dat het Ielve door eenige

Scaatfe Soldaten belet was , en dat de omheen gelegene huys-Iuyden

daar in al haare refteerende meubilen vluchten, maakten de Franfche

fich daar van weder meerter, verbranden 't Huys, en deden den fwaa-

ren Toorn opfpringen.

De Dorpen van Lopiky Lexmonde , Capel en Benfchop , wilden 'i"
p'onderea

cp den 2^. Sept. her geweid van een groot geralr ran lenen ar kee-*/o"rf^,frt;'<'/

ren, die onder den Hertog van Luxenhmg derwarrs quamen naderen, ^" '^^"^""P'

maar moften , na tenigerefiftentie en verlies van omtrent óo. man-
nen , lijden, dat fy ten roofwerden gegeven aan de cruëlle foldatcn,

die niets naar lieten , dat tot haare begeerlijk heyt en vuyle driften in

eeniger manieren konde dienen.

LoosdrechtyHüverfom en lmmenes,dry fecr fchoone Dorpen, kree- Lo sdruht,

gen op den 28. Sept. een groot vliegent Leger der Franichen op den /^ZlZTa"
hals , dewelke met haar intreedeeen begin maakten van een afgrijl- tirannifccvt,

lijk Treur- fpcl; Want hoewel die van de Loosdrecht door een Fran-

fche Sauve-garde waren verfeckerL,en feekcre perfonen met het con-

tributie-geld , daar op fy geftelt waren , gedcputeert hadden aan den
Hertog VAn Luxenburg , die dit vliegent Leger in pcrloon comman-
deerde, en die haar Gedeputeerdens gefwocren haddc,dat haar Dorp
geen leet foude wedervaren, fo voltrokken de Franfche 's volgenden

dags 't felve Treur-fpel aan alle dry de voorn. Dorpen , in prefentie

vanden Hertog , met de vervloekfl:eadien, die een Barbaar foude

kennen bedenken i Want het haar niet genoeg was , dat de Inwoon- p ondm°'
Lllll ders
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ders haar , na allen vermogen , tradeerden , maar fy prïonderden de

Huyfen van allen imboel, de Schnyrenvan allen voorraad,en de Stal-

len mitsgaders het Veld van alle Beftiaal , 't welk toeging met fuiken

verwoetheyt , dat fy al 't gene fy niet konden mede lleepen , verniel-

den, en veel beftiaal onthalfden, en in 't water wierpen, op dat de ar-

me inwoonders doch niets mochten overhouden , daar mede fy haar

in dcfe uyterfte ellende mochten behelpen. Alle defe gruwelen qua-

men noch geenfins incomparaiieby de grooteTirannye , die defe

monfters van menfchen pleegden aan de lichamen defer miferable In-

gefetenen , waar mede fy wilden uytveegen de verfoeyelijke exem-

plen van den wreeden Atnia, die (ich felfs Gods geefTd, en de fchrik

des werelds noemde, en van den woedenden TumerUn^ als mede van

de onmenfchdijke Cnnnibalen en Cjclops , by de welke noch meer
difcretie en ontferminge wierde bevonden, alsby deletirannijke

Franfche , dewelke aanlagen noch jonkheyt , noch ouderdom , noch

fexe, noch fiekte noch dood , noch 't gene dat heylig was ; Want fy

beroofden de Kraam-kindertjes van haare luyeren ; de ftok-oude en

jonge vrouwen fo wel als mannen van haar nootfakelijke kleedinge

tot het hembd incluys ; de fieke en kraam-vrouwens van haare bed-

den en dekfels i de doden van haar dood- gewaat i en de Roomfche
Kerken van al hanre ornamenten en facrificien.

Behalven dit alles mort het vrou-volk en de teerdere maagden ge-

weld in hun eere lijden, werdende tot /«zwt^^; een meysjen van ly.

jaaren door 17. defer overgevene menfchen ttr doot toemisbruykt

,

on elders feekcre vrou,naar diergelijkcn mishandelinge,met een muf-

quet van onderen ingefchooten, dat fy doot bleef leggen, hoedanige

vuyle iidien fy meer bedrceven , die niet als gevleyfde duyvelen ey-

gcn zijn, en daarom elk een, die defclvc hoort of leeft , en die niet

Tonder alle medogentheyt,doen grillen en fchrikkcn, waarom defel-

ve tcgens die vvanden geen minder haat behoorden op te vatten , en

liet Iclve haare kinderen (odanig; van der jeugt aan in te printen , als

onfe voor- vaders regens haare voormaals onverfoenlijkevyanden

van Spanjen deden ; Te meer dewijl van fuiken horriblen Tragocdie

de hooge Officieren niet alleen Spedateurs , maar ook Adeurs waren

te gelijk, hebbende den Hertog van Luxenburn^ felve fo weynig
fchaamtein fich , ddthy op 's ^ravenland , op de Hof-ftede van den

Heer frgens , daar hy ter felvcr tijd logeerde , met vermaak aanfag,

lat den Hovenier hem moeder-naakt ter tafel diende, en alderhande

hiiys-werk d^^de^

IVaveï'
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Waverveen en Botshol moften op den y. l^ovemheY participeeren \v.ivervttn

aan 't felve ongeval , dat de voorii. Dorpen fo jammerlijk hadde on- tlfy'J'r\Len

derdrukt, want dewijl (y beyde Hollandfche Dorpen waren, en haar eiiveri.r^trt,

van geen fan ve- garde konden bedienen,waren fy door den Vyandop
feer nooge contributie en brandfchattinge gefteir,die fy ten deele om
de excefIivegroote,enten deele om 't verbod van hdzre/IoogJi^fo'r,

dien aangaande gedaan by verfcheyde Placaaten,die door een Placaat

op den 2.2. Novemhr gerencveertzijn , niet konden ofdorftenbe-
taalen-, maar moften haar tegcns alle gedreygde geweld fclf s mainti- ,

neeren en defendeeren , werdende tot dien eynde mitsgaders om te

beletten, dat geen xurfuyt'tRonde-veen naatVjtrecht mochte vervoert

werden , een Hollandfchen Uytlegger onder den Capiteyn Speh met
27. mannen en eenig Canon gepofteert by de 'Bykveldfche BrftT^Qu de
Ingefetene van die beyde Dorpen gerangeert in 2. Compagnien on-
der den Schout van Waverveen e^enaaml (^ briftoffe i A<fej>er , en onder
den Secretaris van Botshol genaamt IV, Bhkhuys, alle dewelke op
'sLands- koften op alle advenues goede wacht hielden, tot dat fy twce-
maalen door den Vyand wegens de brand-fchattinge , doch te ver-

geefs,gefommeert zijnde,eyndelijk vanden felven wierden overwel-
digt,'t welk toeging op defewijfe : Omtrent 400. Franfche wierden
's nachts tufTchen den 4. en 5. dito uyt Vjtrecht gecommandeert , om
defe beyde Dorpen wegens de Brandfchattingen te executeeren , en
den Uytlegger te vermeefteren. Deferoof-fieke trokken vol vreug-
de door Breukelen en ter Aa tTamen tot Demmerikjoe , daar fy haar

in tweën verdeelden, marchecrende heteene deel door Vmkeveen en
't ander door Wilnis en Meydrecht , om Waverveen en Botshol van dt
ooft- en weft-zijde gelijk te befpringen , gelijk in den dageraat ook
gefchiede, wanneer de wacht-houdende Boeren ten weder-zijden
onvoorhoets fb vinnig geattaqueert wierden, dat fy inkorten ge-

dwongen waren haare poften te verlaten , en elk om een goed heen-
komen te fien, waar door de Vyandenoccafiekreegen , omylings
naar de Byleveldfche Brug te lopen , daar de meeften hoop van haar

den Uytlegger met mufquetten en hand-granaten heftig attaqueer-

den , enonaangcfiende Uytlegger fijn Canon divcrfe reyfen met eneen uvt-

fchroot op den Vyand lofte , en fich meer als een uyr feer niiannelijk ^^ff"
^""

defendeerde, fo drong den Vyand echter al te fterk aan, tot dat eyn-
°^'^""

delijk den Uytlegger op't drooge vaft raakte,en rondom omsingeld,
mitsgaders door twee Turf- ponten , die by de voorn. Brugge lagen,
en in handen van den Vyand vervielen , genadert wierd , waar door

L 1 1 1 1 2 eenige
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eenige Matrofen (o fchrikten , dat fy over boort fprongen , en haat

ten deele met fmemmen falveerden , latende den Uytlegger verval-

len int geweld des Vyands , die daar op noch vond 2. doden , y. ge-

quetilcn en i2.gefonde mannenjmet een jongen, die fy naar Vytrecht

gevangen brachten.Immiddels dat defe attaque gefchiedcjquam een

grooten troup Franfche met haar bloote rapieren en geladen roers

beyde defe Dorpen indringen, daar fy, om de inwoonders te meer te

verfchrikken, geen minder gefchreeu en geraas maakten, als de ver-

fchrikte inwoonders felfs door haar yiïelijklamenteeren , want defe

de dood voor oogen fiende vluchten eik om 't feerft door deilooten

en wateren, dieop 't land ftonden , veele wierden in haarehuyfen

verraft,en veele in 't vluchten achterhaalt, dewelke defelve grouwc-

len fu'ojecl wierden , die de Inwoonders van de Loosdrecht , Hther'

fom en Immenes waren overgekomen, 'tWas voor defe ontaarde men-
fchen niet genoeg , dat fy haare natuyriijke boosheyt verfaaden met

haare vervloekte adien aan menfchen , vee en goederen , maar bran-

den daar en boven noch 59. huvfen tot de grond toeaf, als tot een

teeken van haare vidorieufcen heroïque (maar in der daat helfche)

aclien , daar van fy doch op verre na fo veel voordcels niet trokken,

als fy haar hadden ingebeelt,want behalven dat ly eenig volk hadden

verlooren , en eenige gequetften weder te rug mede fleepten , fo ge-

beurden 't noch in haar aftrekken, dat een fwaar gequctrte Capiteyn

en Sergeant, die in een fchuyt met hennip lagen, om weder naar Vyt-

recht vervoert te werden , by de 'ByleveUife 'Brug door een huys , dat

in lichte vlam ftond , overftolpt, en tot afch verbrand wierden , als

in weer-vraak van haare brand-ftichtinge i ja lelfs den veroverden

Uytlegger, daar op fy principaiijk ftaat hadden gemaakt, quam fb

weynig tot haar voordeel, dat ly hem (elfs in plaatïe van fich daar van

te bedienen, moften verbranden, als fy hem vervoert hadden tot aan

de Nieuwer-jluys , alfo delclve re nauvv^ was , om hem door te laten.

..rc-koude 't Wasfo verre van daar, dat de boos-aardige Franfche door defe

\Tnuv in
grouwelijke bedrij ven tot een inkeer en eenige ontfcrminge over ha-

büiH gcitec- ren even- naaften fouden gekomen zijn, dat fy om defen tijd liever al-
^^"''

- les, daar fy konden by komen , wilden vernielen, en met haar pygen

pericul en Ichaade^tot de gront toe verdelgen, al konden fy lelfs daar

by weynig of geen voordeel genieten,waar van een exempel geblee-

ken is aan 't Ichoone Dorp Abkoade , 't welk hoe wel onder 't ovcr-

heerde Sricht van Vytrecht forteerde , echter mede het noot-lot des

oorlogs en de grouwelijke defTcynen van den Vyand op den 17. No-
vemher
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vember mofte uytftaan, wanneer 45'o. FranfchCjclie met vollelafl: van

den Hertog van Luxenburgoxn alles te ruineeren , dat fy konden ver-

meefteren , daags voor heen uyt Vjtrecht waren gemarcheert , in de
donkerena-nacht avanceerden tot tuiïchen Bambrug en 'tSlotvan

^bkoficle,van waar fy 40. mannen buyten 't Slot om,over 't onderge-

lopen land Tonden in't Dorp,dar defelve 2ihHelfche Furiën in deduy-
fternis met een yifelijk geroep befprongen , en met haare fakkels en

geprepareerde vuyr-werken op diverfe plaatfen in den brand fetten

,

lo dat van :|.tot óuyren meer dan 100. gebouwen in kooien raakten.

De meefte Inwoonders lalveerden haar , fo als Cy gekleet en onge-
kleet uyt haare bedden opvloogen , op 't ondergelopen land , daar

fyfo naakt en bloot in de koude nacht in 't water moften ftaan, dat

met ys beftremt was ; Sommige die de Vyanden in haare huyfen ver-

raften, wierden met de huyfen door de brand verteert,en anderc,die

in 't vluchten achterhaalt wierden , moften al het geene uytftaan, dat

abominabel is, werdende fommige aan de ftaarten der paarden en an-

dere aan de voeten der ruyters met haarhayr gebonden en gefleept

na hunne Garnifocnen , daar haar fmerten wierden vcrmeenigvul-

digt , meer als of f^' van die Helfche Furiën in die rafernye met tor-

menten ter dood waren gebracht.

Het Garnifoen op 't Slot van Abk^ttde hadde den Vyand in 't aan-

komen , door 't plotfcn van 't wateren 't breeken van 't ys , wel be-

merkt , dochalfo't felvefecrfwak zijnde, haar aanbevolen Poft niet

meer dorft verfwakken , veel min verlaten, enalfo haar onkundig
was de macht van den aankomenden Vyand, mitsgaders of defelve
ook een achter-laag hadde, dewelke het S/öffbudekonnen attaquee-

ren, fo vond 't felve geraden haaren poft wel te bewaren , en Abkou-
de met andere omleggende Dorpen door dry zeyn-fchooren uyt het

Canon tewaarlchouwen van onraat , waartegensfy op haare hoede
mochten zijn, dienende defelve fchooten mede , omuytdenaaft-
gelcgene poften fecours af te lokken , gelijk daar op uyt Wecfp oo]fi

eenig fecours afqiiam , 't welk tot ^bl<oude , dewijl de Vyand al was
vertrokken , niet meer voordeels dede , als dat het de Kerk ,'die op
2 plaatfen was aangefteeken , noch gelukkig hielp bluffen.

In plaats defe wreetheyt het Tyrannijke gemoet van den Vyand Ftanfcfi-

foude vermurft hebben, wierd 't felve te meer brandende na dierge-
[l]!'e'!;!i" aa"

lijkebarbaarfcheadien , doende hem leet , dat tot ^bkoude noch 'l^j; op ^^.

eenige huyfen van den brant onbefchadigt waren gebleeven,waarom
^""''

hy op den 30. November , even als voorheen , het Dorp weder wilde

LlUl 3 ver-
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verrafTen , en het rcfteerendc door den brand en 't fwaart rernielen,

het welk hem echter fodani^ miflukte , dat in plaatfe van gevangens

mede te flcepen , veele van haar door 't Garnifocn van 't Slot gevan-

gen wierden , alfo 't felve Garnifoen verfterkt zijnde , een uytval de-

de, diecen goet fuccesnam , waar door 'r felve Garnifoen op den

FiA-ifcheiii Vyand meer en meer verbitterde, en occafie focht tot weer-vraak
"SriukéUn van den voorigen brand, 't welk haar ook ten deele gelukte , want

dewijl de trck-fchuyten van u4mjlerdam op Z^ytrech noch vry heen

en weder palTeerden , fetten fich ecnige van 't Slot in de Schuyt , die

v\Si3iX Vytrecht votr i waar mede fy in alle ftilheyt tot Breukelenko-

mende, 19. Franfche in een kroeg onverhocts overvielen , en met

eenigen buyt gevankelijk te rug na haar Garnifoen voerden.

^'tmtj'-'i Het fchoone Dorp Ameyde moft met fijn puyn-hoop medebefuy-

d °Franit-'tie
''^" ^^ Opgevatte booshcyt der Franfchen , want defelve op den 2.6.

geattaqueert, Novembcr om 4 uyren in den morgenftond , met meer als 800. man
te voet en 200. te paard onder ijo. Officiers, het Retrenchement,

dat op den Dijk by de Sluys van takke-boflchen 6. a 7. voeten hoog,

fonder Flanquen, Grachten en Borft-wecringen,en van achteren on-

geüooten opgeworpen,en voor alleen met pallilTadenbefet was,over

tien hoogen Dijk , en dooreen nauwen binnen-weg furieufelijk qua-

raen attaqueeren , werdende geleyt door 4 fol daten , die van defen

poft gedeferteert waren , en den Vyand de flechte conftitutie van de

fortificatie en befettinge hadden bekent gemaakt , als dat het heele

Regiment, dat hieronder den Colonnel ^^w/7^fW? poft hielt , met
de Mariniers van den Zee-Capitcyn Brakel, die voor een derde part

met Morgen-fterren,voor een derde part met bijlen en halve-pieken

en voor 't refteerende derde part met fnaphanen gearmeert waren,

niet fterker Nvasals 300. foldaten en 13. of 14. Officieren, onder de-

welke groote fiekte , ellende en alle difordre de overhand hadde, fo

dat fy niet gefchroomt hadden opcntlijk uyt te feggen , dat fy liever

wilden vallen in handen van de Franfche , om daar minder mifcrabel

te leven, als hier in alle de ellenden meer miferabel te fterven , en dat

fy op 't aankomen van den Vyand haare wapens liever wilden neder-

fmijten, als vechten, gelijk fy ook na eenig refiftentie deden, falvee-

rende fich elk om'r feerfte met de vlucht te rug over den hogen dijk,

ingenomen, ^h de Vyand door de voorfz. Deferteurs om de pallifiaden heen , tot

aan de knijen door 't water, binnen het Retrenchement wierden ge-

leyt , daar hy 'r Q2.artier van den Colonncl 'Bamphielt aanftonts uyt-

plonderde , en in kooien fette , en fo voorts op 't Dorp Ameyde aan-

drong.
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drong, daar van hy mede in der haaft meefter wierd, niet tegenftaan-

de de Co\on\\t\Bamphielt een uytterfte effort wilde doen in een nieu-

wen poft , die den Veld-MarfchalkP^^n/op den hoogen dijk hadde
geordonneert, 't welk door den onwil der Soldaten evenfoweynig
fucces hadde, als het defendeeren van den eerften poft.

By de veroveringe van dit Dorp fag men den Vyand alle de voo- mishandcif

ren genoemde adien van Tyrannye itereeren en verdubbelen , met ^" vaorant.

roven, branden , vrouwen-fchenden en alle vreeflijkfte adicn te be-

drijven, die meer een Barbaar , als een Chrifteneygen zijn. Eeni-

ge weynige uyren daar na retireerdehy weder derwaarts, vanwaar
hy gekomen was , met fich gevangen nemende omtrent 60. foldaten,

waar tegen hy , behalven 70. foldaten ook verloren hadde den Mar-
qttïs Chaftelneautn eenige andere Officieren , welker verlies hy vier-

-maal meer beklaagde , als hy defe overwinninge eftimeerde.

Maar alle defTeynen en aanflagen der Franfchen in defen tijd ge- Veroeefi>a

lukten haarfo wel niet, als de boven verhaalde; Want voor eerft
pJ"J|jf,J^"

dorften fy haaren aanflagop 5c^öo«/?ot/^«, die fy op den ^. y^ttguj^i Siho.'t^hQvt'!,

Taft geftelt hadden , nietin't werk ftcUen , uyt oorfaake alleen van

de goedeordre en vigilantie, daarin fich die van Schoonhoven ge-

duyrig lieten vinden, waarom fy fich moften vergenoegen roet haa-

re gramfchap te ftillen door eenige brutaale aótien omtrent het

fchenden van 't Vrou- volk , en het berooven en afbranden van eeni-

ge huyfen tegen over Ttenhoven,

Denaanflag, die fy op den 18. ^ugujfiop Gorcum ondernamen, Op ^orcunt,

was noch van minder fucces, als de voorgaande; Wantals de Veld-

Marfchalk Wrdrts , die Gorcum, Schoonhoven y Loevefleyn , en de

omlegg'^ende plaatfen commandeerde , kondfchap ontfangen hadde,

dat de Vyand uyt Vytrecht en van Vyanen met 17. Standaarden paar-

den recht op Gorcum in aantocht was , fond hy haar ^00. mannen te

voet, en 400. te paard met 3. Veld-ftukkcn en alle toebchooren te

gemoet, dewelke op een favorablen poft den aankomenden Vyand fo

dapper verwelkomden, dat hy genootdrukt was te rctireeren,en hoe-

wel hy door de Officieren weder geëncourageert wierd,om een twee-

den efïbrt te doen, fo raakten hy doch aanftonts weder in confufiecn

di(brdre,airo geheelc ryen door't Canon met fchroot geladen wierden

gevelt, invoegen hy met het verlies van meer als öo. Ruyters moft

retireeren, en het veld ruymen aan die van Cjorcum ^ dewelke met
veele paarden en fchoonen buyt weder keerden, achterlatende alleen

raaar4. man, die door ongelukkige koegcls getroftcn waren. De
Fran-
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Franfche fiendc, dat de Leeuwen-huvd haar tcgens (jorcnm niet wil-

de of konde dienen, trokken eenigen tijd daar na een VofTen-huyd

aan , onder welkers faveur iy meenden te obtineeren 't geen daar na

fy fecr vcrkngden,want fy wierden accoord met een verraderlijken

Roomich-gefinden boer , dat hy haar sis een Gidle foude geleyden,

om die van GorcHm,o^ leek eren gefortiticeerden poft, te vcrralten en

t'overvallen/t welk mede geen (ücces nemende,kreeg dien boer fijn

waardigen loon, dat hy als een verrader wiert geviertndeelt,en dat de

ftukken omCjorcum aan hoge uaaken ten toon wierden opgehangen,

o His;di>i ^^ ^^^^ Heufden was op den 20. September mede een doel-wit

van den Vvand, alfo defelve uyt (^revecoenr , niet fonder fufpicie van

lecrete intelligentie, een Redouten een Hoorn- werk voor de Stad

fabitelijk quam verraffen en overvallen , nemende eenigen buyt en

gevangens medeterugge, als hy fich door den allarm in de Stad ge-

nootfaakt vond , om weder te vertrekken.

taov>ondt- Te vergeefs eyften de Franfche op den i<). O£iober deStüd Oade-

•XAXtr. w'.i/fy'door twee Trompetters op, want als fy tot antwoord ontfin-

gen , datdeeerfte, die de Stad weder op quam eyfchen , kruyten

loot tot belooninge ontfangen foude , verdween haare hoope op die

Stad , fo dat fy daar tegens het minfte niet dorften tentccren , alfo fy

daar toe noch door geweld ncch door fchrik , gelijk voorheen, ceni-

geapparentiefagen,
vrdurs de- Onder alle Dorpen was in defecalamiteufe tijd geen gelukkiger

,

fcif/<'V'uk'-^ als Willen i want na dat het fel ve fich met Fran/che Sauve-gardens

''s- voorfien hadde, en bemerkte, dat ncch Sauve-gatcicns noch gegeven

Parole vecle andere Dorpen van den Vyand bevryden konden , fo

wierd het door de indudie van fijnen Secretaris te raade, om fijne

Sauve-gardens gevankelijk aan Sr/«i/öo^/^e)/ over te leveren , en fich

fclfs te maintineeren tegens de hoftiliceyten en contributien, die het

fo wel van de Militie der Staaten , als van de Franfche bevreesde,

om welke redenen de Boeren van Willers alle paiïagien en advenuen

om haar Dorp fofmalafftaken , dat defelve niet als van een man al-

leen konden gepalTeert werden , welke advenues fy fo fterk bewaak-

ten, datter de minfte vrees van overval voor haar niet overig was,

dewijl haar omleggent land byna al Veen-land is , dat door de uyt-

gegraven Veenen van ter zijden geen de minfte toegang verleent, io

Tcerf^^oet l^ng het open water blijft.

derHoihn- Dc Dcfleynen en Entteprifes van Sf/» Hoogheyt den Heer Pr'mce

dtflèyDen. van Ormge op de Steden Swarte-Slnys , Naarden , IJ'oerden , en

Chitr-
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Charleroy hadden in het laatfte van den jaare i(j72. fo malheiireufen

fucces , dat wel eenige fataliteyt defen Staat in fijne mcefte verdnik-

kinge noch meer fcheen te willen drukken , ofte veel meer , dat het

de Goddelijke Majefteyt beliefde fijne hulpfame hand van delen.

Staat in deffelfs uyterfte calamiteyten af te trekken , en den felven

noch meer te tuchtigen; Want gelijk Prins Wilhelmus de I. H.L.M.
in \ begin van die tijd, als defen Staat onder het hvaare jok van Span-

jen fuchte , en aan fijn behout en heyl defpereerde , rampfalig was in

alle fijne aanflagen tegens den Vyand ; Even fo was SvnHoogheyt

*Trins Willem de III. in 'c begin van dien tijd , a's defen Staat onder
het fwaare jok van Vrankrijk fuchte , en aan fijn behout en heyl me-
de defpereerde, ook feer rampfalig.

Het eerfte Deiï'eyn, dat van de Hollandfche Militie fonder fucces j'^^r.^?,"^''^

wierd ondernomen , was tegens Sw^tne-SlHys^ ^t welk een Plaatfèis, ders op

die aan 't Swarte-water niet verre van de ZHyder-z.ee feer favorabel
^'^'^['^'^'^>

/TL ir 1 n 1 I
inisluK.c voor

tuiJchenmoeralienen wateren gelegen, en met 5-. Bolwerken ver- de eeiüs

/lerkt is. Het Deffeyn wierd eerft aangegeven door ecnen HendnkJ^''^'

Jldoller Burger tot Am^erdam , die niet fchroomde fijnen dienft felfs

te prefenteeren , om de attaque in perfoon by te wonen, waar op on-

der delTelfs diredie eenige Scheepen met militie in de maand van

September van Amjierdam derwarts vertrokken, dewelke door con-

trarie wind lang getraverfeert zijnde , eyndelijk ter gedeftineerder

plaatfeaanquamen, daar fy den Vyand in allarm vonden ,werdetide

van de bygelegene plaatfen met volk fo fberk gefecondeert , dat den

aanflag mislukte, ende een jacht van Vrieiland op het droog vaft

raakte, daar het door den brand vernielt wierd.

Geen beter fucces hadde den tweeden aanilag op Swarte-Slujs , en voor de

dewelke op den 28. November daar op ondernomen wierd met om- i^vce.ieiejs,

trent yoo. Vriefen, die uyt de Kujnder en -B/ö^-z,/;7 onder den

Colonncl l^illien defe plaatfe aan de eene zijde te land fouden atta-

queeren , terwijlen omtrent 1000. mannen uyt //ö//.ï«(s/ onder den

Admiraal Lohs met veeleScheepen , Uytlcggers, Branders en Vlot-

fchuyten met Canon beplant aan de andere zijde haar beft fouden

doen;\Vant de geappoindteerde tijd van de attaque gekomen zijnde,

was 't fo dood ftil geworden, dat de vaartuygen niet genoeg konden

naderen, en hoewel Capiteyn Slojfer met 180 man te land was ge-

flapt , en de plaats furieufelijk aantafte, fo moft hy weder te rug kce-

ren , om reden, dat de Vyand al fijne macht tegens hem alleen em-
ployeerde , dewijl hy noch van de water-kant , noch van de Vrie[en

M m m m m ge-
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gefecondecrt wierd,die alle beyde re verre afwaren,om de Plaatfe te

befluyten , eer fy door fecours van Hajfelt en Meppel mochte byge-

fprongcn werden , van welke bcyde plaatfen veel volk fo te voet als

te paard derwarts tot alïiftentie qaamen , dewelke de voorfz. i8o.

mannen, als fy in adie waren, van achteren fo heftig invielen , darter

maar omtrent 60. of 70 haar in de vaartuygen weder falveerden,en

by de ido. gevangen raakten, zijnde de overige gequetft of dood.
DeFranfche f)e Franfchc (die tot noch toe gefpeculeert hadden, hoe fy door de

co^queftm'^ eenc of de andere pafTigie Holland (ouden kennen invadeeren, maar
uci voor- 'i felve langs de Frontieren fo dicht beflooten en wel befet vonden ,

dat fy haare deiTeynen tegens Holland moften uytftellen ter tijd toe

alle wateren met ys bedekt , en alle plaatfen daar door acceffibel wa-
ce^ens de ren, hadden haare conqueften tegens dein fultes van Sï;«//oo_^/7f^?

T'-uuL^h!yr langs de Hollandfche F rontieren ovtr al ook (o wel bedekt , dat aan

StjnHoonheyt afgefneden waren alle de p^ffagien , diena'thooge

Land en na de Velauw geleyden, alwaar Sijn Hoogheyt fcheen een for-

midabel Leger te willen formeeren,om in 't midden van de Vyandlij- ^

ke conqueften een di verfie te maken , en alle omheen leggende plaat-

len te gelijk te allarmeeren,mitf;gadcrs om door het cmporteeren van

de een ofde andere plaatfe , een vallen voet op ofaan de Velauw te

krijgen,waar door hy te betere occafie mochte hebben,om fijne me-
fures tegens den Vyand te obfervecren ; Om welke redenen Sijn

iycttn^in- jJoogljgyf refolutie nam,om te tenteeren,dat hy de Stad Naarden by

itlma.s^\cl een verraifmge fo te water als te lande mocht empt)rtecren , 't welk

opdefelrewijfemiflukte, als den aan (lag op Swarte-jlms.

Want alhoewel de Heer Feld- Marfchalk^P''oyfl Mauriti , die tot

Aittyden en Weefp toen commandeerde , re lande alles in diervoegcn

hadde berorgt,dat deVyand geen de minfte kontfchap van defen aan-

flag hadde bekomen , en dat onder de Land-milirie alles ordcntlijk

geprepareert was, fodat delclve onder de dircótie van Stjn Hoogheyt,;

op den 28.5fƒ?;.indenachropdegepref)geerdeuyr voor de poort van

Naarden paraat ftont,afwachtende alleen het zeyn,om aan te vallen,

dat van de Militie, die met (cheepcn onder 't Commando van den

Heer Ripgraaf vin Am^erdam over de ZHyder-z.ee quamen af(ak-,

ken,foude gegeven werden; En als dit fo lang traineerde,dat den dag

haaft begon te naderen, liet Stjn Hoogheyt hem felven ineen (loep

langs 't ftrant roeyen , om te (ien waar het haperde , dat den aanflag

niet voortging , en bevond , dat door ftilre de fchecpen , daar in de

Militie was, uiet konden opkomen, hoeweide Vlot- fchuyten , die

vroeg

I



D E R D E D E E L. S25

vroeg van Am^erdam waren gevaaren , alle vaardig lagen , om de
Soldaten uyt de Scheepen op het droog te brengen , en 't Gefchut te

planten. OndertufTchenwierd hetdag , en het DelTein ontdekt, fb de« df.-e

dat die van de Stad in allarm raakten , waar op Sipi Hoogheyt refol-
'"'^^'^'^

'

veerde , om in ftilte weder aftetrekken,tegens 't aanraden van (om-
mige voorbaarige Officieren,dewelke echter met deMilitie te Land,
die maar 700. man fterk was, een alTault wilden doen , dewelke feer

hafardeus en gevaarlijk foude zijn gcweeft , alfo het Garnifoen in de
Stad wel tv/eemaal fü fterk was. Eer dit volk aftrok , hadde'tfelve
het geluk, dat het een Franfch Convoyvan Vjtrecht na Naarden
refcontreerde en floeg , bekomende omtrent do. man te paard ge-

vangen , daar op Stjn Hoogheyt eenig volk pofteerde in 's Graveland
en Ankeveen , om die beyde poften te bewaren.

DeFranfchein Vytrecht ^ Amersfoort en Hardenv ijk^dooïvuyt' « aalteden',

teekens en ex pr effens uyt Naarden van onraat verwittigt , quamen lie t-ranu-he

met eenige duyfent mannen in der haaft aan trekken , om Naarden te
'^^"''^ '^"'

fecondeeren,doch vindende het felve van den Heer Prmcevan Oran-

^f verlaten , campeerden haar op 's Cjravenland, afwachtende of het
miflukte defleyn van Sijn Hoogheyt hervat mochte werden. Immid-
dels deden fy op den 7. Oü:obcr met eenige 100. man een attaque op en een atta.

een kleyn Fcrtjen , dat 's Princen volk by 't Gemeen Lands huys in qi'eops

der haaft hadde opgeworpen,en dat m.aar door omtrent 40. man befet doen.'

was , dewelke te 1'wak waren , om defe grcote macht te refifteeren,

wierden daarom door den Vyand overmeeftert , dewelke 30. van

haar gevangen nam, eneenige huyfenop 's Gravenland afbrande i

latende (ich met eenen voor en omtrent de An^eveenfe Brugge fien ,

waar vanden Heer yeld-Marfchalk^Vorfl Manrtts de tijdinge be-

komende , reet deielve op den 8. Oü:ober van Muyden in aller yl

dervi^arts, dcde aldaar met byfbnderenaarftigheyt by de Sluys eeni-

ge pailifladen planten , en een Borft-weerir.ge opwerpen , 't welk de

Vyand vernemende, quam op den K).dno 'savonts om ii.uyren

(als wanneer de Hoog- gedachte Vorft fich aldaar noch bevend) met
een groote macht en furie aanvallen , doch wierd van het Regiment
van den Ovcrften Stokheym , dat aldaar poft hielt , en door de pre-

fentiecn encourageeringe van Hoog-gemelden Vorft dapper geani- doch voor

meert wierd, fo vigoureufelijk eerepoufleert, dat hy 2;cconttrin?eert -^"kevtcngQ-

L j ii-/r j j- u !i r 1
repouncm

was na een uyr vecntens,van"de pallilüden,die hy ai begon ar te kap- ^),-^-aa\ voor

pen , te retirecren , achterlatende eenige doden, die met de gequet- '^« ^^^^^^

ften ruym 100. man uytraaakten, waar tegens de geattaqueerde maar
M mm m m 2 eenen
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en tweede eenen Capiteyn verloren hadden. Dit verlies wilden de Franfche uyt

feys. Naarden op den 2.6. November 's nachts revengceren met het Dorp
Ank^eveen in de aflche te leggen , maar als fy doende waren met ee-

nige huyfen in de brand te fetten , wierden fy van ecnige Princen
Volk fo dapper onthaalt, dat fy met verlies van veele doden en ge-

quetften al vluchtende weder na Naarden retireerden.
s<]n Hoothtyt Het Dciïeyn van Sm Hoo^heyt , om door het verraflTen van Naar-
ncemt een j j rr i '^i t -n i •• i y w-,

dtficvn te- «<^« een voet op de Velauw te bekomen, miüukt zijnde , vond Hoog-
^KniWotrdcn, gedachtc SpjnHoogheyt goed, om'tfelve te tenteeren aan de Stad

Woerden, tervvijlende Franfche met veel volk op 's (^ravenland de
aótien van Sijn Hoogheyt noch obferveerden , die hy tegens 7\(aarden

foude mogen willen ondernemen. Omditdcifeyn te beter fücces te

doen nemen , gaf Sijn Hoogheyt ordre , dat men den Vyand door
ordineert ccn loofen allarm op Naarden, en door een loofe attaque op de Vaart

r!^?nV*'"'
^"^'"^^^^Js ^oude allarmeeren , en haare macht divcrteeren, welk
laatfte mede grooteontfteltenifTe onder den Vyand caufeerde,zijnde

60. a 70. Mariniers onverwacht aan de Vaart aan land gekomen , die

uyt de daaken van de huyfen op den Vyand fchooten , waar op den
Vyand dcfelve van onderen in den brand flak , die terwijlen fich de
Mariniers na haar vaartuyg weder fal veerden , fo vehement toenam,

rcfet de paf- dat daar door de Kerk en diverfe huyfen in de afch raakten. En dat

WoerdHion- de Stad I^Föfy^f» van de zijde van Vytrecht niet foudcgefecondeert

^" z" /f-'"^
werden , hadde Sijn Hoogheyt fecr voorfichtig geordinecrt , dat den

j,y., Heer van Znykjleyn Generaal van de Infantcryc methet Regiment
vanden Cjraafvan Solms encenige gederaclicerde Compagniende
Stad in de nacht tuffchen den io.cn ii.Offö/'fr foude vocrby paffee-

rcn , en poft vatten aan Grovenbruggc tuflchcn Vjtrccht en Woerden^

gelijk dien Heer ook promtclijk executeerde, fmijtendeinderhaaft
een fofuffi^anr Retrenchcment na de kant van Vytrecht op , 't wcik
hy met eenig Canon beplante, dat de av'venue nicL te paifeeren was ;

Doch allo hy dit fijn Quartier van acb.teren , te weten na de zijde
vanwoerden j open hielt , vraagde hy de Huys-luyden aldaar wo-
nende, offer ook cenigcpaffagie was, om van achteren overvallen
te konnen werden ? waar op fy antwoorden van Neen ; Dewijl hem
nochtans geraden wierd feekerkleyn Poldertjen door tefteeken

,

daar door hy ten vollen foude konnen geruft zijn,fo wiften de Huys-
luyden hem fulx af te bidden , metabfoluytcvcrfeekcringe, dat de

;n order (kn Franfchc dien weg niet konde heen komen.
(.•raaf van

/-a j rr \

iiiorn. ünucrtuffcncn greep de Heer Crave van Hoorn Generaal van de

Artil-
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Artillerie in defelve nacht meteenige Militie en Mariniers t'Jamen

12. Compagnien poft op Polanen en de Saag-molen, daar hyinder

haafteen Batterye dede vervaardigen , en met 12. ftukken Canon be-

fettenjom Woerdente befchieten , hebbende immiddels den Baron ds

Ltbergen met eenige Cavallerye en 8. Compagnien Infanterye de

pafTagie by Montfoort laten befetten , om van achteren niet overval-

len te werden.

'sMorgensom4. uyren , als men op de Stads Wallen het aanna- j.JjJJ

deren van buytende Stad bemerkte, riep men aanftonts door alle laim.

ftraaten allarm , men beyerde op de klokken, men klopte op de huy-

fen , men fchoot met mufquetten , men roerde de trommels , en men
maakte een groot gefchreeu en allarm , uytvreefe, datmenfoude

verraft en overvallen werden , waarom men aan de Stad van Vj/trecht

met het aanfteeken van takke-boflchcn op d'omgang desToorns van

de GrooteKerk zeyn gafvan hunne noot en nootfaakelijke affiften-

tie, welk vuyr door een zuyden-windfofterk wierd aangedreeven , ^„Jap^"*''**

dat de leyen van 't dak fprongen, en 't hout de vlam vatte, die de

Toorn met 4 Franfche in korten op de Kerk nederftorte , en dcfel-

vemet 15-, a 16. huyfenin dcalTcheleyde.

Immiddels was Stjh Hoogheyt in eygencr perfoon aan de Bodegraaf- komt k\h^^

fe zijde de Stad genadert,om defel ve met 4.Regimenten te attaquee- ^001 Wocr.

ren, en alfo die van binnen bevreefden, dat het volk van 5z)>;//oö^-

heyt in de panne-bakkeryen onder de Stad de aanftaande nacht moch-
te komen logeeren, fonden fy tegens den avond eenig volk der-

waarts, om defel ve in kooien te leggen , doch wierden door de Mi-
litie van Sjjn Hoogheyt in 't begin belet , en de brand-ftichtcrs na bin-

nen gejaagt. Op 't fien van den brandende Toorn ontftont in Vy- vynerit

trecht een groot allarm, want alle Franfchen en Switfers trokken voort
^y^j.'j'if

^"

na de wallen, aljehuyfen wierden gcüooten , de burgers wierden larm.en.'.c

gefchcyden , al{Ier4. a f.
by een ftonden , en men dede met Canon

f,!^yjj.^^..

dry zeyn-fchooten aan die van Woerden, beloovende haarluydcn iio-'f.-»

daar mede fccours , gelijk des avonts ook meeftallede Militie on-

der den Hertog van Luxenburg derwaarts trok , werdende gevolgt

van het Leger , dat omtrent *s Gravenland gecampecrt liig, om
Naarden tedekken tegens alle infultcs. 's Nachts tulTchen 2. en 3.

uyren dede Luxenbrng met 8. a 9. duylent mannen op 't (^^i.irtier van

den Heer van Zuyieftcyn een furieufen aanval , maar wierJ even fu- ''"^" «"en at-

rieus ontmoet , lo dat hy gedrongen was met verlies van veel volks 1 o\\ van den

af te wijken.
'

]i^:;r''^y

M m nimm 3 's Mor-
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Sijn Hooih()t 's Morgens vroeg zijnde den 1 2 OBol;er,2ih Sijn Hoogheyt een hee-
attaquecrt yiec attaquc OD dc Scad dcdc , diehy in pcrfoon , niet fonder sroot

periCüijCouragieulelijk aanvoerde, qiiamen de rranlchede tloj-poort

met een groote furie uytvallen , doch wierden vehementelijk gere-

poulTeert , fodat fy met verlies van eenig volk, daaronder i8- Offi-

cieren waren , met fuiken ichrik weder na binnen vluchten , dat fy

de poon een lange wijl open lieten , die 's Princen Volk licht foude

ingenomen hebben , {"o 't lelve maar voort getrokken hadde.
DcFranfche Oen HertoTV.M Lfixtnb^rg C\€nde , dat de Stad in fijnaanfien en

twce."attj. prefentie feekerlijk foude verloren gaan , incas fy niet haaftigont-

queopden fttwicrd, rcfolveert voor de tweede reyfe een uvterfte eflfort te
poft van 2.'; V. , -i-^' i TT rr i n j-
u^,)n , doen , op t voorn. Qiiarticr van den Heer van Zuylejteyn , daar toe

de he>looie boeren hem defelve païïagie langs den HoudtjI^oTp Ka-

meryk^en Kruypm aanvi'efen, die fy den Heer van Zuylejleyn ver-

feekert hadden , dat niet te pafleeren was ; Hy detacheert daar op

2000. mannen , die over de knien door 't water marcheerden , en het

voorn. Quartier van achteren , daar 't open lag , attaqueerden, doch

fuiken refiftentie vonden , dat fy weder hadden moeten retireeren ,

bv aldien fy van't gehecle Leger niet waren gefccondeert geworden,
dien Tv mee- door welke afliftentie de poft van Zuylejieyn fodanig geforceert

^"'wierde, datallesin confufieen op de vluchtraakte , behalvenee-

nigeweynigc, dieren deele neder gemaakt, en ten deele gevan-

gen wierden , werdende onder de doden mede gevonden den hoog-

gemelden Heer van Znylefteyn , enden Heer Schimmel -penning ge-

wefene Gouverneur van Zmphen.
Den diope- De Heer (jraafvan Hoorn het vluchten der verflagene van ver-

^^an^tiloL i^^n aanfiende , trok defelve te gemoet , en konde met alle perfuafien

haar niet doen bedaaren,waar door onder fijn eygen volk mede eeni-

gc ontfteltenifTe ontftont , die nochtans door fijn encouragement
rcpourtcert aanftonts verdween. Een half uyr daar na verfcheen de Vyand voor

Ki^anneiij'k.
^^" ^^ft van den Hoog- gedachten Graaf, en nam de huyfen,daar te-

gen over gelegen in , werdende ten weder-zijden met Mufquetten

continueelijkgefchooten , fo veel men konde ; Dit alfoeenigen tijd

geduyrt hebbende , avanceerden i5'.a2o Franfche Officieren met
ten groot getal Mufquettiers , gevende fich bloot met den decgen in

deeene, en den hoetin de andere hand , roepende: .^hi^artier
, goet

.^Artier Mejfieurs i en verfochien den Commandant te fprceken ;

Den Heer Graafvan Hoorn mecnende , dat fy Quarrier verfochten ,

riep , dat fy goet Quartier fouden hebben , daar op fy antwoorden ,

dat
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dat men dan deWiipencn fbude nederleggen.Hier uyt bemerkte den
Hoog-gemelden Graaf-, dat fy malkanderen niet verrtonden,waarom
hy een groote charge tegens hem liet doen, daar door een goet deel

van hun dood bleeven. Ondertuffchen waren veele vanden Vyand
genadert tot dicht by de Stads- poorte, waar tegens fich de Graafd^
nacht te vooren fo wel hadde gctrencheert , dat de Vyand door een
groote fortie , die hy aldaar maakte , defel ve niet konde forceeren,

en ook het fecours , dat van de andere zijde van 't Canaal quam, niet

konde embarqueeren. De "LK Qo\onx\é[ Palm fiende den Vyand in OeCoionnei

confufie geraaken , ging tegens hem afmet de Sabel in de hand , en ^«"cmden
floeg hem in route , fulx dat hy tot tweemaal gerepoufleert en gedre- \y^^^ mei

ven wierd tot in den poft , dien hy geoccupeert hadde van den Heer
^'^*^" "

Zuylejieyn , daar hy vaft bleef. In defe relcontres wierden veele ge-
vangene verloft , en een verloren Vaandel weder gekreegen , als

mede veele Vyanden gevangen genomen , en een Vaandel verovert,

dat in den Haag op de Groote Saai naderhand opgehangen is,

Stjn Hoogheyt fiende , dat niet tegenftaande een groote partye van s,jn Hoogh>yt

den Vyand geflagen was, men echter nieten foudekonnen beletten,
"*^^'*^-

dat 't fecours niet eyndclijk in de Stad foude komen,ter oorfaake dat
de communicatie van de Quarrieren door het verlies van dat van den
Heer van Znylefieyn gebrooken was^fond een fchriftelijke ordre aan
den Graafvan Hoorn , om fich te retireeren , dewelke voor fijn af-

trekken heftig üp de Stad liet canonneeren, om den Vyand noch
meer te ontfetten , dede hy haar in den naam van Sïjn Hoogheyt fom- ^^ ^^^r
meeren , om de Stad over te geven , hun te kennen gevende , dat ^"»« w^otm

het fecours was geflagen , en by aldien fv fulx niet en deden , dat fy sud 'op/

dan geen quarticr fouden hebben ; Waar op de Franfchc uyt de Stad
fonden den Majoor la (jrange met 2. Officieren , dewelke verklaar-

den, nademaal fy de eerfte van de oude Compagnien , en 2000.
fterk waren , dat fy van geen overgeven fouden konnen fpreeken,

voor en aleer de BrefTe was gemaakt , waar uyt wel af te nemen was

,

datfy genoeglaam geperfuadeert waren van de nederlage van haar

lecours , want fy fclfs gcnoegfaam van de Wallen hadden gefien, dat

haar volk was gaan lopen , en kende mede een goet deel van haare

Officieren , die by de Stads poorte dood lagen.

Als defe Officieren weder na de Stad keerden, lier de Graafvan
Hoorn weder heel fterk canonneeren terwijlen hy den 'Baron de
Ltbergen liet weten , dar hy met fijne Cavallerye en Infanterye te rug
foude avanceeren tot Lmfchoten , en terwijlen hy al fachtjes dede af-

fakkcn

en fre!ct

nu'dc af;
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fakken het gene hem daar aan Ammunitie noch refteerde,waar op iiy

in perfoon volgde met al fijn Canon (behalven2. Veld-ftukje5, die

in 't water raakten) en met al fijn Volk, beftaande fijn geheel verlies

in omtrent i jo. mannen fo doden als gequetften,dewelke met de ge-

bleevene in 't Quartier van Sijn Hooghcjt en van den Heer van Zuyle-

Jiem geen 6od. mannen uytmaakten, waar tcgens de Vyand (voor fo

veel als men naderhand U) t hem felfs heeft konnen vernemen) ver-

loren hadde aan doden, en die daar na noch aan haare<^uetfuren qua-

men te overlijden, wel 2000. mannen , onder dewelke ijS. Offi-

cieren getelt wierden , 't welk de refteerende Franfche Officieren (o

vreesachtig maakte , dat vveynige naderhand haar vry willig prefen-

teerden , alllcr een exploit op handen was, maar wilden om de beurt

eerft looten , en verbitterde haar in fulker voegen , dat fy uyt grara-

fchap het doode lichaam van den Heer van Zuylejieyn , 't welk fy op

't Kafteel tot Woerden hadden gebracht , in 't aanficht leelijk fneedeti

en kurven , en naakt voor de honden wierpen , doch wierd door veel

fmeeken en bidden van den Schout eyndelijk van daar gebracht , en

nat Leger van Sijn Hoogheyt tot Nieuvfer-Brugge gefonden,van waar

'tfelve, om begraven te werden, na 5?^f<^<« vervoert wierd , daar

van den overleden Heer Gouverneur was gevveeft.

Woerden aldus ontfet zijnde moft lijden, dat de Franfche alle de

huylen ,
panne-bakkeryen en een faag-molen, die om de Stad lagen,

in kooien fetten, en alle de boomen afkapten, om de Stad daar mede

te fortificeeren , daar toe y der Burger en Soldaat 4. palliflTaden moft

leveren , die recht en tien voeten lang waren , werdende alle de om-

gelec^ene boeren met dreygeraenten van haare Dorpen en Huyfen te

fulle'n af branden, gedwongen, om te gelijk met de Burgers aan de

Veften , Dammen en andere werken te arbeyden , fo dat fy in korte

dagen defe Stad feerredoutabel maakten.

De* oude Hiftorien leeren ons, als de Romeynen door Hannibal

htm'bai bc- Generaal der Carthagmenfen in den tweeden Punifchen Oorlog tot
tiiuwt,

reyfen toe fo eilendigen nederlaag hadden gehad, dat ook de

cordaatfte mannen van het behout van haare Republijk defpereer-

den , en van fins waren , om met haare Vrouwen , kinderen en be-

fte goederen elders heente vluchten , daarfy minder raiferabel het

reftant van haar leven mochten eyndigen , dan fy hier tegemoet fa-

acn ; en als den Maad van Romen t geen de minfte kansfag, om
Hanmbaly (die immiddels de militaire krachten van fijn I^eyr-Leger

door dedelicienenluxurien van het plaifante Captta fodanig ener-

veerde.

T>o:-^tn door
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vecrde,dat hy naderhand niets van remarque daar inede heeft uyt ge-

richt) of dooreen Defenfiven , ofdoor een Offenfiven Oorlog uyt

Itahen te verdryven, dat Publ. (^orn, Scipio , zijnde een jongeling c^^°'"|,"^^

van 24. jaaren , met het bloote Ivvaart den dood hadde gedreygt aan poi cerAot

al de geene, <i'\t de Stad %pmen wilden verlaten, en dat hy al de oude
^'^|J (?odo^'

en aanfienlijkeHeeren van den Raad hadde weten te perluadeeren , tcaeHs ur-

om het overige van "Komen met goede befertinge wel te verfeekeren,
''"'^'''

en de gelamentlijke wapenen na uijrica te tranlpcrteeren, om Han-
YuhAl in fijn eygen Vaderland met een Diverfiven Oorlog aan te ta- tic„,eikeeen

ften , gelijk daar op ^o. Romejnen ook weder moet vatten, en al haar 'eer ^occ

refteerende krachten en middelen t'iamen brachten , om het Lot van
'"^"^ "^'""

de Fortuyne voor de laatfte maal noch eens te probeeren, en een uy-

terfte effort te doen, 't welk haar {o wel fuccedeerde,dat die van CaY'

thago haaren Overltcn Hanmbal uyi JtaUen in der haaft weder naar

huys ontboden, daar hy door 5ci^;/ö in een grooteBdtaille wierd over-

wonnen, 't welk een kort eynde maakte van dien bloedigen Oorlog.

In defe onle dagen, als de Vereeniude Nederlanden door een haallig ^«"'""^ <Joor

verlies van leer veele bteeden en Forten, en van dry geheele rrcvin- benauwt,

cien , buyten alle vermoeden , waren geraakt in fo deplorablen ftaat,

dat ook de cordaatfte mannen en veele Regenten aan 't behout van
de Republijk defperecrden^en dat eenigelngefetcnemcthaare vrou-

wen,kinderen en befte goederen alrede na andere plaatien waren ge-

vlucht , daar heen veele andere ftaat maakten, om haar te volgen, en
als de Polityke en Militaire Raden geen de minlle kans fagen.Qm den
Franfchen Hannibal (die immiddels de militaire krachten van fijn

Heyr-leger in htt^XdMzniQVytrecht fodanig verminderde, dathy
naderhand niets van remarque op den Nederlandfchcn Bodem daar

mede heeft uytgcricht) of door een Defenfiven,of door een Offenfi- "'««^'oor
"^ ' QCll 'I rifiS

ven Oorlog uyt Nederland te verdrijven , fo wift Sijn Hoogbeyt Wil- vax orange

helmus ^e I IL Vrince van Orange , zijnde den rechten Nederland-
fof'ienDi-*

fchen Scipioi en een jongeling van omtrent 22. jaaren , alle de oude vL-niven oor-

en aanfienlijke Militairen in den Hoogen-Krijgs-Raad , dien hy op vranSk

,

den i7»OÊ:ober binnen de Stad Gouda beleyt hadde, tepcrfuadee-

ren,om het overige van den Geunieerden Staat met goede befettinge

wel te verfeekeren , en de gefamcntlijke wapenen na de Frontieren

van Frankrijl^ te tranfporteeren , om den Franfchen Hanmbal in of
omtrent fijn eygen Vaderland ook met een Diverfiven Oorlog aan te

taftcn i Op welken raad de Nederlanders weder moet vatten , en al op hoopc

haar reftcercnde krachten en middelen t'famen brachten , om een aen [?S',
N n n n n uyter-
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als Romen uvterftc cffort te doen , op hoope van Co goeden fucces , als T^-

men nadde.
Sij» Ho. h yt Sijn Hoogheyt befette daar op de vijfFrontier-Poften van Holland

Poft'crvaS met genoegfame Militie,en recommandeerde de Poften van Mnjden
itaiundwt\. en Weefp aan den Heer f^eld-Marfchalk^yorJi Maurits , van Bode-

(rrave aan den Graaf Komngsmark , van Goede lan Verwellens Slujs

aan den Grave van Hoorn y van Schoonhove aan den Marc^ms van

Wejlerlo , en van Gorcnm aan den Heer l^eld-Marfchalk, Wurtsi

tc^tslxz° Hy fond patenten aan alle de Cavallerye langs de Zee-ftrant , om na

tien tot den Gouda cn Rotterdam te marcheeren , werwarts hy mededereftee-
optociu

, jende Cavallerye en veele Infanterye uy t Holland commandeerdei Hy
dede alle nodige Artillerye, Ammunitie, Vivres en vorderenoot-

fakelijkheden aanbrengen; Hy liet meer als 800 Binnenlands-vaar-

ders preffen , om al 't voorn. Volk en Trein van Gonda en Rotterdam

na de Brabantfe Frontieren te tranfporteeren; Hy ordonneerde haar

Rendevoïs'^'' Rendcvous tot Rofendaal en Won, Ky belafte de Baronmevan Breda
rot T^f/in- derwarts i2.hondertduy(ent ponden hooy te verfchaffen;Hy bracht

te wegen by den (j raaf van Monterey Gouverneur van de Spaanfc

Nederlanden , dat hy alle fijne macht , die hy milTen konde, met het

Leger van den Staat conjungeerde; Hy nam fijn affcheyt van alle

Hooge Collegier. in den Haag en reyfde na Rofendaal , daar hy het

Leger op den 7. November monfterde , en ftcrk bevond ruvm 23.
duyfent mannen, dewelke in der haaft tot 30. duvfentaangroeyden,

bcilaandein 18. duyfent Riiyters, 2 duyfent Dragonders en 10 duy-

fent mannen te voet; Hy commandeerde dit volk, en trok daar mede

.h-ert"na Op den 8- dito \n Perfoon op naar A/'^y?r/c/:?f , daar hy den ii. dito

Majincht. gelukkig arriveerde, en van de Heeren van de Mat:iftraat cn van het

Capittel van Nofire Dame en van 5 . Scrvaas gecomplimenteert

wierd ; werdcnde onderwijlen in al de Kerken van de 4 behoudene

Provinciën uvt laftvanhaare Ho. Mog. leer yveripegebeeden uyt-

geftort, ten cynde de Goddelijke Majeftcyt de Perfoonvan S^n<

Hoonheyt en dcifelfs DeflTeynen geliefde te begnadigen.
Ji-r over Qp defe tijdingc ftont de gchcelc Wcrcld verlet, elkadmireerde

cit vcsfct
''
den fchielijken optocht van Sxjn Hoogheyt , cn elk verwonderde fich

over fijn groote macht, die hy mede bracht uyt den Vereenigde Staat j.

die onlangs voorheen fonder macht was geweeft,7ijnde daar en boven
de Hollandfche Frontieren noch genocgfam befet regens deinvafieti

derFranfche, dieonderden Hertogvan Luxenhurg in haarenieuwe
conqucften lagen i Niemand konde begrijpen, hoe de groote macht

en

;iont,
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en voorfpoet van den Wereld-dreygenden Konïng Louis in fo wey-

nig wceken konde veranderen, dat hy op fijne Frcntieren wierde ge-

braveert door een Leger , dat om fijne iwakheyt fich even voorheen

niet hadde durven hafardeeren , om tegens een van fijne vier Legers

te agcercn, die hy in 't Veld hadde. De Keurvorfi van Keulen kreeg K^eur-K^uUn

van defen vvonderHjken optocht fiilken apprehenfie.dat hy fijne Per- ^;^^'^«
van

foon binnen fijne Refidentie-Plaats Bon niet langer dorft hafardee-

ren , waarom hy üch binnen Keulen, met conlent van de Magi-

ftraat, falveerdej Den Biffchop van Straasburg vond fich ten tijde de ^.#c/y>p

van defen optocht over al lo ongcruft van wegens de onruft ,
daar in

Z'rg^.;^:

hydeChriften-wereld, als een principaal Inftrument hadde helpen nauwt,

fteeken, dat hy fich nergens alleen dorfte vertrouwen , maar ahijd

befchermt ging met een goet getal mufquettiers tot een lijf-garde

;

De fchrik defer beyde verfchrikte wierd noch grootcr,als fy moften

lijden, dzi hn yians-Sticht van Keulen ond^v comnhmWvzn Sijn

Hoogheyt geftelt wierd j De Staten van Lu)k^c^<^^n ^^ ^oog^V'^^^l^Zn
feekere Gedeputeerdens tegemoet, om hem te complimenteeren, en s„n Hoogheyt

in gelijker manieren , als fy den Konmg van Vrankrt]k. in fijnen op- te gemoet.

tocht gedaan hadden, te rcgaleeren met een heerlijk Banquet , met

4. Vo'eder- vaten Rijnfche- en ij. a 16. hondert Boutelies Fran-

fche wijnen, waar op ook een Tradaat volgde,daar by de vrye Ccm-

mercie tuiïchen de beyde Natiën en de Ncutraliteyt van den Lande

van Luyk vaft geftelt wierd, in gevolge van 't welke de Luykfe Boe-

ren het Leger van Sijn Hoogheyt van alle behoeftighcden ook abon-

dantelijk provideerden.

Den ly. November dede Sijn Hoogheyt al de Cavallerye door

Majlncht in 't Land van Over-maas marcheeren , alwaar defelve

fich omheen Eyfden campeerde, en een Brugge vervaardigde,diefy

boven Navatgm over de Maas floeg , onderiufiTchen dat veel Ca-

non en andere Oorlogs-gereetfchappenuyt het Magazijn van Ma-

flricht voor den dag wierden gehaalt,en al de wagens en karren daar

om heen gepreft, tot transport van alderhande Ammunitie en Vivres,

en voort alles geprepareert , dat tot een grooten optocht en wichtig

defiTeyn behoorde. -n t
Voor 't aangaan van defen Oorlog hadde den Franfchen Mimfter

J;j^;";,f"

de Louvoy met den Biffchop van Straasburg in den naame vanden handen van

Keur-rorjl van Keulen als Trtnce van Luyk geaccordeert , op pre- V"nkn,k.

text , dewijl de Koning van Vrankrijk de Steeden van Tongeren en

Mafeyk. tot defen Oorlog nodig hadde , en dewijl het Sticht van

Nnnnn 2 Lnyk.
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Z/«^/^diebeydeStedenjincas van vyandelijke attaque, fwaarlijk Tou-

de konnen dcfendceren,dat de Pnnce van Lh)\ delelve foude ftelleii

in handen van den Koning , diele op (ijn eygene koftcn (oude laten

fortificeeren , onder conditie van reftitutie, lo haaft de Koning Ala-

ftricht foude hebben verovert, of fo haaft een generale Vreede loude

getroffen zijn. In gevolge van dit accoord waren te defer tijd die

beyde Steeden met Franlch Garnifoenbefet , 't welk dagen nacht

werkte aan haare fortificatien,vreelende elk, dat het fijne beurt fcude

vallen, van belegert te werden , waar van de Koning binnen T^m
kennilfc bekomende , font aanftonts een exprcfTen na Charlerojy met
ordre aan den Gouverneur Montal, daz hy met alle de Cavallerye uyt

fijn Garnifoen fich ylings binnen Tongeren (oude begeven,om 't felve

.ifonfrt/komt als Gouverneur te defendeeren. Montal die door fijne Viiillantife
inTo^geren.

gemeritecrt hadde de digniteyt , daar toe hem de Koning geavan-

ceert hadde, vigileerde op de(e ordre ook fodanig , dathy met fijne

ruyterye daar behouden binnen quam,niet tegenftaande de Stad dcor

de Voor-troupen van Sijn Hooghejts Leger en'r Spaanfefecours al he-

rent was , dewelke op den 26. November verfterkt wierden met de

geheele Ruyterye , invoegen de Srad aan de zijde van Majlricht tot

Sichen door Sijn Hoogheyt , en aan de andere zijde door de Spaanfe

dicht bcrent en beilooten was.
s/riHoo^hcyt Sijn Hoogheyt door fpions verftaan hebbende , dat den (^omtede

icyn op JjH' Duras , die fich op de aankomft van Hoog-gedachte Sijn Hooghejt
^"' met 6. duyfent paarden van Alafejl^ni 't Landv.ni Gulijk^^ereü-

reert hadde , aan de l{oer gecampeert lag, daar hy licht kondever-

raft'en overvallen werden,dede den Hoogcn Krijgs- Raad convocee-

ren , in dewelke hy de goede occafie, om Daras te flaan voorftelde,

en den Graafvan A^arctn Matftre de Camp en Generaal van de Spaan-

fe Militie verfocht, dat hy die expeditie met fijne prefentie foude

gelieven byte wonen, 't welk (^omtc de Adarcin (gelijk in die tijd ge-

feyt vvicrd'e ) eerft wat foude gccxcuieert hebben , op pretext dat

Duras geaffifteerr was met volk van den Kcur-Vorfivan Keulen , de-

welke by fijnen Koning neutraal was , doch daar na noch refolveer-

de,om met Sijn Hoogheyt o^icix^kkQïi; waar op den 29. I^ovem-

ber alle de Veld-ftukken weder binnen Aiaftncht gebracht wier-

den ,werdende op den 30. dito van al de Cavallerye en Dragonders

gcvolgt , dewelke feer haaftig tot A4a(lrkht over de Brugge na hec

LandvAn Gulijk^ marcheerden, doch vonden Duras al geëfcampeert,

aifodefelvcop de advertentie van derefolutiein den voorgemeltenl

Krijgs-;
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Krijgs-raadgencmen fichovcrdc Roer gcfalveert, en de Bruggen dairopz//.

by Linmch achter fich afgcbrooken hadde , retirecrende met groo- '- Muciu.

te dag-reyfen na 't Leger van IDuc de Tunnne , dat aan de Moefei

lag , om de Keyferfche en Brandenburgfe Legers te obferveeren.

Tewiilen Sïjn Hoogheyt zcyn maakte, om de Roer van vi^cgens s,„tfoogheyt

't hooge water tot Roermont te pafleeren, rakten dry Regimenten,als v.jove.t
^^

van Beaumont , Mmnemaker en Kilpamk onder den Colonnel ^/- ^ -^

mm met 4 fwaare Canons en eenige Amraunitie-wa^ens op den 6.De^

cember voor 't Kafteel Valkenburg, dat door 200. Franlche onder

Monfenr MarftlUc befet was , 't welk fy met den dageraat van den

7. dtto lo heftig begonnen te attaqueeren , dat het Garnifoen om

4. uuren na den middag al genootfaakt was , om fich op difcretie van

den Graafvan Waldek, die hier commandeerde , over te geven, wer-

dende beha! ven ii.Stukken gefchuts en veel voorraat van oorlogs en

levens behoeften ook eenige Franfche Capiteynen,en veele mmdere

Officieren met 170. Soldaten als Frifonmersde Guerre binnen Ma-

flrtcht gebracht , en in de Kerk van S'. Servaas opgeüooten.

Het principaalfte deffeyn van Sijn Hoogheyt bleefin deffelfs Cabi- en fecreece?t

net fo gefecreteertjdat ook de hocgfte Officieren daar van onkundig J;"„^/^fi'^>-

waren; Sommige meenden , dat de intentie vanHoog-gemelde S^;«

Hoonheyt was , om door het conqueaceren van Tongeren en Mafeyk

de P'^anfchen de pafiTagie en alle toevoer af te fnijden, om de felve m
haare nieuwe Conqueften te benauwen ; Sommige meenden,dat den

Optocht alleen aangdeyt was, om het Leger onder Conté de 'Duras te

ruïnceren ; Sommige oordeelden , dat Sijn Hoogheyt voor hadde, om

fiine en de Spaanfe Macht met die van den Keyfer en Ke^r- Branden,

bma te conjnngeeren , en fo gelijker hand den Rijn af den Vyand op

'tlnftefakken; En fommigefuftinecrden, dat S^/?//öo^^mgere-

folveert was , om VrankriA regel- recht in te trekken ,
tervyijlen de

gecombineerde Keyferfche en Brandenburgfe Volkeren , die by de

Rivier de A/4/«gecampeert lagen, een inval in Lotharingen iouden

doen, doch fiende,dat fulx niet voortging ter oorfaake van de onwil-

ligheyt der Keyferfche, feyden, dat de Spaanfche Si^n Hoogheyt ver-

focht hadden , om Charleroy te verralTen , uyt ooriaake, dat het lelve

van fijnen Gouverneur en Cavallerye ontbloot,alleen maar belet was

metnochomtrentSoo.foldaten, enaoo.land-luydcn; Jalommige

malcontente en quaat-aardige Ingefetene van de Vereenigde Neder-

landen , dewelke op de tijdinge van 't minde fucces van Sijn Hoog.

heyts wapenen hercfeer fetten, en alle vilainc dikwijls opentlijk
•^ Nnnnn3 uyt-
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uytbr;iakten,reyden, dat Sijfi Hoogheyt den Staat van alle militie ont-

bloot liadde, met intentie , om den (elven benevens de geheele Mili-

tie, volgens (eeker accoord, in 't geweld van de Franfche te leveren.

Doch vvateygentlijk (dele malitieuie rufpicieaan een zijde gefet)

't fccrcet van defcn optocht is gevveeft, konde niemand penetreeren,

maar de geheele Wereld llont verwondert , en de Kanmavan Franke

rijk tiict lijn geheele Hof vcrbaafden, nemende hy (elfs refoliuiejora

in pcrfoon te Velde te trekken, op de tijdinge,dat Sijn Heoghejt fich

berint 0>^r- op den ló. T)ecember met alle macht onvoorhoets voor (^harleroy

^"''J' haddenedergeworpen , als 't felve met fofwakken Garnifoen vocmt-

doch wort fien was , gelijk hierboven gcmeltis. Defe Verwonderingeen Ver-

fu"ce"" fitu-
baaftheyt louden te grcioter zijn geworden, by aldien defen confide-

ftcert
" rablen aanflag van een goeden uytflag niet ware gefruftreert gewor-

den ten deele door den Hemel , en ten deeledoor de vigilantie van

den Gouverneur Montal ; Wat den Hemel aangaat, die quam de Aer-

door den de fubitelijk met fuiken vehementen koude befluyten,en de Soldaten
HemuL

in 't Veld fo vinnig aantallen, dat de eerfte en veele vandelaatfte

daar door ftijf en onbeweeglijk wierden , fodat Charleroy geenfins

konde geforceert werden,moetende 't Canon weder te rug gebracht

werden , dat niet meenigte geembarqueert en op weg was , om langs

de Maas en Sambre na Charleroy gevoert te werden,

en door De Gouverneur Montal y die Tongeren was komen fecondeeren,
Moutui , (lic fiende , dat hy met geweld binnen het berende Charleroy niet konde

komuïu'.K komen , gebruykte dit Jlrategema , dat hy midden in een troup van
tenjirMi^t- (5o. Ruvters, die alle Orangie Veld-teekens om hadden, en door den

CoUonnel dti S'. Clar aangevoert wierden, recht op 't Spaanfe Quar-
tier onder den Graaf van Marcm quam aanrijden, daar hyopden
I 8. December 's morgens om 7. uyren met het geven van het Woord,
dat hem finifterlijk was gecommuniceert , en met haar te noemen
Volk van den Hertog v^n Holfteyn te zijn , twee Wachten paiTeerde

tot de derde en laatfte toe , dewelke door een fcherpe examinatie ,

Wie fy waren, en van waar fy cjuamen &c. den voorften van haar

dederefolveeren , om uyt te roepen Vive Ie Roy de France tot een

Lofe , datf)allefouden efcappeeren na de Stad toe, gelijk fy ook
allehaare piftolen te gelijk op de Wacht loften , en haare paarden
de fporcn gaven , rennende met eenen courier tot voor de poorte
van de Stad , door dewelke fy aanftonts binnen gelaten wierden , tot

uytnemende vreugde van 't gealtereerde Garnifoen,dat door de pre-

fentie en animeusheyt van haaren CjoHvernenr weder begon te herle-

ven,

I

1

ma,
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ven, enfofterkmet Mufquettcnen Canonuyt de Stad tefchieten,

eneenuytvaltedoen , dat onder anderen Don Pedro de Velafco en

Monp , de LoHvlgni oequetft , en den Baron van S . lan met A/^ 'Bj-'

lam Cornet van SijnHooghejt gedood wierden.

De exceflive koude continueerden met fuiken felheyt , dat veele

foldaten en paarden dood vrooren, waar door Sijn Hoogheyt genoot-

faakt was, het Leger te doen aftrekken , doch geenfins met intentie,

ora het principale deiTeyn te quiteeren, maar fich by provifie meefter

te maken van de omleggende plaatfen, om allen toevoer te beletten,

en by beter faifben de Entreprife te hervatten, daar toe den Marquis
de Monpeljan den 22. dito daar aan volgende uyt ordre van Si^jn Hoog- '^'J" ^^oogbejt

/'f^/ het Stedeken Btngs , dryuyrenvan Charleroy gelegen, cm por- .sTilr^"^'^''^

teerde, daar hy goeden buyt , en 300. Franfcheen Switfers ^7rï/ö«-

niers maakte , werdende daar binnen tot (jOHVcrnetir geftelt den Heer
z/<««Z/^»g^y4/^meteen Garnifoen van 1 5: 00. mannen. Maar dewijl de

koude eer vermeerde als verminderde, fodat het onmogelijk was
voor de Militie langer in Campagne te harden , wierd de Fortifica- cntreKtmcr

tievan ^ings geruineert, deStad'tmeeft uyt geplondcrt en verla- ||",^j.^fy"

ten, het Leger gediffolveert, en de Troupen weder na hunne Gar-
nifbenen gevoert , blyvendeeen groot getal menfchen en paarden

door kcuw en ongemak onder wegen leggen.

De fel ve koude , die het loffelijk DeiTeyn van Sijn Hoogheyt haddc
gcbrookcn, wasoorfaak, dat de Franfcheookeen DelTeyn onderna-

men , by welkers fucces Holland een Theatrum van alle onmenfche-
lijke adien,en een Spiegel van de fchrikkelijkftc verwoeftingen fou-

de zijn geworden , even als de 2. fchoonc Dorpen van Bodegrave en

Swatnmerdam , dewelke ten eeuwigen d.^ge fuilen getuygen , dat de Boojaadig-

Franfche foldaten veel meerGedrochten als Menfchen zijn,en dat fy
[ï;?e\f"'ie b'

door bare vervloekte moordadigheyt,door hare verdoemde onkuyf- een chtm^m

heyt,en door hare vergiftige en vernielende boosheyt met recht mo-
zl^ji^f'"^^'^

gen vergeleeken werden by 't Monfter , aan 't welke de Pcëten , den
naam van Chimdira gegeven hebben, dat een Lecpiws-hooft heeft,

't welk een verOindcnt vuyr tot fijne keel uytfpuv/t ; dat het lichaam

van een Bol^pfGe^t heeft, en de achter delen en ftaart van cenDraakj
waar mede de Pocten de voorgenoemde dry groote ondeugden uyt-

beelden. De waarheyr van defe gelijkeniife lullen moeten bekennen
alle Lefersjdie dit vreeflijk Gedrocht niet mede gelijk zijn,wanneer
fy in 't vervolg op 't Theatrum van "Bodegrave en Svcammerdam CüU

len ficn compendicufe Vertoningen van al 't gene , dat horribel is.

De
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Den Htriog Dc aanlc^^er van defe Tragoedie was de Gouverneur van Vytrecht^

u^y. Luxcn ^[q [\q[^ Ichrijtt Hcrtog VAn Luxenbarg en Tiney, om dac hv tot Gennia-

fchrcc^cn. lio gjrro'Jvvc hadde de dochter vanden Graafvan Tonnere ^ wiens

Vrouw de outfte dochrer was \i\-\ Hendrik^, delaatfte manneliike erf-

genaam der Nakomelingen van 'Pie:er , Naam-hertog van Laxen-

b^tr)^. Sijn Vader was Francais ^ Heervan^BontevilUt die om veele

Duelleij en diverse Nederlagen van perfonen van Sraac binnen Parjs

oi) den 21. /««ƒ IÓ27. onthooft is ten tijde , als deilelfs Gemalinnc

Sim hinci- van delen vocrfi. Hertog fwanger ging, die na fijn Vaders dood is ge-

aaa'^'^^"
booren , en deffelfs bloet-dorltigen aart heeft overgeërfr , fo dat hy

namaals niet fchrikte meermaalen te feggcn » d.^thy God hierover

A.rnkje , dat hy hem[onder deernis en medelijden had doengeboren werden,

om te be(jfi.imer te x.ijn tot dienjl vanfijnen Koning, en tot executie van

dcjfelfs dejfeynen. Mop.ilreulc woorden van een Monftrcus menfch,

dewelke daar door God be! pot , fijnen Koning aan alle wreedheden

mede- fchuldig , en fich felfs tot een Exempel maakt van een onmen-
fchelijkenTyran, die van wegens fijne Tyrannieeen fchandelijke

^eheugenifTc f al nalaten , fo lang de Hiftorien leven.

Ltixenb^fi^ Delen Gouverneur na lang overleg bemerkende, dat Holland we-
heefteender- o;ens 't Wateren wegens de Fortificatien opalle advenues gecnfins

w, konde gerorcecrt werden , Iteide iijn grouweiijk voornemen regens

Holl.md uvt ter tijd toe , dat door de vorft een harde grond , en door

het ys een vafte brugge mochte geleyt zijn , om daar over ter zijden

van de Poften heen te trekken tot in 't herte van Holland , daar hy

neven?" andere Plaatfen den Haag als een Carthago tot den grond

toe meende te verdelgen, en tot afch te verbranden, gelijk (ulx

voorname Franfche Officieren naderhand felfs bekenden, meenende
dat door de totale deftrudie van de Plaatfe , daar de Hooge Overig-

hcyt en 's Lands CoUegien refideeren , de glorie van haaren Koning ,

foude voldaan werden.

iiathy in het Tot defen grouwelijkcn aanflag neemt Luxenbnrg de eerfte vorft:

wakiui;,
^y^af ^ (Jie j, a (5_ dagen voor Karstijd begon in te vallen, hy ontboot

uyt alle de nieuwe Conqucften , die met FranfchGarnifoen befetv^ra-

ren,de befte Militie naar Vytrcchti hy gafordre aan 't meefte Krijgs-

volk in Vytrecht en 't Sticht , cm haar tot een optocht paraat te hou-

den; hydedeuythet Magazijn veele ys-fpooren en andreinftru-

menten onder de foldaten omdeelen ; hy liet fakkels en toortfen pre-

pareeren, om daar mede brand te ftichten ; en hy beforgde al wat hy
met den Hoogen Krijgs-raad nodich achte , tot Hollands deftrudie.

Het
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Het vriefent weer veranderde immiddels tot eendooy , die niet lan-

ger duyrde als tot Karsdag, wanneer de felle koude Luxenburg dede
refolveeren, om den dag daar aan lijnen oprecht te beginnen, met al

de Militie , die hy tot öjco. mannen te voet,en 1 8. a ip. hondert te trekt fijn

paard by Vytrecht tot een Leger formeerde , dat hy met d^^Q woor-
'*'^"' ^'>' ""'

den tot baar devoir aanmaande : Gaat heenen ^ mijn kinderen , rooft , co-ragem

doot j fchent , enfo menjets grmvlijksr en geweldiger kan hedrijven ^ z,ijt ,\^d!ooTe

ttiet traag daar in, op dat jJ\^Jie , dat il^^nict bedrogen ben in mtjne ver- woofdci;;,

kjef.nge van hetpm\uyt 's Komngs benden , en op dat ay h de eerwaar-

dig [oud maken , die Jïjne Adajcfleyt u aandoet , met u m een Oorlog te

gebruyken , die hy alleen voert , omjijn glorie en macht tot aan 't eynde des

werelds uyt te breyden,

Defeaanfpraak,dievan niemand anders hadde kennen gedaan wer-
den, als van Luxenburg, of van gelijken Tyran,en die by geen andere
Natie konde aangenaam zijn, als by de Tyranniquc Franfche, maak-
te,dat fy met uytnemende vreugde, onder 't geluyt van Trompetten,
pijpenen fchalmeyen , na Woerden marcheerden , daar fy nauwlijks

waren aangekomen, of het weer fcttcn fich tot dooyen met een
Noord-Oollcn wind , en met een dikke fneeuvv, die in 't nedervallen

fmolt, het welk de ruyklole Franfche voort fo ruykioos maakte , dat
fommigeuyt haar verfoeyelijkelafteringcntegens God uytfpoogen,
dat fy met haare Mufquetten en bloote degens , onder fchrikkelijke

Gods- verloogeningen, den Hemel dreygden, om wraak te willen ne-

men van de gene,die hun tegenwoordig in haar voornemen belette.

Luxenburg , die niet min ruykioos was , als fijne Soldaten , en die

tegens den dooy in fijn godloos voornemen opiniatreerde , dede het

ys door een Compagnie paarden probeeren , 't welk hy noch redelijk

fterkbevindende,ordGnnccrde'tLeger/t welkdoordcTroupenuyt
Woerden tot lo. duyfent inannen, behalvenwei duyient Officieren,

fterk geworden wa^, van de Rendevous 's avonts om 10. uyren op te

trekken, daar mede hy Segvclt gepaffeert zijnde, quam een uyr voor
den d.:\'^ te ftiiyten voor de Slim-vpererinT , die door 't aflopende Wa- <"" f''^'*<c m
ter open was gcvloeyr. Dit water maakten de eerde Iwarigheyt ^ die hUrot

,''"'

dePranfche ruym twee uyren in baaren marfch cphielt , eer fy een '^"'='' *^"^-

fuffieante Brugge gcm:;akr hadden uyt de planken en balken , die fy (u-aarigir

uy t de huyfen tot Scgvelt braaken. De tweede en noch groorer fwa- ''"'

'

righeyt, ontmoete haar, als fy de Brugge over trokken, want fy toen
'tysaan deanderezijde,tot transport van haar geheeleLcgcr,tefwak

bevonden, daar \Jin ten deele oorlaak was de continuatie van den
Ooooo dooy.
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dooy j en ten deele de geduyrige droom van 't foete water door den

Lekjdijk^y die de FranTche een tijdlang voorheen by de f^aart door-

gefteeken hadden, op hoope van geheel //o//^«^ en al de Steeden

daar door te verdrinken , daar nochtans het Sticht meer waters-noot

leed , als Holland , uyt oorfaake , dat Holland haar overvloedig wa-

ter in Zeekondeloiïen. Defe tweede fwarigheyt dede Luxmburg
het grootfte deel van fijn Leger weder te rug na Woerden fenden , lo

dat hy niet meer als omtrent 3^00 mannen byfichbehielt, daarhy

mclnlooT Hiede recht op een Uytlegger aantrok, die in de Mye omtrent de
rctiuytieg- Vogel-koy lag, met voornemen, omdefelve te veroveren, entot (ijn

S'" dienft in 't vaar-water tegeb.ruyken , doch vond fuiken vigoureufen

refiftentie,dat hy met verlies van eenig volk fijn voornemen en cours

moft veranderen, nemende fijnen weg recht op Nienkoop aan, dat hy

van 4. a j. kanten te gelijk attaqueerde; Maaralfode Bailluvevan

Ntenkoop , die Colonnel van het Regiment Huvs-luyden van Nieu-
en door de L^^p ^^ Sevenhoven , en een man van niet min beleyt als couraoie was,

Htiys luyden ^ T
• r-, i i at / . i H

via-7\icnko^p, 4. Compagnien Huys-luyden van Nieukoop , en i. van Arlanderveen^

op de komfte van den Vyand , in der haaft hadde by een getrokken,

en alle advenues wel befet , vont Luxenbmg op defe plaats ook fui-

ken tegenftant, dat hv voor de tweede maal fijn cours verfctte, en

^'^7m^e^-
l^"gs ^^ Aiye-kade na Swammerdam trok , daar hy den weg gecou-

<4w, peert vond door een opgehaalde wip-brugge, die cenige Staten Mi-
litie bewaarde, waar door hy fo verlegen wierd , dat hy fich genoot-

faakt vond , of defe brugge met force te winnen , of ellendig te fter-

ven , om reden , dat de dooy hem belette langs defelve weg , dien hy
gekomen was, weder te keeren, en hy niet in (bat was,om dcpoft van

Ntemverbrng t'overweldigen , die hem belette fijnen weg over den
d.uiiyver- dijk weder na Woerden te nemen. H) font daarop twee èactaiilonsj
''^^^' met veeleGranadiers recht op de brug aan, die de{elvemet groot ge,

welt attaqueerden, en niet eer daar van meeftcr vvicrden^voor dat ee-l

nige mufquettiers onder den Majoor Luide door de Vaart gefwaï

nien,en de over- zij de behaalt hadden,waar op de Staaten Militie re^

tireerde, en aan den Vyand occafie gaf,om de Brugge neder te latenJ
en over defelve met gemak tot binnen Swammerdam , en voort ni

a-\i\.i:>Jti.ra. Bodegravc te marcheeren , daar fy oprechten feer vreeslijke Moor

t

ccnMoorN Tonnelen , op dewelke fy als helfche Furiën en affcbouwlijke Ge.
lonneci op- drochten in eene Tragoedie tegelijk vertoonden al wat grouwfaaf

omuuehjke was j Hier fag men door de vlam de Kerken en meer als <5oo. huy-
yrannic, ^^^ -^^ j^^^j, ^^^^ begravcH , daar van een ceni;j; maar behouden ovei

bleef
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bleeftot Swamnterdant j In die brandende huyfen hoorde men 't naa-

re gefchreeu van veeleopgefloocen menfchenjdieals benauwde kat-

ten de miiyren opvloogen , en met pieken weder te rug wierden ge-
ftooten , indiengloet, die haar in haareygen bloet braade, en tot

afch veranderde ; Daar fag men , dat defe onfchuldige Inwoonders
om geit wierden gekneevelt,dat fommige boven't vuyr van onderen
wierden gefengtjen van bovenen door den damp geftikt i dat andere
metde voeten voor 't vuyr geblaakt j Hier fneet een Fransman een
boer de fcheenen op, die hy vol fout en roet ftrooyde, en voor 't vuyr
braayde; Hier fag men een kat gebonden op de bloote borftvan
een oude vrou , dewelke door de Franfche gcllagen werdende , haar

deoogen uythaalde , en de borft opfcheurdej Hier wierden twee
doden van haar dood-gewaat berooft , en de een in 't vuyr, en de an-

der in 't water geworpen; Sommige levendige wierden naakt ont-

kleet , bont en blaauw geflagen , en door ys en fneeuw in 't veld ge-
jadgt , daar fy ellendig ftierven ; andere fneet men eerft neus , ooren
en armen af, eer men haar wreedelijk ter dood hielp ; De eerlijke

jonge dochters wierden in'tgeficht van haare ouders berooft van
't geen haar waarder was, als haar leven; De vrouwen moften in

't aanfien van haare mannen lijden, dat fy op de volle ftraat door vee-

Ie defer beulen beeftelijk wierden mishandelt , van dewelke fommi-
ge ter dood wierden getormenteert; fommigedaar na de borften af

gefneeden, en met fouten peper gevreeven; fommige de boefem
geopent , en met boskruyt gevult , dat in de brand gefteeken wierd ;

fommige naakt in 't koude veldgejaagt; andere onder 't ys geftee-

ken , eenigeby'thayr onder de okfels heel naakt aan bomen opge-
hangen , daar ly jammerlijk ziel-toogende ftierven.

Alle defe en diergelijke exemplenvan tyrannyete particularifee-

ren , foudeeen byfonder Tradaat verevfchcn , en daar en boven
de zedigheyt der gerier quetfen , die de oogen op dit verhaal fouden

flaan , 't welk fo aanftootelijk foude werden , als hun werken god-
loos en affchouwlijk geweeft zijn.

Deexemplenleerenons, dat een beflooten wolfgeen fchaap fal die hem

deeren , en dat een grimmige tijgerin benauwtheyt fijnen roof fal
^"^'jf^^°"'^^

verfchoonen;maar defe woedende Franfche bedreeven haare meefte ken zija,

grouwelen ten tijde, wanneer fy fel fs geen anderen ftaat maakten, als

by continuatie van den dooy,in die beyde verwoeftc Dorpen, gelijk

als in een val en op haar Kerk-hof te fitten ; want den weg, dienfy

over 't ys gekomen ware"., was airede onbruykbaar , en dien fy over

O c 00 o 2 den
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den dijk ni;ir Woerden fouden pafleeren', Wiis afgefneden door't Fort

^znAc Nietiwer-brngge ^ dat Tonder Canon (daar van dele Ffanfche

ontbloot waren } niet te fcrcecrcn wasjovcr al't welke Luxmbmg fich

tozBodegraveln de uyterfte benauwtheyt vondjvreefendejdat hy met
fijne gedrochten de voorfz. onmenfcheliikbeden ter felver plaatfc

foude moeten vergelden, daarhy defelve begaan hadde, 't welk pok
feekerli'.k daar op foude gevolgt zijn,by aldien den Colöimel Moyfes

^or.-.vtdr i'^;;;(;;^ />";;.;
't Port aan de Ntetiwer-brnzie doarccn cfooten misflag

brurrenMt Hiet vcriaten,en voorden Vyandopen gcltelt,tï>aar deorares,dat hy
vaUen. ^^^ p.,^ v^nSvoAmmerdam foude bewaren, exaételij'k gepareert hadde,

^\<^ hem door d^^nGra.'tfvAn Konhj'^^smark. Lieutenant Generaal van de

Infanterye , en in abïentie van SijnHoo^hejt Commandeur van den

Poft byiV';f//iï'(?r-^m;r^e gegeven was,foals wel-gemeldenGraaf befig

was met alle de Troupen, die hy hadde konnen t'lamcn trekken, naar

Levdentc marcheeren,om defelve Stad tegens den aanval desVyands

te dekken, alfofy na fijn oordeel in defe verbaaftheyt groet gevaar

liep. Maar Pam & l'^in fich door den Vyand, als die in Swammerdam
gekomen vvas, van Nten^ver-brngge ^f^^incdeu vindende , begaf fich

eiifK-h naar naar Gö^W.?, daar hy aan eenigeHeeren van de Regecringe feyde,dat

-'"'haJdc^"
tletwee Rcgimenten,dieinden Poft van Nieuwerhruggeh^gtn.doot

'
den Vyand afgefneeden en verlooren waren, fo men deielve by tijds

niet van daarhaaldr, waartoe hy fich felfs prefencecrde, om deleive

h'innQïiCjoüda re brengen, daar hy feyde.dat men doch volk hoog no-

dig hadde ; Seekeren Burgermceftcr op dcfe tijdingeen voorgeven,

de flechre conftitutieen pericul van de Sv^dGottda fiendejantwoordc,

dat 't felve de Stad Gouda ten hoogften aangenaam foude zijn, en dat

den Staat daar door ook grooten dienftloude gefchieden,ten infichtc

den Staat aan de confervatie van defelve Scad veel gelegen was , om
dat fy deSluyfenin haar macht hadde,daardoor men 't geheeleland

foude konnen laten inundecren. Hierop vertrok Tain&yin met

3. Guidestot aan de Dry-brngge op de Groote Wtrtken omtrenteen

uyr van de Nieh.\! er-brugge-, dervvarts hy fijnen Dienaar nevens fijn

Signet am den Colonel Manger , die toen aan de Nieuwer-brugge

commandeerde , fond met ordre , om den felven Moinner aan te

fegoen , dathy vandaar nevens den Lieutenant Colonnel Feulla-»

fia, commandeerèndein de y^o/4«'r-5c^<?«x by de voorn. 7<ljemver-

brugge , met al 't volk na de voorlclireevc Dry-brunge , en vervolg-

lijk na de Stad Cjouda uyt de voorfz. Schanfen foude marcheeren,

en vernietigen al'tgeene aan den Vyand eenige avantagie foude

konnen.
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konncn geven: Waarop de Colonnel Mangercn FetilUna de vooriz.

Schanfcn hebben verlaten , en met al 't volk omtrent 2. uyrcn daar

na aan de vooVfz. Dry-brugge zijn gekomen, en lo voorts met den

Colonnel P^n & Fm gelamentlijk gemarcheert binnen de Stad Goh-

ddj fonderdathy Pain & Vin daar toeordreoflaft van mcergemel-
den Heer (jYavev.m Komngsmarh^ hadde : Over welk doen hy ook

(i.,ai. over hv

volgens fententie van den 20. lanuary 1672, in 't Le^ier tot Alphen "-"^ '""'^e

met het 1 waart geexecuteert IS. /.^^^Arf^e^^rgbevontlichimmiddelstot is.
"

Bodegrave in de uyterfte verbaafthcyt , ten deele , om dat hy voor-

lag 't quaat gevolg van fijnen aanflag, entendeele, om dat l:iy felfs

in t ys gelegen hadde, daarom hyiichju) ft aaneen vuyr fattedroo-

gen als hem de tijdinge gebracht wierd , dat de Poft van Nienvecr-

brugge door 't Princen volk verlaten'was , 't welk in hem , en in fijn

gehecle Aliliticeen groote vreugde verwekte, alfb fy nu den weg
geopentfagen, die haar voorheen afgefneden , en onmogelijk te

pafieeren was. Luxenherg neemt door twee Bataillons aanftonts den
verlaten Poft in polTeffie , en liet de Fortificatien tufifchen Niemver-

Ltis:e>,bi'r

brugge en Bodegrave flechten , hy dede aldaar alle de overige huyfen, i^eemt t^^^;;'-

tot aan de Goutfche Sluys toe, en omtrent 20. Scheepen verbranden, ^zktim^^
dieyder 30. vaten door malkandcren groot zijnde, in de vaart be-

vrooren waren ; Hy vertrok felfs na twee dagen alhier gehuyftte

hebben , over de Brugge van Swammerdnm , die hy achter hem dede ncdeq^rlvl

afwerpen j langs den Dijk op Niemver-bragge , daar hy doortrok , ^"^^"'S^.

en de Fortificatie dedeflcchten, latende de beyde Dorpen enden bVant',

weg achter fich door-zaayt met doode lichamen van de onnofele In-

v/ooncers , die door de Honden geknangt , en docr de roofvogels

gefcheurt wierden. Haare bagagieen geroofden Buy t vervoerden (y

met fchuytcn , daar fy in plaatfe van paarden de overige inwoonders

moeder-naakt voorfpanden , en met het liaan van bloote degens aan

drceven , fo darter noch eenige op dien weg dood bleeven.

Dt-'fen doorbrcuk der Franfchcn gaf geheel Holland door een groo- d^arovor-

ten fchrik en ongcmeene verbaafthcyt , fo dat Aïq van Lejden alle de
f^^k^^rL" .

Bomen en Tuynen rondom de ftad tot 400. voeten uyt desftads

Grachten afkapten en flechten , doorordre van Sijn Hooghejt , dlz

ondertulTchen van fijn optocht na Charleroy in perfoon te poft weder
in HolLwdwAS gekomen. De Burgers van Lejden hadden iulken aua-

den vertrouwen op den Graafvan Konina^smark^, dat (y hem op fijn

inftantelijk verfi>ek met fijn volk niet wilden binnen lateniDcHuj i-

luyden quamen van alle kanten rontom Lejden fo ftcrk op de been ,

Oüöoo 3 dut
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OeHuysiuy- dat men feyde wel van 30. diiyfent. Eenige Compagnien Noart-
jenopcie HolLindfche Burgers quamen tot Am^crdam logeeren, om op de

^Detfav' cerfteordreste vaardiger te zijn tot een oprochtj Uyt den Haag

kotcri"^^
vluchten feer vecle luyden na de beflootcn Steeden, doch de Burgers

en de Nieu-opgerechte Compagnie Suppooftcn van des Staats Col-

legien en Hoven van Jultitie refolveerden den Vyand in't veld te ge-

moet te trekken, als hy mocht komen aan te naderen , kapten de Bo-
men van't Bofch dicht onder den Haag af,daar mede fy de advenuen
flopten, en verforgden alles, dat fy tot eenige defenfie nodig achten,

in al 't welke men fag uytblinken de byfondcre animeusheyt en vigi-

lantie van den Heer Hertog van Holftejn , die om defen tijd in den

vin^oi'und ^^<ï^ commandeerde. Haar Eel. Groot Mog.de Staten van Holland

fendcn Ge- belcydcn aanftonts haare Vergaderinge , uyt dewelke fy eenige Le-

deJT^a'heT ^^^ Committeerden over Leyden na Alphen , met commifEe , om alles

i-eger, promtelijk te bcforgen , wateen haaftige en nodige expeditiever-

eyfte. Defe Heeren Gecommitteerdens tot Leyden komende , deden
de Militie onder den (jraaf Kon'tngsmarkjweder naar Alphen optrek-

ken , daar heen {yfich ielfs mede vervoegden , ftdlendeopallesde

rf" °?n'i(^^"
gerequireerdc ordres. In de Hoog-gemelde Vergaderinge van haar

man op, Ed, ^/'oö/ ^'?^. wierd mede geproporieert het gevaar , daar in het

geheele Land fich foude bevinden, incaseen nieuwen verft weder
mochte komen in te valkn , die den vyand tot een tweeden optocht

foude konnen bewegen , en wierd daar op gerefolvecrt , om aan alle

Steeden van Holland en do. Gerechten ten platten Lande circulatie

Brieven te laten afgaan , ten rynde de tiende man mocht op de been

komen , om de Frontieren van allen inbreuk te bewaaren , en den
Vyand alle mogelijke afbreuk te doen.

Op defe aanfchryvin^e deden de Heeren Burgcrmeefteren van

MagiftfsH Amfterdam aanftonts den grooten Krijg-raad by een komen , haar
vaa ^'„jicr-

j^gj g^j^ ferieufe harangue voorftellende de noot van het Vader-

flontsoidre land, en de goede intentie van haar £^. CJröo/ ^0^. met verfoek ,

f^'^''' dat de gene, die noch eenige couragie en bloet voor 't behout van

't Vaderland ten beften hadden , als getrouwe Patriotten fich vry-

willig fouden prefcnteeren , om onder het commando van den Heer
Burgermeefter van Outihoom (opwien de beurt gevallen was) in

't veld den Vyand te genioct te trekken , daar op ook aj'. a 26. Bur-

Biu"el"-^fi
ger-Capiteynen met een groot getal Lieutenants en Vaandrichs haa-

cicren h.;:rcn ren dicuft Hberalijk aanboden. De Heeren Burgermecfteren , na dat

^j^enj"^*"'""
fy haar veile genoegen in de vry-willigheyt der Burger- Officieren

bevonden
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bevonden hadden , waren van vertrouwen , dat uyt de goede Bur-
gerye fich ten nninften ook io veel fouden prefenteeren, aliTer tot het
gerequireerde getal nodig waren , waarom fy alle de Prefente Offi-

cieren recommandeerden , dat fy doch de Burger-lchutters van haa-
re refpedive Compagnien de noot van 't Land wilden voorfteJIen ,

en haar een hert inboefemen , ten eynde defelve niet wilden fchroo-
men, na'texempel van deOiide 'Batavieren (die geen mercenaire
foldaten hadden, maar felfs met het fwaart haare Frontieren bewaar-
den , en den Vyand onder de oogen fagen j den degen om te gefpen

,

en daar mede haar felfs , haare Vrouwen en kinderen, haare Religie
enVryheyt, enal wat heyligffiag zijn , tegens 't geweld der dwin-
gelanden te befchermen , die niet anders, als door haare ruïneen
ondergang hunne glorie en macht foeken te verbreyden tot het eyn-
de der aarden toe. Eenigedefer Officieren kreegen redelijken toe- aismeed;

loop, enfommige, die haare Schutteren door 'tophaalen van de ^^'^'''^"^-

helden-daden haarcr Voor-ouderen een hert onder den riem wiften
^^'^^'

tefteeken, brachten te wegen, dat de meefte, ja 2. 33. geheelc
Corapagnien , fondcr een man exempt , haarcn dienft vrywilüg pre-
fenteerden tot den gemeenen Burgerlijken optocht, dewelke ook
een goeteffed beloofde, en fijnen voortgang foudc genomen heb-
ben , by aldien den dooy niet hadde gecontinueert, en dat Sijn Hoog-
^(Tyrniet weder in HoUanel gekomen v/ as j en van het Leger gevolge
was geworden , dat voor [harleroy geweeft was,

DeHecren Burgermeelteren van u^mjlerdam fonden daar en bo-
ven doo. Mariniers en Boots-gefellen onder 't Commando van den
Vicc- Admiraal Sweers als Colonnel naar 't Leger tot ^Iphenr, en pu-
bliceerden op den 2.^^ December id/a. een Ordre op de Allarmen,
op 't wapenen van alle weerbare manfchap en op vordere nootfake-
lijkheden , fo als 't fel ve onder Numo,y^^ telefenis.

Door d^fen vorft , dewelke de Franfche van Vytrecht en Woerden i^ahenhatm

na de Hollandfche Frontier-poften uytgelokt hadde,waren de Groe- ">•'a^ceen

ningers mede geanimeert , om de Fortuyne , die haar dus lang feer i;«i!fJt!ï.

favorabel gedient hadde , te pouiïeeren , en een kans te wagen op de
wereld-beroemde Fortreffe van Coevorden-, daar op haaren aanflag

fo heroïk , en haar fucces fo voorfpoedig was , als der Franfchtn dcf-

feyn op iF/o//rf«(flf vruchteloos , en haare bedrijven dettftabel waren.
Defe Fortreffe was nevens de JVieuvpe- Schans noch de eenigfte

Poort, door dewelke de Munfterfche Buyt-haalers vrye pafTagie

hadden tot in 't hert van de Provincie, ja felfs tot voor de Poor-

ten,.
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ten van (jroen'mgen toe, daar fy met haaremecnjgvuldigeexcurfien

en contributien den armen huys-man vilden tot op het gebeente, en

Ibhorriblevuyligheden pleegden, dat het van de Land-liiyden niet

lanceer te verdragen, en van de (j?'o^«w^r/'j niet langer te dulden was,

waarom den Heer L^ Generaal Rabenhen^pt , die hier als Gouverneur

ageerde, meenigmaal meriteerde, op wat wij Te de Provincie van

deonvcrdraa^lijke overlaften, ^•^ Coavorden vsn de Buyt-haalers

eenmaal foudekonncnbevrijt werden ; Doch in overdcnkinge van

dien bevont hy , dar Co.iX'orden door fijne Fortilicatie en Bclerringe

te redoutabel , en her Inlocn t'onbei.]uaam was , om door een belege-

ringe geëmporteert te werden , fulx'dat hy geen ander middel daar

toefag tereltecren, als alleen Oorlogs-lift en Verraffinge, dewelke

voor een krijgsman fo veel te roemwaardiger , als opentlijk geweld

dsthyduot raeeni;7maal Ichaadelijk is. Maar al(o geen entreprife voorfichtig
fcekere kan aaneelevt wetdcu , 't enzymen mede wel j^einformeert is van

ipecukcn, dcinwendige conftitutie dier plaatlcdie men beoogt, fo employeer-

de de Heer Rabenhaupt tct onderfoek van dien , twee perföonen, als

Aleyndert van Thtjnen gewefene kofter binnen (^otworden en Claas

Buyter , dewelke fichtot diverfe maaien binnen (^ouvorden lieten vin-

den , daar fv alles in en omheen af fpeculeerden , en daar van aan

den Heer Rnbenhaupt rapport deden , met eenen overleverende

een Model van de rortreife, die den voorlz. vanThijnen {A€\ffé\~

ke mede een goet Ingenieur was j felfs hadde geformeert, daarin

hyallc defeden , en te gelijk mede een middel aanwees, hoe men
CoHvorden by winter-tijd over de bevrooren moeralTcn , lichtelijk

foudekonnen overvallen en innemen. De Heer Rabeythaupt defc fa-

ke in nader confideratie nemende, bevont defelvc van luiken ge-

wicht , dat hvTe niet Tonder communicatie van 's Lands Rcgeeringe

wildeondernemen ; Maar dewijl alleEntreprifes promtitude , doch

voornamentlijk fecreteffe vcreyfchen , fowicrd hyteraade, hief

van aan eenige weynige Regcnitn opcninge te doen , met verfock ,

dat fy hem met haaren goeden raad en b.ulp wilden affifleeren , de-

welke haar defen aanflag ook fo wel lieten gevallen , dat iy voort

aandreeven, dat den voorii. van Thtj/ten ontboden, en hem aanbe-

ftect wierden de nodige Bics-brnggen , en alle vordere prcparatien,

ionder dewelke het dclTeyn niet konde volvoert werden.

Deievmt Thijnen h.addc fijne ordrts fb haafl niet ontfangcn , of hy

begint met allïltcntie van den voorfz. Claas Biijtcr en noch een Ser-

geant alle nootwendighedcn met luiken y ver te prepareeren , dat hy

defelvc
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defèlve in feer korten tijd vaardig kreeg, en aan den Heer 'J^beti'

haftpt prefenteerde, dewelke op den f^. December 1 672* de Grach» hdorot af

ten rondom de Stad Groenmgen dede bijten,om van allen onvcrwach- ";^' '"'°^'s

ten overval bevrijt te zijn; hy dede de poorten 's namiddagsom 3.

uyren iluyten, om den Vyand van den aanflag onkundig te houden ;

hy font Patenten aan dry Compag.Dragonders,dieomtrent de Ledi
gecampeert lagen, dat fy haar 's volgenden dags op feekereuyr op
JDrente fouden laten vinden; hy commandeerde uyt jder Comnaanic
voet-volk 3<$.mannen,om onder haren Capiteynjcen Sergeant en een

Tamboer haar 's anderen dags om 10. uyren voor haar Vaandrigs
huystot den marfch paraat te toonen,metprovifie van mond-koft elk

voor dry dagen,tegens welke uyre hy mede ordregafjdat de y.Com-
pagnien Ruyters louden opfitten ; hy ftelde over al defe Militie tot

Generaal den L^ Colonnel £7^fy^<?« , vvien hy voor Ad jundien over
de Infanterye toevoegde den Overften Wachc-meerter Wijlers , en
over de Cavallerye den Majoor lohafi SikJimga^ zijnde alle dry man-
nen, die in Beleyt niet minder als in Dapperheyr excelleerden; en
hy dede alle Bies-bruggen, Domme-krachten, Ysfpooren en ander
Storm- gcreetfchap , als mede de Hand-granaten , Petarden &c: op
Wagens pakken , ordonneerendetot de Viiyr- werken feekere Con-
ftapels en Bos-(chieters , met al 't welke de geheele nacht wierde
door-gebracht tot 's volgenden dags , zijnde den i|. dito wanneer 't cndetadieert

gecommandeerde volk t'famen 968. fterk f daar onder verfchevde '^'^"'^^
I'*'"'rL,. fjirt r^i ^ penr.a Co'.t-

Volontairen van Edelen , Burgers en Studenten te voet waren , maar vxrdcn,

geene te paart , alfo de Burger-wacht defelve aan de Poorten binnen

hielt, om te meer te verhoeden, dat den Vyand van de Entreprife

eenige kuntfchap kreege) met 1 1 beladene wagens kort na den mid-
dag onder groot gejuych de Poort uyt gingen na Helpen , daar fy een
Vyands Trompetter achterhaalden, en na Groeniniren in vcrfeekerin-

ge opfonden , marcheerende voort na Gieten, alwaar fy dien nacht
logeerden tot 's morgens toe , wanneer de Ruytery haaren marfch
over Exfelt , Emmen , Slcen , Errejn , Wachten en D.ilen voort-
fettcn , haar wijd en zijds vcrfpreydende , en haare Poften allenthal-

ven met wachten feer wel voorfiende, op dat de Vyand van defen
optocht geen kontfchap mochte bekomen; al't welke niet tegen-
ftaande,fois echter feekerperfoon.genaamt Wolf [d'xQ voorheen den van-nvc'kc

Bijfchopvan Munfler voor Ritmeefter gedicnt haddc, maar vooree- Sj^S'^
nigen tijd door de (jroeningers gevangen bekomen zijnde , fichon- ^yana vec-

ift begeven hadde) onbemerkt achter afgefnapc ,

"'^''^'''''

der dCiClve in dienit u'^^cvcn nauuc; onntrmerKt acnter arp-ein.ipt

en
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en binnen de Nieuwe Schans gekomen , daar hy 't Garnifben den op-

tocht van de Groenmgers bekent maakte, feggende, dat hy na alle ap-

parentie niet anders hadde konnen bemerken , als dat het op de

Nteuwe-Scbans aangefienwas, om welke reden men daarin allarra

raakte, men verdubbelde de Wachten, men belaaden het Canon met
fchroot , men hielt dag en nacht goede wacht , en bleefgeduyrig in

poftuyr van goede defenfie, doch te vergeefs , alfo *t deffeyn op CoU'

vonten fag , dat mede door dry Dragonders van defe Entreprife was

geadverteert , die mede voorheen den Vyand gedient , en alsfy ge-

vangenswaren, onder de (jroenmgers dienft genomen hadden.

Het voet-volk volgde de Ruyterye op den £§. dito 's morgens kort

na, nemende haare nacht-ruft tot Odoren , van waar 't fel ve des ande-

ren dags om den na-middag aanquam tot Errem, d^ir aan haar Kruyt,

Loot , Lonten en Ys-fpooren uytgedeelt , en door den Lieatenant

'Colonnel Eybergen ferieufelijk gerecommandeert wierd, om God
eendrachtiglijk te bidden, ten eynde haar aanftaandeDeffeyn met
een gewenft lucces wilde begenadigen; Voorts wierd het Woord ge-

geven HolUndia,het Veld-gefchrey God met o«i,ende tot een Teekeu
een Stro-rvisje op den hoedy en elk belaft (ich tegens den avont om lo*

uyren tot den vorderen marfch en'tExploid vaardig te houden.
Tot Errem komende wierde een Krijgs-raad beleyt, in dewelke

debeflooten Ordrevan den W Rabenhaiipt geopent, voorgelefen,

en fodanig bevonden wierde, als onder Kljimo. 74. te lefen is.

Hier op animeerde en vermaande de L^ Colonel Eybergen alle de
^ prefente Officieren tot betrachtinge van haare Eer en 's Lands wei-

vaaren, met verloek,dar yder fijn volk niet alleen tot hun devoir ge-

trouwlijk wilde aanmanen, maar haar ook met fo goeden ordreeï

courage voorgaan , dat het fucces van haar confiderablen Aanflag ni(

mochte haperen aan de conduite van ymand der gehcele Militie,waai

op den marlch 's nachts tufiTchen 11. en 12. uyren voortgefetwierc

door Dalen tot voor Convorden y daar al de Militie op den -°. De^

cemb.vci den morgenftont voorquam.en volgens de voorfzOrdre h.

in dry en verdeelde, fo dat den L'. Colonnel Eybemen heteerfteEl

quadron foude aanvoeren op het Bolwerk Gelderland , daar het Ka-'
fteelin leyt, den Majoor Wijlers het tweede op 't Bolwerk //^o/Z-^W,

en den Majoor Sikkjnga het derde op het Bolwerk Oz;fr-22/V/, daar

het Magazijn wasjby 't eerfte Efquadron wierd het commando en op-
licht over de Bies-bruggen en allen toevoer gegeven aan Meyndert
vanThijneni by het tweede aan Claas Bujter > en by het derde aan

den



D E R D E D E E L. S49

den voorgemelden Sergeant , in welker vcegen fy gefamentlijk met om te gaan

ongenoeene couragie /o na onder haare gedefigneerde poften mar- 2'^'ƒ^"^*^'

cheerden,dat fy de klok pertinent konden horen flaan, waar toe haar Poften,

Toornamentlijk diende een dikken mift , die juyft om defen tijd fich

fo fwaar verhief,dat men nauwelijks met 't geficht de langte van een

piekkondebereyken. Onder faveur van defen mift avanceerden de
(jToeningers van dry hoeken te gelijk over de toegevroorene Con- jaarfyovfr

trcfcarps gracht tot aan de Palliffaden op 't Contrefcarp , daar haar de Buyten-

'sVyands buyten-wacht bemerkte,en tot diverfe maaien toe riep Wer Serden,"*

d4,èoch. geen antwoort bekomende demufquetten cp haarlofte, het

welk onaangefien de (jYoeningers even fterk voort fetten , en eenige en fatieur

mannen over dePalliffaden lichten,die met bijlen eenige der felver in
**">'»'^«"'

der haaft afkapten,fo datter een openinge quam.daar deMilitie door-

drong tot aan de voet van de buytenfte wal,daar (y haar wat verfprey-

den, en gelijkerhandfo furieus aanvielen , dat fy die Wal in korten

vermeeftert hadden,en de Bies-bruggen aanbrachten, om daar mede
de Binnen- gracht te palTeerenjdie opgebijt was. In 't overleggen van
de Bies-bruggen wierden eenige der felver te kort,en andere te fwak
bevonden tot tranfport van veel volks, 't welk oorfaak geweeft foude

zijn,dat het geheele deiTeyn miflukt ware, fo niet de cairagie eenige

defer helden aangedreeven hadde,om in de Gracht te fpringen,en de
bruggen aan beyde de zijden vaft te houden, dat het volk met gemak
konde over marcheeren tot aan deBinnenfteWal,die door denVyand
redelijk fterk befet en gedefendeert wierde : Immiddels gebruykte

feekeren 0^c\tx ttn flyategema , dathetfucces van defeÈnrrcprife ^^^ oiScïer

merklijk faciliteerde , want hy een weynig ter zijden van een defer gebniykt een

attaquen een Tamboer,die noch een kleyne jonge was,over de door-
^°^'^^ f^"^"*"
gemay

ne hegge lichte, en fijne trom toereykte,met belofte van 100. Rijks-

daalders, fo hy de Wal op klom , en binnen de FortrefTe 's Princen

Marfch quam te flaan, 't welk fo wel gelukte,dat de jong onder 't fa-

veur van dien dikken mift onbemerkt op de Wal quam, en tot aan de
markt avanceerde, daar hy door 't flaan van 'sPrinccn marfch fuiken waardoor

confterniatie onder't Garnifoen verwekte,dat veele foldaten,die noch Jrlfe f^eVac-

in haare logementen waren, en haar op 't flaan van allarm prepareer- fJF'i'tecrt
°

den,om uyt te komen, haar buyten de deur niet dorflen hafardeeren,
""" '

mcenende,dat de (jroeningeYs de Stad met volle Compagnien quamen
in trekken , en dat omtrent 200. mannen haar met de vlucht de Ben-
/^w^y-Poorf uyt falveerden na de Graaffchap "Bentem, Het flaan van
's Princen Marfch by de ftormers aan de andere zijde gehoort wer-

Ppppp 2 *
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dende , verwekten in defelve fo grooten couragie , dat fy te furieufer

aanvielen, meenende elk, dat de twee andere Efquadrons de Wallen

al gefurmonteert , en tot binnen de FortrefTe gedrongen waren, daar

fy alles fouden uytgeplondert hebben, eer defe binnen quamen
Geen minder voordeel tot lucces van defè entreprife hadde gedaan

door'iiry de tijdinge, dewelke de dry overlopers,daar van hier vooren gemelt
ovaioi>crs,

j^ ^ ^^^ defen optocht den tvv'eeden dag voorheen in Couvorden had-

den gebracht; want den Commandant lanMooy hadde daar op het

geheele Garnifoen , dat tuffchen 7. en 800. mannen fterk was ,
geor-

donneert, om alle de Poften de beyde laatfte nachten wel te befetten,

daar door 't felvefo Teer afgemat was, dat het grootfte gedeelte van

dien in defen morgenftont nahaare Logementen was afgetrokken ,

met vaft vertrouwen , dat de voorii. tijdinge valfch , of hetdeiïèyn

der (jromw^erj verandert was, dat doch contrarie bleek , alsfyde

Groenïngers op de dry voorii. Poften te gelijk hoorden ftormen , het

welk met fuiken furie toeging , dat de Beftormers de Wallen als een

water- ftroom tot op 't Kalteei en in de Stad overvloeyden , en defel-

ve binnen een half uyr geincorporeert hadden. So haaft en was het

rodatfcK. meefte volk niet binnen , of Capiteyn Klmge vermeefterde de wacht

o'v'crMvierd, a^n de Vtiefchc poort, daar van hy met een grooten raookerde
üooten dcde open flaan , en de poort openen, door dewelke de

Ruyterye quam binnen dringen , rennende met eenen courier door

de ftraaren tot op de markt, daar fy den Vyand verftrooyde, en

't geweer dedencderleggen , die fich daar in een troup gerangeert

hadde , om een uyterfte effort te doen.

Wonderlijk was deoverwinninge van defeFortrelTe, die in haare

Fortiticatiefeerredcutabel was, die een Garnifoen hadde by na fo

fterk als de beftormers waren, en diemet foabondanten Magazijn
voorfien was , als onder Nnmo. 75-. kan ge(ien werden i Maar noch

ne'nVideV wonderlijker was de gunft van den Hemel, dewelke met recht eenig

"''«"vfü""'^
en alleen kantoegefchrcevenwerden'tfucces van clcfe heerlijke En-
trcpri(e,diergelijken geen van alle vyanden van deIcnStaatfbcordaat

door cea heeft ondernomen,en fo gelukkig uytgcvoert. Want den Hemd, die
a.ikcvürii ^QQj. ^g j^oude tot dit Deffeyn eerft occalie hadde pe^even, verander-

tl. do^y, dedevorft tegensde tijd van defe attaque met fuiken fachten lucht

,

dat de Wallen , die voorheen fo glat bevrooren waren , dat fy niet of
nauv^elijx hadden konncn beklommen werden , nu week en paffabel

<^coreen warcnj'Den Hemel bedekte de attaquanten meteen fwaren mift, dat
' defelve in haar aannaderen tot op de kamen van de gracht voor den

Vyand

«root uo;i.

-laar v.v.i c!cn
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Vyand onfichtbaar waren , daar anders den aankomenden dag haar

ontdekt,en 't DeflTeyn foude vernietigt hebbenjaKo de Groenmgers op
haare Poften na de uyr aanquamen , dewelke tot het Exployr vaft gc-

ftelt was j Den Hemel fcheen aan de eene zijde decouragie der Atta- door de con-

qnanten op te wekken tot het beftormen van een Plaatfe , v^^aar van faoerin^e der

de overwinninge haar felfs als onmogelijk fcheen , enaan deandere ^'^ "

zijde de couragie van den glorieiifen Vyand neder te ftorten in 't de-

fendeeren van een Plaats, diehy felfs onwinbaarachte, want de eer- envcrfchrif,-

fte attaque hem fo confuys en perplex maakte , dat eenige de Poort '^'""'^ ^^" '''

IL J'^uu J / • I--1 geaitaquccr-

uytvlucnten , en andere haar verbergden , iommigenauwlijxhaar de.

geweer konden gebruyken , veele haar gev/eer aanftonts nederfmee-

ten en om Quartier riepen , en dat niemand wift , aan welken hoek
hy de Vyand foude waar nemen ; Ja cfen Hemel fcheen de Atcaquan-

ten omtrent haar behout meer te begunftigen, als de Geattaqueerde,

dewijl van de eerfte nauwelijks yj". fnevelden, daar van de laatfte

meer als i yo mannen in die attaque dood bleeven.

Defe overwinninge was te grooter , dat behalven 430. Soldaten Groots heyc

ookeenige voorname Officieren gevangen bekomen , en 13. Vaan-
wim'in^^"

delen, i. Standaart en 2. Ketel-trommen verovert wierden. Den
Buyt , die de foldaten tot recompenfe van haare dapperhey t verkre-

gen , was uytnement groot , alfo defe FortrcfTe , als een verfeeker-

de plaatfe , van roof was opgevult.

De dry voornaamfte Aanleggers en Uytvoerders van defe vidorie daar oven de

bleeven van den Staat ook niet onbedankt, aangefien het T>rofl-ampt
'l^l^^'°r^,^'

van 't Drente tn 't Gouvernement van Couvorden op den Heer Rahen- leggers uor'

hanpt , het Commandement op den Lieutcnant Colonnel Bybergen ,
'fil^f^f'^^^'

en de Opficht van 't Magazijn op Mejindert van Thijnen voor haare

getrouwe dienften wierden gedefereert.

.De tijdinge van defe heroike Adie bracht geen minder verflagen- daar ovcrdea.

heyt onder de Vyanden , als Vreugde in den Vereenigden Staat j De Eivél-"'"
verflagentheyt onder de Vyanden was in haar begin fo grootjdat een ijaaflwiern,

groote partyc Munfterfche Soldaten, die op weg waren,om het Gar-
nifoen binnen Couvorden te verfterken , defetijdingeuyt de vluch-

tende vernemende , aanftonts omkeerden , en in aller haaft haar bin-

nen verfeekerde plaatfen bcrgden , overal de Inwoonders des Lands
waarfchouwende voor de Hollanders , dat die met een groote macht
aanquamen , welke vreefe fich alomme io verfpreyde , dat de Befet-

tingen in Nienwenhnys en andere ^o BcntemfchedXs Twentfche Tlaat-

fen haarPoften verlieten, en elk eenom een goct heen-komen forgden en ecnfge

datdeGarnifoenenvan Deventer ^.^ Zwolle en andere Pi.iatfcn haar
p|;'j-"^*v«^-

Ppppp 3 feec '
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feer verleegen vonden , en dat de Ommer-Schans geabandonneert,

en twee dagen Tonder Garnifoen open bleef ftaan , fo dat indien de

Groeningers haar machtig genoeg hadden bevonden , om een kleyn

Leger
t
jen te detacheeren, fy , naarapparentie, verlcheyde Plaat-

fen fouden gerccupereert hebben. De BiiTchop felfs wierd in 'c be-

gin toornig over den brenger defer tijdinge , meenende , dat defel-

vehem onwaarheyten een onmogelijke laake voor waarheyt wilde

debiteeren ; Maarals hy uyt de examinatie de faake waarbevont,

altereerde hy geweldig , feggende : Ift mem kj'Sin Candia verlehren,

fofmchtefnY den ubrigen theil , datfz. dajfelbige oHch balt velgen vpirdt.

Vreugde in De vreugde ter contrarie in de Overwinnaars was (b groot, dat de

iaars^"^^'"
Officieren in haar eerfte by een komft op 't Kafteel verftoraden , en

malkanderen een wijl aanlagen , Tonder fpreeken , tot dat eyndelijk

een van haar, als uyt een verrukkinge oprees, en fèyde : Hoe is 't mo»
gelijkj en een ander antwoorde : Dat is niet anders y als (jodshand»

in Groenin. gjnnen Grocmngen en de Omlanden Tag men op dele tijdinge geen
^''"'

minder bedrijfvan blijtfchap.als toen haare belegerde Stad door den

in vrienand, Vyand verlaten was; In Vriejland fagmen veele door uytnemende

vreugde To Teer gealtereert , als haar een droevige bootfchap hadde
en in Hol- konnenontftellen ; In /fö/Z^wiji vond deTe tijdinge Toweynig credit,
*" '

dat wanneer de Telve met de tweede Poft door meenigte van brieven

airede geconfirmeert was , echter veele tot Amjlerdam het contrarie

noch dorften wedden met aanbiedinge van groote geld-fbmmen, tot

dat van alle kanten nadere confirmatie , en uyt den Haag de copye
van de Brieven quam , die de Heeren Gedeputeerde Staten van Stad

en Landen , en de Heer L^ Generaal Rabenhaupt a2Ln haare Ho: Mo.
en aan Sijn Hooghejt daarover geTchreeven hadden. Door den ge-

heelen Nederlandfchen Staat wierd defe vreugde vermeert door een
^*"

^Y^"^ algemeencn Dank-dag, die haare Ho. Mo. hadden geordonneert
cenOankilag r> ti

^ n r
uort gciiou. op den '^- ^"Xrulry '^^71 y Wanneer men in veele HollandTche Steeden

deriand, publijke vreugde-teekenen met Vuyr-werken en 't loilèn van Canon
Tag betonen.

datnjne Ver- Met defc over groote Victorie wierd het fatale jaar 1572. gecyn-

iemoafia, digt,en aan't verdrukte Nederland, gelijk als uyt den Hemel belooft

een genadige verlodinge uyt dien poel der ellenden, daarin hetfelve
door^'iii overftolptlag , waar toe den Hemel SijnHooqheyt Wilhelmus

de IlI. l rmce van Urange door den eenparigen mond vandegeTa-
mentlijke NederlandTche Gemeente , als een gezeegent Inftrument

Tcheenuytverkoren te hebben, dewelke airede den deTperaten ftaat

van ons Nederland niet alleen uytwendig heeft gemaintineert door

fijn

Hoo'^heyt,
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fijn poft. vatten meteen hand vol volks op de
f . Frontier-plaatfen dicdaar roe

van Holland 'y
door fijne protcftatie tegens alle verdere onderhande- '• v'et]o;oirs

lingemetden Koning van Vrankrijkj door fijne aanbiedinge van ueda'"^'"

goed en leven ten dienfte van *t Vaderland; door fijne reformatie
en vermeerdcringe van de Militie; door fijne verbeteringe aller

wan-orden; door fijne herftellinge van de Krijgs-difcipline; en door
het opnemen van den laft defes fwaren Oorlogs op fijne fchouderen ;

mitsgaders door het beforgen met een onvermoeyden yver al 't gene
tot bevorderinge van den gemeenen welftant dient j maar den fel ven
ook inwendig heeft verfeekert door het aanvaarden van 't Stadhou-
derfchap in alle zeedigheyt en onderwerpinge, fich geenfins dienen-
de van üjn verkreegen macht omtrent fijn tegenpartye , maarliever
door vergetinge als ftrafFewreekende; door het onverdrietig waar
nemen en civiel beantwoorden van de oneyndige Depuratien van al-

le de Steeden en meeft alle de Dorpen van HoÈand en Zeeland
-y en

door het appaifeeren van de ontroerde gemoederen der Gemeente

,

dewelke fo verre in furie tegens de Regeeringe was uytgeborften

,

dat defelve door niemand ter wereld te tomen was , als door hem al-

leen , diQ: \ felve heeft uytgewerkt door krachtige middelen,die van
onbedenkelijke fachtigheyt waren , aan de eene zijde wegens de
nootfakelijkheytdestijdseenige Heerenvande Regeeringe licen-

tieerende,doch fonder de minfte kreuk van hunne Eer en Trou,daar
onder wel fommige waren , welkers dienft de Gemeente niet onaan-
genaam was, om de andere te minder fufped te houden, en aan de an-

dere zijde, door een generale Amneftie onder Numo.76. hierach-
ter geproduceert , en door ftrenge beveclcn alle vordere infurredie

voorkomende , met een voldoende vertoninge van fijn aanneminge,
en niet te min ontfaggelijke perfoonin verfcheyde Steden, in wel-
ke bevreedingewy fien fullen dat gegrontveft is gewecft debehou-
denifle van den Staat , en dat daar in uytblinkt de hooge vvijsheyt

enonvermoeyde forge van 5//» //öo^^^j-/ voor 't GemeeneBeft , de-

welke als een Defcendent van dien Grooten Willem t dat groote In-

ft'rument van onfe dierbare Vryheyt geftelt is tot Hooft van onfe en noch

Legers fo te Water als te Lande, en wy fuUen in't vole-endc Deel g'"ot«''oo'

bevinden , dat by onie verwachtmge niet alleen voldaan , maar s^fftj

ookfelfste boven gegaan heeft, en dat de affedie jegens fijn Per-
foon is verdubbelt , en deremarques van fijne oprechte genegent-
heyt voor defen Staat aan die perfonen , dewelke anders van hem
hebben geoordeclt en gefprooken gehad

, gegeven hebben een

gene-
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genereus en eerlijk dementry, fo dat fijnen naam daar doorfalge-

jsternifeert , en hy by de Pofteriteyt bekent zijn met den glorieufen

Titul van Behouder van onse Vryheyt , gelijk fijn

O ver-Groot-Vader den naam verdient en verk reegen heeft van

waarom ver Grond-Legger van ONS Geluk: 't Welk de Heeren
fchcyaedi- 5taten ook felfs fcheenen te erkennen met de offresvan Dignitey-

lem Softe- ten , daar mede fy Sijn Hoojheyt van tijd tot tijd honoreerden , want
rccrtzijn. j^ Heeren Staten van Holland en We^-VrïejlAnd aan hem op den

2.5". Aüfrptflt 1672. ofFereerden 't Recht van l^nmier Noble'm de Rid-

derlchap van haare Provincie; In September defl^elven jaars confe-

reerden de Heeren Staten Generaataan Siyn Hoogheyt de Qualiteyt

van het verleenen van Remijfien , Tardonnen en Gratiën, &c. over het

Refort van den Raadvan 3raband , Maftricht, &c. fo als 't felve aan

Tr'ms Willem de II. H. L. M. in den jaare 1648. was gedefereert.

De Hoog-Gemelde Heeren Staten Generaal confirmeerden haare

RcToiucic , volgens dewelke Stjn Hoogheyt als Capiteyn en Admiraal

Generaal, van alle Prijfen genomen benoorden den Tr»picHs Cancri,

foude oenieren het Tiende Deel , en aan de andere zijde van den fel-

ven TropicHs het Dertigfte Deel. De Generaliteyts Reken-Kamer

rcnuntieerde van het hocge Recht van Jurisdidie, dat fy preten-

deerden van GertYfidenberg, en cedeerden 't felve weder aan Sijn

Hoouheyt , die het voorheen altijd befeten hadde.

Dei'v,"»- Hier mede lallen wy de faaken van den Staat der Vereenigde Ne-

ÏZ/jcXr- derlanden afbreeken, en 't vervolg van dien met de Vreede-Hande-
wasmaJe

"^

Hngc tot Kenkn tot het luierde Deel defes Werks referveeren , en

denTèyier hicr allecH noch kortelijk verhandelen den Optocht van de Auxiliai-

geaiiicert tot j.^ Keylcrlijkc en Brandenburgfc Legers, als mede den Optocht van

fcnfi"'^

'^'''

'Diic de Titrenne , om de beyde hoog-gemeldc Legers te obferveeren,

waar by wy cyndclijk tot een bcniivr van tlit Werk noch voegen ful-

len een korte verhandelinge van de Oorlogs aftien tuffchen de Polen

en Turlien , en tuffchcn de Savoyarts en Genueefen.

De Heer Ketit-Vorft vanT^randenburg, die niet alleen met haare

Ho. MoQ. de Hebren Staaten Generaal op den 6. Mey 1672. tot Keu-

lenaan de Spree hadde opgcrecht een Tradaat van Afliftentie en Mu-
tuele Defenfie , ^o als 't felve onder Num. 1 2. hier achter geprodu-

ceert is , maar cok met Sijne Kcyferlijke Majefteyt op den 25-. htny

iÓ72.tot Barlip haddegeOooten een Tradaat van Mutuele Defenfie

tot Bcfcherminge van 't H. Roomfchc Rijk, en tot Onderhoudinge

van de FredensvanWeJiphalen , vandeTireneën j van Kleef en vm
^ksn
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"Ahjn (gelijk onder iV^^wo.77. te lefen is) haddefichimmiddels ver-

plicht gevonden, om ingevolge van die beyde Alliantienmeteen

groot Leger te Veld te komen , daar toe hy groote preparatien ge- daar toe hy

maakt hadde met v^ervinge en recruyteringe van volk,met toeftellen
JJ^fji^^""^"

van een groote Artillerye en veele Ammunitie , en met het oprechten

vaneen abondant Magazijn tot Ltpjiad, en dedekort voor fijnen op-

tocht , door fijn geheel gebiet, en alle onderhoorigc Landfchappen

een Placaat publiceeren , by het welke hy alle fijne Onderdanen be-

lafte op den 10. u^ugufiï eenpariglijk een Vaft-cn Biddag te houden, en e.-n Bi«-

haar voorfchrijvendedefeTexten, te weten Pfalm 20. Fers i, 2. 3. fcifrJft^met

4. ^. om voormiddags , en Jeremi. 14. Vers 20. 21. om naarmiddags feekcre tcx-

in alle Publijke Kerken met Prcdicaticn verklaart te werden. De'"^"'

Rooms-gefinde Geeftelijkheyt in het Landvan Kleef, dit den Koning J^^^ \3nec

van f'^rankrijk^, als haaren gewaanden ^t/as en Verlojfer getrouwer GetfleiHkên

was, als den Hoog-gedachten HecrKeur-Verft baareen haaresLands^^"'^"-'^^'''*

Wettige Hooge Ovengheyt, namen m plaats vanden 2o"'^"- de y.

eerfte verfen van den 21'^^"- Tfalmy tot een Text van haar Voor-mid-
dags Predicatien , op voorgeven , dat de Pfalmen in der Gerefor-

meerden Bibel niet welinordregeftelt waren, maar dat den 21^^"- -*

Pfalm in der Gereformeerden Bibel voorden 20^^"- Pfalm in de ou-

de Catholijke Béel gerekent werd, welke veranderingede intentie

van den Heer Keur- Vorft heel omkeerde,en in plaatfe van een Boet-

Predicatie veroorfaakte een Dank-Predicatie,waar by de Geeftelijk-

heyt de Dankfcgginge , die de Koning David daar aan God doet

voor fich , en in den name der Kerke voor de ontfangene Vidorien ,

en den gefegenden ftaat fijnes Koninkrijks , toeëygende den vido-

rieufen Koning van Vrankrijk.

De Gereformeerde in Wefel , om dat die hetBevel van haaren w^/w )nofi

Wettigen Lands-Heer en Keur- Vorft hadden gcobediecrt met het ^°^^'^"°j5^^^^"

onderhouden van den Vaft-en Bid-dag , en met het prediken over de iche over hei

voorgemclre Texten , wierden door deFranfche gecondemneert in
j^n tSKida^-*™

een amcnde van dayfent guldens, in allen fchijn, of fy wettige

PoflefTeurs en Eygenaars van 't Landvan Kleef waren geweeft , daar «^at fecron.

fy nochtans aan 't KeyférHjke en Brandenlpnrgfe Hof opent]i]k ver-
"'^'^'vaardu'

klaarden, dat fy op 't fclve Land geen meer recht pretendeerden,als

haare Hoog.Mog. daar op hadden gehad,en fuftineerden,dat fy noch
den /vi-^r-^ory? noch het ^//^door dcincorporeeringe vande -^/f<?/-.

fche Steeden hadden geledecrt, en by gevolge, dat de Keyfer en

Kern- Brandenburg met alle de Rijx-Vorfien in defen Oorlog ncu-

Q.q q q q traal

was.
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rr.?al waren, en haar hoog-fchuldig fouden maken aan 't violeeren van

de Wefiphaalfche Vreede , by aldien fy hem in fijnen oorlog tegens de
Vereemgde l^ederUnden wilden contra- mi nccren Door defe vergier-

de pretexten konden de Franfchehaareviolentien op den Rijx-bo-

dem,en voornamentlijk in 't Lmdvan Kleef niet bedekken,maar de-

f^H^.'Br.vi- den den KeHY-Vorjl v.in Brandenburg fijnen voorgenomen optocht te

^xu-'^^-^^rlfT
^^^^ verhaaften, invoegen dat defelve met veele Hooge Miniftcrs en

«r» Oflicieren, en met een groote Suite van 481. de Keur- Vorftinne met

83. en den Keur-Prins met 48. Perfonen, op den ic,, AHgujii van

^Berlijn fijn Leger volgde, dat hy met do- Stukken Canon , veele

Mortiers en ongelooflijken Trein voor uyt over Egersdorp hadde

gefonden na Halberftat, daar heen het felve om den verren tocht, om
'den fwaren trein, en om de diepe wegen daags niet meer , als twee

mijlen pafleerde, en fijnen weg voortfette door 't Sticht Hddesheym,

nemende den Overften Kmnenberg fijnen marfch met eenige Duyt-
ueemt Heux- fent mannen aan de over-zijde van de Wefer na de Stad Heuxter , die

ti^oe!'^^^^'
hy^^ befetting nam, om dat daar een Brug over de Wefer en een

voornamen pas was.

De Keyfer £)e Keyfer, die door het voorgemelde Tradaat met den Keur^
^^•nt een r- p.r^^j^ ^^^ Br.wdsnburg.^Qn door een ander Traiflaat met de Staten Ge-

neralen der Vereenigde Nederlanden op den 25'. Ifilji 1671, inden

Haag geflootcn,tot maintenu \ax\ de Fredevan Kleef,en tot voorfor-

c;e,datter niets tegens de Wefiphaalfche Vrede en de Rijks- Confiitutien

mochte ondernomen werden , (gelijk 't felve onder iV««z5. 78. kan

geficn werden) fich mede hadde verbonden, om een aanfienlijke Ar-

mee in 't Veld te brengen, dede defelve onder den Generaal Monte-

CHCfili tot Egra in Bohemcn op haare rendevous vergaren,en van daar

Axti\c\\ met over £rfHrd,Cjoth.r, en A<ffilhaufe}} mede na 't Sticht Hildeshtym mar-

Jurrie'con- chceren, daar fich defelve met het Brandcnburgfe Leger op den 2<5.

jun.^^'ccn , September 1672. conjangeerde , en haaren marfch , die elk meende

,

dat recht op A'fttnflerUnd aangelcyt w^s, veranderde door Heffen na

en i-üir.en op Franl^foYt, daar (y met heel klcyne dag-rey fen en veel ongemak in 't

nvr:h;frt midden van Oüober eyndelijk aan-quamen, en fich in het Gebiet van
Ha FMti on.

^^_^^^ en DArmjtat een tijdlang campeerdcn , werdenfe binnen

Frankfoyi een groote conferentie gehouden van de Keur-vorften van

Mems , Trïer , Brjfjdenbnrg en den Graaf Montecucnli , daar van de

Propofiticn en Rcfolutien gefecreteert bleeven.

r-Arty.-^i for- Ondertuflchen formeerde Turenne , door ordre van den Koning

,

Lc-a
^^"^

"y^ ^^ Nieuwe Conqueften van den Vereenigden Staat een Leger van

20. duy-



DERDE DEEL. 857

20. duy fent mannen, die hy opfont na Wefel, daar hy een Brugge de- „'"^^''L"",

de vervaardigen tot de pafTagieover den Rijn , daar hy een Kruyt- zijn tot \u'

molen oprechte,en met een groote quantiteyt Salpeter pro videerde, ^'' •

en daar heen , gelijk mede na "E^es en Emmerik^ hy fo veel Koorns
fond , dat nauwelijx folders genoeg waren , om daar mede beftort te

werden ; Hy font 32. Stukken Gefchuts met genoegfame Amimunitie ^„for,^

na Nuys , om die Stad wel te verfeekeren i hy begeerde van die van 'Hr-P ^

Z'

(^alcar, dat fy haare Citadelle Ibuden flechten,om daar door van ach-

teren niet geumbrageertte werden , ter wijlen hy-tegens den Keyfer j^|] '^^t,

"*

en Brafjdenhirgngtetea motte, doch in plaats van liilx te doen,mettel- Caicf*r ned?-

den die van Cnlcar haare Stads-Poorten toe,en weeken op 't Kafleiel, hebben?

om dat wei tedefendeeren i hyeyften van 't X<^W :/;;?» iC/^e/eenige ^ ^ ^^^

duyfent malder have'r en een ongelooflijke quant i tevthooy en ilto ^rocte cca-

voor contributie, tot onderhout van fijne Cavallerye ; ihy IbndBrie- '^\zd^
^^"

ven aan deKeur-VorftenenPrincenaanden Rijn,daar in hy haar be-

kent maakte» de intentie van den Koning geenlins te zijn, om het

rainfte van't Keyferrijk te ledeeren, maar dat de Troepen fijnes Le-
gers door een onvermijdelijk gevolg van den Oorlog, den Rijks-Bo-

demfoudeti moeten paireerenjteroorfakevandeKeyferlijkeenBran-

denburgfe Legers, die fijnen Koning in fijnen voorfpoet en vidtorien

foeken te troubleeren , haar met eenen waarfchouwende , datfy haar

in defcn oorlog niet fouden mengen , op dehoogfteindignatie van

den Koning, alfo die machts genoeg hadde, om haar alle fo wel te

ruïneeren, als te protegeeren. Hierop marcheerde hy met het Leger en marcheer»
LixnA

Vdtt der
tot Wefel over de Brugge voorby Sffien na 't Land van der Aiark^^

daar hy denMarfch der Keyferlijke en Brandenburgfe Armee obfer- Jn^rkj.

veerde , en omheen het Land ellendig dede verwoeften , de Huy fen

plondercn, de Ingefetenen jammerlijk trad:eeren,en alles bedryven,

dat een vyand konde bedryven , onaangefien hy opgeen vyands,
maar op een neutralen bodem was. In defen marfch als Turenne fee-

l^ere konrfchap kreeg,dat de Keyferlijke en Brandenburgfe Armeen
naar Heffen en voort na Frankfort haaren cours fetten , keerde hy
weder na den Rijn y en trok in OSiober doot 't Land van den Berg y daamadooj

daar hy byna alles verdelgde, niet tegenftaande't felveLandoncfer i^an^Zn"
den Hertog van Nieuburg forteerde , dewelke in defen oorlog neu- '^"'«>

^traalwas, en de Franfche door het verlenen van pafiTagie door VZ/^«<^

van (juïik^ meer begunftigt, als gccontrarieert hadde. Van hier con- «nvanA;«<.

*"tinucerde Turenne {\\K\^\\VL^2.x{z\\doQx't Aarti-fïicht van Keulen , dat
'".'

hoewel onder den Keur-Vorft haaren Geallieerden behoorde, echter vewJiii''"'

Q.qqqq 2 niet
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nier meer verfchooot bleef , als een der voorige Landfchappea Hy
campeerde fich e^rnie.iik omtren: Andernach, CohUns en in 't Prtns^

d*ni -yA» Xa]j:{vc , floeg rwee Bruggen over de Matn by Cojiheym^a

Fiersheim , een over den Ryjn by NicHvetnxvicht , een over de Zaar ea

Z,-fj»n, die by alle wel bdet hielt , en trok met fijn Leger op den
iajB! ïE -f 20. NavemhsrAz:! Run ovcT in het KeHr-yorjiendom Trier , daar hv

alle oaifig-ien belette, en op den Rijn het oog hielt , ten eynde de

Kevferlijke en Brandenborg fcbe Armeen defelve Rivier niet moch-
ii:'7n:e:e ten komen te pafTeeren. Het LandvanTner moft de woede der

r^^oiz.
pranfchen aycftaan, en haare begeerte voldoen me: fijn torale ruïne,

niettegenftaandedeKear-Vorftaan Turennczzn Edelman tegemoet

gefondenhadde, me: vriendelijk verfoek , dat hy doch fijn Land
wat meer wilde verfchoonen van de verwoeftinge, en fijne onder-

danen van 't fwaart , als in die Landen gefchiet was , door dewelke

fijne Armee gepaïTeert was ; en onaangefien de Keur-Vorjl van TrUr

't felve verfoek by Turenne naderhand roet ferieufe ioftanticn ïrereer-

de , en hem fijn Land geheel open ftelde , contriboeerende al wat

tot onderhout van fijne Militie nodig was,daar en tegen aan de Key-

ferliikeen Brandenbargfche Legers ce pafTagie door fijn Land rond

afgeflagen had de, als hem den Marcjuis de Grana daar om expres was

komen begroeten , fo groeyden echter de woede en tyrannike h in-

delingen der Franfchen immer fo feer aan , dat de Kenr-Vorft fijne

«^/«r-T,,.^ Perfoon in fijne Refidentie Plaats Tner niet langer dorft hafardee-
ïeicenia ^^^ ^ VD22I fich moft retirceren binnen de ^d (^oblens , dev.elke door

de vreemde fpeculatienen mefures der F ranfchen in fo gevaarlijken

cooftimtic raakte , dat de Kenr-Vorft fich genootfaakt vond, fich

als met een laatfte toevlacht te bedienen van de macht en facukeyt

,

ist fty.a»« dit hem de IVejiphjMlfche Vrede verleende en open ftelde , te weten

,

^^foi om een Keyferiijk Garnifoeiitc verfoeken tot fec'jrite\t van fijne

•**"' Perfoon en ftad Ce^'/^i. Defe gepcrmitteer de Voorfichtigheyt , die

t.":*^^*^ niet ftrekte , dan :o: fijnes felfs defenfiein fijn eygen Heerfchappyc,

eèa'o^hE cndiegeen finifire achterdochten verkeerde impreflïe aan de Frao-
»arge wijjc ^^^ badde behocren te caufecren , kofte den Keur-Vorft naderhand

**" degeheeleoverrompelinge van fijn Bifichopdom , het innemen van

fijne Hooft-ftad Trtey , en het verderf van fijne Staten , werdendc

de Stad op een maandelijke contributie van ij. duyfent Kroonen>

en het gehecle Laad na proportie geftcit , dewelke met de uytterftc

rigeuf, metvuvrenfwaart wierde geéxecuteert , daar van by ver-

volg breeder.

Ira-
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Imrai(]dels hadden de Kevferlijke en Brandenburgfche Legers K^ur.M,,,,:

tot diverfe reyfen den Keur-roril van Ments verfochr, ten evnde hv T'°
'"^" ''^'''''"

• -. I . -, - •
''* 'f ic ver-

aan haar door lijn geoiet en over lijne Brugge een pas wilde verlee- "vefi aan ge-

nen na de over-zijde van den R:jn , waartoe de Keur-Vorft in geen-
^°^''^

derhande manieren wilde confenteeren, maar d^dt de Brugge af ne-

men,dede de advenues vaniijne Relidentie-ftad fortihceerenjCn Aq-
de de Wallen om heen met veel Canon befettenjals hv fagjdat de Au-
xiliaireTroupen hem naderden,en (j«;'?4Z'»i-'i5»?'ff beletten en'tfelve

op 't nieuws fortificeerden j Of hier vanoorfaak wasdcfchrik, die

Keur-Ments o^viu^-,\m datdeFranfchefülx tegens hem foudenre-

vcngeeren j ofdat Kettr-Adents lich aan deFranfche verbonden had-

de, om aan niemand , als aan haar pas en alliftentie van allenootfa-

kelijkheden te verlenen ; of dat hy fichtot het weygeren van pafTa-

gie verplicht vond door het Tradaat genoemt de Ri'nfche Lmue tuf-

fchen den Komng van Vrankrijk, ^n Rijx-Vorften aan den Rijn in

't jaar 1662. opgerecht (waar by geaccordeert was, dat niemand
vandefe Vorften eenigewcrvingeof palTagieinofdoor haar Gebiet
fbuden toelaten aan yraand 't was wicn hy wilde) fulx willen wy hier

niet onderfoeken , maar 't lelve voor by gaande alleen tonen, hoe d^ pf,^,-. ,

bekommert de Franfchehaar bevonden over de Deflevnen van de ""f" i'c-

Auxiliaire Legers , niet wetende , waar de fclve haare oogen na toe
^"^"^'

'

fbuden wenden , hoe wel fy niet twijffclden, ofde lelve louden na

allen vermogen trachten den Rï^n te palfeeren , om aan de Zuyd-
zijdc van die Rivier haare voornemens te executeerenjOm defe oor-

faak volgde Turenne de Auxiliaire Legers van ter zijden na , en vigi- ''"-afom Ty d^

leerdealleen , om de fel ve het overkomen van den i^y;; te beletten i s't'r^ul.rr^

maar aangcfïen hy prelumcerde , dar fv haar mochten wenden na de 3t'>f"»^fn.

ElfASi daar toe haar feer gemakkelijk foude konnen dienen de Brug-
ge voor Straasburgy welke Stad noch geen partvegekofen haddc,
en voorhemte vreefen flont , datdefelvc meer na de Duvtfcheals

Franfche zijde foude inclineeren , fo communiceerde Turenne fulx

aan den/'ri«jv4«|^o«rtff,( dewelke omtrent .l/r/;;, een Leger fermeer-

de tot feconde van Turenne , in cas hy door de Duvtlche tot een re-

tirade hadde mogen gefcrceert werden) die aanflonts een cxprelTen

fond aan A/onfr. Rycous Gouverneur van Brtfaii, met ordre , dat h

y

de Brugge van Straasburg foude fockcn te ruïneeren en te verbranden

op wat wijfe hv beft konde : waar cp de Gouverneur in der haaft vier

Scheepen tot Branders en eenigc Vlotten met vuyr-werken dedc
prepareeren, en 700. mannen in Vaartuygen embarquecrde, daar

0^1444 3 mede
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mede hy op den i6. November 's nachts den Rijn afdreef tot voor
StraasbHYg , alwaar hy onder eenige Bogens van de Brugge de Bran-

ders en Vlotten vaft hechte , en in den brand ftak , fo dat in feer kor-

ten tijd 8. a 9. Bogens in kooien raakten , dat de Franfche met haare

fcheepen voor by de Stad afdryvende aanfagentot Wanfenan toe,

daar fy haar aan land begaven , en den geheelen dag goet ^ier maak-
ten over haare goede expeditie, marcheerende tegens den avond
door de omleggende plaatfen weder na 'Bnfakj

djarcv-erhet Dcfc violcnte adle van de Franfche gepleegt aan een neutrale en

nyj'^,["''jg"/*
aaneen Rijx- Stad, gafaan alle Hoven, en voornamentlijk op den
Rijx-dag tot Regenshpirg fuiken umbragie , dat de Scenden des Rijx

'tlelverefenteerden alseenopenbaareRupture, of Vredens-breuk,

en aan den Franfchen Minifter (Jrmivelle tot ^(?^?«/^«r^re{ideerendc

haar misnoegen voorfteldcn , begeerende reparatie en fatisfadie we-
gens fuiken enormen attentaat , waarop (j^-^iwz/é'//^ niet anders vvift

te antwoorden, als dat de Rc.ifan de Guerre of het Interefl van den

Oorlog en de SecuritejtVim (tjmn Koning fulx hadde vereyft , en dut

den Koning de fchade aan die van Straashurg ongetwijffelt foude

vergoeden , wanneer het pericul voor by mochte zijn , dat hy van
wegens die Brugge vreefde, gelijk de Koning fulx ook meteen
Mifïive in d.ito den 3. ^December 1671- aan die van Straasburg op haa-

ren Brief tot antwoord gaf , 't welk het Rijk echter geenfins konde
te vrceden ftellen,voornamentlijk als de klachten van ^o veele Dayt-

d'ekiachteT'
^^^^ Princen , en principalijk van Keur-'Brandenburg over iijne vqt-

\mK^y4r. woefte Landen door de Franfche Wapenen , enoverdevyandelijke

tot %'ew-'^ attaque op Sijne Doorluchtigheyts Lijf-garde, aan 'tKeyferlijke Hof
burg Am cnlot Reirensburq ^Jinanimtn s die den Kcyfer bewoogen, malle

vioiieeren, Duytlcnc Vorlten te animeercn tot het opvatten van de Wapenen tot

gemeene defeniie van 't Duytfche Rijk, en tot het fpoedig inbren-

gen van haare Advijfen op den Rijx-dag over defe algemeene Trou-
blen , haar ferieufelijk vermanende, dat fy het Rijk, naar hun plicht,

houw en getrouw fouden blijven.

Auxiiia re' Onderwijlen leyden de Keyferlijke en Brandenburgfe Auxiliaire
paiicfrenden Xroupen een Brugge by (JuJIavus-Bstrg over den Rijn , die fy met

eenige volkeren palTeerden, tor in de Pais, waar tegen T^rew;;^ de

dat.k Fran- Moefel langs heen befette , en om fecours fond na den Prins van Con-

jn--rj''" ^^ > ^^^ ^^'^^ ^^^ 2. a 3. duyfent mannen aflifteerde , en met de reft

van fijn Leger van Afets opbrak na Theonville , om LothaYmgenx.z-

gens alle in(ultes der Duytfchen te dekken
In
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In het midden van 'December wierden de Auxiliaire Volkeren te Avx i; ire

raade, om by ['ofthejm weder terugge ever haar beyde Bruggen ^''^'^'^^" ^'

den Mmn te pafTeeren, en door IVeJferwaU na IVe/ipha/en te trekken, " '^ ^^^'"^ '

alvoorcns eenige Troupen na Nteuvpenwicht detacheerende , om de
Brugge der Franfchen over den Rijn, was 't doenlijk, teruïnee- endocncett.

ren , doch defe vonden defelve met fo defenfiven Schans verfeekert, T'^^l "f^^
dat fv na een vigoureufen ftorm moften retireeren, nalatende om- Furw'chcnby

trent 200. mannen. Tnyenm den afmarfch van de Duytfchen verne- ^'l^a"\
j mende , vervoegde lich met lijn Leger m grooten haaft na tAmts- vergeefs.

Sticht Keulen , en van daar na de Frontieren van Aim^erland, tot mTdevved?
afliftentievandenBiiTchop, en tot vermijdinge, dat de Duytfchen ^f*

over den Tffiil niet mochten doordringen tot in 't hert van der Fran-
fchen nieuwe Conqueften

De Keur-Vorfi van Brandenburg hadde immiddels uyt den naam irandcnh-rg

van den Keyfcr en van de gefamentlijk Rij x- Geallieerde den Keur- ^Sr""/^
Korfivan Kenlen en den Btjfchopvan Mnnjier drymalen doen fom- v^^nKsf-'e»

meeren , ten eynde defelve haar in 't Reguarde van 't Rijk (ouden ^'^^^"-"fi'^^

hebben te verk'aaren, en partye tekiefen, met byvoeginge, dat fijne

Troupen anders vaardig ftondcn , cm 't Intereft van 't Rijk met een

rigoureufe executiete betrachten^ doch als daar op geen behoorlijke

fatisfadie quam,hadde hy den Majoor Generaal Spaan tn den Over- ageert vyar-

ften Eller (diehy, geduyrende fijnen optocht na Frankfort, met ^,^''''|, ":
^

eenige Troupen omtrent Lipjiad en Bielevelt gelaten haddej ge-

commandeert , om een begin van de voorfz. Executie te maken , het

welk in 't begin van December ook fo goeden voortgang hadde , dat

fv in der haaft eenige plaatfen in Mtinfier land zïiic^tn y het Land
onder contributie fetten , en veele wagens met vivres, ammunitie,
Lakenen en contant geld tot goeden buyt maakten, daar op den Bif-

fchop aanftonts fijn volk t'famen trok, waar mede hy een inval dedc
in 't Graaffchap van der Mark^, daar hy fich van de Steeden Lunen ,

Vnna en 't Slot Reda^ die alleen door eenige Land-faten befct wa-
ren, meeftcr maakte, en 't Piattc Land met de Steeden Kamen, Ham
en andere Plaatfen onder contributie fctte,tot dat de Brandenburgfe

Armee hier omtrent aanquam , wanneer den BiiTchop de Stad Vmia
alvorens uytgcplondcrt, en vcele huyfen afgebrant hebbende, defel-

ve met 'f platte Land op den 29. Decemb. verliet, latende den Keur-
Vorft, Kcur-Vorftinne en hetgantfche Hof, met een convoyvan
eenige duyfent paarden , voorby paffeeren na Ltpftad en Bielevelt , in

welke laatfte plaatfe defelve op dcnlaatften dag van't jaar 1Ó72 ge-

luk-
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lukkig arriveerden, alwaar de Keur-Vorftinne op den ^.lanuavy

1673. een jongen Prins ter wereld bracht.

. ., De Keyferliike Volkeren namen haare Winter-Quartieren in en
Auxilidire ,r.-iTi/ it. 11 r • ' r i' 1 > v ;

nekken inde om t Sticht Paterbomitn de Brandenburglein t Land van der Mark^
*

mmiacn. ^"^^^^ mede fy defe Campagne eyndigden , en ons occafie gaven , om
defelve met fchrijven mede te eyndigen , alleen voor 't laatfte noch

Vrankrijk fet hier bjvocgendc , dat de Konmg van f^rankrijk^a.an Monfieur d'E/ira"

Luyk o^nder" ^^ Gouvemcur tot Wefelfub dato den 23. November ordre gaf, om de
contributie, Landen van den Keur-f^orft van 'Brandenburg allenthalven onder

contributie te brengen,' en defelve als Conqueften te trad:eerenfo

ft,"oi-^^"e^'
lang , tot dat aan den Koning fatisfadie was gedaan over twee atta-

tcxten. ques, die de Brandenburgfe Troupen by de Rivier de Laan op de fij-

ne hadden gedaan , en over 200. Artillerye Paarden , die defelve

Troupen fijnen Koopluyden by Coblents met eenigen Buyt hadden

ontnomen , onaangefien de Franfche den Keur- Vorft voorheen ge-

noegfaam hadden geoffenfeert met het innemen van fijne Steden en

Plaatfen in 't Land van Kleeft met deffelfs Militie uyt Emmerik^ en

Gennep te verdrijven j met die beyde plaatfen , benevens Orfou en

'S^rii^tedemolieeren; met het Land in de gront te ruïneeren ; en

't felve te pionderen , en dimmer als Vyanden te tradeeren, en met

vcrfcheyde attaques te doen op de Brandenburgfe en Keyferfche

Volkeren, als die omtrent de Laan en fr^w^^/örf gecampeertlagen.

^öw/f«r<3/'£/?r4(^f font in gevolge van'sKonings bevel op den ^.De-

cember 1672 een miffiveop jK/e^/jdaar by hy deHooge Regeeringe

fommeerde, om binnen 8. dagen eenige Heeren mWefel ze dcputee-

ren, ten fine defelve met hem fouden accordeeren over de Contribu-

tien , dewelke hy anders rigoureufelijk wilde doen executeeren.

Het Koning. De Befchfijvinge van den dcplorablen (laat van't Koninkrijk Po-

was iiedu LEN hebben wy in ons Tweede Deel o^ 'Tag.2.\% geeyndigt , en de
};cror,ih- Ootlogs- AdicH gcrefetvcert tot defc plaatfè , alwaar wy eerft fullen

verhandelen de Hechte Poolfche prcparaticn ten Oorlog , daarna de

Turkfche en Tartarifche Preparan'en en Optocht ten Oorlog, en dan

't gene van eenige remarque in dien Oorlog is voorgevallen,
«v.ur voorde Waj aangaat de Pooliche prepnraticn tot den Oorlog, fo was

tnuiiijkvi^i- hoognodig , datdelelve met lo groeten yver wierden begonnen,
iccit, mee fo eenparigen drift voortgclet , en met fo goeden fucces vol-

bracht , als de macht van den drcygcnden Vyand groot, defTclfs

adien barbarifch , meen quaat eynde van den Oorlog voorde ge-

hecle Chriftenheyt ruïneus (oude zijn.

In
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In het begin van defepreparatien toonde Koning Michael fijn

onvermoeydevigilanrieen fijnen hertelijkeintentie, om 'tRijk Pö-

len als een voor-muyr van het Chriftenrijk , tegens degedreygde
ruïne van deaJgemeene Vyandcn van den Chriften-naam tebefcher-

men,want hyverfcheydeRijx- dagen dedeconvoceeren,op dewelke ^^'^ ."p',-'^

hy felfs in perfoon en door fijne Minifters de hoogdringende noot recomnun-

van 't Rijk voorftelde , en delTelfs defenfie ferieufelijk recomman- '^^^^^(11
'^'"^

deerde, met inftantelijk verfoek, dat nu elk voor hem lelfs, en fy alle .

gcfaraentlijk de nodige middelen van defenfie wilden betrachten en

by der hand nemen ; dat {y alle oneenigheyt en difpiiyten wilden ter

zijden fetten , om daar door de Rijx-dagen niet vruchteloos te doen
fchcyden j dat (y alle Fadien, als een invreetende kanker , wilden

abandonneeren; en dat fy om Chrifli willen den Sabel tegens de On-
gelovige en On-Cliriftenen gelijkerhand v/ilden opvatten , en haar

felven, haare Vrouwen en Kinderen, ja haar Leven, Religie en Vry-
heyt wilden befchermen , daar toe haar God feekerlijk fijne genade

fbude verleenenjfo fy haar defelve niet onwaardig maakten door ver-

iuym,oneenigheyt ofte quaat-aardigheyt.Daar en boven recomman-
deerde de Koning dit alles door divcrfe Vniverfalia en Circulaire doet ua'.

Brieven aan alle de Palatinaten en Weywotfchappen van groot en kleyn
l^^l^^^^^

Folen, mitsgaders aan Lutamven en aan de Pofpoliter '-R^Jfmi , haar den
periculeufen val en totalen ondergang van 't Rijk voor ogen (lellen-

de , by aldien fy nu niet vigileerden. Maar (dat te beweenen is j de

oneenigheyt van den Poolfchen Adel , ende verfoeylijkeFadieder

Franfchen hadde dusdanig de overhand, dat veele, in plaats van

's Rijks Intercft ter herten te nemen , het felve liever wilden helpen

deftruecren,en een brugge voor den Vyand leggen, daar over defelve

het Rijk Pu/é-^ met gemak inw^endig foudekonnen verwoeden , en

een ontelbare meenigte van onnofele zielen in een flavernye fleepen,

die harder is, als de dood felve,

Immiddels ftelde de Koning de aanftaande noot van 't Rijk door Sockt aHe

Expreifens mede voor aan alle Chriftcn Potentaten , behalven aan
[^n^'t^^a^^.

FrankrijKi van waarhywift, dat den ftroom van alle onheylen fijn nemie, u--

Rijkquamenovervloeyen. Frankrijk^ aoÓMzus i om fijne Intrigues y'ranknlk,

en Interefl: in Polen te vafter tekuypen , dede door den voorgaanden
Poolfchen Koning lohan Cafimir ( die in Vrankjijk^^Q(\^QQtdiQ als dat onver-

Abt van SK Gertnain , en van 7. a 8. andere confiderable Abdyen , aeVtie^pre.

dewelke alle vacant raakten, als hy op den iC.Decemb. 1672. mifera- <"entem.

bel quam te overlijden in ccii plaatfe, die van de contagieufe peft was
R r r r r gein-



De Paus

.ccmt ficli

e<j+ ^tVEnWERDE EUROPA,
geinfedeertj en daar de Franfche hem geherbergt hadden, als by op

een plairfier-reys langs 'tFranfche ftrant was fiek geworden) hoe-

wel onverfochCjaan den Koning en Stenden van Polair by een Miflï-

ve een prefentatie, dat hy uyt liefde van 't Vaderland, en tot fteutin-

ge van den inval der Barbaren met ijooo. Franlche Soldaten de

Kroon wilde komen affifteeren ; doch men was door gants Telen fo

jalours tegens de Franfche , dat het de welgeintentioneerde genoeg

was, om af te wijfen al wat maar van daar quam.

De Paus, die fich den gevaarlijken ftaat van Polen feer liet aange-

legen zijn, fette tot onderftant van dien Oorlog op alle de Geeftlijke

de faak van goederen een Impoft van 6, ten hondert, gelijk meermaalen g^fchiec
i'üJai aan. '^^^ . j^^ dede door den Nunttus Korafmski op den 6. Iptny in S^ Jans

Kerk, tot WarfchoHw aan het Rijk een prefent van een notable fem-

me van penningen , met een gezeegentSwaart aan den Koning , en

een gewijde roofeaan de Koninginne, om tegelijk door de krach-

tige tegenftant van de mannen, en doordegebeden van de Vrou-

wens hetChriftenrijk tegens de On-Chriftenen te befchermen , en

hy dede den Aarts-Bilfchop , met alle die van de Franfche Fadie wa-
ren, in den Ban.

Mofcovien Dpn Molcovltfchen Cx^ar van de Poolfche Majefteyt mede tot

icnriffifkiui'c.
^^^^"^^^ tcgens de Tmken en Tartaren vVrfocht zijnde, was in

't begin niet genegen in dien aanftaanden Oorlog partye te kiefen,fo

lang de Polen onder mulkanderen fo oneenig bleeven , doch refol-

veerde noch eyndelijk den ouden Gowaskj met een Armee van 20.

duyfent mannen den ''Polen tot hulp te fenden , die feer langfam by-
quamen , en noch langfamer gevolgt wierden van een ander Leger

,

dat met de Danïfche^n Zeparowifche CofnkJ^en een inval in de Knm,
en den Tartaren, een groote divcrfie en fchaade dedc,

"Zr^^ienbf.rg Bchalven den Keur-f^orfi van Brandenburg ^ die in 't begin van
a<nik>^rc het jaar 1672.. het Rijk Polen met óooo. man, volgens voorige

Traktaten, allifteerde, was niemand meer, van wien de Kroon Polen

in haare uyterfte noot wierde ondcrlteunt, uyt oorfaakcjdat de Fran-

fche ter felve tijd geheel Europa dooreen oorlog hadden verwert,
daar in de grootlle Machten participeerden , of ten minften by ge-

interelleert waren, waar door lich Tolen genootdrukt vont, om met
fijne verdeelde en onwillige macht den Vyand afte wachten , daar

i>örfemko het felvc Rijk in 't midden van fijne verv/erringcn fluctueerde, en

deVk 7-ens
^^" g^oot deel der Cofak}^n was quyt geworden door den afval van

i'oien,
"^ Dorofemko, die in de Vkraïne-y ai eer fijne geallieerde Tartaren

en



D E R D E D E E L. 86f
enT«y^^» teveldquamcn, vyandeJijk ageerde, en devoornaattifté

Stad , genaamt (^zechenn , veroverde , doch van den Hanenko weder wort van

daaruyt geflagen wierd , fo dathy over de Rivier Bonflenes moft ^'"J^'^'S^"'

vluchten , daar hy met eenige duy (ent Cofak^kcn en Tartaren verfterkt
^^^"'

zijnde, weder quam, en de Stad Hnman belegerde, waar op den Ca*
jlelUanvanTodlachien enden Hanenko de Stad willende ontfettenj

door Derofemkp geheel verflagen wierden , blijvende (dat notabei
is) de Reginnenten en Conppagnien van de Malcontenten gants in

Jaho, op welke vi<5torie "Dorofensko de Stad Human veroverde , en j^^ r^

de Voor-Stad met alle omleggende Steeden aan fijne Soldatenten flaat //L^"«i^'

buyt gaf, diedefelveook innamen, dcmenfchen in deBarbarifche'^^^'^"^"^''^^"

Uavcrnye vervoerden , en alies tot de gront toe dtltrueerden j Maar
fo haaft IDorofensko vernam , dat den Sierko met de Cofakkpn , die aan

geene zijde van de Nieper ftondcn , haar 40. duyfenr ftcrk by Kr-JLC-

menimts overfetten , cm fich met den verflagen Hanenko te conjun- welke pbatt

geeren , moft hy Human weder verlaten , al 't welke airede gepaf- fJJ^ivliVd
feert was , eer de Turken en Tartaren met haare Legers te veld wa- te verlaten.

ren, nytooriaake, dat de Turken veel tijds confumeerden , met
haare uyrncmende groote Oorlogs-preparatien , en met den marfch
van haare Legers , die om de verre diftantie meer als dry maanden
toebrachten , eer ly in de Vkyame aanquamen.

Wat de Oorlogs preparatien der Turken aangaat , die waren ex- Groote Oor-

traordinair groot , want fj niet alleen de Krijmfche Tartaren , diefy 'STc^tup
door jaarlijxe penfioenen tot haaren dienft verbonden hebben , op ken,

ontboden,om met een Heyr van meer als Sc.duyfent mannen te veld
te komen, maar ook van alle Baffas fo veel volks by een trokken, dat
fyeen Leger formeerden van meer als 200. duyfent mannen , waar
van fy het voet- volk voor heen na den Donau fonden , werv/arts fy komen op.

van 200. fwaare metale Stukken , in Seihen over de Swarte Zee , en '/'"'^'tf"
"^

j i-» 1-1 1-1 1 ., T
den Z)oH/)K,

van de Ruyterye over Land gevolgt wierden , dewelke den Grooten
Heer met een ongehoorde Pracht en Magnificentie uyt u^drianopslixx

fijn Pavilloen convoyeerden in compagnie van den Muftiy dewelke
aan den 7>ö«^» , volgens gewoonte, alvoorens de Rivier over te daarden

gaan
,
de Voorfpellingen van geluk met feekere Ceremoniën aan den tooik'^lTn-

Snhan en aan 't Leger mofte geven , na welke verrichtinge defe R^" ''««met

groote macht de Rivier paiTèerde, en met kleyne dag-reyfen door monien?*^'

Wallachien en Moldavien eyndelijk aan de Nieper by Chocim (dat
maar twee mijlen van Camimec Podolskj gelegen is j aanquam , daar
fyeen Brugge over de Rivier floeg, dewelke fy over marcheerde

Rrrrr 2 tot
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Turken tot voor Camimec , dat fy aanftonts rondom belegerde, en al het Ca-

tl"';!".','^"'^ non door BufFel-oiïen liet aanvoeren, plantende 't fclve op veele Bat-

tcryen , en ook op 't vlakke veld neder , daar medefy defe Stad fu-

dat fyp,ewei- rieurelijk befchooten,en met veele vuyr-werken benoiiwden,onder-
«iig forceren. tufTchcn dat de lamtz^ars tot onder de Wallen approcheerden, 't on-

derde boven wierpen>cn 's nachts op diverfe plaatlen te gelijk ftorm-

den , door v;elke geduyrige force ly het Garnifocn , dat nauwlijx 2.

duyfent man ftcrk was, afmatten,en in gebrek van Ammunitie brach-

tenjalfo 't Magazijn van kruyt feer fober gcftoffecrt was.

roitificatie De Stad was met 2. fterke Kafteelen , zijnde 't een het Oude- en
van ummti. 'j. ^pder hct Nicuwc Kafteel , en met een feer diepe Gracht tiilTchen

de Rotfen , en met verfcheyde malTive Bolwerken gefortificeert, en

gebracht tot 't renommc, van dat fy de fterkfte en voornaamfte Fron-

tier-poft van P(?/f« was , welkers behout de 'c^^r^z/;;^, en by gevolg

gants Polen tegens de invafien der Turken en Tartaren fo feer dekte,

als deiïclfs verlies naderhand onheylen en miferien gebaart heeft.

Slechte 'm. Maar defe redoutable fterkte konde 't Rijk met befchermen,en den

cm"nifutie
Vyand tegenhouden , van wegens het inwendig gebrek van 't Garni-

van c.^-j.^'cf. focn en Magazijnjgelijk vooren gefeyt is, en om redenen, datter geen

ontfet voorhanden was, waar van de Vyand kontfchap hebbende, de

Fortreffete vinniger aantaftejvoornamentlijk als hy fagjdathetnieu-

we Kafteelop den 26. AnnH^i het ongeluk haddc, vandoor de on-

Hct nieuwe yoürlichtigheyt van een Poollenen Dragonder (gelijk men wil feg-

vhègf inde gen jmct het aangaan van 200.tonnen boskniyt,indelucht te vliegen,

juch: me: j^^gj {^^ nemende veele PoolfchcOfficieren,Edelen en Joden,en 500
Soldaten; en dat een fijner Granaten in de Luyterfche Kerk gevallen

was, en daar aangeftekcn hadde 120 Granaten, die de Kerk omverre

lloegen, en het Garnifocn verzaagden, waar op hy met een heevigcn

aanval tot onder de Poort van't ()iidc Kafteel naderde , dat hy door

mijnen foudc hcbbe onigekcert , by aldien de Belegerde geopinia-

treert, en na seen Capitulatie hadden willen lu)fteren,te meer dewijl

de Vyand alree 5. Bolwerken ondermijnt hadde/t welk de Belegerde

necefTiteerde , om haar leven te falveeren met het uytfteeken van een

Camimec witte Vlagge, daarop Oftagiersten wederzijden gegeven, en (ekere
gaat over r>erlonen genomineert wierden tot het maken van de Capitulatie,

dewelke op den zy.AHgujiï 1672.. in defer voegen getroffen wierd.

volgens defe j. Dat de Befettinge met al haar Onder- en Bovcn-gevceer ^ enmet
capuu aue.

^^^^ ^agagie vry en ongemolejleertfonde ftyt marcheeren,

2. Dat
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2. Dat alle onroerendegoederen blijven[ouden ten behoeve van de wet-

tige Ejgenaars.

3 . *I)at de ^Polen binnen (^aminiec ten allen tijden [ouden behouden

vrye Exercitie van Religie , en eenige Kerken tot haaren opentltjken Gods-

dtenfl.

4. Dat elk^Inge[eten metfijnegoederen[oude mogengaan vponen^ waar

hy wilde.

Het verlies van defe Stad dede geheel Tolen zidderen en beven schrik in

voor deaankomftvan den machtigen Vyand,dewelke nu geheel To- |'°'^"^°^^'^

len voor hem hadde open liggen, en geen of weynig refifientie vreef- van O'^i-

de , alfb de Regeeringe defes Rijx gefcheurt , de Armee kleyn en in
"'"'

partyfchappen verdeelt,en geen fecours,als uyt fijn eygen boefem te

verwachten hadde, die in oneenigheyt verwert was. De Koninginne ^^^ ^^^^_

dede haare befte goederen oppokken , om daar mede van War[chou m:f:n\\\ch.

na Thoorn te vluchten ; Veele Steeden refolveerden de Sleutels den ^'^"'" ^'ö'^"*

Vyand te gemoet te brengen; Veele Waywodcn en StaroJIi fubmitteer-

den haar onder de Turkfe protediieiDe Cancelerje van Cracou en al-

le de Archieven , Koninklijke Ornamenten en Regalien bergde men
met de vlucht na 'SreJlaWjDc Steedelingen in Groot Tolen retireerden

njet haare befte meubile goederen in grote meenigte na Kleyn Polen;

De Stedelingen van Kleyn Polen namen haare toevlucht na Dantfiq^ ,

Koningsbergen en andere vafte Piaatfcn omtrent de Ooft-Zee; De
Land-luvden omtrent de San en VVciJfel vonden te weynig vaartuy-

gen , om de Rivieren af te vluchten , en die verre van de Rivieren af

woonden,vonden by gebrek van genoegfame wagens en paarden,aan

haare vrouvvens en kinderen te grooten laft , om fich met defelve el-

ders heen tefalvceren, fo dat fy aan de eene zijde den Haven der be-

houdcnilTe te verre fagen afgelegen, aan de andere zijde de Vyanden
als vergramde Leeuv/en met grote fchreeden aannaderen,van dewel-

ke fy niet anders te verwachten hadden, als een wreedcn dood,of ten
minftendeellendigfteflavernye,in dewelke fyfoudenfien, dat fy van

haar huys,hof en goederen berooft, en van haare vrouwensecwiglijk
afgefchcyden fouden werden , dat hare kindereneen Sacrificie van
Afahomet, en haar eygen Vryheyt anderen ten dicnft foudezijn.

De Koning in defe hoogfte noot ftelde doorgantfch Tolen Ge- .^..

beden aan , om de gedreygde gevaaren den Hemel af te bidden j hy voStforge
^"

vatte den Sabel felfs in de vuyft ; hy trok in perfoon te veld, om met ),tno^^"
^'°'

den ArrierC'ban te Zwolen den 11^9^^^/ te pafTeeren , enpofttevat-

Rrrrr 3 ten
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ten tot Zeöekou , daar hy den PruyfTen Adel dede vergaderen, wer-

waarts hv den Prins RadzjivU met de Pofpoliter Rpijftm uyt Ltttatfveen ,

en al den iiytfchot uyt Groot Po^^wontbooden haddejHy fbndordres

aan den Kroons Veld- heer So^i^j/^/jtegenwoordigPoolfche Koning,

diQ toen met een Leger by Zamos ftont , en den Vyand alrec veel af-

breuk gedaan , hem continueelijk geallarmeert , en veel buyt en ge-

roofde Chriftenontfethadde, omfichmetden (^afteUan van Pod-

lachie enmet Hanenko te conjungeeren , enden verderen inval der

Vyanden in l^olhjnien en Poleften te fteuten ; dewelke naderhand op

den p. OEhoberhy Kamnrono lyooo. Tartaren geheel verfloeg , en

wel 20. duyfent gevangene Chriftenen verlofte i En de Koning
fchreefvan den Weijfel circulaire Brieven aan alle Palatinaten vati

't Poolfche Rijk , van defen Inhout

:

Eenieeraan- "li f^ ^vhtigc €n Genereufe SenAtCHYS i TitHlairen en Edelen &c, Siet

metkeiijkeii xVl «« is 't tijd , om de UatJIe prenven van onfe oude dapperhejt te

qeven y ofmet defe Fatale periode onfe Vryhejt te ejndigen , alfodeaan-

flaqen der Ongelovigen , Vyanden van 't H. Kruys door onfe forglooS'

heyt en tweedracht prevaleeren , en dit oude KoninkrijkjdrHk^en , datfo

vermaan in deugden en dapperheyt is, Wy z-ijn ntt feekerlijk^ bericht van

het beweenlijke verlies van Q-^mmitcin Podolien , waar door de Vyand

opaeblafen i-s, te meer, om dat hy geen van onfe Legers verneemt , hy l^omt

daarom recht op Rus-Lemburg aan marcheeren , en dreygt het H. Ge-

loove en de Kerk^ een affchomvelijkj verwoeflmge. Wy fiaan n» hier op

den Oever van den Weiffel , evenals op de kant van de Babylonifche Ri"

viere , enfen de Babylonifche gevank,enijfe te gemoet ^ en de deflrHÜ:ie

van onfe Steeden , als een tweede Jcrufalem , wy verlangen na ttfpoedi-

qe aankomfl met degrootflepatientte en droefheyt onfes herten, en begee-

ren daarom , dat gy op defen Derden (fircttLuren Brief tot Liefde van

't Vaderland afkomt , dat by na geraineert is , met het welke anders noot'

faakjltjk mede fanden verloren gaan alle, die u liefji en aangenaamfi

Tiijn, Komt daarom nochmaals om Chrifti wille gebeeden haafitg aan,

't welk^doende i fullenwyden Weiffel paffeeren, enninperfoon dienen

tot een Voorganger en Exempel. En vermits het principaalfie fieunfel

van ons lamentabel en dcfolaat Patria beflaat in confidentie der onderda-

nen tot haaren Trins , fo verkjaaren wy by defe Brieven . dat wy in ons

herte (jeenfms opfluyten eenige offenfie of dtffdcntie , tegens wien het ook^

fofide mogsn z,ijn j enz.ijnveelmeer geneygt fulx door onfe Koninklijke

Cjoetheyt en Vaderlijke affeUit te vergeeten entevergeeven , alstere-

fen-
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f^nteeren , wAarom vpy » verfeektrefi , dat vey de eerfiefulb» zijn , die de

Wraakzlnfi van ons fuilen weg werpen , enallebedreeven mifdadente-

gens ons en onfe Kroon door eengeneraal Tavdon en Amnejiie in verveten-

heyt begraven.

Gegeven töt lanowitz,dcn 8. Septemb. 16/2,
m onfe Regeeringe het vierdejaar.

Onaangefien defe booge en uyterfte noot van't gantfche Rijk,van ^, p3f;;,„

de Kroon, van de Chriftelijke Religie, vandedierbaare Vryheyt, woeien even

van lijf, leven en goet , en van al dar aangenaam en waart is, hadde
^'^'^

'

de Franfche Fadie en Oneenigheyt in 't Rijk noch fo veel krachts

,

dat veelede nootwendige armeeringedoor duyvels drift Tochten te

beletten, en het faat vantweefpalt onderde wel-geintentioneerde

teftroyen. Doch de Poolfche Ridder fchap fich het behout vanhaar
Vaderland ter herten nemende, begon de faake der Malcontenten
te onderfoeken , maakende een Lijfte , van een groote meenigte der
felver , daar tegens fy haar formalifeerden, voornamentlijk,als fy in-

tercipieerden een Brief van den Aarts-BifTchop,waar in onder ande-
ren fouden hebben geftaan defe woorden: De Turkfe Tijdingen k^omen

by my in geroote conjïderaae, alfofy my voor onfepartyegoetfchijnent welk
fchrij ven fo groote Verbitteringe onder den Adel caufeerde , dat de
Malcontenten niet dorften ten voorfchijn komen, alfo beducht wa- daamverden

ren, dat den Adel eer met de executie als examinatie foude beginnen, ''^'^''''«f'"^-

Den KroonsStal-meefter pakte fijn goet t'famen, en vluchtefelfsin

de Sterke Plaats Lowïts by den Aarts-BifTchop. Den Cafiellaan Pos-

nantz^kji den Heer Dowie Korrony en den Starofta PadomsJ^y retireer-

den fluyps-wijsuyt het Leger van den Koning, Q}:\Lovposky Keronny
ontfnaptent nevens andere by nacht , foude anders gepijnigt zijn ge-
worden. Den Caftellaan in 's Konings Leger , als hy de Alalconten-
tenbegon voorte fpreeken , dat men te rigoureus met haar proce-
deerde , V7ierd datelijk docrfabelt , en in kleyne ftukken gehouwen,
't welk fuiken angft onder de Malcontenten verwekte, dat fy niet

wiften , waar fy haar fouden bergen , alfofy haar nergens in 't Rijk
feeker vonden , waarom fich eenige by den Vyand vervoegden, dien
fy door raad en hulp aflifteerden.

De Tofpoliter K^ujftni rechten onder haar een nieu Verbond op tot Pofnontff

voorftant van den Koning en't Rijkj't welk fy fo exad onderhielden, ^'^'V
"'•^-

dat fyin 't begin een exempel ftatueerdcn aan een RufTifchen Edel- bond.'

mangenaamt Proniorvsky t want defelve geen ftem na fijnen fin kon-

nende
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nendeobtineeren, feyde, dat dan ook niet in de Confederatie wil-

de vvefen, noch het Commando van den Onder-Veld-Heeroverde

Pofpolite gehoorfamen , daar over hy voort ter dood wierde gecon-

demnecrt , met welke executie fo haaftig wierd voort gevaren , dat

niet eens een Priefter mocht by hem komen, cm hem tot de dood

te preparecren , zijnde 't volk in dier voegen op hem verbittert,

dat het fijn dood lichaam in de Weijfel foude geworpen hebben , in-

dien de voornaamfte fulx niet en waren voorgekomen. Twintig an-

dere Malcontenten wierden vogel-vry verklaart.

De Konin<' Ondertuiïchcn ftelde de Koning in fijn Leger de generale Collo

fteit orJre in g^^ , tcn cyndc , dat alle Grooten fo wel als andere met eede fouden
t Leger.

beloven , fijne Majefteyt tot het laatfte toe by te ftaan , v^^aar op ook

alle abfente Groote en Officieren na 't Leger ontboden wierden , al-

waar een yders befchuldinge met ernft loude voorgenomen werden.

Maar de Koning fiilx fiende teftrijden tegens fijne belofte inden

voorfz. Brief , en tegens den voortgang van een fpoedigen veld-

tocht, belette fulx en wende alle middelen aan , om fijn Leger met

alle macht te verfterken , dat ook naar groote moeyten eyndelijk (o

aangroeyde , dat de Koning daar mede opbrak den Vyand tege-

moet, dewelke immiddels al feer groote progrefiTenhadde gedaan.

De Vyard Want na dat hy C<«7K?/»i^c hadde verovcrt , font den PrtmoVifrde
joctimmid- Xattaten 4. a j. mijlen voorheen , die alles tot de grond toe verdelg-

progtcffcn. den, en de gevangene doorfabclden , lopende de Voer-Steden van

fommige plaatfen af, die fy in de afch leyden.Hct gros van het Turk- 1

fe Leger de Tartaren volgende, veroverde de Stedekens van Iforon, -

le-uomo en Plochowa, die fy in haare afch begroeven. De Stad

Glmian fond haare lleutels op den 1 1. September den Trimo Vifir wel

j. mijlen te gcmoet , om de plonderingeen haar bederfvoor te ko-

men , en alle Steden en Landen tot Lembrng toe , fubmitteerden haar

onder 't geweld van den Vyand, en de Stad Lemburg foude fclfs haar

ruïne niet ontgaan zijn , fo fy haar door een accoord met 80. duyfent

Leeuwendaalders van de Turken niet gered hadde.

DciiH^iipiT- Den Tanar Hah vernemende , dat de Alofcovitifche en Ka-
kncetit (ijnc

/^/^^g Tartaren in marfch waren , om een invafie en roof in de Krym
te doen, wierd van fins, om met fijne macht weder na fijn Land toe

tetrekken, fchrecf daarom alvorens een brief aan den Poolfchen

Veld-hcer,daar by (ly fijne Mediatic prefcnteerdc.om met den Groo-
(b.n opcie

^^^ jj^^^ ^^^^ Tradjat van Vrecdcop te rechten. Wnar op de Konin<r

b-.flaJcirs -1/4» /^o/<f/; te raade wierd , om de totale rumc van t Rijk voor te ko-
''="'' men.
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men met het fenden van den (^afiellan WoUnskj nevens den Kroons
Schat-Meefter na den Grooten Heer , om met den fel ven van Vree- jje een vrcc-

dens Conditien te handelen , gelijk defelve ook op den 18. Oüoher ^^ ^"y'^"

getroffen zijn , in maniere als volgt

:

^^iJ^
^"'^'

Poinden der Tradaten , die tuffchen den Koning van Polen en den
Doorluchtigften Vorft der OttomannifTe Porte,als Turkfen Key-
fer, doorbeyder zijdts Commiffarifen , hier toe geordonneert a

op den 18. 0<ftober 1672, beflooten zijn.

1 . Sftllen de Tartaren , die voor defen in V Koningrijk^ Tooien gexvoont

hebben , en[eden L'npce genaamt z.ijn , die ookjveder tot de Ottomannijfe

Torte z.tjn overgekowen, haar Vrouwenen Kinderen , mitsgaders hare an-

dere Goederen , die in Polen noch hebben , vry en vranl^ mogen afhalen ;

gelijk^ook^fullen mogen doen , die in 'tfelve Rijk^ zjjn verbleven , of oal^

daar vry mogen blijven ivoonen.

2. Saljijn Konmgltjke Majefteyt van Polen door deffelfs Cefanten al'

Ie laren aan de Oitomannijfe Porte fenden 22000. Ducaten, 'twelk^fal

gefchieden moeten ntt ten ejnde van 't laar , en vervolgens den i y. N'o-

vember op den dag Demetri alle Jaren-, doch op defe conditie , dat den

Tmkfen Sultan aUeaangrenfendeTurken i Tartaren ^ Cofakj^n en an-

dereJiropende Tartyen , die denfelven onderdaan zJjn , fal moeten af-
houwen van alle Invallen en Stroperyen, enfo 'tfelve nietgedaanvpert y

fal den Koning daar overfatisfaü:ie begeeren by (fefchrift , en indien *tfel-

ve van den naajien Baffa niet en bekomt , falfijn Majefleyt dat laar niet

gehouden z,ijn het Geit tefenden,

3. Todolienfal , volgens de oude Grenfen , d*Ottomanniffe Porte on-

derdanig z.ijn j enfo eentggefchil over de Limijt-fcheydinge valt , fuilen
weder-z^ijtsCommiffariffen naar de Plaats van' t gefchtlgaan i alwaar de

^efliem loco fuilen afdoen,
4. De Pooljfc Befettinffcn, die in Todolien z.ijn,fullen met alle de hare,

pakkenfal^,daaru}'t trekken-ywaar tegens deOttómanmjfePorte den Koning
weder te ruggefalgeven alle de veroverde (^afleelen , Sloten en Oorden in

Rujfen,mtts die conditte,dat alle die van Adel z^ijn hare Frouwen, Kinde-

ren en Goederen in Podohen vryfullen houden , en defevendepart van ha-

re , noch hare Onderdanen hare Kinderen , mogen weg-genomen werden.

y . Sal eenyder de vrye Exercitie vanfjn Religie hebben , en de Kerke
geenfchadegedaan werden , als in de Slooten , daar Turk,fe Kerkenful-
len werdengebouwt,

6. Vyt C^miniec en uyt andere T^laatfen in loodoliefaleenyder vry

Stfff fiaan
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Jlaan binnen den tijdt van twee Maanden van daar te vertrekken met alU

hare goederen, en dat mfeekerhejt na Polen [uilen werdengeleyt.

7. De Vkrainefal de Cofakken,?;^ de oude aanwijfngengelaten wer-

den; Bialociéi'kiew en andere f^ejiingen , die aan de Vkraine hooren ,

fullen haar ook^ gelaten werden , en 't Fool/fe Garnifoen daaruyt trekken

met alle het gene daar tn hebben, uytgenomen de Stuiken.

8. lye Cofakk^n-, onder den Hanenko geweefl , fnllen weder te rugge

op hare Goederen
,
[onder eenige[maat, mogen keeren ; maar den Hanen-

ko /^/i» Polen blijven.

p , En vorder [uilen de onde PoinHen in 't geheel blijven , die door de[e

nitt yp.eder[prooken werden»

en met de Na dat defe Tra(3:aten geflooten waren,moften de Poolfche Com-
T?'ti(r«n, mifTarifTen ook den Knjm[chen Cham te vreeden ftellen , gelijk by

den Turkfen Keyfer voor af bedongen was. Alfo den Cham hoven
de voorige gifte van 1 6. duyfent Daalders noch 10. duyfent tot ver-

foeninge vorderde , v;ierd op 6. duyfent geaccordeert,invoegen dat

hy jaarlijks 22. duyfent Daalders foade hebben , doch met dit be-

ding, dat noch fijne Krijmfche Militie, noch andere Tartarifche

Volkeren het Poolfche Rijk t'eeniger tijd fouden mogen infefteeren,

op poene van verlies van de voorfz. fomrae voor het felve jaar, als

fulx mochte gefchieden.

ieiveikf van DcCc Vreedens-Tradatcn wierden door den Kroons Referendaritt-s

den Koning ^^^ hct Formulicr van den Eed op den 2. November den Koning

worti° voorgelefen,waar op de Koning uyt fijnen Seetel treedende met luy-

der ftemme den Eed van woord tot woord nafeyde^ en in diervocgen

folemnelijk prefteerde.

vaar op de Naar 't eyndigen van defe Tradaten trok den Turkjen Sultan met

j- ur^"J" ^^^ uytfchot van de Land-Volkereh na Barbu 9. mijlen van geen

iiuirtierë'n zijdc van dsn Donau in de Winter-quartieren , maar den Pnmo Fijir

irckken. ^^^ ^^^ groot deel Tartaren bleeven in en om de Vkraine , heb-

bende in dien oorlog over de 3 . maal hondert duyfent Poolfche Inge-

fetenen ten deele in flavernye gevoert,en ten deele gefabelt,waar van

Polen de na-wee noch voelt > te meer dev/ijl defelve door 't vernieti-

gen van de voorige Tradaten verdubbelt is,daar van wy in 't volgen-

de Deel nader fullen handelen, en hier in 't kort alleen noch byvoegen
de oorlogs-adien tufiTchen de S^-z/fTyfn en Genoue[en voorgevallen.

|

.^'"
°a'°"

^^ Oorlogs pretexten en prcparatien van Savoyen tegens (jenua,

mi> snde het Contra-Manifeft van Genua tegens Savoyen hebben wy op



D E R D E D E E L. g73

pAg, 221. en 222. afgehandelr, en aldaar de Oorlogs Adien tuflchen

die beyde Partyen gerefervecrt tot defe plaatfe.

Terwijlen de Seremjfime Republijk^ van Genua fich beefig hielt .,

met het onderfoek van de particulariteyten van feekere confpiratie

,

geëntammeert by T^aphaèlde laTorre regens den Staat , na dat den

felven al voorheen Bandit verklaart was, ter oorfaake hy fich meefter

hadde gemaakt van een Felouks j ^n ^en confiderable fomme van

penningen;kreeg defelve kenniire,dat op de Frontieren omtrent Sü'

vona en Vado aan quamen naderen eenige Troupen Infanterye en ,^g^" q^J.°'^-'

Cavallerye van den Hertog van Savojen , voorficn met een goede den Htnuz

quantiteyt Ammunitie en andere Toebereytfelen van Oorlog , om- '"'*'' '^*^"-'^"*

trent defelve tijd, dat de voorfz. Confpiratie foude volvoert werden.

Waar op de Republijk , volgens den regul van een goede en voor-

{ichtige Regeeringe, de beyde voorfz Plaatfen aanftonts verfterkte

fo met volk, als met alle behoeften, dietotdefenfie verey ft wier-

den, en fond op 't fpoedigfte eenig ander volk , om de Frontieren te-

gens den inval van de Savojarts te bevvaaren, welk volk met verloop

van eenige dagen fo aangroeyde, dat de voorfz. Militie van Savoyen wiens Militie

niet verre van die van (jenna gecampeert liggende , van haaren Poft rómpeit^/'"

retireerde,en op den 28. lany 1 672. onverwacht in de Weft van den
Staat inviel, daar fy de Stad P/^z/^,dewelke maar met een enkele muyr
omringt was , overrompelde. T>2i^ï o^ Aq Savojarts fchielijkpubli- ^"'o"^^^^«

ceerden een Manifeft op den naam van den Grave Catallano , Com- gedcciareert,

mandant van de Armee van den Hoog-gemelden Hertog, inhouden-
de defe vyandelijkeadiegefchiet te zijn door ordre van fijnen Heer
Hertog ,om te repareeren de violentien enufurpatiengepleegtby

den Leen-man van \R^z.z.o , forteerende onder de Republijk , regens

de Plaatfen en Ingefetene van (^enona , onderfaten van den Marquis
del Marro Leen- man van fijn Koninklijke Hoogheyt.

Voorwaar een feer ydel en infuffi^ant pretext , om te juftificeeren "P een fri-

fodanigen vyandelijkenadie en opnemen der wapenen , gelijk yder ^ext/'^

een kan fien , die maar de moeyte fal nemen , om te confidereeren de
circumftantien van'tfeyt,en van een onverwachte en violente invafie,

zijnde aan al de wereld klaarlijk bekent,datdeRepublijk tercorfake

van de voorfz. queftien en differenten de behoorlijke manieren van
procedeeren altijd omhelft,en fodanige middelen gebruykt heeft,als

tot erkenteniife van 't poinft van Jultitie meeft waren geproportio-
necrt, zijnde in varfe mcmorie,ddt alle defelve queftien en differenten

door de interpofitie en mediatie van den Koning van Vrankri ik , die

Sfnf2 in 't
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in 't eynde des jaars 1670» den Abt van Serviem hier toe expres had-

de afgefonden , in ruft en met réciproque fatlsfaftie van de ftrijden-

de partijen waren gctermineert.

aaav tegens Tcgens dit Manifeft antwoorden de Generaale CommifTariflen

ftSircpre' over de Troupen van de Republijk geftelt in Savona refideerendcjin

fentatie doet, dele forme 5 dat de Republijk genegen was, dat deExaminatie,

Judicature en Decifie van de faake van 1^z,z,o fouden werden gede-

fereert aan 't CoUegie van de Heeren Dudloren van Bouhqne in ful-

ker voegen, gelijk in diergelijke gelegentheden wel meer was ge-

pradlifeert ; Met defecautele nochtans , dat den Hertog van Savoyen

alvoorens ordre foude geven , dat fijne Troupen, die in Tievo la-

gen, van daar fouden delogeeren.

In defe antwoord bleek de promte bereytvvilligheyt der Commif-
fariflfen wegens de Republijk, incas behoorlijke reparatie met re-

ftituticder faaken in den eerftenftaat wierde gegeven , namentlijk,

datfy haaren Lcen-man fouden obligeeren ende verbinden fich te

fubmitteeren aan het voorii. Collegie als fijnen aangenomen Rech-

ter, en aan de executie van deffelfsGewijfde, met verfeckcringe,

van'tgeene dien aangaande foude werden gctermineert, aan haare

zijde behoorlijk te doen onderhouden, en het felve uyt te voeren

met al fuiken Cautele , als aan de zijde van den Hertog foude mogen
werden gegeven-

< .:i te vfi- Op deie billijke prefentatie vernam de Republijk, dat den Hertog:
^ccff. tot geen accommodatie ofte Compromis inclineerde,vond fich daar-

om genootfaakt , aan alle de Princenen Staten van Italien door cx-

prelTe mifliven bekent te maken , met hoedaanige finceriteyt fy pro-

cedeerde , en dat fy in geendcrhande manieren van intentie was , om
occafie te geven , dat de rufte van Italien foude werden geturbeert.

Vvsarom Ge- Ouderwijlcn prepareerden haar de Genouefen jwakker ten oorlog,

]^"//pr?p°u- S" wierd op den 12. /«// in den grooten Raad beflooten , dat de
x\tn wakksr faakcn van den Oorlog alleen by 9. Perfonen fouden werden gediri-
vcortfette,

ggg,-j.^ daartoe verkoren wierden den Heer Hertog , vier Senatoren,

te weten de Heeren (jrimaldiy Lomellino , DuYajfo en Odofie , nef-

fens vier uyt den klcynen Raad , namenrlijk de Heeren Fiefco Bri-

gnoU , SpinoU en Itiflmianu Tot het Militair Gouverniment van de

Stad (jentia wierden geftelt 4. Colonnels , en 3. tor Veld-Marfchal-

ken , mitsgaders den Heer Marco 'Doria, om de Galeyen van de Re-
publijk te commandeeren i De Wervingen wierden met groote for-

ge en drift fo in als buyten de Jurisdictie van de Republijk voort ge-
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iet , en om defelve noch meer te ficiliteeren , wierd op den 6- lulj

by een Placaat aan alle gebanne Corfcn vrydom belooft , by aldieii

fvdeRepublijkquamen dienen, uytgefondert de Crimineele van

Goddelijke en Menfchelijke Majcfteyt , mitsgaders van Man-flag

,

valfche Munt , en andere enorme deliden.

Tot onderftant van defen Oorlog refolveerde den Grooten Raad
)5^j^"J,'"''"

'

eenjaarlijxeSiibfidie voor 10. aankomende jaaren , op alle perfonen

van de Republijk te lichten, gelijk mede den tax van den honderden
penning op alle goederen^ daar en boven lichte de Republijk impor-
tante fommen adepojitOi en veelc Ingefetcnededen vrywillige aan-

biedingevan geld , al't welke de Finantie dapper ftijfde, en voorts

wierden met een ongemeenen y ver alle nootiakelijkheden geprepa-

reert , fo dat men in korten tijd in en omtrent Savona een Leger ge-

formeert fag van meer als 12. duyfent mannen, die de adien van den
Vyand te lande naukeurig obferveerden , terwijlen eenige Galejen

en Oorlog-fcheepen na ^Ibenga feylden , om het voornemen van de

Savoyans te verf pieden , dewelke veele fcheepen in den Boefem van
Aratro verfamelden.Men ftelde by een pubiicatieeen prijs van 4000. en tekens dï

krooncn voor den genen , die het hooft van Raphaél de la Torre , en pro«dcsr

6000. die hem levendig in handen van de Juftitiekonde leveren ; ^len-

Men excufeerde alle fijne Bloet-vrienden uytden Raad, enmenfet-
ten mede eenige perfonen in apprehenfie,dewclkefufpeét waren, dat

fyaan het Verraad van Raphaél de UTorre ^ mede fchuldig waren,

om Savona. te verraden, tot welkers beter fucces 10. Franfche Ga-
leyenen 7. Oorlog-Scheepen, die tot Mrtrfelje en ^onlon gepre-

pareert , voor Snvona te v/ater foudcn aaeeren , terwijlen den
voorf?,. Torre door de Gebergte een diverfie (oude maken, enden
(jraafde Catallano met een Leger de Stad Savona te land onverwacht
fbude befprongen hebben ; Maar als dit verraat ontdekt wierd , na- De Savoyctr

men de Troupen van Sa'^oyen op den 6. Augufti behalven Pieve
^v,r>" iïr'^''

en Zmcareüi ook Ca^el Fecchïo in , met intentie , om fich aldaar

teverfterken, daar van de Republijk de importantie kennende, en

wetende, datde 5,«z/o^4yfj alleen vivres hadden voor 2. a 3. dagen, tiatdoorde

wenden alle mogelijke macht aan,om defel ve plaats te recuperceren,
berèr.r''''*

waarop fy defelve met p.duyfenfman bercnden,en alle pafTages ftop-

ten , fo dat den Graafde (^atallano , die fich met meer als 1000. man
daar binnen beflootenen benauwt vond , refolveerde Caflel Tecchie

met het meefte volk befet te laten , en met de voornaamfte Officiers

en omtrent 200. Soldaten met force en met dendegcnindevuyft
Sffff 3 door
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door de Genoueefen heen te flaan , 't welk hem ook gekikte, doch
niet fouder verlies van de meefte van de fij ne, daar onder veele Offi-

cnwedervcr- cieren waren. De G^«o«f^/^» hielden daar op de Plaatfe fo dicht be-
overtHierJ. flooten, dat die van binnen genootfaakt waren , om haar op difcretie

over te geven, met welke vidorie de Genomefm veel volk Trifon^

niersde Gaene maakten , en een goeden buyt veroverden , daar door
haare couragie ^o aanwies, dat den Majoor Riflon mee 700. Corji

voor Pteve twee Poften van den Vyand bemachtigde , en tegens de
felveruytvallen manlijk defendeerde , waar door de Savoyarts ge-

dwongen waren Pieve te verlaten , na dat fy alvorens de meefte part

van de fortiftcatien hadden laten opfpringenjfendende eenige Trou-
pennaO«c^/w, die een goet gedeelte van i?fz,u afbranden , en om-
trent de Rivier Ponente met haare invafien,roven en pionderen meer
fcheenen het Land te willen verwoeften als conquefteeren.

De Wapenen In alle verdere attaquen hadden de Wapenen der Savoyarts fo on-

voyarts ifad- gelukkigen fucces , als fy lichtvaardig waren opgevat , en tot bederf
denongciuk- der onfchuldigeingefetenen van de Republijk misbruykt wierden,

fen. Want 2. Efquadrons Savoyarts , die in 't Pleyn van ^Ibenga haar ge-

^Jilbln^'f
^^ conjungeert hadden , ora die Stad te beftormen , wierden in 't veld

ilagen, door dcn Majoor Rijiori met fijne Cör-yï" afgefneden en fodanig ge-

refcontreercjdat fy met een fchandelijke vlucht haar moften bergen,

over welke actie de Republijk den felven Riflori met een goude Co-
lomme van i jo. Piftoletten , de andere Hoofden yder met 5^0. Pifto-

letten , enydcr Soldaat meteen maand gagieeneen paar fchocnen

enecn qu»n- Vereerde. De Heer lofeph ['enturione veroverde 200. Paarden en
titeycb'aar- Muyl-cfcls en jo. Soldatcn tot Convoy , komende uyt Oneglïa^

efci/ontiS-' <^3ar in (y Ammunitie gebracht hadden. Ter felver tijd wierd Cren-
iiicn. ƒo/^ door de Genoaefen mede ingenomen en befet , en Zezjijo ne-

noua nemen vcns tv/ec andere Plaatfcn ondcr S/t-z/o^^wbehoorende verbrant , om
cr«,i/(,/<jin, redenen, dat de Savoyarts het Gebiet van de Republijk metvuyr

cien zt:[r», ^^ fwaatt vcrwoeften , daar toe fy geen apparentie fagen ora 't felve

te conquefteeren.
veroveren jn dcfen voorfpoet belegerden de Gemmfen de Stad Oneglia , ver-
"^ "*

overden het Kaftcel,dat fy in kooien fetten, om dat fy 'er in een huys

vergifte Wijn en Brood gevonden hadden, daar 2. Corjivan ftierven,

fohaaft fydaar van hadden genuttigt,en wierden de Stad onder Capi-

cfi iii^a. tulatien ook haaft meefter , gelijk fy mede ^y/^^ veroverden , pion-

derden en verbranden, Den Majoor Rijlorfi hadde immiddels Tonda

belegert, dat hy weder verlaten moft , fohaaft de Republijk op de

aankomft
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«ankomft van Monf>-, Gcaumont uyt Vrankrijk alommeordre gefon-

dcn hadden , van alle hoftiliteyten op te honden. De propofitie van Propofine

Monp. Gattmont beftont in onverdraaglijke Pr<zliminaria,voor affou- fchcÏJihu'

'

den fy moeten reftitueeren Oneglia , en den ftilftand van alle vyandc- Oer tot ge.

lijke aétien onderhouden,en daar en boven de geheele faake overge-
"'"^'^'

ven in handen van den Koning van Vrankrijk, fuftineerende, dat die

van Genua de eerfte attaquanten vvarej-i,dat nochtans contrarie bleek.

Hier by fag de Republijk,dat Vrankrijk meer haar partye als neutra-

len Mediateur foude zijn, te meerjdevvijl Dmc de Savojen fijne Trou-
pen immiddels in tweën verdeelde , en fich in poftuyr ftelde , om of-

fenfiefteageeren, waarom de Republijk hare Militie weder ordre

gaf,om op den Vyand los te gaanjdie in de eerfte aék'ie weder een ge-

lukkig fucces haddejkrijgende, behalven den goeden buyt, ook vee-

Ie van den Vyand gevangen. De Republijk dede echter 't refpediaan

den Koning , dat aan hem alle Franfche , die fy van den Vyand had-

de gevangen bekomen , met nieuwe kleedingetot een prefentfbnd.

Uytvreefe, dat door dcfe oorlogs-vonk geheel Italim in een DePanürens

vlamme foude gefct werden , fond den Tans Monf. Spada na G^. eenximifter

fioua en Savojen^ om de Vreede-handelinge te faciliteeren , daar toe en savoven,

Monf . Gaumont mede fterk aandreef, fo dat , onaangefien den Her-
tog den Oorlog liever wilde continueeren, om fijne eer en reputatie

door fchuld van fijne Officieren verlooren, wederom te krygen,ech-

ter op de prefentatie van (jenoutii van Oned'm alvoorcns wederom
te reftitueeren , eenige arriculen op 't papier gebracht wierden , on- a^ar ecnïge

der dewelke een behelfde , dat voortaan noch T>uc de Savoje , noch Sëriea oe-

de Republijk tegens malkanderen Oorlog fouden mogen beginnen , concpimt,

'tenzyfy 6. maanden voorheen daar vankenniifeaan den Koning
van Vrankrijk fouden hebben gegeven, raet de redenen,die hun daar

toe moveerden, Defearticulen wierden met de wederzijdfe docu- fnnaVnnk-

raenten aan den Koning van Vrankrijk gefonden,waar op de Repu- dcn;"'""^'

blijk hoopc van een ftilftant en Vreede fchepte,doch Savoyen om fijn

affront te repareeren , nam onderwijlen in befettinge Dolceacjua en

Rocheta, en voorfag de Plaatfen van Sofpello , Saccorgi , Bregi ^ Tenda
en Pigna met alle nootwendighcden, bedrijvende fijn volk fuiken

infolentie tot Falefco en andere plaatfen van de Republijk , dat de-
felve hem liet weten, byaldien fijn volk van fulke Barbarifche adien
niet wilden afftaan , dat men hem 20. hoofden van de voornaamfte
van Tiemont y die binnen ^^«ö«rf gevangen faten , foude toefenden.

Hier op deden de Savoyfe Troupea een attaque op iV^z'^,maar wier-

den *
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wort voorden door Rifiori tot Ormea weder te rng gedreeven , gelijk fy ook

o^rend^" wierden afgevvefen van Z'friy/öAt en CajtelHccie , diergelijken beje-

oers, geninge een andere partye tot Giogli en ^tojlenece raedeontiing,

't welk de Savojarts lo vergramde , dat fy tot geen Stilftant van wa-
penen wilden verftaan , fchoon die van Genoua ophet verfoek van •

Gaumont defelve al hadde toegedaan met de reftitutie van Oneglta,

Den Hertog , om fijn accoord met de GenoHcfen te loflfelijker te ma-

ken , wilde, eer men met de Tradaten verder (oude gaan, met de

wapenen beproeven, of hy Oneglia niet weder foude konnen verove-

tecupereert ^^^ > 'twelk hem ook na wenlch gelukte , want den MarquisdeS*»
oncgita, Damien met een groote krijgs-macht gekomen zijnde aan de pafPa-

gie genaamt Baronnie , verjoeg de Genouefen met den degen in de

vuyft van daar , en greep poft voor Oneglta , daar van hy fich op den

21. OSlober weder meefter maakte, londer deminfterefiftentietc

hebben ontmoet , 2ModQ Genouefen de Fortificatie gedemolieert en

de Stad verlaten hadden. Op dit fucces meende de Gouverneur van

JlVtz,7ia het Kafteel Penna te verrafTen , maar wierd door den Heer
(jioPrato Genouees genootfaakt, met verlies van ijo. dooden be-

halven dè gequetften te retireeren.

Monp. de (jaumont uyt vreefejdat defe hoftilc adien meer en meer

fouden toenemen, reyfde van (jenona te poft na Tmin , daar hy den

StiiftatuVan"
Hertog pctfiiadeerde tot het accepteeren van den Stilftant die op den

lyapenen , 2p. Oüober fijn begin nam, wanneer Ovada aan Cjenoua gereftitueert

en van alle hoftiliteyten een eynde gemaakt,als mede de weder-zijd-

fche gevangenen gewilTelt wierden. Hierop wierd ten weder-zij-

cn een Vree. dcn goetgcvondcn , om de Vreedens-Tra»5taten tot Acqui tcbegin-

Jie"ir°^"^
nen, werwaarts de wederzijdfcheGedeputeerdens gefonden wier-

den , dewelke na eenige onderhandelingen eyndelijk een evnde van ,

den Oorlof maakten , daar by de Franfche bedongen , dat fo wel de

Genouefen als Savoyarts alle haare gewapende Troupenjdiefy mofteri

cafi^eeren , aan haar fouden overgeven , dewelk omtrent i j. duy fent

man bedroegen. Met defe Vrecdc-handelinge fullen wy dit Fataale

jaar 1672. en defeBefchryvingefluyten, en voort fetten onfe vol-

gende Befchryvinge, vandejaaren 1673. 1(574. en 1675'. ^^welke

wy hoopen met een algemecne Vreede te eyndigf n , daar roe de Al-

machtige fijnen zegen wil verkenen , en van alle Vyandelijke adien

inaaken een

EYNDE,
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Ecnigc aanmerkelijke (aaken my na 't drukken
defes Wcrks ter handen gcftelt.

VERBAAL
Van de Magifiraat tot Arnhem gehouden wegens

het overgaan van haare Stad aan Sijn Ko-
ninklijke Majefteyt van Frankrijk

in ]unio des jaars i6j2.

In te voegen op Pagina 465.

En Oorlog tuflchen fijn Koninglijke tS\^ajefteyt van
t^rankrijk^endc geünieerde Trovmcien gerreeft wor-
dende, hebben de ^yï^agiflraat van Arnhem vantijt

tot tijt met grooten yver ende inftantien by de Hoog
Mog Heeren Staten Generaal en de Ed. JMog. Heereti

JRaden van Staten üAD^ehoaderx , om de verbeteringe vandeForti-
ficatien van de Stad van Arnhem en 't maaken van een Ravelijn voor

de Rijn-poort , ende andere nootwendigheden , maar hebben niet an-

ders kennen obtineeren,als een refolutie van den Raadvdn Staten tot

het inkopen ende leggen van Storm- palen rontom de Wal, het welke
ook gefchiet is, wordende t'elkens aan de Magiftraat tot antwoort

gegeven, dat Arnhem geen Frontier-ftad was,ende dat de boven Ste-

den op den Rijn ende den T//a«/ defelve Stad genoeg bedekten, daar

op dan ook in het Voor-jaar 1672. gröote Retrenchementen aan den

TJJhI tot merkelijke fchade van verfcheyde Ingefetenen van de Stad

van Arnhem en de t^elauvpe , en 't verderf van veel treffolijke Lan-
den gemaakt, en met verfcheyde Regimenten te Voet en te Paart

befet zijn.

2. Dan alfo door het naarlaten van de doorfnijdinge van den
Rijn , boven aan Schenkenfchans , tot beneden het Tolhujs ( waar

T 1 1 1

1

op
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op door de Magiftraat van defe Stad , nevens andere Heeren des

Arnhemfchen Quartiers feer hart , edoch te vergeefs van tijt tot tijt

oeurgeert is ) feer weynig water in den A^^^fr-^j/« was, endedat

nien overfulks bevreefde,dat de Koninkyan P^rankrtjk^, tulTchen her

ToLhuys en Tjfeloort , door den Neder-R'tjn in de Betauwe foude

door-breeken , fo zijn in de Betauwe langs den Rijn medeeenige

Regimenten te Voet ende te Paarde , onder het Commandement
van den Generaal Commiifaris Mombas gecampeert , om het over-

komen van de Franfchen aldaar te beletten , ende als de Magiftraat

van Arnhem den 30. May feckerekennifTebequam , dat het Leger

van den Komnk^van Vrankr ijk^üch tot E/ten neergeflagen hadde,

ende omtrent het Tolhuys den Rijn trachte te pafleeren , heeft de

Magiftraat terftont den Secretaris Ferjlegen na Zmphen aan de Hee-

re gevolmachtigde te Velde gefonden, om haar Ed, Mag, hetfelve

bekent temaken, en teverfoeken , dat de felve de poften aan den

"R^jn in de 'Betauwe met meerder Militie geliefden te vooriien , om
het overkomen van de Franfche Armee te beter re verhinderen , en

wetende , dat haar Magazijn feer qualijk met Lonten voorfien was,

hebben aan de Ed. Mog. Heeren Staten van Vjtrecht om Lonten ge-

fchreven , en hebben ook van de felve omtrent twaalf hondert pon-

den bekomen.

3 Den 31. MeyO. S. des namiddags omtrent 3. of4. uyrenqua-

men eenige Ruyters ter Poorte inrijden , en feyden dat de Franfchen

de Pas over den Rijn by 't Tolhaji geforceert hadden, en aldaar over-

gekomen waren , waar over de Heeren van 't Hof Provinciaal, en de

Magiftraat aanftonts twee Gcccmmitteerdens aan Sijn Hoogheyt den

Heere PrincevanOrangien hebben afgefonden , om de tij dinge be-

kent te maken,ende om by tijtsfo veel mogelijk was,daar in te voor-

fien, ende de Franfchen te ftuyten , ende mede te remonftreeren, dat

de Magiftraat vzn yirnhem des winters 3. duyfent ponden pulver uyt

haar Magazijn naar Bredevoort en op het ernftig vcrfoek van de Hee-
ren Gevolmachtigde te Velde feer onlangs vijf duyfent ponden pulver,

en vier Stukken Canon naar Ntmwegen gefonden,ende daer en boven
veel Pulvers en Lonten ten dienft van de Uytleggers op den "^y» , en

de Spaanfche Regimenten , en andere Militie van den Staat der Ver-
cenigde Nederlanden gelevert hadden, dewijl alle de Militie na den

Tfful gedeftineert op ^t^^Q Stad quam affakken, aan de welke men als

van Pulver ende Lonten voor het mecfte part onvoorCen , het felve

mofte mede deylen, ende verfoeken, dat het felve weder mochte ge-

rera-
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remplaceert, en infonderheytjdat de Stad met eenige Lonten moch-
te worden voorfien,

4. De felve Gecommitteerdens hebben Sijn Hoogheyt den Heere
Prtttce van Orangien tot Dieren aangetroffen , en het gene voorfz.

geremonftreert , dewelke daar op antwoorde het overkomen van de
Franfen in de Betauwe niet te geloven , en dat Mombas , indien het

waar was , het felve wei foude hebben genotificeert , en beloofde op
de andere verfoeken naar mogclijkhey t ordre te ftellen.

y. Des anderen dags 's morgens den i. Inny is daarfeekerctij-

dinge gekomen , dat onfe Militie by het Tolhptys, Bergse Hooft ende
andere plaatfen langs den Rtjn hare poften verlaten , ende fich naar

Nimwegen geretireert hadden , waar over het Hof, Reeken-Kamer
en de Magiftraat op het Stadhuys vergaderende is daar mede geko-
men Momèasjdc Troupes omtrent het Tolhuys gecommandeert heb-
bende , dewelke verklaarde tot het verlaten van die poften ende af-

trekken van de Militie ordre gegeven te hebben , om dat het Fran-
fche Leger aan de andere zijde van den Rijn fb fterk gecampeert was,

dat onfe Troupes niet machtig waren , het overkomen der Franfchc

te beletten , feggende , ordre van den Heere Beverning te hebben ,

fijne Troupes niet te laten forceeren , ten welken eynde hy een Brief
door de Heer Beverning over dat fubjed aan hem in 't Frans gefchre-

ven , vertoonde en lier Iffen.

6. En alfo het Hof,Rfxken-kamer en de Magiftraat van Arnhem
oordeelden , dat het felve feer qualijk gedaan was , en dat die poften

terftont weder befet behoorden te worden , eer de Franfen overqua-

men , en defelve poften innamen , fo hebben die Collegien aanftonts

vier Heeren uyt haar gecommitreert Sijn Hoogheyt daar over te

fpreeken, en fpocdige ordre tot het weder befetten van die Poften

te verloeken , dewelke ook aanftonts op Dieren naar Sijn Hoogheyt

den Prince van Orange gevaren zijn, ende komende aan de Stege om-
trent Middachten, is de Heeren Gecommitteerdens ontmoet de Heer
F'eld-A/arfchalkJVurts, dewelke verklaarde na de Betauwe te gaan,

om ordre te geven , dat de Poften door Aiombas verlaten weder be-

fet wierden , welkers bewaringe door de Heeren Gecommitteerdens

2i2LW AtHcQï yeld-MayfchalkyyHYts tenhoogften gerecommandeert
wierde.

7. Tot Dieren gekomen zijnde , wierden de Gecommitteerdens
door eenigbeleyt van Sijn Hoogheyt hy d^nH^cx Prins Manrits ttn

weynigopgehouden,endeverftonden aldaar, dat Mombas doorlaft

Ttttt 2 , van
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van Sijn Hoogheyt den Heer Pr'mcevanOrangten in arreft genomen

was,en hebben korts daar na Audiëntie by Sijn Hooghejt gehad; ende

de weder befettingen van de verlaten Poften ten hoogften gerecom-

mandeert, als zijnde daar aan het welvaren van het gantlche Land
gelegen, ende alfo gedurende de felve Audiëntie aan SijnHoogheyt

v^aerde gefey t , datdeHeeren gevolmachtigde te Telde daar waren,

namen de Heeren Gecommitteerden haar affcheyt van Sijn Hoogheyt

ende fpraaken daar na met den Heer van 'Beurfen , lijn wel Ed: het

intereiTe van de Provincie van ^f/(^ey/^«^ ende het bewaren van de

Stad van Arnhem ten hoogften recommandeerende, daar na hebben

de Heeren Gecommitteerde audiëntie by de Heeren Gevolmachtigde

te Velde laten verfoeken , maar geen antwoort bekomende, zijn ver-

trokken, dewijl het laat begonde te worden.

8. De Heer Feld-Marfchalk^ Wurts omtrent het Tolhuys met

eenige Regimenten paarden ende een Regiment te voet aangekomen

zijnde, hebben eenigeFranfche Heeren en Cavalliers op den •~^. /«-

ny 1672. onder het faveur van twee ftukjens de pafTagie over den

^ijn geforceert,de Rivier gepafleert ende onfe Ruytery ende Voet-

volk op de vlucht gebracht , waar op alle de andere poften langs den

Rijn gecampeert mede opgebrooken ende verlaten zijn, waar van te

Arnhem de tijdinge omtrent de middag door verfcheyde gequetfte

Ruyteren gekomen is.

p. Den 2. luny zijndeSondag, zijn hier gekomen twee duyfent

SpaanfeRuytcrs , dewelke de Magiftraat van ^^«^cw, niet tegen-

gaande de Stad feer fchaars van Meel voorfien was, met groote quan-

titeyt vanBroot , Kaas en Bier hebben mceten voorfien j Ende om
dat men van die tijt afvoor een Belegering beforgde , heeft de Ma-
giftraat van Arnhem een brief afgefonden aan de Magiftraat van

Amjierdam , daar by geremonftreert wierde, de fchaarsheyt van

Meel, Lonten en Geldt , verfoekende daar omme eenige afliftentie

van de vooriï. Speciën,maar hebben nier anders als een afilagig Ant-

woort bekomen. Infgelijks heeft de Magiftraat ymant uyt den ha-

ren gefonden aan Sijn Hoo/rheyt om behoorlijke afCftentie ende ge-

noegfame Provilie te verfoeken.

10. De Magiftraat oordeelde ook dienftig de Brugge over den

Jvfjn voor haare Stad liggende af te breeken, maar op hope dat 't Le-
ger vanden Staat daar over marcheeren ende tenteren mochten de

Franfchen , die noch niet geheel fterk over waren , te flaan , immers
het vorder inbreeken ia de ^etmve te beletten , is goet gevonden

alleen
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alleeneenige Scheepen die men haaft weder leggen konden te laten

uytdrijven.

11. DesnachtstuiTenden 2.en 3.//^«; zijnde Sondag ende Maan-
dag is het Regiment van den Heer Graafvan Hoorn tot JJfeloort ge-
legen hebbende over de Contrefcherpen van de Stad Arnhem ge-

palTcert, Tonder ordre te vertonen, ende heeft doenmaals het Le-
ger beginnen op te breeken.

12. Den 23./^»/ den Maandags omtrent middag zijn de Heeren
Gevolmachtigde te Velde binnen de Stad van Arnhem gekomen , waaj
van de Magiftraat door andere verwittigt zijnde , hebben defelve
terftonttwee Heeren uyt haar Ed: midden gecommitteert, om de
Heeren Gevolmachtigde tefpreeken overfeer nootwendige affaires

vandefe Stad, dan hebben de Heeren Gecommitteerden van de
Magiftraat tot laat in den avont, eer defelve audiëntie konden be-

komen , opgehouden , dewelke doenmaals al wederom provifie van
Lonten, Meel, Gek , als anders verfochten , dan wierde haar qua-
lijk foo veel tijt vergunt , tot datfe konden uytfpreeken , ende obti-

neerde op haar verloek ganfch niet.

13. Dcsnamiddaags zijn binnen Arnhem gekomen twee Regi-
menten te voet, tewetenvande Heeren Colonnellen Vrjbsrnen tn
Ammama , met twee Compagnien paarden van de Ritmeefteren

Ofenbrugge ende 'BaUntijn , zijnde daar en boven binnen defe Stad
noch vier a vijfandere Compagnien, nevens eenige Compagnien
Hollantfe Boeren , en heeft 't Regiment van den Heer Colonnel
Vrjbergen van IJfeloort medegebracht MetaleStukjens ende eenige

Ammunitie van Oorlog.

14. En is daar op de Brugge over den Rijn rot Malburgen voor
het meerendeel afgebrooken.

I j. Op dien dag feer vroeg in den morgenftont was het Leger van Kot,. Dit i^

den 3j(/»/ op gebrooken verlatende de Retrenchementen *•'• iict iiaa:-

latende de Hutten ende verfcheyden Wapenen aldaar ofa"n,en°'^

verblijven , ende marcheerden langs de Stad Arnhem naar Vytrcchty 'j^^^"^ aida.-ir

ende hebben de Heeren (jecofnmitteerde tcVelde in de nacht doen ver- %r ; n 'ulïf

ibeken openinge van een poorte , om een Trompetter met een brief ]"/"„ƒ'"
^r

aan Sijn Hoogheyt den Meere Prince van Orangten te fcndcn , waar op tt mlIL'"^'

naar middernacht Antwoord bekomende,verfochten de Heeren G^-
volmachttgde te Velde door een Ruyter , van de Magiftraat openinge
van een poort , om naar Sijn Hoogheyt te mogen gaan , ende over een
wichtig delleyn te delibereeren , voorgevende dat Sijn Hoogheyt . .

Ttttt3 ge^
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-^tj^hicr ." gerefolveertwasdeFranfcheflagtele-

hcefi !r<?de^
vcrcn, waat op de poorte geopent zijnde, zijn defelve ^ttx fttbitelijk^

^rr/Eié!*'''-. fondcrde Magiftraat, Commandeur of Hooft- Officieren tefpree-

^iMbfienZ'l ^e" o^ J^ minfte ordre te geven , vertrokken , niet tegenftaandeal-

^'. rede een alarm , dewijl fy noch in de Stad waren , door eenige Boe-

j-eftaan o^«- ren uyt de "Betuwe gemaakt was, roepende dat de Franfchen naat

)iiff!:,k: Arnhem marcheerden.

Na dat defelve een uyr ofanderhalf weg geweeft waren, is de Stad

van Arnhem den ^.luny des morgens feer goet tijd uyt de Betauwe

aan 't hooft van de Rhijn-brugge,en langs 't Knor-dijkjen met Muf-

quetten door de Franfchen befchooten , dewelke aldaar een Baterye

betonden op te werpen , waar op terftont uyt de Stad met Canon en

Mufquettenfurieufelijk is geantwoort,(welk fchieten deGevo/ntach-

tigde te Velde inhaar retraite genoegfaam hebben konnen hooren,en

is daar op de Burgerye en Militie terftont op de Wallen gebragt, en

heeft de Burgerye op het vertrouwen, dat ons Leger omtrent den

Dooren-vceen den Rijn door de ondiepten aldaar paiTeeren fbude, om
de Franfche uyt de 'Betauwe te flaan , of eenig ander middel tot ver-

lollin^e van de Stad by de hand te nemen, feer groote couragie ge-

toont en feer yverig tot defenfie v.m haar Stad geweeft , de ftukken ,

die noch op deWallen niet waaren daar op gebragt.de Bateryen ver-

veerdigt, Schans-korven na behooren geftdr, ende alles gedaan,wat

men van een Burgerye foude konnen verv^^^hten , gelijk ook de Mi-
litie tot defenfie van de Stad fich feer animeus gctoont heeft.

17. De Magiftraat de beiegeriiige van haar Stidfiende , hebben
eenpaarlijk gerelolveert de Stad naar haar uyterfte vermogen te de-

fendeeren , enopdathet (elve tebequamer louJe konnen gefchie-

den , hebben goet gevonden de ordres tot defenfie van de Stad no-

dig te laten beramen en uyrgeven door een Krijgs-raat, uyt eenige

van de Magiftraat , Commandeur ende eenige Hooft-Officieren ge-

conftitueert , waar op ook naar gehoudene conferentie met de Mili-

taire Hooft- Officieren , drie uyt de Magiftraat, ende nevens den

Commandeur vijf van de Hooft- Officieren tot een Krijgs-raat aan

geftelt zijn , om alle ordres naar welgevallen te ftellen , zijnde on-

dertuiïchen door het fchieten uyt verfcheyden Canons en Mufquet-

ten , fo veel mogelijk is geweeft , belet geworden het avanceeren

ende voltrekken van des VyandsBatterye , dewelke ook mede hef-

tig fchooten en eenige Burgers en Soldaten quetften.

18. Tegens den avond is een Trompetter van den Vyand komen'
bla-
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blafen verfoekende binnen te wefen , waar op de Ma^iftraat , Com-
mandeur en Officiers van de MiJicieopde Raad-Kamer vergadert

zijnde, is gerefolveert, den Trompetter bundeling in te halen ende

fijn aanbrengen te hooren, dcvi^elke in de Raad-Kamer gebragt zijn-

de, feyde afgefonden te wefen van den Heer Hertog van Ttirenne, om
wegen fijn Alder-Chriftelijkfte Koninklijke Majefteyt van Vrank-

rijk de Stad op te eyfirchen,ende naar dat deTrompetter op de Secre-

tarie gebragt was, is gedelibereert over het antwoord , dat men hem
geven foude, ende hebben de Militaire Officieren geadvifeert, dat

men hem terftont weder uyt lenden, ende geen ander antwoord geven

fouden,aIs dat fy de Stad niet konden over geven,doch deMagiftraat

vermeynde , dat
fy

defaake aan de Hop-Iuyden en Gemeens-Iuyden

rooften communiceeren,eer iy daar op antwoorden konden,ende dat

fy des morgens ten vijf uyren haare refolutie fouden bekent maaken.

19. Naar dat den Trompetter v/eder uyt geleyt was, heeft de Ma-
giftraat de Gemeens- luyden laten vergaderen en het aanbrengen van

den Trompetter voor gehouden , ook bekent gemaakt de antwoord

van de Militaire Officieren, verfoekende haar relolutie,offy de Stad

maintineeren ende andre Burgerye daar toe mede animeeren wilden,

waaropdefelve eenpaarlijk klaagde, dat ons Leger Hier heeft

hadde verlaten de Retrenchementcn aan den Tfful , die fo veel geks
^^J^y"\j^l'l'

geküft hadden,en waar door fo veel treffelijke landen van de Ingefe- fu».

'

tenen van defeftad bedorven waren,ende dat fy nu haar Voor- fchanf-

fen, waar op de Heeren Raden van de Staten , het verbeteren van de

Fortificatien defer Stad altijd hadden geëxcufeert , quijt waren, dat

fy ook gehoopt hadden, dat het Leger het canonneeren uyt defe ftad

genoegfaam hebbende konnen hooren, tot onfer ontfettinge weder te

rugge gekeert, en ten minften over den Rijn fouden zijn gegaan, om
een tentamen te doen,of men't Quartier van de Franfche omtrent de-

fe ftad liggende,ende gelijk men bericht wierde doe fo fterk niet we-
(ende,als ons Leger, niet foude hebben konnen opflaanj Maar dat fy

ter contrarie vernomen , dat Leger continueelijk naar beneden mar-

cheerde, ende de ^r^'^i'f al gepaffeert , ende tot ^^f»^» gekomen
was, toteenevident teyken dat het Leger defe Stad genoegfaam
abandonneerde,ende dat het geheele Leger inde Retrenchement en u- t, r

van den TJful deFranfchen niet willende afwachten , men lichtelijk ocfiasn , der-

konde afnemen, dat een Stad fo qualijk gefortificeert,de forces van't £„"'531,.^

Franfche leger niet en foude konnen uytftaan , en indien daar eenige fevcrande-

boope van ontfet voor handen was , dat fy geen goed en bloed voor ha"|jt"'"

^
de
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Burgermee, de RcHgic ende Vryheyt wilden opretten,maar dat't te vergeefs fou-
^"- de ziin,fonder hoope van ontfet,de ftad in pericul van eenBlood-bad
gedaan, vol- -•',,,,,V ir i ri. /-i
gens dcffeifi tc itellen,doch dat ly voor het tormeeren van hare relolutie verloch-

icren"'^^

'"' ten,tevveten dentoeftant van het Magazijn,waaropdeCommijs vaa

het Magazijn verhoort zijnde^ verklaarde, dat 't Magazijn met Pul-

ver , Miifquet-kogels als ook Canon- kogels van drie Pond redelijk

voorijen was , maar dat van de Lonten in het Magazijn behalven het

weynige dat van de twaalf hondert Pond , die de Heeren Staten vaa

Uytrecht gefonden hadden, noch voor handen was , maar omtrent

drie duyfent pont Lonten overig v/aren , dat hy uyt de naam van de
Magiftraat nuch onlangs aan de HeerenRaden van Staten de fchaars-

heyt van de Lonten genotificeert ende fuppletie van 't gebrekjedoch

te vergeefs verfocht hadde,ende indien de Lonten alle daag foo veel

geconfumeert wierden, als dien dag gedaan was , dat daar voor geen

drie dagen Lonten waren , dat daar ook weynig kogels waren van fes

en twaalf pont , welk rapport de Hcpluyden, Gildemeefteren en Ge-
meenfluydengehoort hebbende, hebben dcfelvehaar voorige klach-

ten van de verlatinge door ons Leger gereitereert ende geadvifeert

,

dat dewijl daar luiken fchaarsheyi van Lonten was , fonder dewelke

men het Canon ende Mufquetten niet konde gebruyken , dat ook de

Stad dcor de continucele doortochten ende nabyheyt van het Leger
ganfch geen provifie van Meel hddde,en dat men noch twee dagen te

vooren vier duyfent pont Broot aan deSpianleRuyterye had moeten

uytdeylen,waar door ai het Meei van de B.iickers geconfumeert was,

foo dat de Soldaten qualijk Broot te koop kenden krij gen, en dar den

Vyahdover den Rijn komt.-nderich lerftont van de Water- Meulens
buyten de Stad konde meefter maaken,en dat men over fulks genoot-

faaktfoude wefen over drie of vier dagen de Stad over te geven , dat

het over fulks beter was, dewijl geen ontfet was te verhopenjby ti jts

een goet accoort te maken, aclijk wegens den Konink geprefenteert

wierde.alsna drie of vier dagen vechtens,deStadin pericul te ftellen,

om Stormenderhant ingenomen te worden, ende tot eenproyevan
een furieufen ende woedenden vyand te exponeren,waar door Vrou-
wen en kinderen deerlijk vermoert fouden kennen worden , en heb-

ben daarom tot de Capitulatie op redelijke conditicn gereiolveert.

20. Delelve refolutie nevens de redenen hier voren verhaalt, heb-

ben deMügiftraat door twee Gecommltceerdens deMilitaireOfficie-

ren in de Herberg van den Arent by malkanderen vergadert zijnde

,

bekent gemaakt en der felver advijs daar op verfochtjen terwijlen de

Heer
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Heeren Gecommitteerden noch fpraaken , quam daar by de Secreta-

ris ^(er/?f^^»,dewelkebuytenkennifTe van deMagiftraat den Trom-
petter tot in 't Franfche Leger ge volgt was, ende feydedat 'D/icde

Turenne voor twee uren Antwoort wilde hebben , ofhy wildeop de
Stad dien nacht doen ftormen , dewelke al te famen eenpaarlijk ver-

klaarden tot geen Capitulatie te konnen verftaan, dat fy volgens ha-

ren Eed , daar mede fy aan het Land verplicht zijn, gehouden waren
de Stad ten uyterften te defendeeren , en liever als eerlijke luydcn te

willen fterven , als de Stad fodanig op te geven , vcrToekende aan de
Heeren Gecommitteerdens,dat defelve de Magiftraat endeCemeen-
tc wilden induceeren tot een mannelijke refiftentie , dat fy een brief

aan Sijn Hooghejt den Heere Prmce van Orangien door een Ruyter len-*

den, en fecours voor de Stad verfoeken wilden , waar op die Gecom-
mitteerden weder by de Magiftraat gekomen , ende rapport gedaan
hebbende

, gerefolveert is de Stad te defendeeren , ende den Trom-
petter weder komende af te wijfen , en dat men de Burgerye tot het

defenderen van de Stad animeren foude, als ook gefchiet is.

21. Den 5". des morgens ocntrent acht uyren is den Trompetter
weder gekomen, ende gelijk te vooren binnen gebracht,waar op een
groote meenigte van Vrouwen, daar onder eenige mans-perfonen ge-

mengt waren, op de been raakten, roepende en fchreuwende om Ac-

coort , endede Magiftraats-perfonen en Officieren , die defelve op
ftraat vonden,omsingelden, en zijn daarop eenige door deMagiftraat

gecommitteert , om de Officieren in de Herberg den Arent te fpree-

ken , dewelke aldaar eenige Capiteynen vindende met defelve deli-

bereerden over het defenderen van de Stad , welke Officieren toen-

maals confidererende het gebrek van Lonten en Meel , oordeelden,

dat de Stad niet te defendeeren was , ende refolveerden tot de Capi-

tulatie, indien deMagiftraat haar eenattcftatievan het voorfi. gebrek
wilde verleenen, dan de Hooft- ende andere Officieren van de Regi-
menten van Vrybergen en -/^»2W?4»74 waren met haar Regimenten op
de Wal , en maakten fwaarigheyt van haar poften te gaan, derhalven

deMagiftraatnaar de Wal zijn gegaan,om defelve Hooft- Officieren

ouk tefpreeken,endemet defelve over het Antwoort aan den Trom-
petter te delibereren,waar op naar deliberatie met de Hooft-Officie-

ren gerefolveert is , den Trompetter met een wevgerend Antwoort
weder uyt te fenden, 't welk de wijven horende lïeenen begonden te

raapen, en na de Magiftraat en Officieren te werpen , fodanig dat een

Capiteyn door vcrfcheyde huyfen mofte ontlopen,

V V V v V 22. Den
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22. Den Trompetter weder uytge leyt zijnde, waren cenige Offi-

cieren {o haaftig , dat defelve terftont ordre gaven met het Canon te

fchieten, en of wel de Magiftraat fulks Tocht te beletten ende op te

houden, tot dat den Trompetter in het Retrenchement was, fo wier-

de evenwel eerder gefchoten , en het Paard daar Duc de Iftreme op
fat, gequetft.

23. Terwijl de Magiftraatmet de Hooft- Officieren op het Bol-

werk van de Rijn-poort wachten , tot dat eenige Ruyterye tot haar

fecuriteyt ende diffipatie van de by een gerotteerde vrouwen ende
mans-perfonen door de ftraten reden , is den Soldaat des nachts naar

Sijn Hoogheyt den Heere Prince van Orange gefonden weder gekomen,

en fonder ymant te mogen fpreeken binnen gebracht , den welken

gelaft wierde, te feggen, om de Gemeente te encourageren, dat Stjn

Hoogheyt veerdigftont, om met fijn Leger weder naar Arnhem te

marcheeren , en de Stad te ontfetten , het welke door de Magiftraac

ende Officieren onder de Burgerye uytgeftrooyt zijnde (hoewel die

Soldaat Stjn Hoogheyt niet gevonden hadde ) fuiken couragie inde

Burgerye verwekte , dat de fclve met de Vaandels weder na de Wal
liepen en haar genoegfaam verlaten poften voor het meerendeel we-
der innamen, (chietende wederom dapper met Canon ende mufquet-

ten , om den Vyand het voltrekken van fijne aproches ende op maa-
ken van een Batterye te beletten , en wierden aldaar eenige huyfen

buyten de Sabels-poorte de Fortificaticn te naar liggende inden
brant gefteeken en geruïneert.

24. Des middags quam tijdinge, dat de Franfcbenbefig waren ,

om beneden de Stad by Hnlkenjleyn met fchuvten volk over den Rijn

op de Veluv/e te brengen, dewelke gelijk men van de Wal konde
fien, poft vatten in defchuure van den Secmavls P^erjfegen, het welke
eenige uyt de Magiftraat aan de Heeren Commandeur en Colonnel-

len bekent maakten en verfochten,dat defelve cenige troupes wilden

uyt fenden , om het overkomen te beletten , ende die airede overge-

komen waren te rug te flaan , daar op defelve Capiteyn Aartfen ne-

vens een Vries Capiteyn met hondert mufquettiers hebben uytge-

fonden,waar by lich onder het beleyt van den Burgermeefter Willem

CJofewijn Huygen tot Clarenbeek^, en den Majoor SoetUnt ruym foo

veel vrywillige Burgers gevoegt hebben, dewelke buyten de S'. Jans-
poort haar in ordre ftellende, quam den Ritmeefter BaUntijn cm het

Veld te recognofceren uyrgefondcn zijnde, met een groote alteratie

in een volle courier midden door den troup te rug jagen,dat een yder

fich
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fich genoeg te wachten hadde,en in de Poort daar over beftraft zijn-

de, is hy weder na buyten gereden,en is die troupe,met haar nemen-
de een kleyn metalen ftukjen,na den Vyand gegaan,ende hebben op
de fchure van den Secretaris F^erjiegen , daar de Franfchen fich ont-

hielden, fodanig gefchoten en gechargeert, dat de Franfchen aan het

wijken waren , en weder na den Rijn retireerden , ende fouden dien

troup,onder Gods Zegen die fchure vermeeftert en de Franfchen we-
der over den Rijn gedreven hebben, ten ware den Ritmeefter BaÜan-
tijn j om het Veld nader te ontdekken , weder uytgereden , voorde
tweedemaal met een volle Galop door die Troup was komen rijden ,

tegen de waarheyt roepende, dat daar meer als twee duyfentFran-
fche Ruyters achter den Berg ftonden,ende daar op die troup in dis-

ordre bracht,dewelke evenwel Ibnder verlofweder binnen quamjen
indien gelijk een yder oordeelde,dat met Gods hulpe gefchiet fbude

zijn , (o den Ritmeefter Balamijn dien valfchen alarm niet gemaakt
hadde,die troup de Franfchen weder over den Rijn gejaagt hadden,
het felve foude de Burgerye feer geanimeert hebben , enfoudede
Franfchen fohaaftover den Rijn niet gekomen zijn, endeoverfulks
de Stad fo haaftig niet bekomen hebben.

25". Met het weder binnen komen van detroupen, raakte denBrand
in verfcheyde huyfen buyten deRijn-poort naar den ouden Kraan, als

ook in eenige huyfen buyten S.Jans- poort, 't welk een groote altera-

tie onder de Burgers caufeerde , ende als men tegen den avond geen
tijdinge van 't Leger van Sijn Hooghejt vernam , en dat verfcheyden
troupen Paarden en Infanterye van de Franfchen voor de Stad in de
Velamve op den Sandberg fich vertoonden,en dat deBurgerye begon-

den te giffen, dat detijcimge van dekomfte van 't Leger van de Prins

maar uvcftroyOels waren , vraagden de felve als ook de Hollandfchc

boeren geduyrig aan de Magiftraat ende Officieren , die de Wal paf-

feerden, en de Soldaten cncourageerden, ofde Prins niet quam, de-

welke haar dan op het befte, dat fy konden, aanmoedigden, maar van

de komfte van den Prins niet vernemende, begonden defelve de cou-

ragie te laten vallen , ende haare poften op de Wal te verlaten , ende
begonden fich met de Vrouwen , die om het overgeven van de Stad

riepen, ende tumultueerden, te voegen, verfcheyden Inwoonders en
Hollandfche Boeren, infonderheyt die haar huyfen verbrand waren,
ende der felver Vrienden komende met een groote ongeftuymigheyt

voor het Raad- huys,roepende dat men mofte accordeeren,ende wil-

lende weeten , ofde Magiftraat tot het afbranden van de felve huy-

V V V V V 2 fen
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fen ordce gegeven hadde,ende dewijl de Magiftraat verklaarde daar

niet van te weeten , liepen fy naar het Logement van den Ritmeefter

'Balaniijn , feggende dat de felve fulx op de naam van de Magillraat

beladhadde, dewelke het toenmaals ontquam , ende doe hy weder
op de Markt quam , raakte hy weder onder den tumult , ende foude

ook haar handen niet ontkomen hebben , indien de Magiftraat hem
niecverloft, endeop het Raad-huys gebragt, ende tot voorkomin-

ge van grooten tumult in arreft genomen hadden.

2.6. Des avonts quam den Trompetter de Stad voor de derde maal

op-eyiTchen, feggende, indien de ftad niet Capituleerde, dat dien

nacht de Stad foude worden beftormt , waar op de Magiftraat fiende

den tumult onder het gepeupel meer en meer aanwa{ren,en de onwil-

ligheyt van de Burgerye ende de Hollandfche Land-faten , dewelke
de Wallen voor het meerendeel verlaten hadden , ende ook niette

bewegen waaren , om weder na de Wallen te gaan , ende confideree-

rende de fwakheyt van haar Stad, gebrek van Lonten,Meel en ande-

re behoeften, ende voornamentlijk dar geen ontfet te verwachten

ftonde, hebben noods-halven moeten refolveercn , alfodeVyand
alrcdein de /^^/^«ivc gekomen , endem^eeftcr van de Koorn-meulens
buyren de ftad geworden, eenuyt de Magiftraat uyt telenden , om
over een goede Capitulatie te handelen , ende het felve aan de mili-

taire Officieren bekent te maaken, ten eynde de felvc ymand uyt den
haaren daar by mochten voegen, dewelke fulks weygerden, feggen-

de, de Stad niet te willen overgeven , ende de ftad lelfs in weerwil
van de Magiftraat ende Burgers te willen defendeeren , waar op de
Magiftraat haar te gemoet voerde , wel te konnen oordeelen , dat fy

wel deeden als eerlijke Luyden, het Land trouw te dienen , ende het

uytterfte afte wachten , maar dat fy haar Vrouwen , Kinderenende
goederen elders hadden, ende alleen met haare Lichamen (die de
felve lichtelijk daar naar fouden konnen falveerenj hier waaren , dat

de Magiftraat ook gerefol veert was, indien het daar aan lag,haarper-

foonen ten dienfte van het Vaderland op te offeren , maar dat de Ma-
giftraat verplicht was mede te forgen voor haare Burgeren , der fel-

ver Vrouwen, Kinderen ende goederen , ende fo veel mogelijk was,

voor de bchoadenilfe ende bewaaringe van haare ftad, ende dat fy

gedcftitueert zijnde van alle hoope van ontfet , ende door het ver-

trek van de Gecommitteerde te Velde, ende het Leger van haare

Bond-genooten genoegfaam geabandonneert,haar genootfaakt von-
den tot yoorkominge van de totale ruïne van haare Scadendelnge-

fetenen
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fetenen van de felve haar te dienen van fodanige middelen , om baar

eenigfins ende fo veel als mogelijk was , te conferveeren, ende dat Cy

nu een goed accoord fouden konnen maaken, daar toe fy over drie of

vier dagen, als de ftad in de uyterfte nood foude zijn gebragt, tot een

irreparabel verderf van haare Stad ende Burgerye niet fouden kon-

nen komen, ja dat haar ftad met geweld ingenomen wordende, veele

onnofele Kinderen ende Vrouwen jammerlijk vermoord, ende in de

uyterfte miferie gebragt fouden konnen worden , ende dat den Staat

der Vereenigde Nederlanden niet geholpen konde worden, met het

deffendeeren van defe ftad voor dry of vier dagen, dat ook by de

Bond-genooten niet qualijk genomen konde worden, dat het gehee-

le Leger van defen Staat voor het Franfche Leger retireerende . , Not.i.ditïs

fuiken fwakkenftad, die het geweld nu al twee da- J^"';^^"^!''""

gen hadde uytgeftaan , de vorderc forces van het Leger niet dorfte Jeiir;7enree-

afvvachten , ende dat daarom de Magiftraat de Burgermeefter 'Brant-
^"'

fen ende den Secretaris Ferftegen fouden uytfenden , om den Trom-
petter te fpreeken , indiende Heeren daarymand wilden by voe-
gen , fo fouden die met een gaan, waar tegen de Officieren feyden

naar haar Poften te willen gaan,ende de felve te willen deffendeeren,

dan zijn daar op de Burgermeefter 'Srantfen en den Secretaris f^erfie-

gen uyt de ftad naar het Leger van Turenne gegaan , waar by de mili-

tie een Officier gevoegt heeft.

27. Eenigeuytde Magiftraat èzs avonds omtrent tien uyren de

ronde doende, bevonden met groote alteratie, dat terwijl den Vyand
rondom de ftad was, ende de huyfenende hoven aan het Contre-

fcharp in brand ftonden , dat in de twee grootfte en fwakfte Bolwer-

ken achter het Gaft-huys ende 5'. Wolhurgens Kerk, ganfch geen

wachtof befettinge was , ende dat daar alleen eenige fchild- wach-

ten ftonden, dat ook eenige van de Hollandfche Landfaten het woord
aan onbekende perfooncn hadden gegeven , waar door de ftad lich-

telijk hadde konnen overvallen worden, hebben feer qualijk ende

met groote moeyten eenige Burgeren op de Hooft-wacht konnen

difponeeren, om die voornoemde Poften te befetten , hebbende

veel van de Burgerye ende van de Hollandfche Landfaten haar po-

ften en wachten verlaten.

28. Denó. Juny, doeden dag begonde te komen , fagmen , dat

de Franlchen den nieuwen weg naar de Sant-berg op de punt van het

Bolwerk van de hooge muyr afgetrencheert , en een travers tot op

de Gracht gemaakt hadden , 'als ook dat fy achter den Botterdijk en

V V vv V 3 dwars
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dwars door de Have, dewelke wegen het leeg water droog was, {eer

mee een Retrenchement naar de Rijn-poort geavanceert waren , en

als men haar toe riep, dat fy gedurende de Capitulatie niet moften

arbeyden , ofdat men daar op fchieten foude , feyden fy , dat uyt de

Stad op den Trompetter gefchooten wasjcer hy in't Retrenchement

wasgeweeft, doch hielden doe op van het werken, ende (ouden,

gelijk men uyt haar arbeyden fag , den ftorm aangebracht hebben

tuffchende Steeqe-brugge van de Rijn-poort, endeden Beer in de

drooge Graft, ende in den hoek van de andere zijde van 't felve Bol-

werk , alwaar fy vryelijk konden werken , alfo die plaatfen van geen

pointen ofzijden van de Wal met Mufquetten of Canon beftreeken

worden konden, waar over de Magiftraat fo langen tijt, doch te ver-

geefs aangehouden hadde, dat een Ravelijn voor de Rijn-poorte,tot

defenfie van die periculeufe plaatfe , geleyt mochte worden.

2p. DeGecommitteerde vande Stad , als hier voor gefeyt , nef-

fens den bygevoegden Officier uyt de Militie tuiïchen acht en negen

uren 's avonts,buyten de Poort by den voorfz Trompetter gekomen
zijnde, zijndefelve vanhem verfocht , om met hem by Monfieur

S\ ylbre te gaan , die in abfentie van den Hertog van Turenne aldaar

Commandeerde, 't geen fy gedaan hebben, en is den voorfz. S .Abre

op den Botterdijk by de oude Kraan , naar dat fy byna een uyr ge-

wacht hadden , by haar gekomen , dit de Gecommitteerde van de

Stad afvraagde, of de Magiftraat noch niet gerefolveert hadde haare

Stad aan den Koning onder redelijke Conditicn over te geven, waar

op fy geantwoort hebben van |a , ende willende de geprojedeerde

Articulen van Capitulatie aan fijn Ed. vertoonen , feyde niet van no-

den te zijn , maar dat fy de mocyten moften nemen, van met fijn Ed.
naarden HertogvanTurenne , die omtrent een groot half uyr daar

van daan was, toe te gaan, 't geen fy aangenomen hebben, en aan

yeder door ordre van den voorfz. Commandant 5'. u^bre een Paard

gegeven zijnde , zijnfedaar na toe gereden , tot Hulkcnfieyn toe ge-

avanceert zijnde , traden fy van haar Paarden af, met meyninge, om
over de Brugge, die aldaar vande Franfche van kopere Schuytjens

geleyt was , over te gaan , maar koften niet, door dien defelve noch

niet volkomentlijk geleyt was , doch wierde met een Schuytjen over

den Rijn aan de Meyers-wijkfe zijde overgebracht.

30. Alwaarfegeleyt wierden in't Leger van het Voet- volk , het

welk daar gecampeert lag , en gefeyt wierde wel 20000. man fterk te

zijn , om af te wachten de koraftevan den Comtede Cmche , die men
feyde
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feyde by haar Ed. te fullen komen , om haar na den Hooggemelten
Hartog te convoyeeren.

31. Byna een groot uyr aldaar vertoeft hebbende, is eyndelijk

den Hooggemehen Graaf by haar gekomen , die naar haar beleefde-

lijk verwellekomt te hebben, haar heeft gevraagt, of fy als Gedepu-
teerden van de Stad van^rnhem gekomen waren,om wegens dieStad

te capiculeeren, waar op die voorfz. Gedeputeerden antwoorden van

Ja i terftont weder tePaarde gefeten zijnde , hebben haar reyfe ver-

volgt,en fijn neffens den(^omte deGmchenaar denHertog toegereden^

3 2. Omtrent een groot halfuyr gereden hebbende , zijnfè geko-
men te EUen op de SIms , alvvaarfe in 't Logement van den Her-
tog gebracht wierden.

33. Aldaar gekomen zijnde, wierden haar Ed. vande Hoogge-
melden Graafverfocht een weynigpatientie in 't afwachten vande
komftevanden Hertog te willen gebruyken , die gefeyt wierdein
de rufte te wefen, meer als twee ofdrie uyren met de grootfte patien-

tie van de werelt vertoeft , ende dikwijls na de komfte van den Her-
tog gevraagt hebbende , is haar Ed. telkens tot Antvvoort gegeven ,

dat fijn Hoogheyt noch ruftede , doch dat hy wel terftont foude ont-

waaken , wordende alfo den geheelen nacht , door 't afwachten van
fijn komfte opgehouden , en doorgebracht.

34. Welk lang vertoeven haar Ed.geen kleynebekommernifTe ver-

oorfaokte, door dien de Heeren van de Magiftraat en deBurgerye
niet koften weten of gifiTcn, wat haar wedervoer of wedervaren was.

35". Eyndelijk is den hoog-gemelten Hertog 's morgens tufifchen

fes en feven uyren, zijnde den ~ Inny , komende van Nimwegen, van

de Schans KnodfenbnYg gearriveert, aldaar gekomen zijnde , hebben
de voorfz. Gecommitteerdens de gelegentheyt gefocht,om met fijn

Hoogheyt t'aboucheeren , dewelke fy verkregen hebbende, hebben
aan fijn Hoogheyt bekent, dat fy als Gecommitteerdens van de ftad

van v^w^fw aldaar gekomen waren , om met fijn Hoogheyt over de
Capitulatie te fpreeken , waarop haar tot Antwoort gaf, dat dat feer

wel was, maar dat met haar geen Capitulatie konde maken , gevende
tot reden , dat her een Stad was , die ftem in Staat hadde , met welke
Steden hy geen macht hadde te capitulceren, doch radende haar van
terftont na den Koning toe te gaan , die tuffchen Arnhem en Does-
burg feekerlijk fouden vinden , ende aan fijn Koninklijke Majefteyt
haar verfoek bekent te maken,haar veraffeiwerendcjdat fy deredeljk-

fte en favorabelfte Conditien van de Werelt van fijn Majefteyt obti-

neren
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neren en verkrijgen fouden, daar by voegende, dat felfs een mif^

five aan den Konink in faveur van de Stad fchrij ven , ende terftont

affenden foude.

^6. Waar op haar Ed. haar affcheyt genomen hebben. Op haar

vertrek ftaande heeft het fijn Hoogheyt belieft, haar mede te geven

feeker Edelman van Comte Me Gniche, om haar naden Konink tecon-

duifeeren, ende door fijn Ed, op de aldcrgevoeglijkfte manier , acces

ende audiëntie by fijn Koninklijke Majefteyt te doen bekomen,

^7. Met welken Edelman fy terftont naar Arnhem fijn vertrok-

ken, pafi^eerende den (elven weg, diefy 's avonts te vooren gepaft

feert waren,

38. 's Morgens omtrent acht uyren voor de Stad gekomen ende

depoorteopen gedaan zijnde, zijn fy met denvoorii. Edelman bin-

nengegaan.

^^, En aldaar rapport van 't gepafiPeerde aan de Heerenvande
Magiftraat gedaan hebbende , zijn terftont uyt het midden van haar

gecommitteert Burgermeefter Brantfen , als Burgermcefter in der

tijd ende Arnoldvan Dans tot Pr^Jtkhaafj om met den gemelden
Edelman na den Koning toe te rijden.

40. In't uytrijden van de Stad hebben fich Everhardvan Delen tot

Laar,^Qc\\ttr vznArnhem tn f^e/mven-Zoom,Qnde den Colonnel Vrjf-

bergen in haar gefelfchap gevoegt , om mede na den Konink toe te

gaan,onderwegen bericht wordende, als dat fijn Koninglijke Maje-
fteyt te L^if^;;? was, fo hebben de voorn. Gecommitteerde van de Stad

haare reyfe dircClelijk daar op aangenomen , ende onderwegen ette-

lijke duyfendcn van uytgelelene Ruyterye,principalijkin 't door rij-

den met haare Paarden door de Riviere d'TJful gerencontreert ende
ontmoet,dewelke feyden regel recht na de ftad vanArnhew toe te rij-

den, omdiefelvetegaan berennen,doch wierde van de voorfi. Edel-'

man op gehouden , haar bekent maakcnde, dat twee Gecommitteer-
den uyt de voorn. Stad by hem waren , om naar den Koning te gaan ,

ende Capitulatie wegens haare Stad met fijn Majefteyt tevcrfoeken,

41. Omtrent Latum komcr\ de , heeft den voorïi Edelman ver-

ftaan,dat fijn KoninglijkeMajcftcyt aldaar by feekcrcn hank aan den
Oever van den 7^/was,beficnde deRetrenchementen,dieinde^iP-

Unwe op de kant van den TJful-JIroom gemaakt waren. Alwaar ko-'

mende heeft fich den gemelten Edclmju by den Koning gevoegt,en

.aan fijn Koninklijke Majefteyt bekent gemaakt, datter twee Burger-

jmecftersals Gecommitteerden van de ftad van Arnhem by hem wa-
ren.
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ren , om met fijn Majefteyt capitulatie wegens haar Stad te maken

,

waar op fijn Majefteyt hem geaddrelTeert heeft aan den Heer ^^r-
^HÜ de Louvois, om met den felven daar over te fpreeken.

42. Gekomen zijnde by den HooggemeldenMarquis de Louvois

t

wierden de Gecommitteerdens van de Stad gevraagt , of ly ook uyt

haare Stad gefchoten hadden , en feyden van Ja, waar op haar geant-

woort wierde van lijfen goet verbeurt te hebben , doch dat fijn Ko-
ninklijke Majefteyt die faute,fo men pardon verfocht, na fijn groote

goetheyt welpardonneeren foude,

43. Middelerwijl wende fich de Konink weder op den Dijk na

Arnhem, ende omtrent een qua rti er uy rs voortgereden zijnde, heeft

fich fijn Majefteyt met fijn Broeder Dhc d'Orleans ende alle de groo-

te, endc zijn byhebbende Cavallerye in een groote vlakke Weyde
gecampeert.

44. Alwaar de Gecommitteerde Audiëntie verfochten, endeby
fijn Koninglijke Majefteyt ook vergunt wierde/t welk in defer voe-

gen toegingj Doch eer de voorfz. Gecommitteerdens tot den Konink
toetraden , ^o haddenfe fich by den Duc gemelten Edelman geinfor-

tneert , hoefe fich in 't bykomen van fijn Majefteyt fouden hebben te

dragen , die haar defe Inftrudie gegeven heeft ; Dat fo de Koning te

Paard fittende audiëntie verleende, fy ook op haare Paarden blij ven>

ende tot fijn Majefteyt alleen met driemaal fijn Lichaam te buygen ,

naderen moften, maar fo den Koning van fijn Paard te Voet was, dat

fy als dan ook te Voet tot den Koning", na drie reverentien gemaakt
te hebben , moeften toe treden , ende dan voor fijn Majefteyt op een

kny gaan fitten, en alfo haar propofitie doen.

4 j. De Koning van fijn Paard afgetreden zijnde, ftaande aan fijn

rechter hand fijn broeder den Hertog van OrIeans,22in fijn andere zij-

de veele Hertogen, Princen en andere Grooten,is Everhardvan Delen
tot Laar , gelijk ook de Gecommitteerdens van de Stad van Arnhem
fijn Alder-Chriftelijkfte Majefteyt, in voor verhaalde manieren,toe-

getreden, ende heeft Everhardvan Delen fijne propofitie in 't Neder-
duyts gedaan , verfoekende de Vryheyt van Conlcientie , ende vrye
Exercitie van de Religie, als mede verfeekeringe ende Sauvegarde
voor de Huyfen ten platten Lande in de Velauwe ftaande; fo haaft

dat felve aan fijn Majefteyt door een Tolk vertaalt was geworden ,

wierden van den Koning aan de Gecommitteerdens van de Stad een
wenk gegeven, om haar verfoek ook voor te dragen , 't geen in de
Franfche tale met defe weynig woorden gefchieden.

Xxxxx 4(5. Dat
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4(5 Dat fy als Gecommirteerdens van de Stad van Arnhem voor

fijn Alder-Chriftelijkfte Majefteyt verfchijndenjom haar aan de goet-

heyt van fijn Alder-ChriftelijkfteMajefteyt over tegeven,biddende,

dat fy Vryheyt van Confcientie, ende hare vrye exercitie van de Re-
ligie mochten genieten , ende eyndelijk dat fy by hare oude Privile-

giën,Gerechtigheden ende Befit van goederen gemaintineert moch-
ten worden ; waar op de Koning antwoorde ende feyde,dat alles wat

de Burajerye mifdaan hadde, haar vergeven wierde, ende dat fy Vry-
heyt van confcientie , ende vrye oefFeninge van haare Religie , ende
haare voorgaande privilegiën en goederen fbuden genieten ende be-

houdenina defe woorden gafhaar de Koning weder met fijn hant een

wenk van te fiillen opftaan , 't geen fy deden , ende zijn na drie reve-

rentien weder gedaan te hebben weg gegian.

47. Waar naden Colonnel Vryber^en fich mede aan den Koning
wegens de Militie geprefenteert,doch tot antvvoort bekomen heeft

;

Vous ejlez. torn Prifonniers de Guerre.

48. Dit gepaffeert zijnde, zijnfe terftont te Paard geklommen, en
hebben haar gevoegt by den voorgemelten Marqiiü de Lonvois , die

haar feyde,datfe met hem na haare Stad toe louden rij den, 'c welk ge-

fchiedej doch onderwegen wierde den Hooggcraelten Marqms van

de Gecommitteerdens van de Stad gevraagt , waar ter plaatle , ende

wanneer die Capitulatie,ende 't geen haar de Konink toegeftaan had-

de, onderteekent foude werden; fo antwoorde zijn Excellentie, dat

die felve na haare gewoonte,onder de Poorte van de Stad gcfchieden

mofte, waar by men verbleven is.

4p. Door de Riviere den Tjfitt weder gereden zijnde , fo gaffijn

Excellentie ordre aan een Regiment Dragonders,als mede aan eenige

Compagnien fo Switfers als Franfchen , die daar gecampeert lagen,

om terftont op te fitten , ende weder na de Stad toe te marcheeren.

5-0. Onderwegen quam de Heer Marquis de Louvois by de voorfz.

Gecommitteerdens, ende vraagden haar,otTe wel eenige Trommelen
hoorden fiaan, de welke antwoorden van Ja, fo feyde zijn Excellen-

tie , dat die Armee , daar van men den Trommelfiag hoorden , fterk

omtrent 20odo. man (indien men geen Capitulatie defen dag hadde
willen maken) den aanrtaanden nacht van defe en noch een ander

Armee van (ii^n Hertog van Turenne, daar van de Stad belegert was, in

de Betauwe lcgaende,van d'andere kant de felve feekerlijk beftormt

en overrompelt fouden hebben.

5 1. Omtrent een half uyr van de Stad gekomen zijnde , endeeen
halte



B Y V o E G S E L E N. 897

halte gemaakt wordende , wierde de Biirgermeefter 'Dans tot Py^-

jikhaaf, v^n de Heev Afart^uü de Louvots geroepen j endevanhem
verfbcht , dat hy met fijn Trompetter voor uyt na de Stad foude rij-

den, om de Poort te laten openen, enordreendebevelaande Bur-
gers ende militie te geven , van niet te fchieten , of dat fy anderlins

tot een roof en plondering overgegeven fouden worden.

5*2. Waar op de Heer Marquis de Lohvoïs met fijn by-hebbende

Krijgsvolk, neffens Everhard van Delen tot Laavt ende Burgcr-

meefter Brantfen, endedeColonnel F'rjé'ergengevol^tT.ïjn, ende
in de Poorte van de Stad komende, vonden aldaar de Magiftraat,

neffens haaren Secretaris met pen, inktende papier gereet, met
vertrouwen , dat de Capitulatie vervolgens op 't papier gebracht

ende ondcrteekent foude werden , maar dat felve wierd tot 's ande-

ren daags toe uytgeftelt

yj. Op de markt komende, fo was aldaar het gantfche Guarni-

fben van de Stad tot de Hollantfche Lantfaten incluys , ophetver-
foek van den hooggemelten Marquis in de wapenen gekomen.

5'4. Aan dewelke alle door fijn Excellentie aangefeyt wierde uyt

de naam van den Koning haar geweer afte leggen, 't welk gedaan
zijnde , wierden fy altemaal , niemant uytgefondert , als Trifonniers

de (jHerre in de groote Kerk geleyt , en aldaar met wacht bewaart.

ff. Des anderen daags, zijnde den j^ /^;;jp is van de voorfz. Ca.

itulatie van Monjlear de Louvois geen gewag ter werelt gemaakt,
lijvende de faake in voorgaande ftaat.

y 6. Middelerwijl is de Conté de Guicheyen des anderen daags daar

na den Hertog van Turenne in onfe Stad gekomen , verfoekende de

Heeren van de Magiftraat te fpreeken , welke beyde de een breeder

en ampelder als d'andere met feer groote expreffiede voorfz. Magi-
ftraat veraflcureert ende verfeekert hebben, dat fijn Koninklijke

Majefteyt haar by haar oude Vryheytvan Confcientie, endevrye
exercitie van Religie foude laten , ende dat fy in haar oude Privile-

giën recht en gerechtighedenjals mede regeringe en befit van goede-

ren, volgens belofte van den Konink , gemaintinecrt fouden worden.

f 7. Ondertuffchen dat de voorfz, faake fo onverricht bleef ftaan,

fo is 't gebeurt , dat de Cardinaal de 'Somllon, zijnde des Broeders

foon van den Hertog van Turenne , in de Stad gekomen is , dewelke
ordre gegeven heeft , dat de Groote Kerk , die gelijk gefeyt is , vol-

gepropt was van 't Garnifoen van de Srad , ledig gemaakt , en dein-

geflotene gevangens op andere plaatfen gebracht fouden worden.

Xxxxxz j8. Naar

l
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jS. Naar dat het felve gedaan was , fo is de voorfz. Kerk , vol»

gens haare gewoonelijke Ceremoniën ingewijd, ende met dienft

daar in te doen , in poflTeffie genomen , doch dit alles is gefchiet buy-

ten laft ende ordre van den Koning, gelijk ons felver de Heer Mat-
ejHts de LoHvois ^ als hy onfe Capitulatie onderteekende, verhaalt

heeft.

yp. Eyndelijk heeft de Magiftraat goet gevonden, (durvende de

faak niet langer in fuiken ftaat laten,ende haar albereets van de groot-

fte Kerk berooft fiende ) deBurgermeefteren 3rantfen en Wilhelm

Cofewijn Hnygens tot Clarenbeek^ te committeeren , om naar BilUon

te gaan, aKvaar de Koning met fijn Leger gecampeert lag, om de be-

loofde fchriftelijke Capitulatie te bekomen , waar mede f)- haar ten

allen tijden fouden konnen verantwoorden.

<5o. Dewelke aldaar komende , hebben fig terftont geaddrefTeert

aan den voorfi. Heer Marqms du Louvois en van fijn Excellentie ver-

focht , dat de bewufte Capitulatie na behooren in gefchrift geftelt

mochte werden, 't geen Sijn Excellentie haar beloofde te fullen effec-

tueren , mits dat fy eenige patientie wilden gebruyken , en aan 't Lo-
gement van Sijn Excellentie komen.

6i. 't Welk fy gaarn gedaan hebben, en zijn op den beftemden tijt

na Sijn Sxcellenue toegegaan,en daar gekomen zijnde Audiëntie ver-

focht, waar toe fy terftont geadmitteert wierden , en binnenin een

vertrek alleen geroepen zijnde , hebben de Gecommitteerdens haar

Requeft,doch aan fijn Alder-Chriftelijkfte Majefteyt geaddrefTeert,

waar in de Articulen van Capitulatie gecomprehendcert waren , aan
fijn Excellentie vertoont , die dat felve in handen van fijn Secretaris,

iNot.1. ci.tt de die neffens hem fat , gegeven heeft, om gelefen te worden ; geleferi
i^nicuien

gf^ Qp y^Q^ articul appoindcment in Margine door de Secretaris ge-

ijtic fbaii fielt zijnde , wierde 't felve door de Heer de Marcjuis de Louvois on-

fr^RcRte" derteykent,met dien datum als die voorfz Gecommitteerden by den
boek circa- Koning omtrent Latum waren geweeft , zijnde den j^^. luny 1672»

fv'Tiicr'^lch- ^" ^^^ fij" Pitsfchafr bekragtigr.

'cj- volgen. 52 De Gecommitteerden voor defe korte expedientie ende fa-

veur Sijn Excellentie bedankt ende haar affcheyt genomen hebben-
de, zijnfe weder nahuys gereden.

63. Den ^,. l»ly de Koning van I^^^r^c^? gekomen zijnde, ende
in den Rooden Haan buyten de Poort logeerende , is felfs in perfoon
na de middag in onfe Stad gekomen , om de Prins van Condé ^ die

aldaar op het Hof Provinciaal fick lag aan een quetfure , die Sijn

Hoog^
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Hoogheyt in *t overkomen van den Rijn by 't Tolhuys gekregen had-
de, tebefoeken.

64. Welke gelegentheyt de Heere van de Magiftraat waarne-
mende, om fijn Koninklijke Majefteyt te gaan begroeten , zijnfe op
het voorfz. Hof en corps gegaan , alvvaarfein de Ba(fecomt gekomen
zijnde, haar Ed: vvierdegefeyt aldaar te willen vertoeven , endede
wederkomfte van den Konink afte wachten , 't geen gefchiet is; De
Koninguytdedeur van't Hofop de voorfz. Bajfecourt gekomen,
ende tot de Heeren van de Magiftraat toegetreden zijnde , dede fijn

Majefteyt alle de Trommelen ftil ftaan , om de propofitie van de
voorfz. Heeren t'aanhooren , doende het woort in de Franfche Taal,
Gerard Cafijnvan der Hel 3 Raat defes Vorfl;endoms ende Burger-
meefter defer Stad, beftaande in 't begroeten van fijn Alder-Chrifte-

lijkfl:e Majefteyt ende in bedankinge vande favorable toegeftane

Conditien , verfoekende mede , dat haar Ed: by de beloofde Capi-
tulatie gemaintineert en verdedigt mochten werden.

6s* Waar op de Koning met defe korte woorden antwoorde : Ce
^uejevotis aypromis y vomaurez^. Dit gefeyt en van andere materien
met d'Ed: Heeren gedifcoureert hebbende,is fijn Majefteyt weder te

paard gaan fitten,ende buyten de Stad na fijn Logement toe gereden.

Articulen die geaccordcert zijn aan de Burgermeefteren

en Raad der Stad Arnhem,

Afin den Koning.

SIRE.
WY Gedeputeerde uyt de Burgermeefteren , Scheepenen en

Raad van Uwe Stad Arnhem, bidden U in aller ootmoedig-
heyt, om aan Uweonderdanigfteen getrouwfte Onderdanen dele
navolgende Articulen te accordeeren.

I.

De Vryheyt van Religie.

I. Toegeftaan met defelvc Vryheyt, die fy hebben gehad onder de Hcerfohappyr

der Staten Generaal.

2.

Vrye Exercitie van de Gereformeerde Religie in de Kerken defer Stad,

door de Tredicanten , die tegenwoordig m dienfi z,ijn.

I. Tocgcftaan in alle Kerken , die fy tot noch toe hebben gehad , uytgcnomen

degrootcKcrk , dewelke fal blijven voor de Catholijkcu.

XXXXX 3 Foffef.
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^ojfejfie en vYygebmyky^n alle haare goederen ^in manieren gelijkjnen

die beft m dit panier van de yeUftw , en in andere plaatfen , die Stjne

uilder-ChrifllijkJie Majejieyt door -fijne wapenen airede heeft gefubju*

geert, ofnoch m't toekomendefalfHbJHgeeren.
'*

3. Tofgeftaan.

4-

Confervatie van de Regeer'mge van de Magiflraten en derfelver Sup-

pooflen mitsgaders van de andere Offciantenfo langfy leven , en dat haare

Nakomelingen haarfiillenfuccedeeren in manieren als voorheen.

4. Tocgeftaan in gelijke forme als ly't felve hebben genoten geduyrende den tijd,

dat fy geweeft zijn onder de Heerfchappyc van de Staten Generaal.

Maintenu en (fonfervatie van de Rechten , Privilegiën , Conjltimen

der Collegienvande Cancelery en van de Reken-Kamers y metalhaa-

re Tapieren en andere Dependentien in conformite van de oude Privile'

gien der oude Hertogen en Keyfer Carel de V. (^lorienfler Memorie,

y. Toegedaan al't gene , dat fy hebben genoten geduyrende de Heerfchappyc deï

Staten Generaal,

6.

Dat alle Ohligatien op de 'Domatnen , op 't .panier van de P^elamv en

op de Stad Arnhem y als mede de Obligatienvan Particulieren voor de»

fengepajfeert en gegeven, gelijk, ook^alle andere wettige AElienenTre-

tenfienfullen bofidigTLijn en blijven j alsook,de ^uthentijkf Copyen van
d'Obligatien en andere Papieren, dewelke door het vluchten en tranfpor»

teeren vangoederen vanymandfouden mogen verloren z.ijn,

6. ToegeAaan tot faveur van alle de gene , die onder de Heerfchappye vanden
Koning , en van nietnand anders blijven Tullen.

7.

Dat al degene , die voornemens z^ijn , om van hier te vertrekken, mO'
gen verkopen al haar beweeglijke en vajie goederen.

7. Neen, maar dat al degevluchten wederom fullen mogen komen, die fulx

begecren.

8.

Dat aan al degene , die hier blijven willen , falgepermitteert zjjn ha*

/egevluchte Vrouwen » Kinderen en Goederen wederom te halen*

8. Toegcftaan.

En
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9'

En die uytgetrokkj^ z,ijn , dat die de vrjhep[uilen hebben , om weder-

»m hier te komen.

9. Toegeftaan.

IC5.

Ddt defe Stad en haare Burgeren nietfullen mogen overladen werden

met te grooten quantiteyt van Militie y en dat de gene ^ die hiergarnïfoen

fullen houden , [uilen betaalen de hujr van haare logementen , [onder dat

de 'Burgers o[te Inwoonders gehouden[uilen z.ijn , om de[elve in eeten en

drinken te onderhouden.

I o. Sal Si jnc Majcftcy t niet als nodig Gainifoen tot confervatie van de Stad daar

inleggen, ' twclk niec fal zijn tot laften van de Inwoonders , als alleen

voor enkel l^^'gys.

Daarom bidden vvy Uwe Alder-Chriftlijkfte Majefteyt metby-
fbndere devotie en ernft van ons te willen accordeeren de boven-ge-
mentioneerde poinden , U , SIRE verfeekerende , dat wy niet

fullen ophouden dag en nacht den almachtigen Koning der konin-
gen te bidden , dat hy Uwe Koninglijke Majefteyt wil zegenen met
alle hecmelfche en tijdelijke benedidien, en in goede gefontheyt
en voorfpoet bewaren.

Gedaan in 't Veld tot Latum op . . , den . . , 167%,

Geteekent

Mr, Louvois

Louis.

Op Pagina 507. behoort

De CAPITULATIE van ZUTPHEN.
Articulen en Conditien, die Monfr. de Soon van Vrank-

rijk, eenigfte Broeder van den Koning, D. Generaal en
Commandant en chef owcï de Armeen van Sijnc Majc-
fleyt , belieft heeft te accordeeren aan de Burger- Mecfters

en Inwoonders der Stad zmoherh

1. Dat[y[uilen behouden vrye exercitie van haare Religie»

2. Dat de Magiflraaten[uilen genieten de[elve privilegiën , daar van

fy
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fj inpojfejfte z^ijngeiveej} , fo Ungfy gexveeft z.{jn onder de Heerfchdppye

van de Staten Generaal,

3. 'Dat alle Jnwoonders en Gevluchte [binnen de Stad/uilen behouden

vryepojlfejfie van haare goederen , dewelke ook^ bevrijt fuilen blijven van

allepionderinge.

Gedaan in 't Veld voor Zutphen den 2^,/uny 1672.

Was onderteekent

Philippe ,

G. Kreying» Adrian Valh^ ^- '^- Ejfen,

Op Pagina 592. in fine behooren

DE NOTULEN
Gehouden aan de Mafienhroeker Kerk op den j. en ir.

Juny 1672. S. V. rcfpedivè.

Den 7. Juny 1672. zijn Gecommitteerden van Ridder-

fchap en Steden aan de Maftenbrocker Kerke vergaa-

dcrt gevvccfi.

Trdfentibus uyt de Ridderfchap.
Kou. op de- Adolph Hennk^van Raasfett T)roft van Twenthe,

•ringde is^'mcde Lambert Bernhart van Oer Droft van Follenhoe.
preWge- Joo(l Chriftoffer van 'Bevcrvo^rde,
u eert de

I >-. I j i

HeereLieu- Vmco Ripperda Colonne l. i

tenant Gene- Uyt CampCn. - I

Reynier Gansneb gen*. 1 engnagel. ,

Uyt Swoll.
*

Teter van Tutten,

Warner Crans.

GElcfen een miflive van de Heer GoofemjnHogers3\xv2,^xmtt^eT

der Stad Deventer, Gecommitteerdeter Gcneraliteyt, gefchre-

venuytden Haage den 15". delesmaants Juny ^ bekent maakende,

dat op de propofitie gedaan door Gecommitteerden van de Staaten

van Holland j ter Vergaderinge van haar Ho, Mag, van daags te

yooren den ^ by die Provinciën was goetgevonden , en by fijn Ed.

op
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op behaag van de Heeren fijne principalen daarin ook gecondefcen-

deert,datextraordinarircheaanfienlijkedeputatiennaardeKoningeH

van Vrankr'tjk^ en Groot 'Britaigne foude werden afgefonden , ten

eynde , aan de eene zijde by den hoogftgemelde Konink van Vranke

rijk^ té verfoeken openinge van de conditien , waar op fijn Majefteyt

{ich foude gelieven laten te difponeeren fijne wapenen niet verders

tegen defen Staat te gebruyken , en aan de andere zijde den hoogft-

gedachten Koning van Groot Britaigne mede te verfoeken , fich te

willen expliceren , aangaande de conditien, op de welke fijne Maje-
fteyt genegen is, fich met defen Staat tot een vrede te laten difpone-

ren , en fijne goede officien en coöperatien te willen gebruyken, om
de hoogftgedachten Koning van /^/^w^^ny)^ tot equitable conditien

te difponeren , Verfoekendc hy Heer Hogers, dat eenige Heeren met
volkomen authorifatie , om de Conditien van Vreede tot mecftefee-

kerheyt ende de vryheyt defer Landen te konnen helpen adjufteren,

alhier mochten werden gecommitteert.

Waar op zijnde gedelibereert,en geconfidereert,dat de Vergade-
ringe van Ridderfchap en Steden op reces zijnde gercheyden,en door
de tegenwoordige Oorlogs ongelegentheden geen vergaderingc

heeft konnen worden hervat, gelijk dan de Heeren van T)eventer tot

twee reyfen tot het houden van conferentie zijnde verfocht,het felv€

daar op hebben believen te excuferen,fo hebben de aanwelende Ede-
len ende Gecommitteerden der beydeSteden voor haar Sentiment
dienftig geoordeelt,dat dcGecommitteerde ter Generaliteyt behoor-

den te worden geauthorifeert , om met en nevens de andere Provin-

ciën de geprojecteerde handelinge mette Koningen van Frankrijk^

en Engeland tG helpen voortfetten, en op ratificatie, fo doenlijk, fluy-

ten , en mits wel lettende op de behoudenis van 't intereft van de re-

fpeélive Bontgenoten , confervatie van de Religie , Vryheyt , en dat

defe Tradaten onfe Geallieerden niet mochten umbrageren , en der

fel ver fecourfTen vertragen , 't welke aan de Edelen in de beyde Ste-

den zijnde, en de Magiftraten vandefelve fal worden bekent ge-

maakt, en mede fo doenlijk aan de Stad van "Deventer.

In deliberatie geleyt zijnde, in wat voegen de Provinciën van Fn>j-

land.Over-Tful, Staden Landen,ende de Landfchap Drente^hcü fou-

den konnen worden gedefendeert en bewaart , en d'een en d'andere
plaatfen by verdeylinge van troupes, niet buyten kracht van defenfie

worden gelaten : Is goet gevonden, fo veel de prefente Heeren aan-

gaat , t'authorifeeren den Heer Lieutcnant Generaal u^jha, om met
Y y y y y advijs
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advijs van andere Hooft- Officieren, in derefpedive Steden de trou-

pes j in Campen , Zvpol , Hajfelt , Swifnejluys , op %^veen , d'Om'
merfchans,tn by Coevordcn liggende,voor io veel dienftig fal worden
geoordeelt , by een te trekken , op den vyand een geduyrig wakent

ooge te houden, den felven te coftoyeren , teneyndedieplaatfete

fecundeeren, werwaarts heen de vyand het oog mochte wenden, ful-

lende de Provinciën van (^riesland en Stad en Landen werden ver-

fochr,haare troupes tot dien eynde, als tot der felver meerder fecuri-

teytftrekkende, mede te laten volgen,en employeren , en word de

Heer Ajlua verfochr, dit te willen feconderen , en fmakelljk makenj
En fal aan de Heeren van Deventer , fo doenlijk, hier van kennilTe

worden gegeven , om in gelijker voegen het felve te pradiferen met
de Guarnifoenen van Zmphen en Doesborg.

De Droften van Vollenhove en IJJelmnyden , fullen op het aan-

fchrijven van den Heer Lieutenant Generaal AyÏHiH fo veel manfchap

als doenlijk, doen inde wapenen komen , en daar fulx fal worden
nodig gevonden , naar toe te fenden , om ten diende van den Lande
te worden s:ebruykt , tot het welke de Heer Droft van Drenthe mede
fal worden verfocht.

Alfo tegenwoordig de Stad van Campen een Frontier word , en de
Stad Steenwijk^ achter buyten den aanftoot is liggende , fullen uyt de
Stad van Steenwijk, een j en uyt Hajfelt mede een Compagnie wor-
den genomen, en binnen Campen in garnifoen gefonden.

Groet gevonden dat de Heer Ontfanger Cray:s op morgen aan hec

Regiment van Colonnel IRjpperda fal betaalen een Leeninge , de
Heer Ontfanger Vnefe de volgende Lceninge,de derde Leeninge de
Heer Ontfanger Cransj en de vierde wederom d'Ontfanger Vrtefe.

Raakende de Compagnien binnen Deventer liggende,worden de

Heeren van Deventer verfocht, daar voor forgete willen dragen.

En de Compagnien van 't Regiment van de Heer Colonnel Jtter-

fum , liggende in andere plaatfen , fal aan de felve betaalt worden
een halve maant gagie, (onder dat daar mede gemeent wordende
Compagnien, betaalt zijnde tot den laatften December 1671. en fal

aan de Steden , waar in die in Garnifoen liggen, worden gefchreven,

voor haar fubfiftentie forge te willen dragen, onder belofte het te

Terfchietene te fullen rembourfeeren.

De Steden van (Jampen en Zvcol hebben aangenomen met malkan-
deren te houden alle foorte van correfpondentie.en malkanderen,ea
d'een d'andere , in cas van noot , met Militie en Materialen te fecon-

deeren

:
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deeren: Sullende dagelijx eenRuyter over en weer worden gefonden.

Ook goet gevonden , dat uyt Steenwijk^ 25-. Soldaten fullen wor-
den gefonden in Garnifoen op de R.edoute in 't Land v>2n Follenho ,

onder de conduite van een Vaandrich en Sergeant.

Neffens defe Schriftelijke refolutien was ook mondeling afge-

iprooken, en by de Steeden aangenomen

;

Dat de Voor-fteden fouden werden afgebrooken, in manieren dat

de eygenaaren haare Materialen bergen louden j en daar tegenseen

derde part van haare Huyfen of Molens ( na behoorlijke taxatie)

fouden dn^ gen , de refpeftive Steeden een derde part , en het Land
een derde part

;

Dat de Sluyfen fouden werden geopent;

Dat een Dam door 't Swarte Water foude werden gelcgt, de helfte

van de Over-TJfHlfche quota door de Stad Zwolle ofden Ontfanger
van ZalUnd , d'andere door den Ontfanger van FoUenho fbude wer-
den betaalt.

Dat alle empefchementen , ook Dijken, waar mede de Steeden

konden weren befchadigt, fouden geremoveert worden.

Den n. Junii 1672. Zijn Ridderfchap en Steeden op een

Extraordinaris byeenkomfte inde Mafte-broeker Kerke
vergadert geweeft.

P R jE S E N T.

Adolph - Hendnk^ vm Raasfeh

Droft van Twente.

Lamhert' Bernhart van Oer Droft

van l^ollenhove.

lohanBlankyoort Droft vanTjfel-

mttyden.

JSJicolaas (^hriflopher van 'Bever-

voerde Droft van Haexbergen.

Hendrikjv.m Coevorden,

uinthom van Haarfohhe,

Peter van Vjterveijk. tot ^lerdinkj

lohan Mnlert.

Hendrik^Bemmkjot Diepenhem.

Hendrili^BentmkjotJI 'erkeren.

Cerhart Sloet Rentmeefter van
'Twente,

Derk^van Voerft tot Hagenvoerde.

Eufebim Bentwkjot Schoonheeten.

Wilt van 'Broekhfijfen Commm"
deur,

Balthafar 'Rammelman,
(jerhart Sloet de longe.

Ceorg Maximtliaan vm Heydett

Capiteyn.

Hermen lan (jrubbe Capiteyn,

Jan ZJntco de f^os van Steenwijk:

Jan van Keppel.

Dirk^Ludolph van Keppel.

Jan (jodfrid van ZJyterwtjk*

Joachim de Baek^.

Steven- Cafpar Blankvoort tot (^ol-

lendoorn.

Yyyyy 2 Hen^
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Hendrik Schaap ten Dam, Deventer.

Gerhart van Echten. i Door as Bijfchop van Mnnfier be^

Herman van HeerAe.
j

legert ^ hadde hier geen (jcdepu*

Ifaakjvan Vyterxvijkjoe Heemfche. teerde.

Peter van Voorfl

Boldewijn van Laar tot Lamjloe,

Otto van Bellinkhaave,

Elbert u^nthonii van Pallant»

Jocfl-Chrijlopher van Bevervoerd.

Campen,
JohanGafneb gen'. TengnageK

Hendnk^Crachtfen Stujr?»an.

Swol.

Peter van Putten.

Warner Crans.

Zijnde mede ter Vergaderinge verfocht en gecompareert . .•

Bernfamv Droft van Drente.

Als mede de Gecommitteerde van Hajfelt en Steenwijk^, ende
gecompareert

UytHaiTelr. 1 Uyt Steenwijk.

lohan Stfidich. FrederikjVtnoldts,

.ArnoldWaterham. Werhart ter Stege , Secretaris.

Hendnkjvan Benthem.
\

Gerefumeerthet gcbefoigneerde van de Gecommitteerden uyt de

Ridderfchap en Steeden alhieraan.de Maftebroeker Kerk verga-

dert geweeft zijnde den 7. defes i is goet gevonden 't felve te arre-

fteerenenmecn refolutie vande Ridderfchap en Steeden by defen

te converteercn.

Is goet gevonden dat de Compagnien,ro in de garni(ocnen,als in 't

Leger zijndc.egalijkfuUen worden betaalt, volgens vorige refolutien.

Dat ook gefchreven fal worden aan de Provintien van VYÏejland

en Staden Lande , en de Landfchap Drente , om te verfoeken , dat

de felve eenige Gecommitteerden herwaarts believen naar toe te

fenden , om gefamentlijk inalle voorvallen te delibereerenen te re-

folveeren over 't geene , men ten dienflc van den Lande in 't gemeen
en defe Provincie in 't byfondcr , (al bevinden te behooren.

Wordende ook de prefente Edelen met de refpedive Steeden ge-

authorifeert, ten meeften dienfte van de Provincie , en van de Rid-
derfchap en Steeden conjunclim , en privatim forge te dragen ende
tevi^iieeren , fo en als fy ten meeften dienfte fullen bevinden te be-

hooren , gevende malkanderen fo veeic mogelijk communicatie.

By defe Vergadering wierden ook verfocht door den prefidee-

rende : De Heeren Lieutenant Gener^ial A^Iva en Coionnel Haarent

diÏQ
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die men naderhand verftaan heefc,dat daar zijn geweeft.maar deVer-
gaderinge was al gefcheyden , zijnde die ook in tnrba en oneenig.

Langen tijd werdende door gebracht over de formaliteyt van be-
fchrijving, en proteftaticn, dat yder na ouder gewoonte geen brief

had gekregen, dat die van Hajfek en Steemvijk^nht behoorden te

zijn verfchreven , noch ter Vergaderinge of Stemmen geadmitteert:

't welk aan de andere zijde op de extraordinaris ongelegentheyt

wierd geëxcufeert.

Gelijkecavillatien vielen mede, over Officien , en voornamcnt-
lijk over een Deputatie, om te handelen over de contributie met
denVyand, werdende aan d'eene.zijde daar op aangedrongen , en
over te doene omvrage , aan d'ander zijde geweygert.

De byeenkomfte was uytgefchreven tegen 's daags te vooren in

Campen te compareeren , maar fonder efFed , doch niet /onder con-
teftatien , vermits de Heeren van Zwol haar deden excufeeren , wil-

lende komen aan de Maftebroeker Kerke, verfcheyden andere Le-
den daar over te oiiyreden , wilden daar na niet wachten , doch eyn-
delijk haar laten gefeggen.

Op Pagi?m 806. behoort het Octroy vanSvi^ HoOG-
H E Y T gegeven aan die van Blok-ztjL

WILHEM HENDRIK by der gratie Gods Prince van

O R AN G E , &c. Allen den genen die defen jegenwoordige

, Onfeopene Brieven fullen {ien , hooren leefen , ofte v/orden ver-

toont , Saluyt : Doen te weten , dat Wy aandachtelijk hebben gelet

op de Supplicatieaan Ons gedaan by Burgermeefteren ende Regeer-
ders van de Schanfe van 5/o4.2-^A mitsgaders op de MifIive,op 't fub-

jed van dien,aan Ons geaddrelTeert,door de Heeren Gecommitteer-
de Raaden van de Edele Grootmogende Heeren Staten van Holland

GVtdtWeft-F'nejlmd 'm Wefi-VrieJlandQn t Noorder-panier , ende
rypelijk overwogen, hoe veel de gemeene fake gelegen is aan de con-

fervatie ende goede regeeringe van dien ; Ook wel geconfidereert

den goeden yver, die de Supplianten ende haareVoorfaten , van al-

len tijden, ende noch onlangs in 't expelleeren vanden Vyand, en
reduceeren der voornoemde Schanfe onder de gehoorfaamheyt van
defen Staat, Ons ende het gemeene Vaderland hebben betoont,ende
be.wefen , ende genegen zijnde ter bede van de Supplianten, om de-

Yyyyy 3 felve
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felve meer en meer te cnconrageren , ende in meer andere diergelij.

ken y ver te ontfteeken; Hebben Wy defclve geconfenteert, vergunt

ende gco<flroyeert ,
gelijk Wy aan defelve confenreeren, vergunnen

ende odroyeeren by defen : Eerftelijk een generale confirmatie, van

alle en yder der Rechten, Ordonnantien ende Privilegienjfo raaken-

dede Adminiftratievan de Juftitie als Politie , foals hun voormaals

zijn geconcedeert, toegeftaanendeuytgegeven , &:c. End-e op dat

alle Neeringen , Hanteeringen , Koopmanfchap ende Scheepsvaart,

tot 'Blokzijl te beter floreeren , ende de Burgerye in de meefte vrede

en eenigheyt foude biyven geconferveert , hebben wy defelve mede
geconfenteert, vergunt ende geodroyeert, confenteeren , vergun-

nen en odroyeren by defen , om aan Ons over te brengen als nu voor

d'eerftemaal , en i^o voorts van Jaar tot Jaar, acht bequame Mannen,

om daar uyt vier by Ons gekofen en aangellclt te werden tot Schee-

penen, ten eynde defelve, neffens dedrie Burgermeefteren , fuUen

wefen Rechteren over alle faken van Juftitie aldaar , mitsgaders in

den bedrij ve ofonderhorige Land van dien voorvallende, &c. Sul-

lende haar tot dien eynde toegevoegt werden een en Secretaris of

Gerechts-fchrijver , alles op de wij fe fo ende gelijk men gewoon is

endepradifeertin de Steden van het voorfz Noorder- .^artier, &c.

En dat men van de Sententien by Burgermeefteren en Scheepenen

gewefen , niet anders fal mogen appelleren, als aan den Hove van

Holland ende Weft-Vriefland , &c. Gelijk dan ook tot dien eynde

jn't beleyt van de ProcelTen,fal gevolgt werden de Inftructie van den

Hove van Holland , &c. Gedaan in het Leger by Bodegrave den

ip. Odober, Anno 1672. ( Was geteekent) G. H. PRINCE
D' O RANG E. ( Lager ftont) Ter Ordonnantie van fijn

HOOGHEYT (en was geteekent) /. C. Huygens, hebbende ter

zijden op 't Spatium gedrukt het Wapen van fijnHOOGHEYT
op een Roode Ouwel , overdekt met een Papieren Ruyt.

Dit Odroy is door Sijn Hoogheyt by een nadere Ade op den

i^.Dec. 167^. geconfirmeert en geamplieert met de crimineele

Juriididie,

w
Extrad uyt fcekercn Brief wegens Couvorden

,

Behorende op pag, 601.

Eynige dagen voor het beleg van Coevorden, ende na het over-

gaan van de Provincie van Over-T/fnl aan de vyandlijke vol-

keren
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keren van Keulen ende Mnnfler , is door den Vice-Commandeui:

lohm van Bmum , Luytenant Colonnel binnen de voorfz FortrefTe

geintercipieertfeekereMiirive, gcfchreven byeenen Klaas Kok^,

Burger ende Wijnhandelaar binnen Zwol , ende geaddrefïeert aan

N .. Sajfema, Burgermeefter van meergedachte Stad (^oevorden y

contineerendeinfubftantie, dathy Burgermeefter de faken in alle

ftilte ende Tonder opvattinge van eenige fufpicie, daar heen wilde

dirigeren , dat de Burgerye mochte worden afgefchrikt tct het uyt-

houden van een lange belegeringe, maar veel eer geinduceert tot tij-

dige overgifte , en voor en aleer dat baare huyfen door de vuyrwer-

ken fouden wefen geruïneert, in navolginge van het loffelijke exem-

pel (fo hy feyde) der Over-YfiTulfche Steeden, die daar door alle on-

heyl ende fchade hadden voorgekomen,konnende hy KokJciem ende

de Burgerye vetfeekeren, dat fy de Vorften van Keulen ende Ms^n-

fler fouden bevinden te zijn milde ende goedertierene Heeren ,
ende

onder welkersRegeeringefy alle teekenen van gunfte fouden gevoe-

len, verfoekende daaromme ook de Militie door fachte middelen al-

lengskens te willen aanraaden,om niet telange te opiniatreren.Doch

dees Miffive, gelijk gefeyt ,
geintercipieert zijnde , is by de voorfz.

Commandeur , na dat den felven aan eenige Officieren gecommuni-

ceert was , achter gehouden , ende ondertufTchen naauw reguard ge-

nomen op alle de adien van den voorfz. Burgermeefter Sajfema;

fonder dat men heeft konnen vernemen, dat eenige meerdere intel-

ligentie tuffchen defe voorgenoemde Pcrfoonen , dcfen aangaande is

gepaffeert, of by den Burgermeefter Saffema, yet ondernoncen ,

't welk met het gedane verfoek quarae te accordeeren.

GOPYE,
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C o P Y E
van

BRIEVEN,
Refo]iitien,Placaten,DecIaratien,Alliantien5&c.

in 'tVERWERDE EUROPA geallegeert.

Numo- r.

Advijs vanMonfr.de Lionne aan den Koning van Vrankrijk.

Behorende ep Pag: 144.

E tegenwoordige confti-

tutie van de Uytlandtfche
faken eyfcht niet anders j

SIRE, van de Ko-
ninghlijke voorfichtig-

heydt van IJv/ Majefteyt , als dat zy
retardeerde voor eenigen tijdt den Oor-
logh met Spanjen : Den Krijgh die

oniftaan is tuflchen Engelandr en de

Vereenighde Provinciën , is de befte

cccafie, die men foude konnen wen-
fchen , die de Goddelijke voorfienig-

heyt doet v^aflèn aan Uw Majefteyt

,

niet alleen om de felve te maken ar-

biter van de difFcrenten , tuflchen de

twee Natiën, waarop 2,y de felve mo-
gen uyt putten met weynigh onkoften

(als zijnde d'eenighfte machten , die

konnen ende behooren haar te enga-

geeren tot de befchermingh ende ver-

weeringh der Spaanfchc Nederlanden)
en de felve redigeeren tot fuiken ftaat

dat zy het niet konnen doen , ook wan-
neer zy wilden ; By aldien maer Uw
Majefteyt belieft te formenteren defen

OorJogh , op dat Zy duyre ; d'Engel-

fche fullen haar vinden geobligeert,

aan tefoeken d'Alliancie ende vriendt-

fchap van Uw Majefteyt, endcVer-
eenigde Provinciën fullen dependeren

van uwen wille , als van nooden heb-

bende Uwe affiftentien ; En beyde

fullen vervallen zijn tot d'onmogelijk-

heydt, van fich t'oppoferen tegen da

gerechtige defleyns van Uw Majefteyt.

Maer by foo verre U Majefteyt onder-

neemt yets tegens de gefeyde Provin-

ciën buytens tijds, en al te prematuer

,

voor dat Uw Majefteyt verfeekertzy

dat de krachten van die twee Nagebue-

renzijn gantfchelijk neder geflagen

,

Uw Majefteyt fal fien het Theatre ver-

andert in een oogenblik tijdts , ende

dat die lelve forces , die haar altans em-
ployeren tot haar onderlinge ruyne,

fullen fich vereenigen door hctmocif.

en maxime van een machtigher ende

hooger intereft , tot defenfie van dat

gemeen Bollewerk.

't Sal zijn een trek van grootevoor-

fichtigheydt , SIRE, haar te laten

ageren, enfichdeftrueren onder haar

feit, hetfpelvan verre aantefien, en

't vuur konftclijk aan te blafen ,
groot

gerucht ende bohay temaken tot de-

fenfie van de Hollanders onfe Gealli-

(a) eerden,



eerden , haar van tijd tot tijd trooJlende

mee eenige kleyne afliftentien , en haar

laten al den laft van den Oorlogh op
den hals : Toe datU Majeftey t hiar fie

inftaac van fich niet te konnen langer

oppoferen tcgens de conqueften die U
Majefteyt in fijn geeft heeft ghefor-

meerc.

Het geene meeft te vrcefen ftaat

,

SIRE, in defe verwachcinge , dat

foudezijn eene Ligueenconfoederatie

van Engelandt ende Sweeden met het

hu/s van Ooftenrijk, Waar toe de Hol-
landers felf wel mochten inclineren, en

d'andere Noordfche Princen, d'erva-

rentheydt van de voorgaande tijden

,

en de kennis van de tegenwoordige

,

obligeren my , S I R E , te verklaren

in alle ingenuiteert datter niet meer fa-

taal aan defe Kroon foude konnen ge-

beuren , als foodanigen Ligue ende
Vereeninge.

NumO' 1.

TRIPLE ALLIANTIE.
Beheorende opTag: 14^.

DEwijl door Godts genade de Door-
luchtighfte en Grootmachcighfte

Vorft en Heer, Heer Karel de Tweede,
Koning van Groot- Britanje , Vrank-
rijk en Yrlandt, Befchemer des Ge»
]oofs,&c van d'een , en de Hoogh-Mo-
gende -l eeren Staten Generaal der Ver-
eenighde Nederlanden van d'andere

2ijde , met Godtvruchtit^e en vierige

yver , en mer onvermoeyde arbeyd dus

verre befighzijn gewceft , dat d'onee-

nigheden en vyandtfchappen , tufiTchen

dedoorluchtigfte Koningen vanVrank-
rijk en Spanjen gerefen , en die nu tot

een droevige en fetr heftige Oorlogh
uytgcborrtenzijnjmochten neer gelegti

en het Saadt en de Wortel van 't voort-

kruypend quaat van 'c begin af vcrftikt

en afgefneden worden ', op da*- niet
' miflfjhien d; geheele Chriftelijke We-
relc fou gefcieyden en gefcheurt wor-
den , en defs brand fich wijt en breet

deur geheei Europa uycbreyden ; en
dewijl, om defe oorfaak , de voorge-

dachte Heer Koning, en de Heeren
! Staten, door huT Gedeputeerden en
;

Gemachtigden, in den Haag.op de dar-

^

tiende v:in )anuanus Oude, endedrie-

;

en-cwiati.^hfte Nieuwe-ftijl, left-leden,

in een onderling Verdrach hebben bc-

willight , ( en dit op voorwaarden , die

fonder twijfFel in defe ftaat der faken

aan geheel Europa aangenaam fullen

zijn , 't welk zy daar na ook door plech-

telij ke Ratificatie hebben bekrachtigt

)

daar in zy de redenen en middelen heb-
ben begrepen , door de welken de
vruchtbare Vrede tuflchen deverfchil-

lende Koningen haaftighlijk en vey-

lighlijk gevordert, en vernieut fou kon-
nen worden j en dewijl daar-en-boven

de voorgedachte partyen op een feer

vriendelijke wijfe de Dooriuchtigfte en
Grootmachtigfte Vorft en Heer , Heer
Karel , door Godts genade Koning en
Erf-vorft van Sweden , Gotthen en
Wenden, Grootvorft van Finlandt,

Herrogh van Skania , Efthonia, Lijf-

landr, Karlelia , Bremen , Verde , Stet-

tijn, Pomeren, Kaffubia en Wanda-
lia , Vorft van Rugia , Heer van Ingria

en Wifmar , Paltsgraaf aan de Rijn ,

Hertogh van Bayen , Gulik , Kleefen
Bergen ; verfocht en genodight hebben
dat Jiet hem believen fou , als een voor-

naam Lid, zijn vlijt en arbeyd tothet

felfdeeyndete hefteden , en de voorge-

dachte Handelingh en Verdrach felf

ook t'ondertekenen ; en dewijl echter

in die tijdt de Doorluchcighfte en uyt-

fteekenfte Heer Chriftophorus Delficus

Burgh-graaf en Graafvan Dhona, Erf-

heer in Karwinden , Schlobitten , Bor-

kersdorf, Stokkenfelt en Fisbach, Velt-

Maarfchalk, Krijghs-Raat , en Extraor-

dinarij
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dinaris AmbalTadeur van 2,ijn doorluch-

tigfti Koninklijke Majefteyt van Swe-
den , gelijk ook de Heer Geraldus Ap-
pelboom , E» f-heer van Suderby, Hof-
raat 5 en Extraordinaris Afgefant van

de felfde Koninglijke Majefteyt van
Sweden , de voorgedachte Handeling

naauwelijks plechtelijk in 's Graven-
haagh hebben konnen onderlekenen

,

eer de voorgedachte Heer Extraordi-

naris AmbafTadeur van Sweden, in En-
gelandt , derwaarts hy zijn reys fchikte

,

met de hoogh ft-gedachte Koning van
Groot Brittanje, van eenige weynige fa-

ken , tot de voorgedachte handel beho-
rende , gefproken had : foo hebben
nochtans de Heeren Minifters van
Sweden , op dat de feer goede en op-
r chte mening en inficht van de Door-
luchtigfte Koning van Sweden fouden
blijken , niet willen nalaten om het in-

ftrument , van die faak gemaakt , in de
felfde dagh en tijdt t'ondertekenen , en
gaarne toegeftaan dat'er een ledige

plaats in 't voornaamfie Tradlaat voor
hun goedertierenfte Koning en Heer
geliten fou worden. En dewijl de ge-

fcyde Koning van Sweden , hoe wel

hy dit Tra<Saat noch niet had doen on-
dertekenen , ondertuiïchen echter niet

m-gelaten heeft zijn vlijt en plichten

over al , daar men geloofde dat fulks tot

gemeen nut fou ftrekken , metdege-
feyde Koning van groot Britanje, en de
gefeyde Heeren Staten , naar zijn ver-

mogen , aan te wenden , om het meer
gedachte eynde en oogemerk te ver-
krijgen, en daardoor niet weynig heeft

geholpen, om de Vrede, daar toe al

-

ree uyt het geen , dat gebeurt is, meer
hoop dan te voren fchijnt, te bevorde-
ren y foo heeft men eyndelijk dicnftigh

geoordeelt de lefte hand aan dit werk te

fetten. Dieshalven de Gedeputeerden
en Commiftariffen van de gefeyde
doorluchtigfte en grootmachiigfte Ko-
ning van Groot Britanje, de hoogh-ge-

bore en Doorlugtige Vorft, Heer Rob-
bert, door Gods genade Paltsgraafaan

den Rijn, Hertogh van BayerenjKum-
brien, &c. mede-genoot en Ridder van
de vermaarde Ordening van de Kouf-
febant, gelijk ook de Doorlughtige en
hooghgebore Heeren , Orlandus Brid-

geman. Ridder van 't Gulde Vlies, en
Baron , Bewaarder van 't grcote Zegel
van Engeland

; Johannes Baro Roberts
de Truro, Bewaarder van het befonder

Zegel des voorgedachte Konings van
Groot Britanje ; Georgius , Hertog van
Bukkingam , Georgius Hertog van Ai-

bemarle, enCapiteyn Generaal van de
Heyren des voorgemelde Doorluchtig-

fte Konings van Groot Britanje, en ook
OverftederRuytery, beyde ook Rid-
ders en mede-genoten van de gefeyde

vermaarde Ordening des Kouflebants;

Hcnricus Baron van Arlinghton , en
Guiljelmus Morice, Ridder van 't Gul-
de Vlies , en Baron , Secretaris van de
primare Staat by de gefeyde Doorlug-
righfte Koning van Groot Britanje: ge-

lijk ook de voorgedachte Heer Extraor-

dinaris AmbaiTadeur van Sweden,Heer
Chriftophorus Delficus , Burg- graafen
Graaf in Dhona , en daar beneffens de
wel Edele Heeren , Heer Johannes
Meerman , Oudt-Burgermeefter der

Stadt Leyden,en ordinaris Gedeputeer-
de ter Vcrgaderinge van de Heeren
Staten Generaal der Vereenighde Ne-
derlanden , en de Heer Johannes Bo-
reel , Oudt-Burgermeefter der Stade

Middelburgh, en Extraordinaris Gede-
puteerde ter voorgedagte Vergadering,

beyde Extraordinaris Ambafïadeurs der

gefeyde Heeren Staten , uyt kracht van
hun Volmachten ( welker kopien aan
het eynde van dit inftrument van
woord tot woord ingevoegt zijnjop de-
fe volgende wijfe over een gekomen
en verdragen zijn.'

Dat de Doorluchtighfte Koning van
(a z) Sweden
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Sweden als een voornaamLid in^t voor-

genoemde Tra(ftiac en Verdrag aange-

nomen en ontfangen fal worden , ge-

lijk hy, uy[ kracht van die tegenwoordi-

ge , aangenomen en ontfangen wordt

,

die dieshalven ook fich felf tot alles , in

het felfde Tradtaat begrepen , fonder

gantfchelijk yers uyt te fonderen , ver-

bind , even als of hy het meergedaghte

Tradtaac van 't begin af door zijn Am-
bafifadeurs had doen fluyten en teke-

nen ; En in defer voegen het gefeyde

Traótaat, van d'eerfteoogenbiikafde

vorm en felfftandigheyt van een Triple

Alliantie , ofdrievoudigh Verbond had

gehad ^ Om welke oorfaak ook men
nodigh geoordeek heeft dat het meer-
gedachte Trad:aat hier van woordt tot

woordtingevoeght fou worden.
II

En op dat defe Triple Alliantie, of
dit drievoudigh Verbondt op vafter

grontveften fou fteunen.foo is uytdruk-

kelijk verdragen en befloten , dat tuf-

fchen de doorluchtigfte en grootmaeh-
tigfte Koningen van Groot Britanje en
Sweden , en de Hoogh-Ivlog: Heeren
Staten Generaal der Verecnighde Ne-
derlanden altijdt een vafte en bondige
Vriendtfchap en Verbondt fal zijn , en
b!ijven,en dat het felfde foo crnftighlijk

en oprechtiglijk onderhouden en nage-

iomcn fal worden , dat yder der con-
traderende partijen des anders voor-

deel , nut en waardigheyt van harten

en getrouwelijk fal pogen te vorderen

,

en alles, dat daar tegen ftrijd, op de befte

"vvijfe af te weeren.

III.

Tot welk eynde , en om onderlingh

malkandcrs Rijken , Landtfchappen en
Onderdanen te befchermen , en de

Hecrfchappyen , Rechten , Vryheden

,

Onbelaftheden , Koophandelingcn

,

Verbonden , en aangenome gev/oon-
ten, foo te Lande , als ter Zee , te bewa-
icn;Ookd'oude Verbonden en Trakta-

ten , door welker kracht en vermogen
de gefeyde Koningenen Koninkrijken
en de gefeyde Staten fich onderling

voor de 'en aan malkander verbondea
en verplicht hebben , vaft en onverbre-
kelij k fullen blij ven

.

IV.
Gelijk ook de voorgedachte partijen

niet alleenlijk verplicht fullen zijn alle

hun vlijt en naarftigheyt hier in te he-
fteden , dat de Vrede tuflchen de gebu-
rige ftrijdende Koningen op het fpoe-

digfte gefloten , en daar na ongefchon-
den bewaart fal worden:maar dat (y ook
hun plichten , foo veel als hen mogelijk
is, fuilen aanwenden, op dat geheel

Europa de Vrede, daar foo feer naar ge-

wenfcht wort, lange tijd,mach genieten

en befitten , en op dat alles geruftelij-k

in die ftaat mach blijven, daar in het
deor de plichtelij ke Verbonden van
Vrede geftelt fal zijn , en op dat de fel^

den ook oprechtighlijk en getrouwelijk

onderhouden en waar-genomen wor-
den.

V.
Maer indien het gebeurde dat dit

vriendelijk voorftel der Bondtgenoten
verkeerdelijk, en ('t welk Godt beliefte

verhoeden) ten erghften wierd opgeno-
men , en dieshalven miflchien aan ye-

mand van de Bondgenoten een ontijdi-

ge wraak , ofook Oorlogh van yemand
der nieuwe Oorlog-voerders , of van de
genen , die fich aan hun zijde begeven
mochten hebben , of van andere Staten

wierd aangedaan, foo fullen de Bondge-
noten gehouden zijn malkander ge-

trouwelijk by te ftaan , omallegewelt
af te weeren , en malkander van weêr-
zijden, en hun Koninkrijken, Land.-

fchappen, Heerfchippyen ,Rechten en
Vryheden te Water en te Landt hcftig-

lijk te verdedigen : en niemand van hen
fal vermogen van defe trou van onder-

linge byftand , en gemcenc Garantie af

te ftaan , en de felfde na te laten , voor
dat
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dat fy malkander van 't gevaar hebben

verloft > er d'onderlinge uytkomft van

voldoening en veyligheyt bewefen.

Dit geflote Verdragh, en alles, en

yder dingh in 't befonder daar in begre-

pen fal van de gefeyde Heercn Konin-
gen van Groot Britanje en Sweden

,

en van de gefeyde Heeren Staten Ge-
neraal der Verecnighde Nederlanden,

door open Brieven , met het groot Ze-
gel verfterkt, in behoorelijke en auten-

tijke forme , binnen drie naaftkomen-

de maanden,ofeerder,foo fulks gefchic-

den kan y beveiligt en geratificeerc , en
d'onderlinge inftrumenten der ratift-

catien binnen de voorfeyde tijd uytge-

wiflTek worden.

Tot verfekering, en grooter bekrag-

tiging van al 't welk wy Heeren Gede-
puceerdcns , en Commiflariflen van
fijn gewijde Koninklijke Majefteyt van
Groot Britanje , gelijk ook de Heer
Extraordinaris AmbafTadeur van zijn

gewijde Koninklijke Majefteyt van
Sweden , en daar beneiïens de Hee-
ren Extraordinaris Ambafladeurs der

Hoogh-Mog: Heeren Staten Generaal
der Vercenighde Nederlanden dit In-

ftrument hebben ondertekent, en met
onfe Zegels beveftigc. Gedaan te Wefl-
Muniler, in 't Koninklijk Paleys, op
den vijf-en-twintigfte van ApriI,Oude-
ftijl, in 'tJaar Sefthien hondert acht-en-
tfcftigh.

Was geteekcnt>

Ruhert.

(L.S.),

Orl. Bridgema»,

(L.S.)
Bukk'tngam,

(L.S.)

^rlifigton.

(L.S.)

Albermarlè,

(L.S.) •

*J.
Meerman.
(L.S.)

Joh. Boreel.

(L.S.)

Numo. 3.

Perpetueel Edid en Eeuwig-
duurende Wet.

Behorende op Pag: 153.

DE Staten van Hj^llandt , cnde
Weft - Vrieflandt 'tebben , naar

voorgaande befchrijvinge, endc naar

rijpe deliberatie , ende coramunicatien

in de ordre van de Riddcrfchap ende

Edelen, midtsgaders in de refpedive

Vroedcfchappen gehouden, by eenpari-

ge overgifte , cnde concurrentie van

alle de Leden , voor een perpetuel

Edi6t , en Eeuwighduurende Wet , tot

voorftandtvande Vryheydt, midtsga-

ders tot confervatie van de eenigheyt

,

ende van de gemeene rufte ; gearre-

fteert , en vaft geftelt , gelijk gearre-

fteert, en vaft geftelt worden by de-

fen de pointen , en Articulen hier na

volgende

:

I.

Dat de facukeyt van verkiefinge

of befchrijvinge in de ordre van de

Ridderfchap ende Edelen, midtsgaders

de nominatie ende verkiefinge van

Borgerraeefteren en Vroedtfchappen

,

Schepenen ende alle andere Magiftra-

telijke bedieningen in de Steden fal

blijven aan de ordre oftedcbefchreve-

nc Heeren van de Ridderfchap ende

Edelen , midtsgaders aan de Steden re-

fpedive,foo als die aan haar by oude ge-

bruyk of by Privilegiën ende Odlroi-

jen is geconfirmeert of geconcedeert,

of noch geconfirmeert of geconcedeert

foude mogen werden , daar van by de-

lelve de vrye exercitie van dien con-

form de Wetten ende Privilegiën fal

verblijven , fonder dat de voorfz. be-

fchrijvinge , nominatie ende verkiefin-

ge of eenige gedeelte van dien oyt of

oyt daar van in 't geheel ofte ten decle

(a 3) aan
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aan yemandt fal mogen werden gedefe-

reert en overgegeven
II.

Dat infgelijks de Amptea , Offi-

cien , bedieningen en beneficicn jegen-

woordjgh ftaande ter collatie van de

Heeren Staten van HoUandt en Weft-

Vrieflandt , aan de felve fal verblijven

,

Ibnder yets daar van te mogen werden

afgegeven j welverftaande dat hier on-

dern iet begrepen werden de Militaire

Ampten en bedieningen, die in de

Campagnie of expeditie te Water ofte

Lande fouden mogen komen vacant te

vallen , welken aangaande haar Ed;

Groot-Mog: by nadere difpofitie , al

fuiken voet en ordre fullen beramen

,

niet alleen op de provifioneele beftel-

linge van dien , maar ook op de bcge-

vinge ten principalen , als de felve ten

meellen dienfte van den Lande fullen

bevinden te behooren.

HL
Dat wijders haar Ed: Groot-Mog:

niet alleenlijk hare bewilliginge entoe-

ftemminge noyt anders fullen geven,

maar ook de fake ter Generaliteyt met

alle efficacie daar henen helpen dirige-

ren , ten eynde ook by de andere Bont-

genooten , ende fulks by eenparige be-

williginge of gemeene concurrentie

van de felve door eene confonante Re-
folutie van haar Hoogh-Mog: geftatu-

eert en vaft-geftelt moge werden, dat

die gene die oyt of oy t fal of fucceflï ve-

lijk fullen werden gebruykt tot Capi-

teyn of Admiraal Generaal j ofook in

beyde de voorfz. Charges , of wel die

gene aan de welke onder eenige andere

titul het opperfte commandement over

de Militie te Water of te Lande fal

werden gedefereert , niet fal of fullen

mogen wefen of blijven Stadthouder

van eenige Provincie of Provinciën
;

en voor foo veel de Provincie van Hol-
landt en Weft-Vrieflandt belanght,

dat niet alleen niet die gene die het

opperfte commandement over de Mi-
litie te Water ofte Lande toevertrouwt

fal wefen , maar ook niemandt anders

tot Stadthouder van de felve Provincie

gemaakt fal mogen werden ; Doch dat

de voorfz. Charge in alle manieren fal

zijn ende blijven gemortificeert , en de
Heeren Gecommitteerde Raden in
de refpe(5tive Quaftieren aanbevolen
gelaten , volgens hare Inftrudlie , dé
noodige ordre te ftellen , en de ver-
eyfte voorfieninge te doen op de faken

by abfentie van haar Ed: Groot-Mog:
voorvallende, ende waar op promp-
te difpofitie vereyfcht foude mogen
werden.

IV.
Dat tot volkomen vaftigheyt van het

gene voorfz. is, ende tot onderlinge
geruftheyt van de Edelen ende Steden
alle de Heeren jegenwoordigh in de or-

dre van de Ridderfchap befchreven ,

of in de Vroedtfchappen verkoofen >

en die noch naarmaals in de Ridder-
fchap befchreven of tot Vroétfchappen
verkoofen foude mogen werden , by
folemnelen eede fullen verklaren de
voorfz. pointen heylighlijk en oprech-
telij k te fullen mainteneeren,ookgeen-
fins gedoogen dat daar jegens eenige
indracht of infradtie gefchiede , veel

mm oyt of oyt eenige propofitie doen
of doen doen die daar jegens in eeni-

gen decle ftrijdig foude mogen wefen ,

ende dat voorts ook den cedt van de
Heeren ter Vergaderinge van haarEd:
Groot-Mog: comparerende, daarme-
de in de bondighfle en krachtighfte for-

me fal werden geamplieert ; Dat ook de
Raadt-Pen fionaris in der tijdt insgelijks

by eede fal werden verplicht alie de
voorfz. pointen , foo veel in hem is , te

fullen mainteneren ende ftaande hou-
den , fonder daar jegens oyt of oyt di-

redtelijkof indiredelijk eenige propo-
fitie of omvrage te fullen doen , veel

min condufie formeren.
V.Dat
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V.
Dat wijders mede tot meerder vaftig-

heyt van het voorfz. derde poinéthet
felve uytdrukkelijk inde Inftrudtie foo

voor een Capiteyfï als vooreen Admi-
raal Generaal fal werden ingelijft, en
de geëligeerde by eede verplicht niet al-

leenlijk daar jegens noytdireótelijk of
indirc6teli|k eenigh verfoek te fullen

ooen,veel min toeleg te maken direóte-

lijk of indire<ftelijk ; Maar ter contrarie

fulks by andereu , buyten vermoede

,

gefchiedende , het felve te fullen tegen
gaan , en her Stadthouderfchap , foo
hem t'eenigen tijde die digniteyt by ee-

nige Provmcie mochte werden geof-
fereert , te fullen refuferen , en van de
handt wijlen.

Formulier van Eedt op de hovevfiaavde
Articulen te doen hy de Heeren van de

Ridderfchap en EdeUn , mitsgaders hy

de Borgermeefieren , en Vroetjchappen

van de Steden : als mede hy de Heeren
comparerende ter Vergaderinge van de

Staten van HoUandt , en Wefi- Vries'

landt.

JK beloove en fweere het bovenftaan-
de Eeuwigh Edid , mitsgaders alle

de poinflen , en Articulen daar inne
vervat, heylighlijk en oprechtelijk te

fullen mainteneren , ook geenfins te

fu'ilcn gedoogen dat daar.tegenseenige
indraght , of infraöie gefchiede , veel
min oyt of oyt eenige propofitie , of
fldvijs te fullen doen,ofgeven,noch ook
te fullen doen doen , ofdoen geven die
daar tegens in eenigen dcele ftrijdigh

fouden mogen wefen

.

Soo waarlijk moet my Godt Al-
machtigh helpen.

'Formulier van Eedt voor de Raadt-
Fenfionarif in der tijdt.

IK beloove , en fweere het "Bbven-

ftaande Eeuwig Edidjmitsgaders alle

I
de poinden, en Articulen daar innc

I

vervar, foo veel in my is te fullen main-
' teneren ei, ftaande houden , fondcr

j

daar jegens oyt of oyt , diredelijk of

I

indiredelijk eenige propofitie of om-
vrage te fullen doen, veel min conclufie

formeren.

Soo waerltjk moet my Godt AU
machtigh helpen.

Ende fal het bovenftaande Edid in
forme van Odtroy of eeuwigh duyrent
Privilegie , de Heeren van de Ridder-
fchap en Edelen , mitsgaders de Bor-
g-ermeefteren en de Vroedtfchappen
van de Steden , Leden van haar Edele
Groot-Mog: ordinaris Vergaderinge >

toegefonden worden , om het felve in

hare refpeótive Regifters te doen regi-

flreren , en voorts te beforgen dat" alle

Heeren die naarmaals in haar luyder
ordre befchreven , of tot Borgermee-
fteren verkoofen , ende in de voorfz.

Vroedfchappen geafllimeert fullen wer-
den , daar op voor hare admiffie, ditn

Eed , volgens 't voorfz. Formulier ko-
men af te leggen , en voorts haar daar

naar prjecifelijk te reguleren : Gelijk

ook het voorfz. Edidl in gelijker wijfe

aan beyde de Hoven van Juftitie , mits-

gaders aan de Officieren ende Gerech-
ten van de gemelte Steden toegefonden
fal worden , met laft en ordre om haar

in het adminiftreren van Juftitie daar

naar , als de voornaam fte Wet van den
Lande tot voorftandt van de vryhcyt

,

midtsgaders tot confervatie van eenig-

heyt ende van de gemeene rufte ge-

maakt, punótuelijk, endeexadtelijk te

reguleren op den Eed by hen lieden in

*t aanvaarden van hare refpedtive Offi-

cien en bedieningen gedaan.

Aldus gedaan ende gearrefteert ter

Vergaderinge van de Hoogh-gemeltc
Heeren Staten van Kollandt ende
Weft- Vrieflandt j In den Hage onder
haren grooten Zcgele hier aangehan-

gen



gen den vijfden Auguftii des jaars fes-

tien-hondert feven en feftigh. Was ge-

tekent jjohan de Wit ; Onder ftondt.

Ter Ordonnantie van de Staten.

En was geteekent

Herb, van Beaumont.

Nurao. 4.

Vcrbodtvan de Brandewijnen , tic.

Behoorende op Pag'. 15:7. f» 158.

DE Staten Generaal der Vereenig-
de Nederlanden. Doen te weten :

Alfoo wy om verfcheyde importante en
pregnante redenen voor den dienft van
den Lande , tot bcvorderinge en ver-

meerderinge van de Neeringen binnen
de Steden van de refpedtive Provin-
tien , profitabel , dienftigh , en noodigh
hebben gevonden , dat voortaan gene
Brandewijnen, of Gediflilleerde Wa-
teren, van wat foortc die fouden mogen
wefen , van buyten in defe Landen ful-

Icn mogen werden ingebracht , ver-

kocht, gedronken, ofgcconfumeert.
SO IST, Dat Wy ordonneren, fta-

tjaeren, en wel exprelTclijk interdicee-

renby defen, dat niemandt, van wat
ftaat , qualiteyt, of conditie hyfoude
mogen zijn, na de Publicatie defesj't zy
over Zee 9 langs de Stroomen ofRivie-
ren , nochte per affè te Lande , in , en
onder het gebiedt van defen Staat fal

mogen inbrengen , in groote of klcyne
Fuflagie , eenige Gebrande Wijnen of
Gediftilleerde Wateren , hoedanig die

fpuden mogen wefen , op poene, dat de
Koopluyden en Fadloors , de welke de
voorfz. Brandewijnen en Gediflilleer-

de Wateren doen loden , inflaan , of in
hare Pakhuyfen ontfangcn , niet alleen

fullen verbeuren de voorfz. Brande-
wijn en Gediftilleerde Wateren , over
Zee, langs de Rivieren, ofperaffein
defc Landen in gebracht , door hen

(8)

luyden gedaan lo(ren,of in hare Kelders
ofPakhuyfen ontfangen , maar boven
dien op yder Stuk of Vat Gebrande
Wijnen of Gediftilleerde Wateren,het
zy groot of kleyn , noch een zomme
van fes hondert guldens.

Voorts interdiceren en verbieden
Wy wel exprefTelijk by defen, allen

Schippers , Stuurluyden, en Matrofen ,

midtsgaders Wagens en Karre-luyden »

in hare Schepen, Schuyten , Ponten ,

Wagens of Karren te ontfangen, om in

defe Landen over te brengen eeniger-

hande Brandewijnen of Gediftilleerde

Wateren , in hoedanige Fuftagie of
Pakkagie die foude mogen wefen , op
de verbeurte van hondert guldens , op
yder Stuk Brandewijn of Gediftil-

leerde Wateren , 'tzy kleyn ofgroot,

't welk by henluyden te Water , of te

Lande, in en onder ons gebiedt fal in-

gebracht worden , voor welke boete de
Schepen , Schuyten , Wagens, Karren,

en Paarden , fuUeti werden verklaart te

wefen verbonden en executabel : En
indien de voorfz. boete van de Sche-

pen , Schuyten , Karren , Wagens , en
Paarden , of uyt de Goederen van de
voorfz. Contraventeurs niet en kon-
ncn werden geconfequeert , foo fullen

de feJve Contraventeurs over de voorfz.

mifdaden exemplaarlijk aan den lijve,

ten minften by openbare GeelTelinge

geftraft werden ; Maar indien yemand
van de voorfz Schippers ofte Voer-
luyden konde bewijfen , dat de voorfz.

Brandewijnen of Gediftilleerde Wa-
teren , buyten zijne kennifte foude

mogen wefen ingefcheept , of opgela-

den : Soo fullen echter , endesniette-

genrtaande zy luyden de voorfz. boete

moeten betalen,maar wederomme daar

tegen? haar regres hebben en behou-
den , ten lafte van die gene , de welke

de voorfz. Brandewijnen of Gediftil-

leerde Wateren hebben ingefcheept

of opgeladen 5 En indien het mocht
gcbeu-
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gebeuren , ddt niet tegenflaande ons

voorfz. verbodc , echter bedektelijk

eenige Brandewijnen of Gediflilleerde

Wateren , onder ons gebiedt mociuen
wezen ingebracht ; zoo verbieden Wy
alle Binnelants-vaardcrs, Markt-fchip-

persen Voer-luydenj de voorfz. Bran-

dewijnen en Gediflilleerde Wateren
van buyten ingekomen , te vervoeren

van de eene Provintie , Stadt of Plaatze

na de andere , op gelijke boete en flraf-

fe, als hier vooren, ten aanzien van de

cerfte Inbrengers is geftatueert : En
indien het voorfz. feyt door eenige

Markt- of Beurt-Schippers werdt be-

gaan , boven dien van hare refpeélive

Veeren te worden gedeporteert.

Van gelijken , zoo verbieden Wy
aan alle particuliere of geprivilegeerde

en be-eedighde Arbeyders, haar te la-

ten gébruyken , om eenige van de

voorfz. Brandewijnen of Gediflilleerde

Wateren, te helpen lolTen , of met Sle-

den of Vlot-fchuyten te vervoeren, op
gelijke boete en ftraife , als hier vooren

tegens de Schippers, en Voer-luyden

zijn gedecreteert, en boven dien, in-

dien de voorfz. Arbeyders zijn in eedt

ofdienfl van Steden ofCollegien , daar

van te worden gedeporteert.

En ten eynde de voorfz. Schippers,

Wagenaars en Arbeyders van dezen

onzen Placcate volkomen kenniflè mo-
gen bekomen , zoo werden alle Hooft-
luyden en Overluydcn van deBinne-
lants-vaarders , Voer-luyden en Arbey-
ders gelaft , een yder van den Inhoude
dezes te adverteeren en informeeren ,

en ondervindende , dat dezen Placcate

door yemandt werdt overtreden , daar

van de refpedlive Officieren en Magi-
flraten , in de Steden en ten platten

Lande te doen behoorlijke advertentie.

Dan gemerkt noch een groote quan-

titeyt van Brandewijnen en Gediflil-

leerde Wateren, onder de Koopluyden I

en Ingezetenen dezer Landen in voor- i

raadt is : Zoo hebben V/y , om ce fcba-

de onzer Ingezetenen, zoo veel doene-
lijk, te voorkomen , de zeive geper-
mitteert, om de Brandewijnen en Ge-
diflilleerde Wateren , de welke onder
hen-luyden in voorraadt zijn, te mo-
gen verzenden , beneficieren , confu-
meeren, en verkoopen , binnerrden tijt

van 8 Maanden,aanvang nemende met
de Pyblicatie dezes, en langer niet.

Ordonneeren voorts dat na de expi-

ratie van de voorfz. 8 Maanden , nie-

mandt van onze Ingezetenen binnen
het refïbrt van dezen Staat , zal mogen
hebben, of onder hem behouden eeni-

ge Brandewijn geflookt van Wijn , of
van Moeren van Wijn, noch ook eeni-

ge Gediflilleerde Wateren van koele
Wijn , of Brandewijnen met Speceryen
of andere Kruyden overgehaalt, veel

minder de zelve te verzenden , of ver-

koopen in groote of kleyne quanticeyt,

op de verbeurte van alle de voorfz.

Porten van Brandewijnen en Gedillil-

leerde Wateren , die na den voorfz.

tijdt onder yemandt werden gevonden,
of verkocht, en boven dien een boete
van 6oo guldens op yeder Stuk , en
zoo guldens op yder Tonneken Wijn
van Wijn , of van Moer van Wijn , of
Gediflilleerde Wateren , de welke in

yemandts Kelder , Winkel ofPakhuys
na den voorfz. tijdt werden gevonden :

Ordonneeren en flatueeren , dat de
gene , de welke de voorfz. boete niet en
kan betalen, arbitralijkaanden Lijve,

ten minfteri by openbare GeefTeUnge
zal Vvcrden geflraft : En werden de re-

fpedive Officieren, der zelve Subfli-

tuyten,en Dienaars in de Steden en ten

platten Lande geauthorifeert , om nau-

we enqucfte te doen , of na den voorfz.

tijdt onder yemandt eenige Wijn van

Wijn 5 of van Moer van Wijn , ofook
Gediflilleerde Wateren, als boven,
werden gevonden.

Bchoudelijk, dat ingevalle yemandt
(b) eenige
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eenige Wijnen van Wijn,of van Moe- (

ren van Wijn gebrande, tegenwoor-

digh onder hem zoude mogen hebben,

de welke hy binnen de voor(z.8 Maan-
den , aanvang nemende met de Publi-

catie dezes , niet zoude mogen hebben

geconfumeert of verzonden , de zelve

gehouden zal zijn de voorfz. Wijn ge-

brandt van Wijn , of van Moer van

Wijn aan te geven aan de Magiftraat

van de Plaats daar de voorfz, Wijn ge-

brandt van Wijn , of van Moer van
Wijn is leggende , en de zelve te bren-

gen ter Plaatie die hem zal werden aan-

gewezen , zonder die voorfz. Wijn ge-

brandt van Wijn , of van Moer van

Wijn te mogen reppen , roeren , of

aantaften, anders, als om de zelve te

vervoeren buyten dezen Staat , midts

Ipecialijk uytdrukkende, en aangeven-

de de Perfoon en Plaats , aan , en op
welke de zelve Wijn,gebrandt als voe-
ren , zal werden vervoert , en bewij-

zende met de verklaringe van de Magi-
ftraat in de Plaats, op de welke die aan-

gegeven en gebracht zal zij n , dat de

zelve aldaar ook efFeöivelijk is geko-

men , en aan de voorfz. Perfoonen ge-

levert , alles op poenen en boete hier

boven uytgedrukt.

Wijders zoo hebben Wy verboden

en geinterdiceertj alle gezwooren Ma-
kelaars , na de expiratie van de voorfz.

8 Maanden te veylen of te ftaan over

eenige vcrkoopinge van Brandewijnen

of gediftilleerde Wateren van buyten

ingebracht, maar zoo wanneer hen-

luyden eenige partyen werden aange-

boden , om te koopen ofte verkoopen,

fullen fy-luyden gehouden zijn 't zelve

den Officier van de Plaatze aan te ge-

ven jop de verbeurte van haar officie,en

boven dien een boete van 600 guldens
opyder ftukjdat door hen-luyden wert
verzwegen , ingekocht , of verkocht.
Noch foo ordonneeren en flatueren

Wy , dat niemant na den voorfz, tijdt

,

binnen deze Landen zal mogen ftc-

ken , of branden van koele Wijn , of
Moeren van Wijn , Brandewljjnen , of
met eenige koele Wijnen of Brande-
wijnen over te halen Speceryen of an-
dere Kruyden j om tot Gediftilleerde

Wateren te werden geapproprieert , op
de verbeurte van 10 guldens op ydcr
Stoop Brandewijn , de welke van koele

Wijn , of van Moer van Wijn werdt
uytgebrandt , of met Speceryen , of an-
dere Kruyden , 'tzy van koele Wijn of
Brandewijn over gehaalt.

Boven dien interdiceeren Wy , na
de expiratie van de voorfz. 8 Maanden
te verkoopen , metdegrooce ofklcyne
Mateeenige Wijn van Wijn, of Moer
van Wijn, of Wateren , die van koele

ofgebrande Wijn zijn gediftilleert , op
de verbeurte niet alleen van de voorfz.

verboden Waren , en de Boeten hier

vooren tegen de Verkoopers van de
voorfz. Waren geftatueert , maar dat

hen-luyden daar-en-boven voor de
eerflereyze haarNeeringe zal werden
geintcrdiceei tjvoor den lijt van eenjaar

en 6 weken: Voor de tweede-maal voor
altijdt : En voor de derde-maal te wer-
den verklaart infaam , en voorts geban-
nen uyt het gehele rcflbrt en f^ebiet van
den Scaatder VereenigdeNederlanden.

Alle de voorfz Boeten teappliceren

ten prrfijte van de Officiereujof'dcr zel-

ve Subftituyten die de aanhalinge.ofca-

langen eerft zullen komen te doen :

Waar toe de Regenten van de refpec-

tive Godts-huyzen , mede by dezen
werden gequalificeert en geauthorifeert*

die in fuiken gevalle de geheele Boeten

,

ten profijte van de Godts-huyzen , zul-

len genieten.

Voorts zoo werden niet alleen de
voorfz. Officieren , der zelvcr Subfti-

tuyten en Regenten van de Godts-huy-
zen geauthorifeert, om de calange, aan-

halinge en bekeuringe te doen , maar
ook de refpeótive Advocaten, Fifcaals

,

Commij-
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Commijfen Generaals, en de particu-

liere Commijfen ter Recherche in de

Steden cnZee-gaten, fpecialijk gelalt

goede voorzorge te dragen , en wel toe

te zien , dat geen gebrande Wijnen of

Gediftilleerde Wateren ter Zee , langs

de Revieren of Plaatfen te Lande wer-

den ingebracht. Maar alle zoodanige

Waren, zonder eenige conniventie aan

te halen, op te brengen, en tefteilen

ter judicature van de refpedivc Colie-

gien ter Admiraliteyt : En om een yder

re animeeren tot het ontdekken van

de ze contraventie : Zoo zullen de Aan-
brengers of Aanhaalders werden toege-

voeght , de helft van de Brandewijnen
en Gediftilleerde Wateren , de welke
2.ullen werden geconfifqueert , en de
helft van de boete daar in yemandt zal

werden cecondemneert , blijvende de

weder-helft ten behoeve van de voorfz.

Officieren , die de calange eerft zullen

hebben gedaan , en zullen daar- en-bo-

ven de voorlz Aanbrengers vry zijn

van de boete , daar in zy volgens het

voorenflaandeons verbod zouden mo-
gen zijn vervallen, fchoon dezelve
Aanbrengers mede Contraventeurs

Zouden mogen zijn geweeft.

En nademaal de reden evidentelijk

vereyfcht , dat aan den genen , die haar

met het inbrengen van Brandewijnen

binnen deze Landen geneeren , eenige

betamelijke tijdt gelaten werde, om van

deze onze difpoficie advertentie te ge-

ven daar't behoort , alvoorens hare in-

komende Brandewijnen plotzelijk te

confifqueeren , en haar te mulifleeren

met de poenen en boeten in dezen ge-

ftatueert : Zoo zullen alle Brandewij-

nen voor date van den 29 van deze loo-

pende Maandt Januarii 1671, hier te

Lande inkomende , als ook de Perfoo-

nen de zelve overgebracht hebbende
,

van deconfifcatie en de vordere poenen
in dezen Placcate begrepen , zijn en
blijven ge-exiroeert : Edoch zullen de

KoopIuydenofFaótoorSi aan de welke
de voorfz. Brandewijnen geconfigneert

zullen zijn, gehouden wezen dezelve
Brandewijnen aan te geven aan de Ma-
gi ftraat van de Stadt , al waar die aanko-
men zullen , en de voorfz. Brandewij-

nen vervolgens te brengen ter plaatze

die haar by of van wegen de voorfz.

Magiftraat aangewezen zal worden,
zonder de zelve te mogen reppen , roe-

ren , of aantallen , anders als om die te

vervoeren buycen het reflbrt van dezen
Staat , en m.idts in zulkcn cas , ook al-

vooren fpecialijk uytdrukkende , en
aangevende dePerfoonen plaats aan,

en op 'ie welke de voorfz. Brandewijn
2,al werden vervoert , en vervolgens be-

wijzende met de verk'aringc van de
Magiftraat van de plaats , op de welke
die aangegeven en gebracht zal zijn ,

dat de zelve aldaar ook efFedivelijk ge-

komen, en aan de genoemde Perfoo-

ncn waarlijk gelevert is : By gebreke
van 't welke, ofvaneenigh poin^van
dien , de voorfz. Koopluyden en Fac-

toors , niet alleenlijk zulken verbeuren
de voorfz. Brandewijnen ,ofdewaerde
van dezelve, maar daar-en-boven noch
op yder Stuk of Vat , 't zy groot of
kieyn, noch eenzomme van 600 Ca-
roli guldens. En ten eynde niemant van
dezen ignorantie en hebbe te preten-

deeren , ontbieden en verzoeken Wy
de Hecren Staten , Gecommitteerde
Raden , en Gedeputeerde Staten van
de Provintien refpeftive , van Gelder-

landt en'tGraaffchap Zutphen, Hol-
landt en Weft-Vrieflandt , Zeelandt

,

Uytrecht , Vrieflandt , Over-YfTel

,

midtfgaders de Stadt Groeningen en
Ommelanden, en allen anderen Jufti-

cieren en Officieren van dezelve Lan-
den, datzy dezen onzen Placcate van
flonden aan alomme doen verkondi-

gen , publiceeren en affigeeren , in alle

Plaatzen daar zulks van nooden wezen
zal , en men gewoon is zoodanige pu-

(b a) blicatie
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blicatie en affixie te doen ; Laften en

beveelcn voorts de Raden ter Admira-

liteyt , d'Advocaten Fifcaals , mitfga-

ders Luytenant-Admiraals , Vice-Ad-

miraals , Capiteynen, OflRcieren en Bc-

velhebberen : Als mede Commifla-
lifen en Commifen ter Recherche,
200 in de Zeegaren als elders , dezen
Onzen PJaccate na te komen , en te

doen na komen , procedeercnde en

doende procedeeren regens de Contra-

venteurs van dien , zonder ooghluy-

kinge, faveur, diffimulatieof verdragh,

want Wy zulks ten dicnfte van den
Lande , en ten beften van de goede In-

gezetenen van dien , bevonden hebben
alzoo te behooren.

Aldus gedaan en gearrefteert onder
onzen Cachette , Paraphure , en Signa-

ture van onzen Griffier. In den Hage
den z Januarii 1^71. Was geparapheert,

yacob van Coevorden^ vt. Onderilondt

,

Ter Ordonnantie van de hoog-gemelte
Heeren Staten Generaal : Geteekcnt

,

In ablentie van den Griffier , J. Spronf-

fen Zijnde op 't fpatium gedrukt het

Cachet van haar Hoog-Mog: op eenen
rooden Ouwel , overdekt met een pa-
pieren ruytc.

Verbodt en belaflinge der
Franfe Manufacturen.

DE Staten Generaal der Vereenigh-
de Nederlanden , Allen dengenen

die dezen zullen zien of hooren lezen ,

Salut. Doen te weten , dat Wy zoo
langs zoo meer in ervaringe komende

,

dat liec recht van inkomen , geftelt op
den invoer der uytheemfche Manu-
facturen , hoe langer hoe meerder wcrt

gefraudeert , en door quade en finiftre

pradijcquen de gemeyne zake ont-
vreemt i dat ook door het al telicen-

tieus venten , verkoopenen debiteeren
van de zelve uytheerrfche Manufadlu-
ren, aan de goede Ingezetenen dezer

Landen zeer groote aanleydinge werdt
gegeven, ja de zelve genoeghzaam wer-
den genoodight , tot allerley overdaadt
en verquiftinge , en dat daar door ook
de inlaiidtfe Manufaöuren werden ver-

drongen , en omtrent haar debit zeer
benadeelt. Z O O I S T , Dat Wy
daar tcgens willende voorzien , hebben
geordonneert en geftatueert , ordinee-
ren en ftatuecrcn by dezen , dat van nu
voortaan niemant zal vermogen te ver-

koopaj), te verhandelen , of onder hen
te flaan in 't kleyn of groot, eenige
Manufadlurcn van Vrankrijk , de wel-
ke tot klcedinge, cieraat of ameuble-
menten zouden konnen dienen (uytge-
nomcn alleen witte Cajanren , Barraca*
nen van Wolle , Picotes Royaal , witte
en gekouleurde Damaften , heel van
Wolle, Picotes van Wolle

, gevlamde
Cajanten , Bouratten , Kamer- behang-

'

zelen van de breedte van 6 vierendeel

tot lo vierendeel toe, Trijpen en Koul-
kn , als die daar toe by fpeciale en uyt-

gedrukte ordre van de Magiftraten van
de Steden haarder refidentie , zuilen
zijn geadmittcert , op poene dat die

gene , die zonder de voorfz. admiflle
hem bevordert zal hebben, eenige zoo-
danige Manufacturen te venten , ver-
handelen , of verkoopen , verbeuren
zal niet alleen de zelve Manufacturen :

maar daar-en-boven voor d'eerfte reyze
100 guldens op yder ftuk van de zelve

Manufadturen, dat onder hem gevon-
den zal worden 5 voor de tweede reyze
loo guldens, en voor de derde reyze
by bannifTement, of ook aan den lijve,

na exigentie van zaken te werden ge-
ftraft.

Dat ook die gene , de welke fpecia-

lijk en uytdrukkelijk in manieren voo-
ren verhaalt , tot het verkoopen , ver-

handelen of inilaan van de voorfz.

Franfe ManufacT;uren zullen zijn gead-
mittcert , niet zullen vermogen te ver-

handelen , verkoopen , of onder haar

te
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te hebben , of houden , eenige andere,

dan de voorfz. Franfe Manufadiurcn

,

op de verbeurte , niet alleen van de

voorlz, andere Manufadturen , maar
ook op de poenen en Itraffen hier voo-

ren uyrgednikt.

Dat voorts de refpeftive Provintien

zullen werden verzucht , yder in den

haren na de grootheyt van de Steden te

qualificeren en admitceren eenige Per-

foonen tot het voorfz. verbanoeien

,

verkoopen, of inllaan der vooriz Fran-

fe Manufadiuren , midts in degroote

Steden niet excederende 't getal van 6,

en in de minder Steden het getal van

3 Perfüonen, en da; de zelve ierfoo-

nen voor de voorfz admiffie, ten be-

hoeve van de zelve Pro-inrien zuilen

betalen in de voorfz. gruote Steden

yder looo, en in de mindere Steden
yder 500 jiuldens jaarlijks.

Dat di(." gene die tot het verkoopen ,

verhandelen of iuilaan der voorfz.

Franfe Manufaófuren zullen zijn gead-

mitteert, de zelve Manufacturen niet

zuilen mogen inflaan, ten zy Zy-Iuyden

alvoorens zullen hebben getoont aan de
Hooftluyden van 't Zijde Lakenkoo-
pers Gilde , of andere die daar toe by
de Ma»iftraren in de refpeétive Steden
zullen wezen geauthorifeert , een per-

tinent en ipecificq Biljet , waar by blij-

ken kan , dat 's Lanats gerechtigheyt

op het inkomen der voorfz. Franfe
Manufadluren geftelt , ten vollen van
yder ipecie in t particulier is voldam
en betaalt , en daar op by een ander
expres Biljet , admiffie om de zelve

Manufaduren te mogen inflaan, van
de voorfz. Hooftluyden , of de voorfz.

andere geauthorifeerde Perfoonen zul-

len hebben verkregen , op de verbeurte
niet alleen van de voorfz. Manufadlu-
ren , daar van 's Landts gerechtigheyt

niet zoude mogen zijn betaalt , of die

dezen contrarie ingcflagen zouden
mogen werden , raasr ook op de poe-

nen en ftraffen hier voeren uytge-
drukt.

Dat diegene, dietot het vcrkoopenj
verhandelen of inflaan van de voorfz.

Franfe Manufafturcn zullen werden'
geadmitteert

, gehouden zullen zijn ter-

ftont , en met het inilaan der voorfz,

Franfe Manufaóluren , de zelve door;
de voorfz Hooftluyden , ofde voorfz.

gesurhorifeerde Perlbonen te doen lo-

d^n of merken, zoodanigh , dat by of
aan het loot, 'tzy op Francijn , of Pa-
pier , na vereyfch van 't Manufaduur

,

dat geloot of gemerkt zal werden , wer-
de uyrgedrukt de plaats, daghen date,

waar en op welke het voorfz. Manufac-
tuur geloot of gemerk zal zijn , zon-
der eenige van de voorfz. Manufaélu-
ren te mogen onder haar houden of
hebben , de welke in manieren vooren
verhaalt , nier geloot of gemerkt zou-
den mogen zijn , op de verbeurte niet

alleen van de voorfz. ongeloode ofon-
gemerkte Manufadturen , maar ook op
de poenen en ftraiFen hier voren uytge-

drukt.

Dat niemant , van wat fhat ofcondi-
tie hy ook zoude mogen zijn , buyten
de voorfz geadmittterde Perfoonen >

en buyten de zoorten van Manufadu-
ren hier voren geexcipieert , zal vermo-
gen eenige van de vooriz. andere Fran-
fe Manufacturen uyt Vrankrijk , of
ook van elders , tot zijn gebruyk te ont-
bieden , of de zelve ook hier te Lande
van eenige andere , dan van de voorfz.

gcadmitteerde Perfoonen , ofook eeni-

ge van de zelve Marufadluren van de
voorfz, geadmittcerde Perfoonen , de-
welke in manieren, voren verhaalt, niet

.geloodt of gemerkt zouden mogen
zijn, tekoopen, of verkoopen, op de
verbeurte niet alleene van de voorfz.
Manufaduren , maar ook op een boete
van aoo guldens op yder ftuk van de
voorfz. Manufacturen, de welke dcfcn
contrarie fullcn zijn verkocht of gc-

(b 3) kocht

^
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kocht , zoo wei by den Verkooper als

Kooperte verbeuren.

Dat de voorfz. Hooft-luyden , of de

voorfz, andere geauthorifeerde Perfb-

nen niet zullen vermogen admiflie tot

den inflagh van de voorfz. Manufadu-
ren te geven, ten zy hun al voeren fuffi-

fantelijk en fpecifiquelijk gebleken zal

zijn , dat 't voorfz. recht van inkomen ,

van yeder der voorfz. Manufaduren

,

ten vollen zal zijn betaalt, en datzy-

luyden ten dien eynde de Biljetten,daar

uyt hun gebleken is ^ dat 't voorfz. recht

van inkomen voldaenis, zullen moe-
ten bewaren , om t'allen tijden te kon-
nen vi'erden geconfrontcert tegens de

Manufacturen, die onder de voorfz. ge-

admitteerde Perfoonen zullen werden
gevonden , en dat zy-luyden ook nef-

fens het voorfz. inflaan dezelve Manu-
faóturen , in maniere vooren verhaalt ,

ïullen hebben geloot of gemerkt , of

van de voorfz. loodinge of merkinge
iuUen hebben gemaakt een pertinent

en fpecificq Biljet , inhoudende de

quantiteyt en qualiteyt van yder der

zelver geloode , of gemerkte Manu-
facturen , en dat zy ook gehouden zul-

len zijn, 'r zelve Biljet van gelijken te

bewaren , alles op poene van te verbeu-

ren looo guldens, op yder reyze, dat

2y-luyden de voorfz. Manufaóturen

andere zullen hebben laten inflaan , of

haar na het gene voorfz. is > niet exadte-

lijk zullen hebben gereguleert.

Dat ook niemandt buyten de voorfz.

Hooft-luyden of de voorfz Geauthori-

feerde , zal vermogen cenige van de

voorfz. Manufaóturen te looden oi te

merken , of de voorfz. looden of mer-
ken na te maken, of teconterfeyten ,

ofook 't loot ot' het merk van het eene
Manufacftuur te nemen , of af te doen

,

en aan een ander ManufaCtuur aan te

flaan , of aan te voegen , op verbeurte

niet alleen van het voorfz. Manufac-
tuur , daar aan "t voorfz. loot of merk

,

in manieren vooren verhaalt, aange-
hangen , aangedaan , of aangevoeght
zal zijn, maar ook daar-en-boven als

Falfarifen en Vervalfers van des hooge
Overigheyts Zegels en Merken zelfs >

met verbeurte van lijf en goedt , na
exigentie van zaken geftraft te wer-
den.

Dat voorts de Officieren van de re-

fpedtive Steden , der zelver Subftituy-

ten , de voorfz. Hooft-luyden van
't voorfz. Zijde-laken-koopers Gilt, de
voorfz. Geauthorifeerdc van de Magi-
ftraten van de refpedtive Steden,t'allen

tijden, zonder daar toeeenige andere
admiflie van nooden te hebben , ten

overftaan van Notaris en Getuygen, of
van een Stadts-bode zujlen vermogen
te vifiteren de Winkels of Huyzen van
die gene , die tot het verkoopen van de
voorfz. Franfe Manufaöuren zullen

zijn geadmitteert, en 't gunt in de zelve

Winkels of Huyzen gevonden werdt,
te confereren met de voorfz. Biljetten

,

op de welke de vooriz. inflagh en loo-

dinge of merkinge fal vvefen gedaan ,

en vervolgens deContraventeurs van
defe onfe Ordonnantie te bekeuren en
calangeeren , mirfgaders de poenen en
muldten hier vooren gefl:acuecrt , by

! preventie te innen en te vorderen : En
I

f.il!en ten dien eynde de voorfz. Hoofr-
luyden , of andere Geauthorifeerde van
de vooriz. Magiflraten t'allcn tijden ge-

houden zijn aan diegene,die hiermede
tot het doen van de voorfz. viflte en ca-

lange werden geauthorileert , te laten

volgen Copie auchentijk van de Biljet-

ten , daar op den voorfz. inflagh en
loodinge der voorfz. Manufadturen fal

zijn gedaan.

Dat alle die genCi die eenigeCon-
traventeurs van de voorfz. Ordonnan-
tie zullen komen aan te brengen aan de

gene , die hier voren tot de voorfz,

viflte en calange by Ons zijn gcauthori-

feert , zullen genieten de helft van de

voorfz.



voorfz. te confifqueren Manufaöuren

,

boeten eft mulcten hier voren gefta-

tueert5en daar-en-boven vry zijn van de
poenen en flraffen, daar inne zy uyc

kraciit van defe Onlè ordonnantie zou-

den mogen zijn vervallen , indien zy
aan de voorfz. contraventie mede zul-

len mogen hebben gcparticipeert.

En nadcmaal vericheyde van onze
Ingezeccnen als noch onder haar zijn

hebbende veele , en vericheyde van de

voorfz Franfe Manufadluren , foo heb-

ben wy aan de zelve vergunt en gege-

ven , gunnen en geven by defen , de

faculteyt en permiffie , om binnen den
tijdt van zes maanden , aanvang ne-

mende met de publicatie defes,de zelve

Manufacturen te mogen verkoopen

,

venten en debiteren , Tonder dat echter

yemandt wie hy zy , buyten de voorfz.

geadmitteerde Ferfoonen , en die ook
niet buyten de ordre hier voren by Ons
op den infldgh der zelver Manufadu-
ren beraamt, op die pcenen en flraffen

hier voren uyt gedrukt i middelcrwijle

ïal vermogen eenige van dezelve Ma-
nufaduren, buyten de voorfz. zoorte

van IVlai:ufadluren,hier vooren geexci-

pieert , van nieuws in te flaan , of ook
tot zijn gebruyk uyt Vrankrijk , of van
elders te ontbieden ; en zullen alle de

voorfz. Manufadturenjdienade expira-

tie van de voorlz. zes maanden by ye-

mandt veyl of te koop zouden mogen
.'.ij n gebracht moeten werden ter plaat-

ze , die daar toe by de Magiftraten van
de refpedtive Steden zal werden aan-
gewezen , om aldaar te verblijven , ter

tijden en wijlen toe de zelve aan de
voorfz. geadmitteerde Perfoonen ver-

kocht , en by hun na voorgaande beta-

lingevan 't gunt voor inkomen daarop
is p;efi:elt , midtfgadcrs na voorgaande
lodinge of merkinge in manieren voo-
ren verhaalt , uyt de voorfz. plaatze in-

geflagen zullen zijn , of anderfints buy-
ten 's Landts verzonden te worden ,

met kenniflc .van de voorfz. Magi-
ftraat, en defignatie van de plaats en

j

perfoonen, op en aan de welke die

j

gezonden zullen werden, en dat den
!
voorfz. Verzender gehouden zal zijn

j

binnen een maant na de verzendinge,

I

fpecifiquelijk te verifiëren , dat de ze ve
verzonden Manufacturen gekomen en

I

geleverc zijn aan die gene, aan de we ke
de zelve gezonden w-aren , op de ver-
beurte van honderC guldens op yder
fluk Manufaduren , dat na de expiratie

van de voorfz. zes maanden onder ye-
mandt veyl of te koop gevonden , of
deze contrarie verzonden zoude mo-
gen zijn. Hier na volght geinfereert

de Lijfte van de Franfe Manufaduren ,

en fpeciaiijk van zoodanige, de welke
dienen en geapproprieert konnen wer-
den tot kleedinge of cieragie van men-
fchen , of ameublementen va n huyzen.

Lijfle van Franfe Manufadu-
ren, en fpeciaiijk van zoodanigen,de
welke dienen en geapproprieert kon-
nen werdenjtot kleedinge of cieragie

van menfchen , of ameublementen
van Huyzen.

ALloenen of Boldavit debreede rol-

le, 't ftuk lang 5-0 ellen li-o-o
Langer naadvenant.

Alloenen de fmalle rolle, het ftuk langh

50 ellen 8-0-0

Langer na advenant.

Amelakens , Damaft , ofander werk ,

't ftuk van 10, iz, en \6 vierendeel

breed , lang omtrent fo ellen 50-0-0

Servetten naar advenant, 3 Servetten

voor een Ammelaken.
Ammelaken, 0,7, en 8 vierendeelen

breedt, langh 50 ellen 25-0-0
Bokraal uyt Vrankrijk., 't ftuk van 18

azo ellen 9-0-0
Bombazijnen , lang zo ellen \- o- o
Barcanen niet heel van Woile, 't ftuk

if-0-0
Kamer-
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Kamer-bchanghfelen , mitsgaders alle

andere diergelijke Stoffen, 'cxyge-

ftrecpt ,
ge vlannc , ofanders van aller-

Jey cöuleurcn ,
(uytgenomen de Ka-

n^.er-behangfelen vandebreetcc van

6 vierendeel tot twintigh vierendee-

' len toejgefabriceern in de Franfe Ne-
' derknden ) van de waarde van 6 gul-

dens
- 3-0-0

Cajantcn , fmalle van ^ quart toe j ach-

tendeelenbreedt, Grove Greynen,

Plumetten en Calandres , gemaakt

heel van Sajette Garen , of Sajette

en Linde Garen, 't zy gefigureert,

effen of Camelot, langh 20 ellen,

(uytgefondert de witte , foo effen ,

als gevlamde Cajanten , Picotes Ro-
yaal, en van W olie 't ftuk 8-0-0

Langer naar advenant.

Cajanten , breede Cajantcn van 4 en 5-

quart, ook alderhande Stoffen als

vooren 12-0-0
Confituren , van de waarde van 6 gul-

dens 3-0-0
Cancfas de Vitry, de Bale van ^00 en

80 ellen, mitsgaders de kleyne Balen,

genaamt Tiersjens óo - o - o

Canefas van Normandyen en dierge-

lijke, de 100 ellen zo -o -o

Canefas , Rollen daar- men Hopfakken

af maakt , en alderhande Pak-rollen

lo-o-o
Kaarten , Speel-kaarten; van de waarde

van <j guldens 3-0-0
KojlTen , alderhande Zijde Kouffen ,

en Sajette Kouffen , uytgenomen de

Sajette Kouffen ,
gefabriceert in de

Franfe Nederlanden , van de waarde

van 6 guldens 3-0-0
Kanten van Goudt of Silver , 't pondt

35-0-0
Paffementen van Goudt en Silver-

draadt , mitsgaders Goude en Silvere

Linten , als ook die met Goudt of

Silver zijn vermengt, voor het pondt
20-0-0

Goudt en Silverdraadr,'t pond 1 5: - o - o

Kanten , alderhande Kanten van Zijde

en Garen , Kabinet-werk en dierge-

lijke, van de \\:aardc van 6 guldens

3-0- o
Kramerye, alderhandeKramerye( daar

onder niet fullen zijn begrepen ee-

nige Goederen in defe Lijfte fpecia-

lijk geexpreffeert) van de waarde van

6 guldens 3-0-0
Fufteynen , geheeten Crofers Bomba-

fijnen 2-0-0
Hoeden , heele of halve Kaftooren

,

mitsgaders alderhande Vildt-hoeden,

van de waarde van 6 guldens 3-0-0
Hayr , Paruyk-hayr , en Paruyken daar

van gemaakt, van de waerde van

6 guldens 3-0-0
Goude of Silvere Lakenen van de

waerde van 6 guldens 3-0-0
Fluweelen , Felpen of PJuys het ftuk

lang >o ellen 100- 0-0
Poudefoyen , Terfenille , Zijde-grof-

greynen I Zatijnen, Damaften, en

diergelijk , 't liuk langh 50 ellen

V 60-0-0
Armcfijn , Taf, Zijde Camelot ofTa-

bij n, breedtoffmal, lang 55' ellen,

en andere diergelijke Stoff'e, van ge-

heel Zijde onder de voorige nietge-

fpecificeert 5:0-0-0
Farandijn, en diergelijke Stoffe van

Zijde of Garen gewrocht , het ffuk

lang 50 ellen 4.0-0-0
Sindaal'tftuk van 35" ellen 5-0-0
Lampers breetof fmal,'tpcnt 5-0-0
Lampcrs, Zijde Lampers of Floercen

,

't pondt 10 -0-0
Franje van Zijde, Franje-koorden, Zij-

de Lint of Paffementj 't pont 5 - o - o
Sargies , Raffe , Droget , lang 50 ellen,

't ffuk 25-0-0
Effaminjes , geftreept van Wol , lang 9
aio ellen 8-0-0

Eftaminy van Zijde , van de felve leng-

te 7 o - o - o

Charges van Chalon enkelt, langh 20

ellen 20-0-0
De



De dubbelt van 40 ellen 40-0-0
Sarges de Mennie van 50 a ^o ellen

^0-0-0
Ractind of witte Bayen van3eauvois

van ^o a 3 5" ellen 75- -0-0
Wolk Lakenen jgenaamt Drap de Ba-

ry van 50 a 40 ellen het ftuk , en alle

andere \\ olie Lakenen 75-0-0
Leer,alderhande bereyt Leer van 6 gul-

dens 3-0-0
Leer , filderhande Goude en Silvere

Lcerenj van de waarde van 6 guldens

3 -0-0
Lijnwaat van VIas,of Catoenen,van de

waarde van (J guldens. 2-0-0
Mutfen, gebreyde Mutfen van de waar-

de van.6 guldens 3-0-0
Peltery van de waarde van 6 guldens

5-0-0
Saeyen , RijfTelfe, Atrechtfe, Doornik-

fe en diergelijke, komende uyt het

Frans gebiedt, langh 30 336 ellen,
' *cliuk 20-0-0
Zeep, Franfe en Marfiliaanfe Zeep, de

hondert ponden 10 -o -o
Silver-werk, alderhande gemaakt Gout

en Silver-werk, van de waarde van
6 guldens 3-0-0

Spellen, de dofijnen van 1 2000 5-0-0
Zout, alderhande Frans Zout,het hon-

dert inkomende met 200-0-0
Tapifleryen van de waarde van 6 gul-

dens 3-0-0
Terentaycn , 't fluk langh 24 ellen

6-O' o
Vlas , gehekelt Vlas, de hondert ponden

30-0-0
En alle andere Manufacturen inVrank-

rijk of onderhoorigc Landen ge-
maakt , die tot Kleedinge , Ciera-
gie, ofAmeublementen geappliceert
konnen werden, in defe Lij fte niet

uytgedrukt , of hier vooren niet ge-
excipieert , van de waarde van 6 gul-

den 3-0-0
Des en fullen hier onder niet begrepen,

maar van defe belaftinge vry zijn , de

(17)

Baratten ] witte en gecoleurde Da^
maften , heel van Wolle , als ock
de Trijpen.

En ten eynde niemandt van defen
ignorantie en hebbe te p:-etendeercn,
ontbieden en verfoeken Wy , de Hec-
ren Staten, Gecommitteerde Raden-,
en Gedeputeerde Staten van de Pro-
vintien refpedivevan Gelderlandt, en
het Graaffchap Zutphen , HoUandt en
Welt-Vrieflandt , Zeelandt , Utrecht

,

Vrieflantj Over-Yflèl, mitsgaders Stadt
Groeningen en Ommelanden, en allen

anderen Juftideren en Officieren van
de felve Landen , dat fy defen Onfen
Placcate van flonden aan alommedoen
verkondigen, publiceren en affigeren

in alle plaatfen daar fulks van nooden
wefen fal , en men gewoon is fooda-
nige publicatie en affixietedoen: La-
ften en beveelen voorts de Raden ter

Admiraliteyt , de Advocaten Fifcaals

,

mitsgaders Luytenant- Admiraals,Vice-.
Admiraals, Capiteynen, Officieren en
Bevel hebberen,als mede de Commifla-
rifen en Commifen ter Recherche , foo
in de Zee-gaten als elders defen onfen
Placcate na te komen ^ en te doen na-
komen

, procederende en doende pro-
cederen tegens de Contraventeurs van
dien , fonder ooghluykinge , faveur ,

diffimulatieof verdraghjwant Wy fulks

ten dien fte van den Lande , en ten be-
ften van de goedelngezetenen van dien
bevonden hebben alfoo tebehooren.

Aldus gedaan en gearrefteert onder
onfen Cachctte , Paraphurc , en de Sig-
nature van onfen Griffier. Inden Hage
den 2january i6ji. Was geparaphcert,

Jacoè 'van Coevorden 5 vt, Onderftont,
Ter Ordonnantie van de hoogh-we-
melte Heeren Staten Generaal. Gete-
kent , in abfentie van den Griffier

, J,
Spronjfen , Zijnde op 't fpatium gedrukt
het Cachet van haar Hoog-Mog: op
een rooden Ouwel , overdekt met een
papieren luyte.

(c; Regie-



(iB)

Reglement op de Manu-

faóluren.

Behoorende op Fsgi i<^j enii^Z,

DE Staten van HoUandt en Weft-

Vrieflandt , Allen den genen die

dezen zullen zien of hooren lezen,

Salut. Doen te weten ; Alzoo by den

Placcate van de Hoog-Mog: Heeren

Staten Generael der Vereenighde Ne-
derlandea , by concurrentie en over-

gifce van degezamentlijke Provintien,

op huydenden zjanuary 1(^71. gearre-

fteert.wel expretTelijk isgeordonneert,

dat niemandt zal vermogen te vcrkoo-

pen , te verhandelen , ofonder hem te

flaan in'tkleyn ofgroot, eenige Ma-
nufaduren van Vrankrijl^ de welke tot

kleedinge , cieraat, ofameublementen,

Zoude konnen dienen , buyten de Ma-
nufacturen in den zelvePlaccate geexci-

pieert , als die daar toe by fpeciale ordre

van de Magiftraten van de Steden haar-

der refidentie zouden zijn geadmitteert

op de boeten en ftrafFen in den voor-

zeyden Placcate uytgedrukt , en dat

ook in den zelven Placcate is gefpecifi-

ceert wat getal van Perfoonen niet zul-

len excederen ; die gene die tot het de-

biteren der voorfz. Franfe Manufadtu-

ren in de rcfpe<ffcive Steden zullen wer-

den geadmitteert. Zoo 'm V , Dat wy tot

executie en vorderinge van den zelven

Placcate hebben geordonneert en ge-

ftatueert, ordonneren en ftatueren by

dezen , dat tot het debiteren, verhande-

len en verkoopen der voorfz. Franfe

Manufacturen , by de Magiftraten in

yder van de Steden Dordrecht , Haar-

lem, Delft, Leyden, Amfterdam, Gou-
da , Rotterdam, Alkmaar, Hoorn en

Enkhuyzen, mid'.sgaders ook in 'sGra-

venhag2,zes; cp in de verdere bemuur-
de Steden van den voorfz. onzenLande

driePerfooaentotheedsbiteren 3 ver-

koopen <, en verhandelen der voorfz.

Manufaduren , zullen mogen werden
geadmitteert , behoudelij k dat yeder

van de voorfz Perfoonen geadmitteert

in de voorzeyde Steden Dordrecht,
Haarlem, Delft, Leyden, Amfterdam >

Gouda , Rotterdam , Alkmaar, Hoorn
en Enkhuyzen , midtsgaders ook in

's Gravenhage 1000 Carolus guldens»

en die geadmitteert zullen zijn inde
verdere bemuurde Steden van den
voorfz. onzen Lande foo Carolus gul-

dens , met den aanvangh van *t Jaar van
haarluyder admiflQe , en zoo vervolgens

vanjaar rotJaar , zo lange zy de voorfz.

Franfe Manufacturen debiteren , ver-

koopen of verhandelen zullen , ten be-
hoeve van de gemeene zake aan den
Ontfanger van onze gemeene midde-
len in de voorfz. Steden of den reforte

van dien zullen gehouden zijn te beta-

len.

Ordonneren en ftatueren mede , dar

niemant buyten de voorfz. Steden , en
ook in de zelve Steden, niemandt buy-

ten de Perfoonen by de gemelte Magi-
ftraten geadmitteert , zullen vermogen
eenige der voorfz. Manufadturen te de-

biteren, verkoopen of verhandelen, op
poenen en ftrafFen in den voorzeyden
Placcaate uytgedrukt.

Dat ook de Magiftraten van de

voorfz. Steden niemandt , wie hy ook
zoude mogen zijn, zullen mogen ad-

mitteren tot het debiteren, verkoopen

ofverhandelen der voorfz Manufadtu-
ren, diredtelijk of indiredtelijk, in eeni-

ger manieren buyten het getal van de

Perfoonen , ten aanzien van yeder van
de voorfz. Steden hier vooren geexpri-

meert.

En op dat men zoude konnen weten

wat Perfoonen tot hec debiteren van de

voorf?:. Manufadturen zouden mogen
zijn geadmitteert in de voorfz. refpedti-

ve Steden,en dat de refpedtive Ontfan-

gfits van deareflorteyan de zelve Ste-

den
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den voor den ontfanghvan'tgëentot

admiffievan 't voorfz- debit moet wer-

den betaalt , te beter ten behoeve van
*tgemeen comptabel zouden konnen
werden gemaakt , zoo ordonneren en
ftatueren Wy mits dezen,datde voorfz.

geadmitteerde Perfoonen gehouden
zullen zijn de Ad^e van admiCfie , haar-

luyden tot het voorfz. debit by de Ma-
giftriïat verleent, binnen den tijdt van

14 digen na date van de zelve te vertoo-

nen , of te doen vertoónen aan onze
Gecommitteerde Raden in de refpeöi-

ve quartieren , om de zelve Adle van
admiffie aldaar geregiftreert te werden,

en dat die geene de welke de voorfz.
hare A6te van admiffie aan de gemelte
onze Gecommitteerde Raden niet zal

hebben vertoont, en de zelve aldaar ge-

daan,rcgiftreren,effedtivelijk en metter

daet van de zelveAdte van admiffie ver-

vallen zal zijn, en incurreren de poenen
en ftrafFen in den voorfz. Placcate uyt-

gedrukt. '

Dat ook die gene de welke van de ge-

melte Magiftraten zouden mogen heb-
ben geobtineert A<5te van admiffie tot

het voorfz. debit , na dat het voorfz.

getal , hier vooren uytgedrukt, ten vol-

len zal zijn gecOmpleteert, dien niet te-

genftaande,en ook niet jegenftaande de
zelve Aöe by de gemelte onze Gecom-
mitteerde Raden zoude mogen zijn ge-

regiftreertjcchter van dezelve Aéte van
admiffie zal zijn vervallen , en incurre-

ren de poenen en ftrafFen in de voorfz.

Placcate gementioneert. En ten eyndè
niemant hier van ignorantie pretende-

ren , nemaar alle en een yegelijk weten
moge waar na hy hem hebbe te regale

ren : Zoo ordonneren en beveelen Wy
dat dezen alommezal werden gepubli-

ceert en geaffigeert , daar zqlks behoort,
en in gelijke zaken te gefchieden ge-

bruykelijk is.

Gedaan in den Hage onder onzen
groeten Zegele hier aan gehangen , op

dena January, desJaarsbnzésHeercn
en Salighmakers idyi.

Ter ordonnantie van de Staten

,

Herht. van Beaument.

Numo. j.

Placcaat waar by de Koning
van Vrankrijk verbiedt het inladen

fijner Brandewijnen in Hollandtfe

Schepen, en den Hollandtfen Ha-
ring, Bokking en Spccerj^en belaft. -

Behoorettde'^ Pagi 158.

OP bet geen (lat aan Zijn Majefteyt

voorgeftelt is,' zijnde in ZijnKo-
ninglijke Raadt van Commercie,datdé
Brandewijriè*! van zijn Koningrijke,de

welke döorUytheemfche over gebracht

zijn, in de Noorderen Zuyder Lan-
den, en byzonderlijk door de Hollan-
ders;, zijn door verfcheyde praótij-ken in

haar deiight vérrainderti de welke zy
gebruyken om die te vermeerderen ,

byZóhderlijk door het vermengen met
Brandewijnen vao Bier of van Granen,
de welke buyten hare béderflfelijkheyt

noch zeer fchadelijkzijn aan des Men-
fchen gezontheydc j dat de zelve Hol-
landers alle Jaren brengen in dit Ko-
ningrijke een zeer groore quantiteyt

Vis , van hare Viflcheryen , en Spece-

ryen van Ooft-Indien , het welk een
merkelijke fchade brengt aan de Zee-
vaart en Commercie van de Onderda-
nen van fijn Klajefteyt , tot welke zake
zeer nodigh zijnde te voorzien,gehoorc
hebbende het rapport van Sr. Colberty

Ordinaris Raadsheer in de Koninglijke
Raadt , Contrdlleur Generaal van de
Finantien -, Zijn Majefteyt zijnde in

frjn Koninglijke Raadt vanCommer-
cie, heeft gedaan en doetexpreffelijk

verbieden aan aile fijne Onderdanen,te
laden eenige Brandewijnen in Hollant-
fche Schepen,in alle de Kuften en Zee-
havenen van fijn Koningrijk,op ftrafte

van confifcatic, en /f00 guldens boere,

(< wii
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wil fijh'Majefteyt dat beginnen zal met
den eerftcn April toekomende , zal be-

taalt werden x4 guldens op yeder laft

Pekelharing en Bokking , gebrocht in

fïjn Koningrijk in Hollandtfche Sche-

pen j of geladen voor rekeningh van
Hollanders, den primo Jüly aan vol-

gende 31 guldens,en den eerftea Odto-
ber 40 guldens , en dat van nu af zal

moeten betaalt worden op de Spece-

ryen door Hollanders gebrochtjof voor
haar rekeningh , zoo wel te Water als te

Lande dertigh ten^fióndert biiyten de

oude Tollen. Zijn Majefte^yt wil cht dit

tegenwoordigh Placca«ic zal werden gc-

le2en,gepubliceert en aangeplakt in aiie

de Havenen, fuplaatfen v,ji«ï de Admi-
raliteyt vandit Koningrijk, en geexecu--

teert , niet tégenftaande eenige oppofi-

tie en andere bdecfelen welke het zou-
de mogen .zyn, en in geval dat eenige

dit zelve, overtreden , Zijn Majefteyc

behoudt aan zich, en aan fijne Raden
de kenniffe daar van , en verbiedt de
zeive aan . alle Hoven en Rechteren ,

beveelt fijn MajefteytaandeRequeft-
m'^fters , CommiflarKTen verdeelt in

dé Provintien.daar aan de handt te hou-

den.. Gedaan in de Koninghlijkc Raadt
van Commercie , in de tegenwoord ig-

heydt vanTijn KoninghMjke Majedcyt,.

gehoudea rot Parijis, den 7 Jan. 1671.

getekent ColberP. , ;.t : . hj-

Y 0;UIS:doarde gritifc G?>(^<is Ko-
Xuningh van Vrankriik en Navarre

,

Gr;ive van Provence , Forcalquier , en

aanleggende Landen, aan onze getrou-

we ordinaire Raadts-Heeren in onze

Raadt ? ordinaire M^eefters der Reque-
ften , van onze Hoven der CommilTa-
riffen, verdeelt in de Provincie van on-
zen Koninghrijke , tot de-executie van

onze ordres,.Salut. Wy laten.v,»eten

>

en ordineren door defc geteykende vaiï

onfehanit, de handt te houden c;an de
Executie van 't Placcaat , waar van
'tExtrad: hier aan is gezegelt onder het

groote Zegel van onfen Cancelier , op
heden gegeven in onfe Raadt van
Commercie , in onfe tegenwoordig-

heyt , de welke Wy willen dat zal wor-
den gelezen , gepubliceert en aange-
plakt, in alle de Havenen en fitpkat--

len van onfe Admiraliteyt, en in an-

dere plaatfen:diiar het noodigh zal zyny
op dat niemandt pretendere daar van
niet verwitcight te z,yn. Gebieden aan
deeerfteonfe Deurwaarder ofte Serge-

ant daar toe geftck , tot de volkom©
Executie van dit Arrefl: , dat Wy wil-

len dat zal geexecuteert worden» niec>

tegenftaande eenige oppofitie ofande-
re beletzelen , de welke zoude mogen«
zyn , en ingeval dat eenige 't zelve zour
de mogen overtreden » Wy behouden-

aan ons en, onfen Rade kennifib daar»

van , en verbieden aan alle onfe Ho*^

ven , en andere Rechteren alle mande-
menten en citatien , op de boeten daa^

in begrepen I en alle andere adlenen'

noodige rapporten,.zonder. andere per^

miffien, en zal geloof gegeven wor-

den , aan de Copyen van dit Arreft , als'

aan de Originele, en aan de tegenwoor-

dige geconfereert door een van onfe-

getrouwe Raatsheeren en SecretariflTen,-

want dit onfe w»l is. Gegeven tot Parijs-

deji 7 January 1Ó7 i.Gecekent Louis,:
en . wat lager door dén Koningh £><?»--

pkin , Qxt^ï van Provence, en fijn'

Kizdt Colbert , en gezegelt. Geconfe-
reert aan de Origenele door mijn Raadt-

cn Secretaris des Koninghs, Huysen-
Kroon van Vrankrijk , en van fijne

Financien. Door expres gebodt van,

fijn Majefteyt, ,

Numo. (^
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Numo. 6,

Verbodt van Franfche Koele-
Wijnen , Afijnen , Canefalïèn , Pa-

pieren , en Caftanien.

BehoorenJe op Pag: r^8,

DE Staten Generaal der Vereenigde

Nederlanden, Allen den genen die

defen jegenwoordigen fullen fien ofte

hooren lezen , Salut. Doen te weten,

Alzoo Wy om verlchcyde importante,

en pregnante redenen , voor den dienft

van deti Lande , tot bevorderingc en
vermeerderinge van de Neeringen bin-

nen de Steden van de refpedive Pro-
vinciën , profijtabel , dicnftigh en noo-
digh hebben gevonden , dat vooïtaan

mede geene Franfe Koele-Wijnen

,

Afijnen , Canefaflèn , Papier of Cafta-
nien , van vi^at foorte die foude mogen
wefen , van buyten in defe Landen ful-

len mogen' werden ingebracht , ver-

kocht , gekocht ofte geconfumeert.

ZO I S T , dat VVy ordonneren , fta-

tueren , en wel expreiïelijk interdiceren

,by defen , dat niemandt , van wat flaat,

'qualiteyt ofte conditie hy foudc mogen
'ïyn , na de publicatie ócfes , die ge-

schieden zal den ii November i6yi.

'toekomende , Nieuwen ftijl , 't zy over
Zee , langhs de ftroomen ofRevieren

,

ïiochte per Afifè te Lande , in , en onder
het gebiedt van defen Staat zal mogen
inbrengen>in groote ofkleyne fuftagie,

of pakken, cenige Franfe Koele-Wij-
ren , Afijnen , Canefaiïen , Papier of
Caftanien, hoedanigh dié fouden mo-
gen wefen , op poene, dat de Koopluy-
den en Fadoors, de welke de voorfz.

Wijnen, Afijnen, Canefaffen, Papier,

of Caftanien doen inbrengen , ofook
lofTen , inflaan , of in hare Pakhuyfen
ontfangen, niet alleen fullen verbeuren
de voorfz. Franfe Koele-Wijnen , Afij-

nen
i
Canefaflèn > Papier ofCaftanien?

^

over Zee, langhs de Revieren af per
Aflè , door henluyden gedaan , inbren-
gen , lofiTen , inflaan of in hare Kelders-
of Pakhuyfen ontfangen , maar boven
dien op yderftukof Vat Franfe Koele-
Wijn en Afijn, 'tzy grootof kleyn

,

mitsgaders yeder pak Canefaffen , Pa-
pieren Caftanien mede groot of kleyn^
noch een fomme van 600 gulden.

Voorts interdiceren en verbieden
Wy wel expreftèlijk by defen , allen

Schippers, Stuur-Iuyden,en Matrofen,
mitdsgaders Wagen en Karre-luyden /
in hare Schepen , Schuyten , Ponten^
Wagens , of Karren te ontfangen , om
in defe Landen over te brengen eeni-
gerhande Franfe Koele-Wijn , Afijn ^
Canefafifèn , Papier of Caftanien , in
hoedanige fuftagie , of pakkagie die
foude mogen wefên , op de verbeurte
van loo gulden op yder ftuk Franfe
Koele -Wijn of Afijn , midtsgaders
yder pak Canefaffen , Papier en Cafta-
nien ^ 'tzy kleyn of groot, 't welk by
hen-iuyden te Water ofte Lande, in
en onder ons gebiedt zal ingebracht
werden , voor welke boete de Schepen^
Schuyten , Wagens, Karren , en Peer-
den zullen werden verklaart te wefen
verbonden en excutabei j en indien de
voorfz. boete van de Schepen , Schuy-
ten , Karren , Wagens, en Poerden, of
uyt de Goederen van de^ voorfz. Con-
traventeurs niet on konnen werden ge-
confequeert , zoo zullende zelve Con-
traventeurs over de voorfz. misdaden
cxemplaarlijk aan den lijve, ten min-
ften by openbare geeflclinge geftraic

werden j maar indien yemandt van de
voorfz, Schippers of Voerluyden kon-
den bewijfen , dat de voorfz. Franfe
Koele-Wijnen , Afijnen , Canefaffen

,

Papier , ofCaftanien buyten fijne ken-
niftè zoude mogen wefen iogefcheept 3

ofopgeladen ;zoo zullen echter , en-des
niet tegenftaande fy-luyden de voorfz.

boeten moeten betalen, maar wederom
(c 3J' da?!-
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^aai tegens haar regres hebben en be-

houden ten lafte van die gene , de wel-

ke de v'oorfz Franfe Koele-Wijn, Afijn,

Canefaflen, Papier of Caftanien heb-

ben ingefcheept of opgeladen s
en in-

dien het mocht gebeuren , dat niet te-

gengaande Ons voorfz. Verbodt , ech-

ter bedektclijk eenige Franfe Koele-

Wijnen , Afij nen , Canefaffen , Papier

of Caftanien onder ons gebiedt moch-
ten wcfen ingebracht , Zoo verbieden

Wy alle Bmnelandts-Vaarders, Markt-

schippers en Voerluyden , de voorfz.

Franfe Koele- Wijnen, Afijnen, Ca-

netaflen, Papier ofCaftanien, vanbuy-

ten ingekomen , te vervoeren van de

eene Provintie, Stadt ofte Plaatfe na de

andere, op gelijke boete en ftrafFe, als

hier vooren ten aanficn van de eerfte

Inbrengers is geftatueert; en indien

het voorfz. feyt door eenige Markt of

Beurt-Schippers werdt begaan , boven
dien van hare rcfpedtive Veeren te

worden gedeportecrt.

Van gelijken, foo verbiedenWy aan

alle particuliere of geprivilcgeerde en

be-eedighdc Arbeyders haar te laten

gebruyken , om eenige van de voorfz.

Franfe Koele-Wijnen , Afijnen, Ca-
nefaffen , Papier ofCaftanien , te hel-

pen loflfen , of met Sleden of Vlot-

ichuyten te vervoeren, op gelijke boete

en ftraffè als hier vooren tegen de

Schippers, en Voerluyden zijngede-

creteert > en boven dien , indien de

voorfz. Arbeyders zijn in Eedt of dien ft

van Steden of Collegien , daar van te

werden gedeporteert.

En ten eynde de voorfz. Schippers,

Wagenaars , en Arbeyders van defen

Onfen Plakkate volkomene kennifte

mogen bekomen , foo werden alle

Hooft-Iuyden en Overluyden van de

Binnelandts-Vaerders, Voerluyden, en
Arbeyders gelaft , een yeder van den
inhoudt defes te adverteren en infor-

meerèn , en ondervindende j dat defen

Placcate door yemandt werdt overtre-

den , daar van aan de refpeöive Offi-

cieren, en Magiftraten in de Steden,

en ten platten Lande te geven behoor-
lijke advertentie.

Dan gemerkt noch een groote quan-

titeyt van Franfe Koele-Wijnen , Afij-

nen , Kanefaften, en Papier, onderde
Koopluyden en Ingefetenen defer Lan-
den , in voorraadt is ; Zoo hebben Wy
om de fchade Onfer Ingefetenen , zoo
veel doenlijk te voorkomen, defelve

gepermitteert , om de Franfe Koele-
Wijnen , Afijnen , KanefaflTen , en Pa-
pier , de welke onder hen-luyden in

voorraat zijn , te mogen verfenden ,

beneficieren , confumeren en verkoo-

pen , van nu af tot den leften April

i6jz incluys , en langer niet.

Ordonneren voorts, dat naar den
voorfz, laatften April 1672. niemandc
van Onfe Ingefetenen binnen hetref-

fort van defen Staat, fal mogen verkoo-

pen , koopen , vereeren , wechgeven,
aan-nemen, vermangelen, ofop eenige

andere manieren alieneren , ofook ter

flete confumeren , dire(5telijk, ofindi-

reótelijk in eeniger maniere , eenige

Franfe Koele- Wijnen, Afijnen, Kane-
faflTen , Papier, en Kaftanien, in groote,

of kleyne quantiteyt, op de verbeur-

te van alle de voorfz. Franfe Koele-
Wijnen, Afijnen, Kanefaflen, Papier,

en Kaftanien, die na de voorfz. tijdt by
yemandt verkocht , gekocht, vereert,

aangenomen, vermangelt , ter flete ge-

confumeert, of op eenige andere ma-
nieren gealieneerc fullen werden , en
boven dien een boete van ^00 guldens

op yeder Stuk, en 200 guldens op yeder
Tonneken Franfe Koele-Wijn, Afijn

en yeder Pak Kanefaflen , Papier en
Kaftanien groot ofkleyn , dat naar den
voorfz tijdt verkocht, gekocht, vereert,

aangenomen , vermangelt ,
gealieneert,

of ter flete geconfumeert fal zijn, foo

wel by den Verkooper als Kooper,Ge-
ver
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rcr als Nemer.ofdegene die de voorfz.

Franfe Koele-Wijnen , Afijnen , Ca-
cefaflTen, Papier, en Caftanien gefle-

ten , als die de felve ter flete gehaalt , of
geconfumeert fullen hebbenj ordonne-

ren en ftatueren , dat boven de voldoe-

ninge der voorfz. boeten die gene die

haar met het flijten of ter flete te ver-

koopen in het groote of kleyne van
Wijnen , Afijnen , Canefaflen, Papier

en Caftanien , komen te generen , ha-

re Neeringe fal werden geinterdiceert

voor den tijdt van een Jaar en Ces we-
ken , voor de tweedemaal voor altijdr,

en voorde derdemaal infaam verklaart,

en voorts uyt het geheele reflort en ge-

biedt van den Staat der Vereenighde
Nederlanden gebannen fullen werden,
en dat die gene , de welke de boete niet

en kan betalen, arbitralijk aan den lijve,

ten minften by openbare geeflelinge

fal werden geftraft , en werden de ref-

pedive Officieren , der felver Subfti-

tuten en Dienaars in de Steden , en ten

platten Lande geauthorifeert , om nau-

we onderfoek te doen , of naar den
voorfz. tijdt, by yemandt eenige Fran<e

Koele-Wijnen , Afijnen jCanefaffen,

Papier of Caftanien , gekocht , ver-

kocht, vereert , aangenomen , verman-
gelt, gealieneert , of ter flete geconfu-

meert fullen werden.
Behoudelijk j dat ingevalle eenige

Koopluyden of Handelaars eenige
Franfe Koele-Wijnen , Afijnen , Ca-
nefaflen, Papier of Caftanien, jegen-

woordigh onder haar zoude mogen
hebben , de welke fy tuflchen dit , en
den voorfz. laatften April toekomende,
niet zouden mogen hebben geconfu-
meert, of verfonden , de zelve gehou-
den fullen zijn de voorfz. Franfe Koele-
Wijnen , Afijnen , Canefaflen, Pa-
pier en Caftanien aan te geven aan de
Magiftraat van de Plaats,daar de voorfz.

Franfe Koele-Wijnen , Afijnen , Ca-
nefalTen, Papier ofCaflanjeu zijn leg-

gende , en de zelve te bi«ngen terphat-
fe die daar toe door de Magiftraat fal

zijn aangewefen , welke aanwijfinge
de refpedive Collegien ter Admirali-
teyt ten beften fullen hebben te befor-
gen, en dat de felve Franfe Koele-Wij-
nen , Afijnen , Canefaflen , Papier en
Caftanien , aldaar fullen moeten ver-
blijven onderde opficht van de Magi-
ftraat van de felve plaats,by de welke de
Sleutels van de voorfz. te defigneren
plaatfen fullen moeten blijven beruften^
in voegen dat niemandt tot de voorfz.
te defigneren plaatfe, of tot de Goede-
ren daar in beruftende acces fal konnen
of mogen hebben, dan ten overftaan
van den Officier van de voorfz. plaatfe>

of andere vertrouwde Perfoonen , die
daar toe by den felvenOfficier fpecialijk

fullen zijn geauthorifeert , dat ook nie-

mandt de voorfz. Wijnen, Afijnen,
CanefafTen , Papier of Caftanien , in

of uyt de voorfz. gedefigneerde plaatfe

fal mogen reppen , roeren , lichten ,

ofook buytens Landrs verfenden , dan
met volkomen kennifTe van den voor-
noemden Officier , of de voorfz. ver-

trouwde Perfoonen by hem fpecialijk

daar toe gecommitteert, en dat daar
nevens aan de Magiftraat van de plaatfe,

daar de voorfz. Wijnen , Afijnen , Ca-
nefaflen , Papier en Caftanien be-

ruftende zijn , zal moeten werden aan-
gegeven de quantiteyt van de voorfz.

W-ijnen , Afijnen , Canefaflen , Pa-
pier en Caftanien , die verzonden zul-

len werden , de Perfoon aan wie , en
de plaatfe na de welke de voorfz. Wij-
nen, Afijnen , CanefafTen, Papieren
Caftanien vervoert zullen werden , en
dat de voorfz. Verzenders van de zelve

Wijnen , Afijnen , CanefafTen, Pa-
pier en Caftanien , noch daar-en-bo-

ven Borge zullen moeten ftellen tot de
waarde vün de zelve Wijnen , Afij-

nen , CanefafTen , Papier en Caftanien

toe > van da^ die eftètoelijk zullen

werdeö
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••werden gebracht ter plaatfe ? en aan den
]

Perfoon , naar , en aan de welke die

5,yn gedeftineert , en de zelve Borgh-
i

tochte zuyveren , ten langhften binnen I

4en tijde van 8 dagen , na dat de Schip- \

per de voorfz. Wijnen, AfiijnenyGane-
\

faflen, Papier en Caftanien uytgevoert i

hebbende wederom hier te Lande zal i

zyn gearriveert , en dat by faute van
|

dien , diegene die de voorfz. Wijnen j

Afijnen , Canefaflèn , Papier en Cafta-
]

.iiicn aangegeven hebben om te vervoe- I

ren^ midtsgaders ook de voorfz. Borgen
zullen moeten werden geexecuteert , '

voor de waarde van de voorfz. Wij-
!

nen, Afijnen , Canefaflèn , Papieren
Caftanien , en daar op , midtsgaders te-

|

gen de voorfz. Aangevers geproce-
\

deert, als tegens Contraventcurs van
j

defen onfen Plakkate , dat voorts de i

voorfz. Aangevers of de voorfz. hare
]

Borgen , de fuyveringe van de voorfz.
I

Borghtochte zullen moeten doen , met
aanhetCoUegieter Admiraliteyt, on-
der welkers reflbrt de voorfz. Wijnen,
Afijnen , Canefaflèn , Papieren Cafta-

nien buyten's Landts gezonden zullen

wefen , binnen den voorfz tijdt te ex-

hiberen, de verklaringe vande Magi-
flraat van de Plaats , op de welke die

aer.gegeven en gebracht zyn , mede
brengende dat defelve Wijnen, Afij-

nen, Canefaflèn, Papier, en Caftanien,

geladen in foo een Schip , van foo een
Schipper, door foo een Perfoon ver-

Xonden , en aan foo een Perfoon gead-

dreflcert, waarlijk, en e|ïèdlivelijk al-

daar gekomen , en aan foo een Perlbon
gelevert zyn , midtsgaders aan de ge-

.melte Collegien ter Admiraliteyt te prc-

fenteren de Schipper en fijne Knech-
ten of Matroofen , de voorfz. Wijnen

,

Afijnen , Canefaflèn , Papier en Ca-
ftanien vervoert hebbende, de welke
gehouden zullen zyn te verklaren on-
der eede folemneel aan 't gemelde Col-
^egie.te prefteeren , dat fy Zoodanige

Wijnen J Afijnen , Canefaflèn , ll-
pier , en Caftanien , op foodanigen

tijdt uyt foodanigen Pakhuys , in loo-

danigen plaatfe op ordre van foodani-

gen Perfoon hebben ingeladen , en die

felve Wijnen? Afijnen, Canefaflèn,

Papier en Caftanien , op foodanigen

tijdt , in foodanigen plaatfe , aan foo-

danigen Perfoon wederom hebben
over gelevert , alles op de confifcatic

,

peynen en boeten hier vooren uytge-

drukt.

Wijders foo hebben Wy verboden
en geinterdiceert , alle gefwooren Ma-
kelaars 5 naar den voorfz. laatften April

1672. toekomende , te veylen, of te

ftaan over eenige Verkoopinge , ver-

mangelinge of alienatie van eenige

Franfe Koele-Wijnen, Afijnen, Ca-
nefaflèn , Papier , of Caftanien , maar

"

foo wanneer hen-luyden eenige par-

tyen werden aangeboaen , om te Koo-
pen of iVerkoopen , fullen fy-luyden

gehouden zyn 't felve den Officieren

I

van de plaatfe aan te geven, op verbeur-

1 te van haar Officie , en daar-en-boven'

i

een boete van 600 guldens op yder

[

Stuk, Vat ofPak , grootofkleyn, dat

j

door hen-luyden werdt verfwcgen , in-

gekocht , vermangeltof gealieneert.

Alle de voorfz. boeten te apphceren,

ten profijte van de Officieren die de

aanhalinge of calangc eerft fullen ko-

men te doen ; waar toe de Regenten
van den Godtshuyfen mede by defen

werden gequalificeert , en geauthori-

feert, die in fuiken gevalle de geheele

boeten, ten profijte vande Godtshuy-
fen fullen genieten.

Voorts foo werden niet alleen de
voorfz. Officieren, der felve Subftituy-

cen en Regenten van de Godtshuyfen
geauthorifeert om de calange , aanha-

linge en bekeuringe te doen, maar ook
de refpective Advocaten Fifcaals,Com-
mifen Generaals, en particuliereCom-
mifen ter recherche in de Steden en

Zee-
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2Jce-gaten, fpecialijk gelaft goede voor-
forge te dragen , en wel toe te fien

,

dat geene Franfe Koele Wijnen , Azij-

nen , Canefaffen , Papier of Caftanien

ter Zee , langs de Rivieren , of Plaatfen

te Lande werden ingebracht , maar alle

foodanige Waren , fonder cenige

conniventie aan te halen , op te bren-

gen , en te ftellen terjudicaturevande

rcfpedtive CoUegie ter Admiraliteyt

,

en om een yder te animeren tot het ont-

dekken van defe contraventie , foo fal

die Aanbrengers of Aanhaalders wer-
den toegevoeght de helft van de Franfe

Kocle-wijnen , Azijnen , CanefafTen

,

Papier en Caftanien , de welke Tullen

werden geconfifqueert , en de helft van

de boete daar inne yemandt fal werden
gccondemneert , blijvende de weder-
helft ten behoeve van de voorfz. Offi-

cieren , die de calange ecrft lullen heb-

ben gedaan , en fuUen daar-en-boven

de voorfz. Aanbrengers vry zijn van de

bÉete , daar inne zy volgens het voo-
ren-ftaande Ons verbodt fouden mo-
gen zijn vervallen,fchoon de felve Aan-
brengers mede Contraventeurs fouden
mogen zijn geweeft ; Wel-verftaande
dat niemandt voor foodanigen Aan-
brenger geconfidereert , en daar door
van de voorfz. confifcatie en verdere

boete bevrijdt fal werden , als alleen

die gene , die de voorfz verboden en
vcrduyfterde Goederen en Koopman

-

fchappen aan 't Landts Officieren fal

hebben aangebracht , voor en aleer dat

•enige van de felve Officieren haar ful-

Icn hebben getranfporteert op > aan , of
ontrent de Schepen , of andere plaat-

fen , daar in eenige verboden Waren

,

Goederen of Koopmanfchappen ver-

duyftert fouden mogen zijn , en niet

die gene de welke de voorfz verbode
of verduyfterde Goederen , of Koop-
manfchappen komt aan te geven of te

openbaren , foo wanneer de voorfz.

Officieren albereydts op , aan , of on-

trent de voorfz. Schepen ofPlaatfen ge-
komen fouden mogen zijn.

En ten eynde de voorfz.FranfeKoele
Wijnen , Azijnen , CanefafTen, Papier
en Caftanien hier te Lande inkomende
niet plotfelijk mogen werden geconfif-
queert •, maar dat alommc van defen
Onfen Placcate kenniflè en advertentie
gegeven en genomen , ook defen aan-
gaande ten aanfien van den tijdt van de
publicatie , een egale en eenparige voet
gehouden mag werden. ZOO I S T :

Dat wy geordonneert en geftatueert

,

ordonneren en ftatueeren by defen, dat
de publicatie van defen Onfen Placcate
fal werden gedaan in alle deProvincien,
en het reflort van de Generaliteyt , op
Woenfdagh aanftaande en acht dagen ,
die welen fal den 1 1 November toeko-
mende Nieuwen ftijl , met defe Onfe
expreflè meyninge en verftande , dat
indien de voorfz. publicatie op eenige
Plaatfe of Plaatfen , wat vroeger of la-

ter fouden mogen wefen gedaan , het
dien niet tegenftaande in rechten daar
vooren gehouden , en de voorvallende
faken even en in dier voegen gehan-
delt, gereguleert, en by Sententie ge-
termineert en gedecideert fullen moe-
ten werden , als of de voorfz. publicatie

aldaar fpecialijk mede ten voorfz. dagea
gedaan was geweeft , en by foo verre
naar den voorfz. 1 1 November , dato
van de voorfz. publicatie, tot den i^
Dec. i6ji. Nieuwe- flijl incluys,binnen
de Zee-gaten defer Landen fouden mo-
gen komen te arriveren , eenige Sche-
pen , in de welke eenige Franfe Koele-
Wijnen , Azijnen, CanefalTen, Par
pier ofCaftanien, mochten wefen ge-
laden, dat in fuiken casdevoorlz. Koe-
le-Wijnen , Azijnen , Canefaften, Pa-
pier en Caftanien met de felve Schepen
of wel in andere overgefcheept fonder
betalinge van 't Landts inkomende of
uytgaande recht uyt de lelve Zee- gaten
naar andere Landen fullen moeten wer-

(d) den
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den vervDert/onder dat de iroorf7,.Koe-
|

Ie- Wijnen , Azijnen , Canefaffen , Pa-

pieren Caftanien , anderfints gerept of

geroert , veel min aan Landt gebracht

,

of aldaer opgeleght , of de Stroomen

of Wateren opgevoert fullen mogen
werden , op poene dat de felve niet al-

leen fonder eenige conniventie , of dif-

fimulatie fullen werden geconfifqueert,

maar ook dat dienthalven jegens de
Contravenreurs van defen Onfen Plac-

cate met de uyterfte vigeur geproce-

deert fa! worden ; Authorifeeren voorts

de refpcdtive Collegien ter Adm'irali-

leytj om ter plaatfe, alwaar de Sclie-

pen uyt de Zee inkomende, het An-
ker laten vallen , foo wanneer aldaar

«enige Schepen nevens andere Goede-
ren mede met Wijnen , Azijnen , Ca-
nefaffen , Papier en Caftanien geladen,

fouden mogen komen in te vallen , van

den dagh van de publicatie van defen

Onfen Placcate, en fulks van de voorfz.

1 1 Nov. toekomende af , tot ó weken
naar den voorfz. 1 1 Nov. en alfo tot den
voorlz.a^ Decióyi.N. ftijl incluys,een

getrou en bcquaam Perfoon tefenden ,

om wel toe te fien , dat ten aanfien van

de voorfz. Schepen en Goederen , den
jnhout van defen onfen Placcatc-exaöe-

Jijk en punétuelijk werde naoekon^n :

Eht voorts alle Franfe KoeleW ij nen,A-

Zijnen , Canefafl'en , Papier en Cafta-

nien , die na 't verloop van de voorfz 6

weken ,011 fulks na den voorfz. 13 Dec.

167 1. toekomende N. ftijl , binnen dcfe

Landen gebracht fouden mogen wer-

den , efïèftive confilcatie , en de Per-

fonen haar daar mede bemocyt hebben-

de,de verdere penen in den voorfz. Plac-

cate ge-exprimeert , 'fuhjedt fullen zijn

Ordonneren en laflen voorts wel ex-

prcffelijk de refpeótive Collegien ter

Admiralireyt, en alle andere Rechteren
en }ufticieren van den Lande , die over

den inhouden van defen Onfen Plac-

cateRechten en JuftiLie fouden mogen

komen te ftdminiftreren,de goedcihatïd

daar aan te houden , tn doen ^'cuden ,

en ook foo veel in haar isbeforgen , dat

dit jegenwoordigh Ons Placcaat naar

zijne formeen inhouden , pundtuelijk

en precizelijk geobfe veert en nageko»
men, ook naar den klaren Text van-

\ felve by de gemelce Collegien , eil

alle andere Rechteren en Jufticierea

van den Lande recht gedaan werde 3-

fonder op pretext van ignorantie df
eenige andere voorgewende cxceptiefl

daar van in eenige deelen tedeviereny

of de difpofitie van defen Onfen Plac-

cate in eenigerhande manieren te luxe-

ren , veel min haar aan te matigen^ *

eenigh oordeel over de rechtmatigheyt

of onrechtmatigheyt van 't geen daar

by is ter neder geftelt , of daar uyt by
gevolge eenige conjecturen te forrrye-

ren van Onfe apparente intrinfiqite

meyninge , maar precifelijk en pun-
öuelijk naar de letter op te volgen de
difpofitie daar inne klaarlijk uyr^-
drukt, en dien volgende particulier*

lijk mede van den voorfz. 11 Novem-
ber toekomende af , alle Franfe Koele-
Wijnen, Azijnen, Canefaffen, Pa-
pier en Caftanien , buyren te houden 5

of wederom in manieren vooren veN
haalt te doen uytvoeren, midtsgaders

alle foodanige der voorfz. Wijnen 3

Azijnen , CanefaffTen , Papier en Ca-
ftanien, als naar den voorfz. 11 No-
vember toekomende , Nieuwe-ftijl

,

anders dan om wederom in manieren
voeren verhaak uyt de felve Zee-garefi

daar die in gekomen zijn , met defèlve

Schepen, of in andere Schepen overge-

fcheept, over Zee te werden vcrlbn-

den
, gerept ,

geroert, ofook aan Landt
gebracht , opgeleydt , of de ftroomen
en wateren opgevoert fouden mogen
werden , of die naar de voorfz 2^ De-
cember toekomende mede Nieuwe-
ftijl , in <V Zee gateij defer Landen in°'

komea fulieneftediivclijk te confifque^

reflj
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fcn , en daar over ook te adjudiceren

de volle boete fonder eenige verfchoo-

ninge,mitigatie of exceptie.Ontbieden-
de en verloeken derhalven deHeeren
Staten , Gecommitteerde Raden , en

Gedeputeerde Staten van de Provin-

tien refpedive van Gelderlandt , en

'c Graaffchap Zutphen , HoUandt en
Weft-VrieÜandt, ZeeJandt , Utrecht

,

Vrieüandt , Over-Yflel , midtsgaders

Stadt Groeningen en Ommeknden,
en allen andere Jufticieren en Officie-

ren van de felve Landen, datfydefen
Onfen Placcate aanftondts na de recep-

tie, ofimmers oy ttcrlijk op den vooriz.

II November toekomende alomme
4oen verkondigen, publiceren en affi--

geren in alle plaatfen daar fulks van,

nooden wefen fai , en men gewoon is

foodanigh publicatie en affixie te doen.

Lallen en beveelen voorts de Raden ter

Admjraliteyt , d'Advocaten Fifcaals.,

midtsgaders Lt. Admiraals, Vice-Ad-
miraals , Capiteynen , OfBcieren en
Bevelhebberen , als mede de Commif-
farifen en Commifen ter Recherche,
foo in de Zee-gaten als elders , defen

Onfen Placcate na te komen , en te

doen nakomen , procederende , en
doende procederen tegens de Contra-
venteurs van dien , fonder ooghluykin-

ge, faveur, diffimulatie, ofverdragh,

want Wy fulks ten dienfte van den

Lande , en ten befte van de goede In-

gefetenen van dien , bevonden hebben
cebehooren.

Aldus gedaan en gearrefteert onder
Onfen Cachette , Paraphure , en de
Signature van Onfen Griffier , In den
Hagedon z November 167 1. Was ge-

parapheert , Islf. van Vterfen , vt. On-
derftondt , Ter Ordonnantie van de

Hoogh-gemelre Heeren Staten Gene-
raal. Getekent, Gafp. Vogel. Zijnde op
\ fpatium gedrukt het Cachet van haar

Hoogh-Mog: op een rooden Ouw<l>
overdekt met een papieren ruyte^

Numo. 7.

Alliatrtie Defenfijf tufïchen

Engelandt en de Vereenighde Ne-
derlanden.

BehoorendeopFag: 159.

D.Ewijl by 't Vrede-verdragh, on-
langhs t^Breda , tuflchen de Door-

luchtighüe VorfV en Heer Carolus de
Tweede , Koningh van groot Brir-

tanje, van d'een , en de Hoogh-Mog:
Staten Generaal der Vereenighde Ne-
derlanden van d'andere zijde , gefloo-

ten, door Godts genadige hulp de voer-

ende vrieodtfchap, en de goede over-

een-komingh herfteltis, en dat dieshal-

ven , om voor 't aanftaandegantfche-

lijk alle gelegentheyt tot nieuwe twiften

af te&ijden,en tuflchen d'onderdanen

van weèrzijden alle nieuwe voorvallen

te weeren , die t'eeirige tijdt de gezeyde
vricndtfchap , en goede over een-ko-
mingh zouden konnen fteuren , in

eenige Artij kelen en Wetten van de

Scheepvaarten Koophandel beflooten,

en befonderlijk in 'telfde Artijkel van

't gezeyde Vrede-verdrag vaft geftelt is,

dat de voorgedachteHeerKoning,en de

voorgedachte Heeren Staten Generaal

geconfedereerde en zaam-verbonde
vrienden zullen blijven , door nootza-

kelijkheydt en vriendtfchap te zamen
verknocht en verbonden,om de rechten

en vryheden van weder-zijdts onderza-

ten tegen alle de genen te belchermen

,

die de Vrede van d'een of d'andere

Staat te Landt, of ter Zee zullen komen
te fteuren , of die , zich onder de heer-

fchappy van een van beyde onthouden-
de, voor vyanden van beyde Staten zul-

len worden verklaart , zonder dat ech-

ter de middelen en onderftanden , daar

meds de Bontgenoten van d'een zijde

in zoodan iglj geval aan d'andere te hulp

zullen komen, bezonderlijkuytgedrukc

wordeni sn dewijl de gezeyde Koningh
(d i) van
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van groot Brittanje, en de gefeyde Sta-

ten Generaal gefint zijn dit Verdragh

meer en meer te verfterken , en te vol-

trekken : foo vinden zy voorname-
lijk, en voor alle dingen geraden het

gefeyde Verdragh , te Breda geflooten,

en de ge<eyde wetten van de Scheep-

vaarc en Koophandel , daar op ficndc ,
j

te beveiligen, gelijk zy by dit tegen- :

woordige beveftight worden door^on-

derlinge en onbrekelijke verbintenis

van hen getrouwelijk t'onderhouden

,

en na te komen , en te bevelen dat hun
onderfaten van weêrzijden hen nau-

keurighlijk en Godtsdienftelijk fuUen

onderhouden en nakomen , volgens de

ware fin en inhoudt van 't gefeyde

Verdragh, en der gefeyde Artij kelen.

Doch op dat , volgens de vermeerde-

ring van de vriendtfchap tuflchen de ge-

feyde HeerKoning,en de gefeyde Hee-
ren Staten Generaal, en befondere aan-

wijfingh van de byftandt , die zy aan

malkander fuUen doen , en die in

't voorgaande Verdragh nagelaten is

,

fou blijken , en op dat men , door een

enger verbont en vereenigingh in d'on-

.

derlinge veyligheyt en verdediging der

beyde Staten tegen de laftige pogingen,

en vyandelijke aanvallen, die van ye-

mandt , wie hy ook zy , en onder welke

fchijn ook , mochten voorgenomen
worden, verforgen fou; foo zijn Wy
ondergefchreven , uyt kracht van de

laft en volmacht , die aan ons toege-

ftaan is,en achter ingevoegt fal worden,

over-een-gekomen en verdragen , en

hebben geiloten , dat de gefeyde Heer
Koningh van groot Britanje , en de ge-

feyde Heeren Staten Generaal der Ver-
eenigde Nederlanden onderlingh door

een eeuwigh defenfif , of verdedigend

verbondt verplicht, vereenight en ver-

bonden fuUen zijn , en dit op de vol-

gende wijfe en voorwaarden.

I.

Jndien yemandt van de Vorften of

Staten , of yemandt anders , wie hy
ook was , niemandt uytgefondert , on-
der eenige dek- mantel de Landtfchap-

pen, Heerfchappyen , of Plaatfen , on-
der 't gebiedt van de gefeyde Koningh
vangroot Britanje gelegen , aantafte, of
pooghde aan te taften , of eenige ande-
re vyantfchap te Landt, of ter Zee te-

gen de gefeyde Heer Koning, ofzijn
onderdanen pleegde , foo fuUen de ge-

feyde Heeren Staten Generaal gehou-
den wefen", gelijk zy uyt kracht van
dit tegenwoordige gehouden zijn , den
gedachte Heer Koning , om defe vy-

andelijke aanvallen en werken te belet-

ten , onder te drukken , en af te wee-
ren , en bshorelijke vergoedingh van
de gelede fchade te verkrijgen , met
4-0 Oorlogh-fchepen , wel toegcruft , te

hulp te komen, van de welken 14 yder

,

't een door 't ander , van 60 tot 80 fwa-

re ftukken gefchuts , en 400 hondert
mannen , en 14 andere , yeder van 40
tot 60 fl:ukken gefchuts , en ten minften
met drie 500 mannen , deur malkander
gerekent , gelijk te vooren j en geen
van d'overigen met minder, als ^6 ftuk-

ken , en 100 en fo mannen verfien ful-

len zijn : en daar-en-boven noch met
6000 mannen te voet , en 400 te

I

paart, of de gerechtige waarde van de-
'i fe onderftant in geit te tellen , naar dat

j

de gedachte Heer Koning fal believen

1 te verkiefen , of met fuik gedeelte van
1 de gefeyde onderftant , of van de ge-

I

feyde waarde in geit , die van de ge-

dachte Heer Koning geëyfcht fal wor-
den. Defe gefeyde onderftant fal bin-

nen de tijdt van {es weken , na dat

d'eyfch gedaan is , gelevert worden ;

en de gefeyde Heer Koning fal binnen
drie Jaren , na 't eyndigen van d'Oor-
logh, alle de gedane onkoften weer aan
de gefeyde Heeren Staten betalen.

II.

Indien yemandt van de Vorften of

Staten, of yemandt anders , wie hy ook
was|
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was , niemandt uytgefondert , onder

eenige dck-mantel de Vereenighde

Landtfchappen , of eenige Plaarfen
,

onder 't gebiedt der gefeyde Heeren
Staten Generaal gelegen,of in de welke

2y hun befettingh hebben , aantafte

,

ofpooghde aan te tajften , ofeenige an-

dere vyandtfchap te Landt , of ter Zee
tegen de gefeyde Heeren Staten Gene-
raal , oftegen hun onderdanen pleegh-

de , foo fal de gedachte Heer Koning
gehouden wefen , gelijk hy uyt kracht

van dit tegenwoordige gehouden is

,

den gedachte Heeren Staten Generaal,

om defe vyandtlijke aanvallen en wer-

ken te beletten , onder te drukken , en

af te weeren, en behoorlijke vergoe-

dingh van de gelede fchade te verkrij-

gen , met 40 Oorlogh-fchepen , wel

toegeruft , te hulp te komen , van de

welken 14 yder, 't een deur 't ander

,

van óo tot 80 fware ftukken gefchuts,en

400 mannen , en 14 anderen yder van

40 tot 60 ftukken gcfchuts, en ten min-
ften met 500 mannen, deur malkander

gerekent , gelijk te vooren , en geen

van d'overjgen met minder als ^6 ftuk-

ken, 100 en 50 mannen verfien ful-

len zijn : en daar-en-boven noch met
6000 mannen te voet , en 400 te paart

,

of de gerechtige waarde van defe on-

derftant in geit te tellen. Naar dat de

gedachte Heeren Staten fuUen belie-

ven te verkiefen j ofmet fuik gedeelte

van de gefeyde onderftant , .of van de
gefeyde waarde in geit , als van de felf-

den geëyfcht fal worden. Defe gefey-

de onderftant fal binnen de tijdt van
fes weken , na dat d'eyfch gedaan is

,

gelevcrt worden ; en dat de gefeyde

Staten fullen binnen drie Jaren , na

*t eyndigen van d*Oorlogh , alle de
gedane koften weer betalen.^

III.

De gedachte Oorlog- fchepen , gelijk

ook de gedachte hulp-benden te paart

,

en te voet , en d'Overfte te Scheep , en

te Landt, en d'andere mindere Krijghs*

overften , gewelt en ongelijk geleden
hebbende , fullen ghehouden zijn

naar 't believen van de geen te doen, en
het bevel van de geen , of genen te ge-

hoorfamen,aan de welk, ofwelken men
d'Oppermacht over 't heyr ter Zee en
te Landt opgedragen fal hebben.

IV.
En op datmen naeuwkeurige reke-

ningh van de koften fou konnen ma-
ken , die binnen de tijdt van drie Jaren,
na 't eyndigen van d'Oorlogh , betaalt

fullen worden , of ook van de rechte

waerde der felfden in gereedt geit, die

de geen, de welke vyandelijk gewelt ge-
leden heeft , in plaats der voorgedachte
Schepen,Ruyters en Voet-knechten,of
in 't geheel,of ten deel miflchien fal be*
lieven te verkiefen , foo heeft men goet
gevonden d'onkoften van 14 Schepen
van 60 tot 80 ftukken gefchuts , op de
waarde van 1 855(5 ponden fterlings, of
Engelfe munt,en die van de i4Schepenj
van 40 tot 5o ftukken, op 14000 pon-
den fterlings , en d'overige iz op 5ooo
gelijke ponden fterlingste rekenen^ ge-

lijk ook de 60C0 Krijghs-lieden te voet

op 75^00 ponden fterlings, en de 400
Ruyters op 1400 ponden van gelijke

munt, die voor yder maant getclt ful-

len worden ; 't welk alles van de gedach-

te Heer Koning van groet Britanje te

Londen , en van de Heeren Staten Ge-
neraal t'Amfterdam , volgens de prijs

van de wifiTel van- die tijdt , daar in de
betalingh gefchieden fal , betaalt fal

worden. Doch voor d'eerfte maant fal

men , ten opficht van 'c voorgedachte

Voet-volk , noch daar boven betalen

5oco ponden fterlings ^ Namelijk voor
de koften , die noodtfakclijk fiiUen zijn

om hen te werven en toe te ruften.

V.
Dit verbont

,
gelijk ook alles , en elk

in 't befonder , daar in begrepen , fal

van de gedagte Heer Koning van groot

(d 3) Britanje^
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Britanje, en van de gedachte Heeren

Staten Generaal der Vereenigde Ne-
derlanden , door d'ope Brieven van we-
der-zijden met hec groot zegel voor-

üen, op behoorlijke en bondige wijfe,

binnen vier naaftvolgende weken , of
eerder ,. foo hec mogelijk is , beveftight

en bekra,chcight , en de Hukken van be-

krachtigingh van wederzijden binnen
de voor gedachte tijde gewiiTelt wor-
den. In 's Gravenhage in ^ollandc op
den -j^^Januarii 1668.

Numo. 8.

Publijcq Tradaat tuffchen
Vrankrijk en Sweden.

BehaorendeopFag: 166.

1. T S een vermaning van de oude Al-
' J. liantie , die in dtÏQ tijdt een nieu-

we vereyfcht.

2. Dat van d'onderflaande dato j tuf-

fchen gemelte Krooneneen defenfive

Alliantie , tot befchutting hunner Lan-
den , en tot fekerheyt van den Oceaan
en Baltifche Zee fal zijn.

3. Dat defe Alliantie ecnigh en al-

leen gemaakt zy tot onderhouding van

de Vrede in 't Roomfche Rijk , en dat

de Vrede van Munfter gecontinueert

fal werden.

4. By aldien den Keyfer en Keur-
vorften , of Vorften des Rijks yemandt
van defe beyde Koningen vyantlijk be-

jegende , 't zy direót ot mdiredt , onder

wat pretext het foude mogen zijn, en

daar door defe Alliantie focht te bre-

ken , dat gemelte Koningen foodani-

gen gelijkerhandt fuUen aangrijpen.

S- Dat men wederzijds Geallieerde

in 't Rijk , tot defe Alliantie bewegen
fullen,

6. Dat het den Keyfer , Keurvor-
ften, en Vorilen des Rijks vry ftaan

fal hun in defe Alliantie mede te be-

geven.
T. Dat beyde de Koningen bevorde-

ren fullen dat op den eerften Rijksdagh
in Duytslandt, vervult worde het gene
noch aan de Weftphaalfche Vrede
manqueert, op dat aifoo een yder Vorü
des Rijks zijne gerechtigheydt en pri-

vilegie mach hebben.

8. Indien d*eene Vorft den andere

in zijne rufte of befittinge zijner Goe-
deren of Rechten wilde turberen ,, dat

beyde Geallieerde Koningen fulks ge-

lijkerhandt fullen weeren.

5>, En ingeval defe Geallieerde hun
Landen mochten aangegrepen werden,
dat d'een den ander fal affifteren j en
niet eer fullen ophouden tot dat hun
volkomen fatisfadiie dicswegen gedaan

werdt ; en de gene die fulks aangedaan
werdt , fal de keur hebben , of hy dan
geit of volk tot hulp wil hebben.

10. Vernieuwt den Koningh van
Vrankrijk wegens het Olmifch enKop-
penhagens vredens-Tradaat , des felfs

guarantie, en verfekert by zijn Koning-
lijk woordt, dat de Koning van Deen-
marken tegens de Landen en Provin-

tien van Sweden niets ondernemen fal.

I r. De felve guarantie fal ook den
Hartogh van Holfteyn wegens de Got-
toffche Linie mogen genieten»

12. Den Vorft vA Mekelenburgh te

verfekeren fich rrrcae als Geallieerde

onder hun bcfcherminge te nemen

,

foo ook den Mark-graaf van Baden
Durlach.

15. By foo verre yemandt wegen
't Roomfche Rijk in den tegenwoordi-

gen Oorlogh fich wilde indringen of

bemoeyen , fullen beyde geallieerde

Koningen, den Keyfer, Keurvorften

en Vorften des Rijks , door Brieven aan

hun Minifters vermanen het gevaar dat

daar uyt konde volgen , en dat fulks te-

gen gemelte vredens- befluyt foude

ftrekken , met volkomen verfekering,

dat Zy niei anders foeken alsdevreede

in 't Duy tfe Rijk te continueren ; en by

aldien fulke vriendelijke vermaningen
niet
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niet mochten helpen , fullen 'beyde

Geallieerde Koningen hun raadtflagen

daar heen wenden , hoe met geweldi-

^r handt daar door te komen zy,

14. De Kroon Sweden fal een Armé
ic voet j en een te paardt , en 't geen

daar toebehoort ,
gereet houden , daar

voor van Vrankrijk na gelegentheydt

der Armeen, jaarlijks fubfidie-pennin-

gen fal ontfangen , de welke in twee
termijnen tot Hamburgh prompt fullen

betaalt worden.

if. De Koningh van Vrankrijk be-

looft de Vrede in 't jaar 1668 met Span-

jen gemaakt,aan zijn zijde vaft t'onder-

houden.

16. Defe Alliantie fal 10 jaar duu-

ren ,
gerekent van den dagh dat de Ra-

tificatie ingeleven is , *twelk uytterlijk

in 3 maanden gefchieden fal.

Aüum Stokholm den -\ Augnftii i6-]%.

Was ondertekent.
Cr.E.Oth L.S. Nic«latts'Sr<tre. L S.

6ttnt 'BuLke.L. S. Joh. Cjuldenftern. L. S.
H. CtMrtin, L. S.

Secreete Articulen van de Al-
liantie tuflchen Sweden en

Vrankrijk.

Meik Itéhoorende op Pag: j66.

r.T> Eyde de Doorluchtigfte en Mach-
-ö tighfte Koningen van Sweden en

Vrankrijk , (gelijk fulks in 't vierde Ar-

ticul van het Publijke Tradtaat (tuf-

fchen haar beyde opgerecht) is bedon-
gen en geexprefTeert ) fullen niet alleen

de Vyanden van 't (Duytfche) Rijk, in

gcenderhande manieren helpen , maar
foo wanneer de Keyfer of ycmandt uyt

de Rijx-Sraten , tegens den teneur van

de Weftphaalfche Vrede , een van haar

beyde Koningen , door de wapenen of
openbaren Oorlogh foude willen infe-

fteeren , of hare refpeiftive Vyanden ,

'tzy binnen ofbuyten het Rijk , op uat

titul of prcrexc het foude mogen zijn

,

met Volk of anderfins aflilleeren , dat

in fuiken gevallen zy haar onderlinge

fullen byfpringen , en met gefament-

lijke Wapenen den Violateur van de

Vrede aggrefleeren , by aldien hy foude

verachten hare preallable vriendelijke

afmaninge.

2. Zijn Alder-Chriftlijkfte Majefteyt

heeft dat vaft vertrouwen , dat wanneer
hy den Oorlogh tegens den Verecnig-

den Staat fal begonnen hebben,en wan-
neer zijne Wapenen en Legers de Pro-

vinciën , Steden , Cafteelen en Forten

deffelven Staats invadeeren en aanta-

ften,noch de Keyferjnoch eenigh Keur
of Rijks-Vorft fich daar in mengen , óf
den voorfz Staaten zijne Majefteyts

Vyanden met eenige afïiftentie fullen

te hulp komen : Maar by aldien 't moe-
fte gebeuren , dat den Hoogh-gemelte
Keyfer ofymand uyt de Keur of Rijks-

Vorften den Geünieerden Staten met
Krijghs-Troupen quame te fecondee-

ren , ofop wat manier het v/il , geduy-
rende dien Oorlogh tegens de gemelde
Chriftelijke Majefteyt of dcflelfs Geal-

lieerde de Wapenen wilde opvatten/oo

fal daar door buyten alle twijfFel , in

Duytsland een Oorlogh verwekt en de

Tranquillireyt in 't Rijk geturbeei't

werden ; welk quaat zijne Koninklijke

Majefteyt van Sweden in 't begin door
minrrelijke interpofitie, en indien fulks

vergeefs mochte zijn , doorgeweiden
Vi'apenen fal foekon te weeren.

g. Daarom foo fal de Doorluchtigfte

Koning van Sweden , als de yverighfte

voorftander des Duyrfchen Vreedens,

fich onderftaan met minnelijke afma-

ninge den Keyfer , Keur en Rijks-

Vorften van haar voornemen te vcr-

fetten , en foo wanneer defe minne-
lijke interpofitie vrucltteloos mochten
zijn j en de Keyfer of yemandtuytdc
Keur en Rijks- Vorften , wienhy ook
zy , niet wilde defiftceren van aan de
gemelde Staten tegens den Chrifte«

lijkften Koning zijne hulpfame hand
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te bieden , foo fal de Doorluchtighfte

Koning van Sweden met de wapenen
trachten te verkrijgen de glorie , van de
Vrede in 't Duytfche Rijk doorwegen
van vriendfchap gefocht te hebben ;

En op dat het geheele werk in dier voe-

gen werde gedirigeert, zijn de Gecon-
federeerde Koningen accoord gewor-
den.

4.. Wanneer nu de Keyfer of een

ander Keur-Vorft of Prins des Rijks

fich mochten onderflaan aan de Verce-

nighde Staten tegens de ChriftcHikfte

Wajefteyt , of tegens deflelfs Gecon-
federeerde auxiliaire Troupen te fen-

den, of haar vyandelijk te aggreflee-

ren , foo fal de Doorluchtighlte Ko-
ning van Sweden , als hy tijds genoegh
van Sijne Chriftelijkfte Majefteyt ver-

focht en aangemaant fal 2Jjn , nament-
lijk drie maanden voorheen, een Leger
van tien duyfent Mannen te voet en
fes duyfent te paard , met alle Artillerye

en toebchooren in 't Sticht Bremen of
in Pomeren fenden , om daar mede
den Keyfer of andere Princen des

Rijks, die aan den geconfedereerden

Staten eenige hulpe komen te fubmi-

niftreeren, ofdenChriftelijkftenKo-
ningh , of deflelfs Geallieerde fchade

foeken toe te brengen , met open ge-

weld te aggreflêeren , en in all^ wegen
met de wapenen te beletten , datter

geene auxiliaire Troupen den Geuni-
eerden Staten tot hulp tegens den Al-

der-Chriftelijkftcn Koning mogen ge-

fondcn werden , en fal de Doorluch-

tighfte Sweetfche Majefteyt niet eer de

wapenen nederleggen , voor en aleer

de Keyler of de andere Hoogh-gemel-
de Prmcen hare wapenen fuUen nc-

dcrgeleyt hebben.
5". Daar-en-boven , op dat defen

Oorlogh ( wiens eenighfte ooghmerk
is de Vreede en Tranquilliteyt van
't Duytfche Rijk) met te meer kracht

voort^elet werde, fal de Chriftelijk-

ften Koning naar vereyfch en noodt-
wendigheydt van faken , foo wanneer
de wapenen van den Koning van Swe-
den , en van de Geallieerde Keur- en
Rijks-Vorften niet bcftant mochten
zijn tegens den Keyfer en tegens de
Keur-Vorften en andere gcconjun-
geerde Princen , een Heyr-leger in

't Duytfche Rijk fenden , waar mede
hy of leparaat of vereenight met het

Sweetfe Leger fal ageeren na de voor-
vallen en redenen des Oorloghs , blij-

vende dit Heyr-leger onder *t com-
mande van een Franfchen GeneralifTi-

mus.
6. Zoo belooft den Alder-Chrifte-

lijkften Koning, dat hy voor de voor-
forge van de Vreede in 't Duytfche
Rijk, dewelke hem en den Koningvan
Sweden aanbevolen is, gelijk als in 't

10 Articul is overeengekomen, met
raad en wapenen , te weten met een be-

hoorlijk Heyr-leger , en na de groot-

heydt des gevaars , met foo grooten
macht als mogelijk , fich fal appofec-

ren , by aldien de Keyfer , Keur en
Vorften , of yemand uy t de Staten des

Rijks fich moeyen fal met den Oorlogh-
tuflchen den Doorluchtighften Koning
van Sweden en zijne Vyanden , *t zy
zy fich by die Vyanden geheel vervoe-

gen , of haar met hulp-troupen afliftee-

ren , en dat hy niet eer van de wapenen
fal defifteeren , als de Keyfer ofde an-

dere voorfz. Princen daar van fullen

defifteeren.

7. En alfoo gcenfins te twijffelen

is, of de Vrede van 't Keyferrijk
, ( die

de geconfedereerde Koningen feerbe-

hertigen) fal merkelijk geledeert wer-
den , foo wanneer de Plaatfen in 't Rijk
die voor een tijdt met Staten Garni-
foen befet zijn , door de wapenen van
zijne Chriftlijkften Majefteyt geaggref-

feert werden ; en alfoo zijne Chrifte-

lijkften Majefteyt met recht niet qua-

lijk kan afgenomen werden , dat hy de

vyandc-
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Vyandelijke wapenen, van dewelke hy
eenigen overlafl: foudekonnen lijden,

in alle plaatfen perlecuteere ; Zoo ver-

klaart iijne Coninklijke Majefteytvan
Sweden, dat het in alle manieren hoog-
nodigh is , dat aan fijn Chrifteüjke Ma-
jefteyt van *t Rijk , of van den rechten

Heer en Eygenaar dier Steden en For-
ten volle verzekeringe gedaan werde,
dat uyt die gezeyde Steden en Forten
aan de wapenen van fijne Majefteyt

geenige holliliteyt gefchieden zal , en
by zoo verre hy deze verzekeringe aan

den Chriftelijkften Koning niet zoude
konnen preftecren , en daar door de
Chriftelijkften Majefteyt genopdtzaakt

zoude werden, de voorfz. PJaaczen met
de wapenen aan te taftcn , zoo zal de
Doorluchtighften Koningvan Sweden
't zelve geenfins voor een Vreede-
brcuk houden.

8, In gevalle dezen Oorlogh met ge-

meender handt tegens den Keyfer of
óüs fclfs Geallieerde werde onderno-
men , zo beloven fich onderling de dik-

wils gcmentioneerde geconfcdercer-

de Koningen , dat zy met den Keyzer
of deflèlfs Geallieerde geen Vreede of
ftilftant van Wapenen zullen aangaan

,

'c en Zy met wederzijdts toeftemminge,
fecuriteyt en behoorlijke fatisfaétie.

9. Indien de Catholijke Koning, te-

gens den inhoudt van de Pireneefche

Vreede , zich met de Geconfcdereerde
Staten in dezen Oorlogh komt te ver-

binden , en dat de Keyzer of eenigh
Keur-Vorft, Prins of Staat des Rijks,

tegens den waren teneur van de Weft-
phaalfche Vreede, aan den Catholijken

Koningh eenige hulpfubminiftreerde,

en alzoo de fecuriteyt , die de Chrifte-

lijkften Koningh zidi , uyt krachte van
't Inftrument des Vreedcns, van 't Rijk
belooft, op een indirecte wijfcturbeer-

de, Zoo-zal de Doorluchtighften Ko-
ningh van Sweden , tot confervatie van
de Vreede in 't Rijk; den Keyzer de

Keur- en Rijks- Vorften met alle min-
nelijke afmaningen van haar voorne-
men zoeken te trekken i Enbyaldien
zulks vergeefs mochte zyn , zd hy op
die manier ageeren , als hy beft kan ge-
holpen werden.

10. En nadien by het voorfz. Pu-
blij ke Traöaat ook yets is gehandelt
van onderlinge byftant en huip , doch
alleen in generale termen,zoo is geoor-
deelt noodigh te zyn , in deze fecretc
Articulen dit nader te expreflèeren > ce
weten , dat de Alder-Chriftelijkftc Ko-
ningh alle Jaren tot Hamburgh aan den
Doorluchtigften Koning van Sweden,
of aan deffclfs Gedeputeerde Minifters
vry en kofteloos zal tellen laten 600000
Rijks-daaiders , om daar mede de on-
koften te fubfidieeren , die de Door-
luchtighften Sweetfche Koning, tot de
voorfz. expeditie in tijdt van noot moet
aanwenden. Dcfe fomme moet in twee
termijnen, namentlijk in yder halfjaar
voor de helft betaalt werden , welke be-
talinge haren aanvangh zal nemen van
den voorfz. dagh, dat de Alder-Chrifte-
Jijkfte Majei^eyt zal begeeren, dat de
gemelde Krijghs-macht zal optrekken,
en fich na den Vyand begeven.

II. En op dat de Doorluchtighften
Koning van Sweden fich by allen voor-
val en occafie te lichter vaardigh ma-
ken i en de voorfz. Articulen voldoen
kan, zal hy in 't aangaan van den Somer
defes Jaars i6jz. 16000 Mannen, bo-
ven en behalven de ordinaire befettin-

gen in Pomeren en 't Sticht Bremen ,

hebben,waar toe de Chriftelijkften Ko-
ningh belooft van den dagh der ver-
wifiTeling der Ratificatien van defe Arti»

culen, alle Jaren, gelijk in 't voorfz.

Articul ftaat gcëxpreffeert, de fubfidien

te betalen, foo nochtans, dat voortaan
de Ratificatie de helft betaak werde aan
den Doorluchtigften Koning van Swe-
den , en fijne Gcmachtighde of deflclfs

Minifter cot Hamburgh i En foo hngh
(e) fijne
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fijne Chriftelijkfte Majefteyt , geduy-

rcnde die Traöaat, vandenConingh
van Sweden defe efiPedtivehulpenby-

ftandt cegens den Keyfer ofde Vorften

d.'s Rijks noch niet verfochtfal hebben,

of oordeelen fal de felve,om dat de noot

fulks niet mochte vereyfchen, noch niet

nodigh te hebben, fal hy aan den Door-
luchtighften Coning van Sweden doen
betalen 4.00000 Rijks- daalders , foo

nochtans , wanneer de Coningh van

Sweden op 't verfoek en aanmaninge
van den Coningh van Vrankrijk het

meeren gemelde Leger in Vrankrijk

fal overfenden , dat hem den geheele

tijdt , dat 'tfelve onder fijne Vaandels

fal dienen,. Jaarlijks betaalt fal werden
de voorfz. fomme van 400000 Rijks-

daalders ; Maar by aldien voor 't expi-

reeren van dit Traöiat, in 't Duyt-
fche Rijk de Vreede herftelt mochte
werden , en daarom het voorfz. Leger

in 't Rijk noch voor den Coningh van

Sweden, noch voorden Chriftelijkften

Coningh meer nodigh mochre zijn

,

foo fulien tot den uyt-eynde toe van dit

Tradlaat, alleen maar 400000 Rijks-

daalders 's Jaars van den Doorluchtigh-

ïlen Coningh van Vrankrijk aan den

Coningh van Sweden betaalt werden

,

die hem belooft zijn , eer hy het Leger

ten fine in 't voorfz. articul gemelt,

geworven hadde.

11, En dewijl fijne Chriftelijke Ma-
jefteyt met byfoudere verheugingefij-

nes gemocts bemerkt , dat de Vrede in

't Noorden , op den zj Mey 1660. by

het Traftaat tot Coppenhavcn ver-

nieuwt , van dagh tot dagh vafter word
gefondeert , dat fijne Majefteyt van

Sweden in alle oprechtigheyt met den
Coningh van Denemarken foekt te on-
derhouden alle tekenen van Vriendc en
Nabuerfchap , en dat den Doorluchtig-

ften Coningh van Denemarken aan de
"Wereldt genoegh doet blijken fijne

goede mceninge en intentie, om met

alle trouw en vermogen defelve Vrealc
en Vrien'Jtfch.ip heylighiijk te onder-
houden ; Zoo heeft de Coningh belaft

de heylige en loffelijke intentien vaa
die beyde nabuurige Coningen door
fijne interceffie noch meer te verfter-

ken , en heeft daarom in dit articul ten

behoeve van haar beyde ieneufelijk be-

looft Cautie tot maintenu van 't gene
in het voorfz. Traólaat van Coppen-
haven is geaccordeert.

15. Maar dewijl de Coning van Swe-
den gehouden is , volgens dit Tracüaar,

fijne wapenen op te vartcn tegens den
Keyfer of de Rijks-Vorften , in gevalle

de felve behoorlijk vermaant en afge-

raden zijnde , niet v/illen defifteeren

hare aftiftentie te fubminiftreeren aan
de Vereenighde Staten tegens Vrank-
rijk , en dewijl het als dan ten gcmee-
nen beften nodigh fal fchijnen , alle an-

dere Princen en Staten te nodigen tot

focieteyt van defen Oorlogh , foo ful-

ien de geconfedercerde Coningen met
malkanderen delibereeren , of fy den
hoogh-gemclden Coningh van Dene-
marken, als hem fulks goet dunkt, ful-

ien nodigen tot het opnemen van de
wapenen , en tot hare focieteyt in den
Oorlogh in Duytslandt ; Zoo nochtans

dat het geen van haar beyde geconfe-

dercerde Coningen alleen fal vry ftaan*

den Hoogh-gemelte Coningh van De-
nemarken mede te laten participeeren

in den Oorlogh in Duytilandt, of tot

haar Compagnon , door uytreykingc

vaneenige fubfidic-penningen, aan te

nemen , 't en zy door gemecne en cen-

paaiige overeenftcmminge van haar

beyde Coningen.

14. Gelijk ook de Coning van Sw^
den den Vrecden tufichen hem en den

Doorluchtighften Coningh van Dene-

marken heyhghlijk fal onderhouden,
foo fal de Chriftelijke Coning de gua-

rantie , dev/elke door kracht van dit

ai'Cicul vernieuwt wordt ,
prefteeren i

£n
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En by aldien de Coning van Denemar-

ken , tegen s alle hoope , tegens den Co-
ning of 't Rijk van Sweden ycts onder-

neemt , foo (al de Chriftlijkften Co-
ningh , naar voorgaande minnelijke in-

terventie , den Coningh van Sweden
met alle macht prompteiijkfecondee-

ren , en bevorderen de confervatie van

hare onderlinge Traftaten , na den ey-

genen en waren fin , gelijk als de Gua-
rantie is geconfirmeert.

15. Gelijk mede dcfe fecrcere Arti-

culen met geene intentie , om de ge-

confedereerde Staten te beichadigen,

en om geen andere reden gefloocen

zijn , als tot confervatie van de Tran-
quillireyt in 't Rijk,naar inhoudt van de

Weftphaalfche Vreede ; Zoo fal 't den

Doorluchtighften Coning van Sweden
cok van herten aangenaam zijn , dat de

vriendcfchaptufichen hem en de Staten

'Generaal altijdt ongekreukt blijve , foo

datfijneConinklijke Sweetfche Maje-

;fteyt van fijner zijde niets fal nalaten

,

wat tot onderhoudt van die vrientfchap

ibude konnen dienen,waarom hy mede
verhoopt, dat de Heeren Staten Ge-
neraal de voorfz. articulen niet ten qua-

den fullcn duydcn > maar veel eerom
'de onderlinge affêdie me: den Coning
van Sweden , inet gelijke promptitude

te verfterken , dat fy fuUen mijden al

*tgene hare mutuëele vriendtfchap en

ïincere correfpondentie foude konnen
hinderlijk zijn ; Doch foo *t anders te

f
en hoope gebeuren mochte , dat de
leeren Staten Generaal den Coningh

van Sweden , om defe Alliantie , in

ieeniger manieren wilden ledeeren, of
daar toe niet wilden verftaan , dat fijne

Majefteyt van Sweden fich foude be-

dienen 'van die macht, dewelke allen

Coningen vry moet zijn , en die hy tot

voordeel van fijne Rijken goet foude
vinden ; Zoo belooft fijne Chriftlijke

Majefteyt dat hy den Doorluchtighften

Coning van Sweden,naar vereyfch van
faken en gevaar, foo lang fal afl^fteeren,

tot hy een gerechte en volle fatisfadie

fal hebben geobtinecrt , en dat hy om
haar beyder gemeene beft gene Trac-
taten , met den Staten Generaal fal

(luyten , 't en zy mede voorfien , en
door de Guarantic des Alder-Chrifte-

lijkften Coninghs geprecaveerc zy het

Recht van fijne Majefteyt van Sweden,
omtrent de Tollen en fijne en fijner

Onderdanen Commercien en Immu-
niteyten.

1 6. Dit Verbondt voor foo verre het

eygentlijk raakt het afl<;eeren van die

onluften , dewelke by occafie van den
Oorlogh tuffchen fijne Coninklijke

Majefteyt van Vrankrijk en de Hee-
ren Staten Generaal , in 't Duytfche
Rijk {ouden konnen ontftaan , fal duu-

ren drie Jaren van den dagh af, die

uytgedrukt ftaat in 't eerftearticul van
't Pubiijke Tradaat, en M alles gedu-

righlijk blijven in fijne volle kracht, dat

maar eenighfins conrerneertde confer-

vatie en fécuriteyt van de Weftphaal-

fche Vrede , dewelke beyde de Conin-
gen van Vraakrijk en Sweden haar uyt

kracht vjn de vooren gemelde Vrede
in 't Rijk belooven.

17. Defe Sccrete Articulen fullen

hebben defelve valcur , als of fy van

woord tot woord in het Pul>!ijke Trac-

taat geinfereert waren , en moeten met
de ratificatie van beyde de Coningen
van Vrankrijk en Éngelandt binnen'

5 Maanden naden dagh van de onder-

tekeninge geconfirmeert werden.

Stokhoïm d'fn 14 ^prily lójz^

(ei) Numo, 9.



Numo. 9.

Traiflaat van Afliflentie en
mutuele Defencie op den zi Septem-

ber , 1^71. geflooten tuflchen den
Roomfche Keyfer , den Coning van
Denemarken > den Keurvorft van

Brandenburgh , de Heeren Herto-

gen van Brunzwijk en Lunenburgh:
Mitsgaders , de Vrouwe Landtgra-

vinne enRegentetot Heflèn Caflcl.

Behorende op Pag'. 171.

KEnnelijks 2y by dezen , alzoo fijn

Roomfche Keyzerlijke , en tot

Hongarien en Bohemen Coninklijke
Majefteyt, als ook die tot Denemarken,
Noorwegen Coninklijke Majefteyt

fijn Cheurvorftelijke Doorluchtigheyt
van BrandenburghjHeer Georgh Wil-
hem , en Heer Rudolf Augufti Herto-
gen tot Bronswijk en Luneburgh, mits-

f
aders de Vrouw Landtgravinne en
legente tot Heffen Caffèl , Furftl.

Furftl. Furftl. Doorl. Doorl.Doorl.de
tegenwoordige Conjuncturen hebben-
de behertigt, en der zelve Zorghvuldige
gedachten daar heen laten gaan, hoe dat

ly de Landen enLuyden haar van Godt
toe vertrouwt voor onbillijk gewelt be-

fchermcn,en by Rufte enVrede behou-
den mochten ; Zoo hebben de zelve

tot dien eynde naar gehoudene Com-
municatie de naar genoemde hare Ra-
den en Afgezanten met genoeghzame
volmacht eninftrudtie binnen dezcStad

Bronswijk by malkander gezonden

,

dewelke naar aangewenden zorghvu!-

digen arbeydt, opaldergenadighfteen
gcnadighfte R.atificaciejOver deze naar-

volgende Articulen met malkanderen
zyn geconveniecrt en geaccordecrt.

Eerftelijk werdt tot een zekeren en
vaften grondt geftelt.dat deze defenfive
Alliantie in generley wijze tot nadeel
van 't H, Roomfe Rijk, ofanderzing

tot yemants naded wie die ook moch-
ten zyn binnen of buyten het Rijk,
maar alleen tot afweringeen mogelijk-

fte tegenftandt van onrechtveerdig'i
geweldtj en inzonderheyt tot onge-
krenkte onderhoudinge van de foo dier

verkregene Ofnabrughfe en Munfterfe

Vrede , en het gene daar in en ander-

zints in de Heylzame Conftitutien van
't Rijk aan een yegelijk gebleven en ge-

geven is , aangezien en gemeynt zd
zyn ; fot behoudinge dan van dit

ooghmerkjZoozal tuflchen allede zelve

Bontgenoten een beftendig goet voor-

nemen en oprechte trouwe verbintenis

zyn en blijven , zoodanigh dat den
ecnen des anderen befte en voordeel

bevordere, en indien yetwes ter contra-

rie gevonden mochte werden , zulkx

gehouden zyn aan den genen die het

aangaat, tijdelijk te notificeren en be-

kent te maken , maar inzonderheyt in-

dien daar uyt ecnige verwijderinge en
nadeel aan deBondtgenootenontftaan
mochte , en daar op die in dit vcrbondt

beloofde hulpe begeert konde werden

,

zonder uytftel te communiceren.
II.

Ten anderen, zoo zullen alle der zcl-

vcr Bondtgenooten Landen , die zy te-

genwoordigh in hebben en bezitten ^

in 't H. Roomfche Rijk gelegen , mits-

gaders der zelver rechten,pracrogativen

en gerechtigheden in dit tegenwoor-
digh verbondt begrepen zyn , en wan-
neer des een ofdes anders geconfoede-

reerdens Landt en Luyden tegens de
Conftitutien van 't Rijk , en de Wcft-
phaalfche Vrede-handelingh , door ge-

trokken , of met eygen machtige In-
quartieringe , doortochten metConcri-
butien en andere feytelijkheden, hoc-
danigh die genoemt mochten werden

,

door wien en onder wat pretext die

ook gefchieden mochten , bezwaart

mochten werden , zoo zullen alle en
jegelijke der ander? partiferende fchul-

digh



digh en gehouden zijnopderequifide

van den beleedigheden , zonder eeni-

gen uytftel , en verder tijdt als totte t'za-

men komfte en mars noodigh is , ook
ionder dat den eenen op den anderen

wachtc, met zoo veel manfchap te voet

en te paart als in dit verbont is geaccor-

deert , te hulpe komen , ook niet be-

voeght zijn, die Wapenen dieswegen

aangevat eerder neer te leggen , totdat

den beleedighden zijn billijke fatisfa-

étie en zekerheyt , zoo verre immers
mogelijk zy , gegeven werdc.

Ten derden, ten eynde aan de macht

tot deze intentie noodigh niet moge
manqueren , zoo is verders verfproken

en vafk geftelt , dat de gezamentlijke

Bondtgenooten , zoo lange dit Ver-

bondt dueren zal , aan geworvene goe-

de manfchap geduerigh gereet hebben
zullen,

Te weten fijne Keyzerlijke Maje-
fteyt 5000 te Paart en 6000 te Voet.

Zijn Coninklijke Majefteyt van Deen-
marken 5000 te Paart en 6000 te Voet.

Zijne CheurvorflelijkeDooriuchtig-

heyt tot Brandenburgh 3000 te Paart en
600Q te Voet.

Heer Hcrtogh Georgh V/ilhcnv
Vorftelijke Doorluchtigheydt <5oo, te

Paart , en iioo te Voet.

Heer Hertogh RudolfAugufti Vor-
ftelijke Doorluchtigheyt 400 te Paart

en 1000 te Voet.

De Vrouw-Landrgravinne en Re-
fjcnte tot Heffen Gaffel Vorftelijke

toorluchtigheyt 400 te Paart en 800 te

Voet.
IV.

Ten vierden , wanneer zoude ech-

ter het gevaar zoo groot zyn , dat de
getermineerde hulpe in't bovenftaande
Arcikul begrepen , niet fuffifant ge-

noeghis, in zoodanigen cas zullen de
Bondtgenooten gehouden zyn zonder
uytftel hier over teconfuleren^ enfich

over zoodanigen aantalen byftaht tér-
gelijken , waar mede de noodt lijdende

inder daatgeholpen werden kan.

V.
De lichte Artilierye, Amonitie , en

wat daar toe eygentlijk behoort, zal een
yeder Geconfoedereerden by gedane
conjunótie naar proportie van de trou-

pen die hy zendt , den fijnen mede ge-
ven , maar zoo dikmaalsals men zware
Stukken van nooden heeft , dan zal
den Requirant de zelve beneffens haar

toebehoor fourneren. Maar wanneer
de zelve zoodanige zware Stukken niet

machtigh was - of dat in ;» /oco tertio tot

gemeenen beften wierde geageert, zoo
zal offullen die gene die onder de Bont-
genooten het gevaar aldernaafte Zyn,
de zelve befchaffen , maar hoedanigh
den Staat van de Artilierye zal werden
geformeert , daar over zal aanftonts

naar'tfluyten van dit Verbondt door
zekere Gedeputeerde werden geconve-
nieert : Nochtans met dien verftande

,

dat die gene die in de Artilierye boven
zyn quota yetwes zal toe brengen , dies

wegen van de overige hooge Bondt-
genooten fchadeloos gehouden zal wer-
den, en ten minften maandiijk die ge-
dane onkoften geliquideert en goet ge-

maakt z^Uen werden.

VI.
Ten feften , alhoewel de gefament-

lijke Bontgenooten aan fich behouden^
dat op het bekomen advijs Van vyandt-
lijken overval den aggreffeur door Pa*
c'tfica Officia , van het aangevangen ge-
welt te dehorteren , Zoo willen en zul-

len zy echter dies ongeacht met het te

famen voeren van de gecon fcsdereerde
volkeren , en effedive hulpc biedingc,
geenfmts tarderen , maar het zelve zon-
der uytftel in 't werk ftellen.

VII.
Gelijk din ook ten fevenden de ge-

zamentlijke Bondtgenooten fich noch
verbinden, dat wanneer het eenmaal

(es) m



fot hoftiiiteyt is gekomen , niemandt

van haar met de Contraparcye in eeni-

ge handelinge of Tradaat het 2,y over

de compofitie ten Pmicip^le, of lot ftil-

ftandt , zal treden , als met voorweten

en bewilliginge van de overige Sondt-

genooten , en wanneer aan de zijde van

den Vyandt , ietwes van die natuur aan

yemandt van de zelve wierde voor ge-

bracht, zoo zal defelve aanftondts de

andere daar van Notificatie geven , en

ondertudchen aan de gene diedierge-

lijke dingen zal aanbrengen bekent ma-
ken en verklaren, dat hem zonder voor-

weten en goetvinden van de gezamcnt-

lijke Bontgenooten in diergelijkeCom-

municatie of handelinge niet roeftaac

2,ichih telaten.

VIII.
Ten achtften, indien het gebeuren

mochtCjdat in den beginne twee van de

Geconfoedereerde te gelijk vyandtlijk

wierden aangetafl , en van de zelve

affiftentie en hulp wierde verfocht , zoo

zullen de Bontgenooten gehouden zijn,

Zonder uytftel by den anderen te ko-

men , en naar mogelijkheyt het daar toe

dirigerenjdat den eencn zoo wel als den

anderen geholpen werde, maar wan-

neer het zelve op eenmaal niet en is te

efFedueren , en wegens voorvallende

omftandighcden , op dien tijdt niet

meer als een of twee geholpen konde
werden , zoo zal hier by evenwel alleen

op het gemeene Inrereft gerefledcert

moeten werden , en de Afliftentic daar

heen werden gedirigeert daar het meeft'

van nooden zal zijn , het welke geftclc

blijft aan het oordeel van die gene die

t'zamen zullen komen, en het gene dat

het meerder getal van dien hier in zal

goetvinden , dat zelve zal zonder tegen

fpreken gevolght werden.

rx.
Wanneer de Conjunólie vandege-

•confoederecrde Volkeren eenmaal zal

zijn gefchiedt, en men airede aan het

werk is,zo en zal aan geen van de Bont«
genooten vry ftaan fijn Volkeren van
'cGorps d'Armee op eygenauthoriteyc
terevoceren óf af te ieyden , maar wan-
neer het gebeurde dat geduurendc de
Conjunólie , en als men in adie is , om
den eerft geattaqueerden te helpen, een
ander van deBontgenooten van een an-
der zyde ook wierde aangetafl , en die

als dan begeerde dat hem ten minften
fij ne Volkeren na zich te trecken toe-

geftaan mocht werden , in zulken ge-

valle zal het zelve in den Krijghs-Raadt
rijpelijk werden overwogen, en be-

vonden werdende dat de zelve noodc-
lijdende parthye met het detacheren
van zoodanige Volkeren geholpen kan
werden, als dan fal daar in geconfenteerc

en 't felvige niet verhindert werden.

X.
En wanneer eenigevandefeBondt-

genooten buyten dit Tradtaat onderlin-

ge in noch andere Altianiie met den an-

deren ftaan , zoo zal niemandt gehou-
den zyn uyt kracht van beyde Trada-
ten afliftentie te zenden , maar alleens

uyt een van de zelve , maar zal den Re-
quiranten vry ftaan uyt welk Coutradt
hy de afliftentie zal willen verfoeken

,

en als dan oök, en wanneer een Krijghs

of Rijks-hulpe den gérequircerde eöè-i

dtivelijk zal werden toe getonótn , zoó
zal fulkx tot afflach flrekken van de al-

hier geflipuleerde hulpe der geconfce-
dereerden, ' - •- li-?

-'
- //.-.XL

;

••' ''

• "Zoo dikwilsdan de boven genoértt'dél

Manfchap te famen gebracht moe^
werden , foo fal het Opperfle Com^
maudo van de Wapenen den Requi-
rant, foo lange men in fijn Lande of
buyten de felve tot fijne reddinge en'

fatisfadie agerrr , gelaten werden, maar;

anders in *t geraeyn , en buyten de
vourfz. gevalen foo fal hetvoorfz. Op-'

perf>c Commando gaan als volghr. Dat'

wanneer of alle, of verfcheyden vande
Bondt-



Bondrgenooten fich perfoonlijk by de

Armee bevinden , hec felve dengecnen
fal Com peteeren die fander dat den

voorrang faJ toe-komen, wanneer maar

een alleen van de felve JBondtgenooten

in perfoo n prefent is , foo blijft ook het

voorlz, Opper-commando aan den fel-

ven alleen , fonder dat hem het felve

door yemandt van de Gcneralen , van

wat ftaat ofconditie en chargie de felve

ook mochten zyn , en van wie hy ook
dependeert , fal mogen werden gedifpu-

teert, en wanneer alleen Generaal» per-

füonen fuUen prefent zyn, fo fal die ge-

ne het Opper-commando voeren,diens

principaal vooralle de andere Bondtge-
noüten precedeert. En op dat in deien

gevalle uyt ongelijkheyt en difproportie

van Chargies , te minder different en
misverftant mogen ontftaari, foo willen

de gefamentlijke Bondtgenooten in de
beftalling van de Officieren over hunne
volkeren , die fy naar het gros van
d'Arm é fenden , forge dragen , dat der

felver Chargie met het quantum zyge-
proportioneert, en dat in voorvallende

gelegentheyt den eenen van den and -

ren de nopdige ordres fal konnen ant-

fangen.

XII.
Ten twaalfden , foo is hier by mede

vafl: geftelt en geaccordeert , dat aan

wien ook het felve Opper-commando
foude mogen werden gegeven , de ove-
rige hooge Bondts-ver;wanten aan hare
prïerogativen vryheyt en gerechtigheyt
daar door niet fal werden gederogcert)
en fal ook die gene die het felve Com-
mando voert , Ui Militanhus niet van
gewichte mogen voornemen nochte in

't werk ftellen , dan met voorweten en
toeftcmminge vande gemeene Krijghs-
Raadt der overige Bondtgenooten , al-

waar het fchoon dat yemandt van de
hooge Bondtgenooten felfs comman-
deerde, of wel des felfs aangeftelden
Generaal

Xlïl.
En fal de felve Krijghs-Raadtl)ydè

gefamentlijke Hooge Bondtgenooten
aangcllelt werden , invoegen dat een
yder aldaar een of twee van fijne be-
edighde bediende , die hy daar toe
bequaam oordeelt , fal mogen fenden ,

die ook onweygerlijk toegelaten fuUen
werden , en fal een yder volgens dtn
Rangh van fijn Committent in den
Krijghs-Raadt feffie nemen , het zy de
felve is een Militair ot Civil ftandts

Perfoon , doch fullen fcodanige twee
maar eene flemme hebben , en fa"l een
yegelijk daar toe werden gelaft dat hy
precife naar de Wetten vanditdefen-
fijfvcrbondt fijnooghmerk houde/en
daar na fijn ftemme dirigeere , maar de
diredlie ,fal t'elkens gelaten werden aan
den geenen die indien tijdthet Opper-
commando fal hebben , doch alfoo dat
de Qonclufien naar de meerderheyt van
de ftemmen gemaakt werden i tot be-
tere uytvoeringe van dien, en bevorde-
ringe van alle voorvallende expeditien,

fal naar het fluyten van dit verbont een
vaften Krijghs- Secretaris mergemeyn
believen werden aangeftelt , en in ge7
meene be-edighde genomen werden.

XIV.
De Jurifdiclie behoudt eenes yege-

lijks Bondtgenootens Officier over de
troupen die hy den requirerende Bont-
genoot tothulpe brenght , maar indien
het foude gebeuren , dat yctwcs een
Generaal Krjjghs-rccht vereyfchte , foo
fullen ook da;ir toe uyt aller fijrs Bondt-
genooten Generaliteyt en Krijghs-be-
diende die geene werden geroepen, die
tot een Generaal Krijghs-recht behoo-
ren , en fal die geene Prsefcs zyn die het
Generaal Commando voei:t, of indien
de felve daar niet wilde by zyn,die gene
die na hem in 't felve Generaal Com-
mando de naafte fal zyn.

XV.
En op dat ook als foodauigc Conjun-

ctie
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aie efFeftivelijk Zil wefen gedaan de

ongelijke onderhoudinge gene verwer-

ringe noch confufie veroorzake , foo

wilien de Bondtgenooten gefamentlijk

een fekere Ordonnantie dicswegen for-

jneeren , naar de welke geduurende de

fclve conjundHealledeTroupes door-

gaans even eens gerradeert zullen wer-

den ; dewijl ook die Auxiliaire Volke-

ren alle de proviant niet op eenmaal >

en te gelijk met fich konnen voeren, fo

ial den Requiranc gehouden zyn , de

2.clve foo lange fy in fijn Landt ftaan,

met noodige Proviandt voor een bil-

likken prijs tcgens contante betalinge te

voorfien.

XVI.
Hoewel de vrye doortocht van een

yders Bondtgenoots Volkeren zonder

verhiiideringe werdt toegeftaan, foo zal

echter in defen ook gevolght werden

de Conftitucien van 't Rijk , en foo veel

immers mogelijk der Bondtgenooten

Landen verfchoont werden , en in allen

gevallen op des Landts Heeren wegen

over den doortocht , dagh reyfen , en

quartieren , de noodtwendige ordre te

düen,onbenomen blijven.

xvu.
Indien men met progres van opge-

melre Wapenen eenige Vyandts Lan-

den en plaatfen zoude komen te be-

machtigen , of op de zelve eenige in-

quartieringe of contributie bekomen ,

foo zal by de uytdeelinge in repartitie

der zelver, t'elkens op het quantum van

de Volkeren , die een yegelijk by die

uytwerkinge zal hebben i gelet werden,

en daar na de proportie genomen wer-

den, en gelijke meyninge heeft het ook
indien eenige Vyandtlijke Artillerye

verovert mochte werden , maar hoeda-

nigh men fich fal reguleeren met de ge-

vangenen vanConfideratie, hetzelve

zal naar het fluyten van dit Verbondt
met aflTumtie van eenige Militaire Per-

foonen afgehandelt werden.

XVIII.
En dewijle de gefamentlijk Hooge

Bondtgenooten aan de behoudinge van
goede ruite in 't H.Roomfe Rijkfecr

veel gelegen is,en de felve meeft daar in

beftaat dat de Rijks en Kreyts conftitu-

tien op 't fpoedighftc in obfervantie

werden gebracht , foo willen de zelve

op defen tegenwoordigen Rijksdagh

,

en andere behoorlijke plaatfen daar toe

devoiren laten aanwenden , en niet

minder haar zelven daar laten aangele-

gen zyn , om te helpen verhoeden dat

de Stadt Geulen viafa&i niet befwaart

werde.

XIX.
Wanneer ook deneenen of den an-

deren Potentaat genegen mochte zyn
om in dit defenfijfTradaat fich mede
in te laten , foo fal het felve met een-

drachtige verwilliging en believen van

de hooge Bondtgenooten gefchieden

,

die daar over fuUen onderhandelingli

plegen , en de conditien die men dies-

wegen fal accordeeren , by dit Trad;aai

toegevoeght werden.
XX.

En fal dit defenfive Verbondt van

dato defes af drie geheele volgende Ja-

ren düuren en onvcrbrekelijK gehou-
den werden, ook de Ratificatien van de
hooge Bondtgenooten op den f | van
de naaftkomende Maant Odober,aoor
fekere hier toe Gedeputeerde alhier ia

de Stadt Bronfwijk ingebracht enuyt-

gewiflelt werden , en blijft noch aan

der zelver hooge Bondtgenooten wel-

gevallen en goedt vinden , of iy deC^

verbintenis willen prorogeeren, en tot

dien eynde noch voor het eyndigen van
de drie Jaren een te famen-komft en
handelinge aanftellen willen. Ten oor-

konde van 't welke is dit Tradaat by de

tefamen gefonden engevolmachtighde

Raden van de hier bovenAlderhooghft

en Hooghftgedachce Sijne Keyferlijke

ook tot Hongaren en Bohemen Co-
ning-
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ninglijke Majefteyt , fijn Koninglijke

Majefte/c van Denemarken, Noorwe-
gen , &c. Mitfgaders Cheurfurflel. en
Furltel. Doorl. Doorl. Doorl. DoorJ.
ondertekent en bezegelt ook yder par-

tye, een gelijk luydent Exemplaar be-

handigr. Adtum Bronfwijk den {\ Sep-
tember, 16ji,

(L. S.) Johan Vry-Heer van Goes..

\l.S,) Ckr\Jtiae7i Uabbeus,

(L.5,) Ra(>an van Kanfieyn.

(L. S
) Johan Helwig Schutz.

iL.S.) HermanHopfner.
(L. S.) Burehard van Oër.

{L, S.) Regnerus Badenhaujen,

Numo. 10.

Provifioneel Accord tuflchen

den Keur-Vorft van Keulen,

en de Stadt Keulen.

Behoorende op Vag: 180.

NAdemaal zedert een geruyme tijdt

verfcheyde ftrijdigheden en rais-

verftanden tuflchen fijn Keurvorfte-

lijke Doorl. des zelfs Aarts- ftift , en de
Burgermeefteren en Raadt der Stadt

Keulen , voorgevallen zyn , welke ook
2oohoogh gerezen zyn, datwederzijts

allerley gevaarlijk miftrouwen veroor-

zaakt hebben j zoo is 't dat fijn Keyzer-
" lijke Majefteyt allergenadigft beweeght
is geweeft om alle gevreefde dadelijk-

heden voor te komen en te verhoeden,
en tot onderhoudingh van degemeyne
ruft, en minnelijke byleggingh van de
onderlinge tweefpalt en mifverftanden,

fijne Keyzerlijke Majefteyt commif-
fieopdeH.H. Kcurvorften van Ments,
Trier en Brandenburgh te committe-
ren, die dan ook, volgens hunne plicht,

in't begin van de Maant Junii laaftleden

hunne Gevolmachtigde gefubdelegeer-

de daar op herwaarts naar Keulen ge-

Zonden hebben , om de voorfz. Com-
miflie aldaar op dea 15 van de voorfz.

Maant, in tegenwoordigheyt vanwe-
derzijts GevoJmachtighde de Gedepu-
teercjen te openen , en van de minne-
lijke handeling een aanvang te maken,
en met de zelve voort te varen , en vol-
gens de loffelijke Vcrgaderingh van de
Neder-Rijnflèn-WeftphaalfenKreyts,
Vorften en Standen , laatft tot Bijlefeld

ten felven eynde gehouden , totvoor-
kominge van allerhande gevreefde dar
delijkheden , en behoudingh van dege-
meyne ruft , niet alleen verfcheyde
Raadts-plegingen te houden, maar ook
een aanüenelijke deputatie , nevens het
Diredorium te refolveren voor goet
gekeurt ,én daar nevens een tijdt langh
fich daar zorghvulcigh aan gelegen zyn
laten, het ooghwit vandeKeyferlijke
Heeren gefubdelegueerde allelints by te

ilaan. Maar alfoo men van de zijde van
de Keyferlijke gefubdelegueerde , als

ook van de Kreyts deputatie heeft be-
fpeurt,dat de vergelijking van de hooft-
faken fich te wijdtloopigh op dede ; en
dat het ingefloopcne miftrouwen fich

wederzij dts hoe langer hoe meer ver-
meerderde , en daar uyt d'cene ofd'an-
dere dadelijkheyt te beforgen ftonderen
dat ondertuflchen fjjn Hoogvorftelijke
genade den Heer Biflchop van Munfter
met een fonderlijken en loffelijken

yver aangenomen heeft , zulks voor te

komen,en rot dien eynde fich Perfoon-
lijk omtrent Keulen laten vinden: Zoo
is 't dat de zelve tot medewerking van
de intentie van fijn Hooghft-gedachte
Keyferlijke Majefteyt en des lelfs Hee-
renCommiflarifen, nevens die van de
Keyferlijke gefubdelegeerde , ali ook
van het voorfz. Dir^dtorium en andere
aanwcfende Kreyts Gedeputeerde niet

langer hcbl-cn kunnen ftil ftaan , het

putiéïum/ecuritatü , tot wient bevorde-
ring de voorfz. Kreyts-dcputatie , uyt
voorgemelde oorfaken , voornament-
lijk is gerefolveerr en geinftrueert , by
der handt te nemen , en Houghil-ge-

(f) mclte
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ffidtè Keurvorftelijke Döorl. als ook
cie Stade mee een, met behoorlijk re-

fye6t 5 en met ernft te vermanen ; en na

dat wedcrzijdts raeyningh en begeerte

verdaan hebben :, is eyndelijk op de
aangewende vlijt en naarftigheyt met
wederzijdts believen , door middelen

van dit Interims Verdragh,onnadeeligh

aan de Keyferlijke CommiCie , en fub-

delegatie vergeleken, afgefproken en

afgehandelt, de gemeene ruft op vol-

gende wijfe vaft te ftellen , en beftan-

digh te onderhouden , en dat daar in

't geringhfte niet fal mogen v/-erxien on-

dernomai.
I. Dat Hoogh-gedachte Keurvorft

van Keulen by fijn Hoogh-Keurvor-
ilclijk woordt met toeftemmingh van
het Dom-Capittel, onder hun handt en
zegel , de Scadt Keulen fchriftelijk ver-

fekeren fullen,dat fy noch hunne nako-

melingen in het Aardts-fticht gemelde
Stadt 5 noch met hun eygen , noch met
vreemde volkeren in geenerhande ma-
nieren fullen belegeren, blocqueren,

benauwen of ontruften, noch geenfints

met arreften , reprefalien , verbodt

,

aanflagh ofexecutien, of hoe men het

anderlints foudc mogen noemen , aan

haar , harer Burgery en Inwopnderen

,

Pcrfoonjfoerende en onroerende Goe-
deren , Renten, Schepen of Koopman-
fchappen , op geenerley wijfe of wege,
ofanderfins in hunne rediten befwaren

fullen, en ingeval van hun, hunnent
wegen,ofdoorhunne bereedts in dienft

Uebbende , of na defen te vi'erven ey-

gene , of van een ander kant aan ofin-
genomen volkeren , buyten alle ver-

moeden , de Stadt» Burgers en Inwoon-
ders, als vooren gemeldt, eenige fchade

toegebracht mocht vi'erden , de felve

wederom te fullen vergoeden.
1. Daar en tegens fullen Burgermee-

fters en Raadt der Stadt Keulen , met
bewilliging van de gantfche Gemeente
Y-erfekeren, dat fy de vreemde volke-

;

ren , op foodanige wijfe , als in h -t vot"

gende ^ Articul breder te fien is , ont-

flaan , en daar voor goet blij vea fullen

,

dat noch door hunne Burgers, noch
! door hunne reedrs in hebbende-, of
i
naar defen aan of in te nemen Rijks of

; Kreyts-Volkeren , fijn Keurvorftelijke

: Doorluchcigheyt des felfs Aardts-ftichc

en landen , en der felver Ingefetenen,

uyt en wegen de Stadt, diredielijk noch
indiredelij k geenfints befchadigt, noch
de Geeftelijkheyt,noch de Keurvorfte-
lijke Dienaars in de Stadt beledight ful-

len worden , en ingeval meergemelde
1 Keurvorftelijke Doorluchtigheydt des
felfs Aardts-fticht , binnen of buyten

I
de Stadt in hare Rechten, Jurifdiétic

:
en des felfs oeffcning eenige inbreuk of

! belet gedaan wierde, ofbyaldiendaar
eenige vernieuwingh in mocht gefchie--

den , daar door fich Keurvorftelijke

I

Doorluchtigheyt des felfs Aardts-ftichc

en Ingefetenen uyt en van wegen de
i
Stadt tegen dit Verdragh eenige fchade

;

mochten lijden , de felve te fullen ver-
goeden.

I ?• Op dat nu de Stadt Keulen by
voorgemelde dimiflle van de vreemde
volkeren in geruftheydt mach zyn en
blijven r en op dat de ruft en Vrede des

i

Weftphaalfen Kreyts mach onderhou-
den werden , fal de Stadt het foo ge-
noemde BamphielfeRegiment uyt haar'

, dienft ontdaan, en met vry geleyd voor
de uyttocht voorfien , en geenerhande
vreemde volkeren in 't toekomende,
buyten het geval in Art. uit. §, geftalten

!
danook,&c. vermeit, innemen. Doch

i

fal de Stadt voor de voorfz. dimiffie , of

\
ten minften op den felven tijdt , erv

,
volgens den laatft tot Bylefeld gehou-
den Weftphaalfen Kreyts-dagh , iioo

I

man van- de ingewiilighde manfchap

,

j

op de koften van de voorgemelde
Kreyts,tor hare verfekeringe mogen in

j

nemen , en niet alleen defe , maar by

I

aldien fy hec uoodigh achten , noch
l meerder-
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«eerder volkeren van wel-gemeldte

Kreyts , of des felven uytfchrijvende

Vorften op haar begeeren onfeylbaar-

Jijk en fonder uytftel te verwachten

hebben , en fich verder daar van verfe-

! Jcert houden: En fal haar daar en boven
vry ftaan fijne Keyferlijke Majefteyt

nevens de drie Heeren Keurvorften

,

Commiflarifen , tot de afdoeninge van

de tegenwoordige verfchillen , als ook
des noodts zynde , de naaft-gelegene

Kreytzen, om gelijke toefendingh van
Krijghs-volk op de voorfz, conditie

,

en verfekering van betaling te mogen
verfoeken. De Burgermeeftersen Raad
fullen ook een gequalificeert Perfoon t

op'tgoedt vinden van den Kreyts tot

Hooft en Commandant van gemelde
Kreyts-volkeren , die in de Stadt fullen

komen , mogen voorflaan en noemen,
doch fa! gedachte Hooft , als ook de
mindere Officiers , volgens de laatfte

Krijghs-befluyt tot Bylefcld , van het

Direótoria en andere Keeren Gedepu-
teerden , tot de tegenwoordige difiè-

renten geftelt en geconfirmeert wer-
den , en fullen gemelte Volkeren , foo

lang in de Stadt Keulen fullen leggen

;

de ordrcs van de Magiftraat volgen , en
wanneer het felve gelieft moeten uyt

trekken, en de Hooft en mindere Offi-

ciers en Kreyts-volkeren te famen in

Stadts dienft aangenomen werden, met
defe voorwaarde nochtans, dat de Stadt
hier mede gene zyde fullen kiefen , in-

geval , buyten hoop , eenige Oorlogh,
tuflchen eenige Kreyts of Rijks-Stan-
den ontflaan mochte.

4. En dewijl nu de aangevangene
Fortificatie van de Stadt licht meerder
oorfaak fouden kunnen geven tot ge-

vaarlijker verwijderingh en ftrijdighe-

den , en der felvcr het voltrekken van
de felve by dit punüumfecurïtatii billijk

in confideratie behoorde te komen, foo
wil fijn Keurvorftelijke Doorluchtig-
heyt om fijn vredelievend gemoet te

betooncn , toeftaafi , dat met de felve

mach voort gevaren werden , met defe

voorwaarde, dat de Magiftraat van de
Stadt Keulen hier over een reverfaal

uytgcven fal, te weten dat, in geval hier

namaals door Vonnis en recht inpojfef-

forio aut pofiitorio uytgefproken wierde,
dat de plaats en grondt, waar op de For-
tificatien gebouwt fouden mogen zyn,
den Keurvorft en Aardts-ftichts terrt^

torium zyn , i:^ de felve fullen doen de-
molieren , en alles in voorigen ftandt

herftellen , of in ver^eldingh aan het

Aardts-fticht hier over eenige andere
billijke fatisfadie doen , en de Eyge-
naars op wiens gronden de föden ge-
iloken zyn , in gevolge van haar reedts

gegevene Declaratie , voldoen : En das

ook door het gemelde foden fteken in

.

de genaamde Bergh-baan,de Stadt geen
nieuw recht fal mogen pretenderen.

y. Op dat alle de fwevcndedifFeren-
ten tuffchen fijn Keurvorftelijke Door-
luchtigheyt en gemelte Stadt Keulen te

haaftiger af gedaan , en de fecuriteyt

daar door te weyniger mochte gekrenkt
werden, foo fullen alle en yder hmc inde

pretenfien en aanfprakcn , 't Zy de felve

in Ittt^endens Zyn of niet , wat namen
de felve ook fouden mogen hebben, en
van waar de felve fouden mogen fpruy-

ten , voor het Keyferlijke en H Rijks

Kamer-gericht tot Spier , volgens den
inhoudt van de jonghfte Rijks affcheyt

Anno i^5'4. in de aldaar voorgefchre-

ven 6 peremptoriale termijnen, fonder

toelatingh eeniger in gemelde Rijks af-

fcheyt voorgefchrevcne prerogatien of
uytftellen , ten kortften afgedaan , en
dat tnj^ec'te in den termino prohatorialPt

by de wederzijdes aan te nemen Com-
miflfarifen adexamtnandum tejiesiadpro-

duéHonem ^ tranfmutationem documen-

torum , vel mj^eBiornem loei , en anders

genoerat, en Zoodanige Commiffie van
de felve in beyder partyen tegenwoor-
digheyc in loco^ namentlijk daar de doof

(f 2} mentê
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menta voor houden iiyn,het zy tot Keu-
len of tot Jon , verricht werden. En Tal

fijn K.eyferhjke Majefteyt ookonder-
danighft verfocht werden , aan het

Welgemeldc Kamer-gericht ernftelijk

te willen beveelen , dat de zelve fooda-

nige ftrijdigheden volgens de voorfi.

aanleydingh , ten langtten binnen 5 Ja-

ren tijdt, a dh hiftitutus i[aerela ) afge-

daan en uytgefproken mogen werden,

enfal dedadelijke executie des judicati

a die Pul>/icationfs , na eyfch der faken

binnen ^ of ten langhften 6 Maanden
tijdt gefchieden , en alfoo de tijdt in de-

fen Articul uytgedrukt , geobferveert

werden. En by aldien buyten verhoo-

pen, door des eens ofanders fchulr, foo-

danigen tijdt te vergeefs mocht door-

geloopen xijn , foo fal 't de gehoorfame
party vry ftaan fich by dit vergelijk te

houden, of anders zijn recht foodanig

te gebruyken , als voor de oprechting

van dit vergelijk doen konde , of
mochte.

6. Ondertuflchen tot dat de bo-
ven-gemelde tegenwoordige toeko-

mende ftrijdighedeiijvolgens de voorfz,

aanwijfingh uyt de grondt wegh geno-

men en afgedaan zyn, fullen fooftjne

Keurvorftelijke Doorluchtigheydt en
des felfs Aardts-ft:icht,als de Stadt, ^uoad

jura^jur/fdiéïioTialia, binnen en buy-

ten de Stadt in fuiken befic, detentie,

exercitie of ufurpacie , als lich tegen-

woordigh een yder bevindt, continue-

ren en blijven.

7. Waar by meer Hooghft-gemel-

de Keurvorftelijke Doorluchtigheydt

lich verder heeft bewegen laten , en
uyt kracht defcs bewillight , dat , al-

waar 't dat de Stadt haar volgens hare

meynini^h , buyten vertrouwen by den
voorlz. wegh der rechten , in 't een of
'c ander tegens 't boven-gemelde Ver-
dragh yecs ondernemen mocht , dat ais

dj.n fijn Keurvorftelijke Doorluchtig-
"licyc niet via fa^i vef armorum t noch

ook binnen de jJaren ^ dato defes ver-
gelijks, metarreften, prohibitien,re-

prefalien , of executienfal voort varen,
maar dat alfulke onverhoopte onderne-
mingen , als ook wanneer fuper di&a

fiatu poJfefJionH vel detent'tonis , exercitii

vel ufurpationis 1 in 't een of 't ander
punt, yet twijfFelachtigh mocht voor-
vallen , het felve aan boven-gemelde
Keyferlijke en des H. Rijks Kamer-
gericht wil verblijven: Mits dat de Stadt

verplicht zyn fal fich infgelijken als fijn

Keurvorftelijke Doorluchtigheyt van
allerhande dadelijkheyt te onderhou-
den , en met de cognitie van meerge-
melde Kamer-gericht hier over alle-

zinrs te vergenoegen , daar foodanige
twijfFelachtigheyt , ratione pêjjejfionis,

detentionii , exercitii vel ufurpationis y

foude mogen voorvallen, ofdat de ftrij-

dige punten fummarie,en alleen in twee

i
ftellingen , en dat binnen de tijdt van

' 4 Maanden : als ook de Adta door de

j

Rechts-gelcerden , die daar toe in de

j

Stadt Keulen van beyde partyen fullen

verkofen en onderrecht zyn , aan ge-

melde Keyferlijke en des K. Rijks Ka-
mer-gericht fullen overgefonden wer-
den , en fchuldigh zyn het felve daar

over fummarie , en ten langften binnen

5 Maanden > a die receptorum te erken-

nen , en de uytfpraak daar van in allen

delen, tot dat de hooft-faak fal afgedaan,

zyn , na te komen, blijvende ondertuf-

fchen beyde partyen , na 't expireren

van de gemelde fJaren a dato defes in

hun voorige rechten , en 't geen het

Keyferlijke Kamer-gerecht namaalsfai

gevonnift hebben , fal in alle deeleii

nagekomen werden.

ö. En niet tegenftaande men fich

alfoo in alles den wegh der rechten

heeft gcfubmitteert , foo kunnen echter

by de beftemde Keyferlijke Commif-
fie ) en daar toe Gedeputeerde Gefub-
delegeerde , ook andere vredelievende

Rijks en Kreyts , Keurvorften en Stan-.
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den, foo ver heteenydergoetdunkr,
de minnelijke middelen verfochc , en

daar toe gecoöpereert werden. En na-

dcmaal het met fommige van de ftrij-

digUedcn alfoo gefchapen is , dat by al-

dien de felve niet in der minne byge-
leght werden , dat als dan de aEia voor
fommige Rechrs-geleerden in deStadt
Keulen , van wederzijden daar toe ge-

kofen en onderrecht, binnen korten en
daar toe beftemden tijdt fullen geinro-

tuleert , het geinrotuleerde na Spier ge-

fonden , en aldaar van meergemelde
Kamergericht onderfocht kunnen wer-
den,foo foude men by fulke minnelijke

byleggingh ook kunnen tenteeren , of,

en op wat wijfe beyde partyen hier over
mede tot eeil verftant fouden kunnen
gebracht werden.

9. Op dat nu het bovengemelde in

alle en yder fijne Punélen en claufelen,

gelijk hieropgeftelt, beftandigh zyn ,

en pundluelijk onderhouden mach wer-
den , foo fal fijn Keyferlijke Majefteyt
foo door de hooghaanfienlijke H. JH.

Keyferlijke CommifTarifcn , als ook
door de Weftphaalfe Kreyts uytfchrij-

vende , en andere Vorften en Standen,
en niet minder door fijn Keurvorfte-
lijke Doorluchtigheyt en de Stadï Keu-
len , onderdanighft en behoorlijk ver-

focht werden , dit tot wederzijdts fecu-

riteyt ftrekkende Verdragh niet alleen

genadighlijk te willen beveiligen, en
Welgemelde Kamer-gerecht tot afdoe-
ningh van de voorfz. flrijdigheden aan
te wijfen; maar ook het felve te willen

guaranderen , en fal de guarantie daar
van by HooghIngedachte H. H. Key-
ferlijke Com miflarifcn , hare Keurvor-
flelijke Genade tot ments , Trier en
Brandenburgh , als ook by de Weft-
phaalfe Kreyts en des felfs uytfchrij-

vende Vorften en Standen . en met
eenen byAUerhooghftgemelte Keyfer-
lijke Majefteyt verfochc werden , dat

fijne KeurvorftelijkeGenade tot Ments
mach gemachtigt werden, ingeval buy-
ten alle hoop , defe verfekering en ver-
gelekene pundla in eenige delen moch-
ten gekrenkt ofgebroken werden , vol-
gens de Rijks executions ordeninghen
affcheyt van 't Jaar ijfj-. §. foo fich

dan &c. tot redding van de gcledeerde
party en onderhoudingh van dit verge-
lijk, de 5" Kreytfentebefchrijven, en
volgens de voorfz. Rijjcs execution ver-
der te procederen ; en fal Hooghge.-
melde fijn Keurvorftelijke Doorluch-
tigheyt als ookdeSradt, namelijk die

gene die buyten vermoeden tegen die

Verdragh en met gewelt mocht aange-
taft werden , in zulkcn geval , en voor-
namentlijk by de vercoevingh van de
guarantie , volgens den inhoudt van het

Inftrumentum Pacis Monafierio Oèfna^
brugenfis , tot afweering van foodanigeft

gewelt allerhande buytenlandtfe hulp
defenfive mogen gcbruyken. Tot oor-
kond van 't welke zullen niet alleen de
noodige orginalia hier van vervaar-

dight, en fommige van de felve van
fijn Keurvorftelijke Doorluchtigheyt
rot Keulen , en dts felfs Dom-Capittel
onderteykent en verfegelt.aan de Stadt

j

maar ook andere van des Stadts wegen,
infgelijks onderteykent en verfegelt aan
fijn Keurvorftelijke Doorluchtigheyt
en des felfs Dom-Capittel uytgereykt

werden , en verder exemplaria in den
naam van de H. H. Keyferlijke Com-
miflarifen der felver H. H. Gefubdele-
geerde , en wegen de Wefl^haalfen
Kreyts van fijn Hooghvorftelijke Ge-
nade rot Munfter het overige Kreyts

Diredlorium en tegenwoordige Kreyts
Gedeputeerden onderteykent, verfe-

gelt , in gelijken uytgereykt , en de Ra-
tificatie hinc inde binnen •' dagen uytge-

wiffelc werden.

(fa) Nevciv^
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Neven<-re^es,tuflchen de Keur-

vorft , en de Stade Keulen.

TE weten : Na dat fich tuflchen fijn

Keurvorftelijke Doorluchtigheydt

tot Keulen , als oock Burgermeeiteren,

en Raadt der Stadt Keulen , na geflif-

den , en vereffenen pun&o /ecuritatU,

wegen de Sultzers, en Heflelmannifche

zaak ,
gelijk ook wegen de Executie der

Vonniflen in 't Keurvorftelij ke Offi-

ciaal Gerecht , uytgegaan, en geftreken

zijnde , noch eenige fonderlinge ge-

fchillen zyn Iwevende , foo is 't dat de

Zelve met bcyderzijds believen * door

de Keyferlijke Gefubdelegeerde op na-

volgende wijfe , door middel van dit

Neven-Reces, in dier voegen ook ver-

geleken , en vereflFent worden , dat de

zelve zal van gelijken al evenwel weder

begrepen zyn, onder de guarantie,zijn-

de voorfien in 't Hooft-Reces- En wel,

cerftelijk, na dat by de alzoo-genaamde

Sultzen , en Heflelmannifche zaken,

fich alderhande difficulteyten geopen-

baart hebben , terwijlen wy de zijde van

fijn Keurvorftelijke Doorluchtigheydt

tot Keulen daar voor gehouden , dat de

Secretarius van 't Hooge Gerecht,zijn-

degevclt den 6 Maert , van 't loopende

Jaar, hadde behoort tot de Executie ge-

bracht te zyn, maar de Burgermeefters,

en Raadt hebben het contrarium willen

fuftineeren , en dat haar daar mede was

op den toon getreden , en dan niets mo-
gen uytwerken verfcheyden voorfla-

gen , die wegen deze zake zyn tot Vre-

de gebracht, foo iseyndelijk metuyt-
drukkelijke Voorwaarde : dat dezen

cafus in geenen deele tot nadeel ftrek-

ken zoude, noch dat confequentie ge-

trokken konnen werden , en ook met
een aan de Partyen haar Rechtlijke de-

fenfie gereferveert zyn zal : Aldus ver-

eenight , en vergeleken, dat in de zake,

rakende den HefTelman j en de beyde

Gebroeders Sultzers , in gevalle de in-
terceffie van fijn Hoogh Vorftclijke
Genade tot Munfter haar gewenlchte
effed niet zoude verkrijgen , volgens
de uytgedrukte Inhoudt des 7 Articul
te bev inden , 'mpunéiofecuritatis daar in
begrepen , hrevto 'via juris /uper modo
procedendi^ en hoe 't voorfz. Hooge Ge-
recht heeft verder te procedeeren , des
Kreyts Gerechts decifie verwacht,maar
ondertufTchen , en tot dat dezelve van
daar zal gebracht zyn , zullen de voorfz.

5 Perfoonen in cujiodia t daar in fy als

nu geftek zyn , gelaten werden , en by
al dien (y de zelve violeeren , van de
Magiftraat na behooren geftraft wer-
den i By aldien ook ondertufTchen ,

prudente cau/te infiruBione , tufifehen fijn
Keurvorftelij ke Doorluchtigheyt en de
Burgemeefleren , en Raadt fuper mods
procedendi, gelijk boven gemelt,kan eén
minnelijk Accoort getroffen werden,
dat het zelve ten vollen zal onderhou-
den werden.

2. Van gelijken, nademaal ook we-
gen Executie der VonnifTèn uytgefpro-

ken door het Officialat-Gerccht iri

Keulen , die dus verre ftrydigheden >

en mifverftanden ontflaan zyn , zulks

dat Burgermeefteren , en Raadt der
Stadt Keulen om afliftentie van hunne
Gewalt- Richter tot Executie , niet door
middel des G reven , maar door den
Officiaal zelfs immediaat , gelijkze ge-

weefl zyn , voorgegeven hebben , zul-

len verzocht werden, maar aan de zij-

de van Keur-Keulen heeft men zulks

geweygert, en op eene contrarie obfer-

vantie , de welke nochtans de Burger-
meefteren , en Raadt niet willen toe-

ftaan , fich beroepen , en alfoo van we-
derzijden het PolTefTorium vel quafi

dieshalven bepleyt worden. Op dat dan
de arme nootiijdende Partyen , dewel-

ke by 't voorfz-OfiScialat- Gericht haar

zaken door Recht, en Vonnifïèn ge-

wonnen hebben , niet langer mogen
hulpe-
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hulpeloos gekten werden : Zoo hebben

de Burgermeellers , en Raadt op ern-

ftigh aanraden van de Keyzerhjke Ge-
fubdelegueerde zich eyndelijk uyt lief-

de tot Vrede zoodanigh verklaart, dat

tegens een Reverzaal van fijn Keur-

vorftelijke Doorluchtigheyt bewillight

zijnde, daar in de Magiftraat zal ver-

zekert werden , dat deze Declaratie aan

't zelve in 't minfte niet tot captie,voor-

oordeel , en nadeel zal geduyt werden,

noch van wederzijden eenigh nieuw
Recht m quocumque pojjejjorif aufpetita-

rio daar door zal pretendceren , of het

gene men heeft gehadt , vermindert

worden , binnen den tijdt van 4 Maan-
den a dato van dit Neven-Reces aan te

rekenen , dezelve haar-lieden Gewalt-
Richters op 't verzoek des Greven tot

volirekkinge van de voorfz. Vonniflen
zullen laten volgen , en is van weder-

zijden daar by vorder veraccordeert

,

dat voor 4 onpartijdige Rechtsgeleer-

den , namentlijk de gronden,
en rechtmatigheden van beyde kanten,

binnen de tijdt van een Maant na dato

hincinde zullen fchriftelijk ingebracht,

en de zelve onderlinge ad contra agen-

ditm , door *t middel van een fchriftelij-

ke ftellinge , 't welk ook binnen een
Maant zal gefchieden , maar daar na
niet zal aangenomen werden , zal gc-

comrauniceert werden , maar in dfcn

derden Maant ; die zoo van d'een als

d'ander kan ih dezen procejju ordinarii

fojjejforii voorgevallen Prohatotia afge-

daan , vorders alzoo zonder gedogen
van vorder handelinge deze zake voor
beflooten aangenomen , de Aöa , ge-
lijk volgens de Rechten gebruyklijk is,

geinrotulcert, aan het Keyzerlijke Ka-
mer- gerichter*? d-ctfione overgezonden,
die dierhalven ingebrachte decifie ge-
publicecrr, aldus de zake onfeylbaarlijk

binnen gemeldea tijdt van 4. Maanden
dtfmitie afgedaan, en zoodauigh Von-
njflè vaa beyde Partyen zonder eenigh

tegenfpreken , en provocatie in alles

ftriktelijk onderhouden worden , loc

dat'er yets anders in Petttorio in be-
hoorlijke Plaatzen worde erkent , en
afgedaan. Ten oirkonde van 't welke
is dit tegenwoordigh Neven-Reces,
van de H. H. Keyzerlijke Gefubdele-
geerde , als ook van beyde Partyen

,

ondertekent , en verzegelt, en zyn daar
van aan Partyen de noodige Exempla-
ria behandight.

A^um Keulen den t January , i^yi.

Van wegen Je Keyzerl. Commiflïe , namentlijk »
fijne Keurvorftelijkc Genade tot Mente.

L, S, Hendïik^Gniffendau'w , -van Velraat,
L, S. Canjlantm 'Bertrams,

In den naam van fijne Keurvorftdijke Genade
tot Tricr.

L. S. ^nthon Schier.

In den naam van fijne Keurvorftelijkc Dooi»
luchtigheydt tot Braadenbuigh.

L. S. Cofirad v*n der T\ek.

L.S. W. W. rSlafpitl.

L, S, Ex^echiel van Spanheim.
L.S. Chripf':Bernhart.

Wegen Gulik , en Kleve.
L. S, Frans Feyl van (jtefie.

Wegen Kleve, en Gulik.
L. S, W. W. Utafful.

Weg^n PaJcrborn.
L. S. Cafpar Thilips van {(jtteler.

Wegen Nalïauw Euang; deels,
L. S, Johan de "Seyer.

Wegen Werden.
L. S. Johan Uraiidt.

Wegen de Stadt Doitmunt.
L, S. Johan 'Brandt.

^d rtquifitt^nira nomini ctnfiitUl»,

Numo. II.

Briefvan den Koningvan
Vrankrijk aan Luyk.

Behoorende op Pag: 182.

't/'^ Een Sr. de Maifons , ordinaris

VX Edelman van ons Huys, u van
onzent wegen is gelaft te fcggen , zalu
een nieuwe getuygcnis geven van onze
afFedtie t'uwaarcs , en de zorge , die wy
dragen , omme te protegeeren en con^
fervecren uwe libeïtey t en Neutraliteyt

tegens
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tegens die van uwe Gebuercn , die daar

op gedachten mochten nemen yets te

ondernemen : voor de refte het remit-

teerende aan 't gene u zal werden ge-

2ey t van onzent wegen door den gezey-

den Sr. de Maifons , om me u te expli-

ceren onze favorable Intentie voor u :

wy zullen deze Brief niet langer ma-
ken , als om Godt te bidden , dat u
neme in fijne bewaringe. Gefchreven
lot Vcrfailjes den 7 April , 1671.

Gefekent

Louis.

Num.o. II.

Tradaat van Affiftentie en
mutuelle defenfie , tufTchen den
Doorluchtighrten Furft en Heer,
Heer Fredrik Wilhem, Mark-Graaf
tot Brandenburgh , des H. Room-
fchen Rijke Eerts - Cammerer en
Chur-Furft, (tot. tit.) ter eenre. En
de Hoogh'Mog: Heercn Staten Ge-
neraal der Vereenighde Nederlan-
den , ter andere zijde.

Behoorende op Fagi 194.

NAderaaal den Doorluchtighften

Furft , Heer Heer Fredrik Wil-
hem : Mark-Graaf tot Brandenburgh,

des H. Roomfchen Rijks Eerts -Cam-
merer en Churfurft ( tot. titulus ) ter

eenre. En de Hoogh-Mog: Heeren
Staten Generaal der Vereenighde Nc-
derlanden,ter andere zijde,goet gevon-

den hebben , dat ten aanzien van de te-

genwoordige gevaarlijke conjundure,

eenTradlaat van Afliftentie en mutuel-

le defenfie* zal werden opgerecht : Zoo
2.yn beyde daar toe ten wederzijdts ge-

volmachtighde , namentlijk van ïijn

Churfurftelijke Doorluchtigheydt tot

Brandenburgh , den Hooghweerdigen
Welgebooren Heer Otto, Vryheer van
Swerin , Heer tot Altendanbergh ,

Zochan en Wildcnhofen , &c. Eerts-

Cammerer van Chur en Mark Bran-
denburgh , en Dom-Proft van debtifs-

Kerk tot Brandenburgh , Over Prefi-

dent, Geheym en Leen- Raadt van fijn

Churfurftelijke Doorluchtigheydt van
Brandenburgh , 6cc. Als mede den
Hoogh Edel gebooren Heere Lorentz.

ChriftofFer van Sommitz , Erf-Heer
tot Grumbsdorf, Drenau en Gerbero,
Erf-Cammerer des Hartoghdoms Hin-
ter Pommeren,6cc. En den wel Edelen
Hoogh-geleerden Heer Frantz Mem-
ders, Hof en Krijghs-Raadt van fijne

Churfurftelijke Doorluchtigheydt van
Brandenburgh, en van de zijde van de
Huogh-Mog: Heeren Staten Generaal,

den wel-gebooren Heere GodertAdri-
aan Baron van Reede , Vry-Heer van

Ameronge , Ginkcl en Eelt , &c. We-
gens de Ridderfchap des Landts van
Üytrecht, ordinaris Gedeputeerde ter

Vergaderinge van de Hoogh - Mog:
Heeren Staten Generaal, op Ratificatie

en Approbatie van beyder-zijts Princi-

palen, de naarvolgende Articulen be»
raamt en geflooten worden.

Aanvankelijk belooftHoogh-gemel-
te fijne Churfurftelijke Doorluchtig-

heyt dat dezelve in confideratie van de
algemeene zekerheydt en tot aüïïftentie

en defenfie van haar Hoogh-Mog: zoo
wanneer dezelve in de Vereenigde Ne-
derlanden of aangrenfende Plaatzen ,

door yemandt vyandelijk zou werden
aangetaft, een Armé van loccoman
met den ecrften en binnen den tijdt on-
der benoemt vergaderen en op de been
zal brengen , met dien verftande dat

van de voorfz. zooco man goco teVoet
en 600 te Paart des noodts zijnde, op
't believen en goedtvindcn van fijn

Churfurftelijke Doorluchtigbeyt zul-

len blijven ftaan in en aan fijne Weft-
phaalfche veftingen , tot verfekerheydt

en afbreuk van de vyanden , omme dc-

zelvige vefting^ daar mede te blijven

bezet,
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belet , of wel naar gelegenthcydt vol-

gens Krijghs-gebruyk in't geheel often
^Qcle in 't velt te ageren,

II.

Omme deze Armé te formeren, 200
geven haar Hoogh-Mog: de helft der

werf-gelden , en fijne Churfurftelijke

Doorluchtigheyt de weder helft na pro-

portie, van 't welke zal fijne Churfur-
ftelijkeDoorluchtigheyt op fijne koften

werven 4000 te Paart en 6000 te Voer,

en tot koften van haar Hoogh-Mog:
mede 4000 te Paart en 6000 te Voet,

zullende daar onder mede begrepen

Zyn de noodigeDragonders en drie van
dien tegens twee te Paart en een man te

Voet geproportioneert en geftelt wer-
den,

III.

Op 't boven gefpecificeerde aantal

om te werven,geven hare Hoogh-Mog:
op ycgelijke man te Paart 40 Rijksdaal-

dersjcn op yeder man te Voet 10 Rijks-

daalders, komt voor de helft van het

ganifche Corps de fomrae van ico en
20000 Rijksdaalders.

IV.
Haar Hoogh-Mog: zullen alle deze

werf-geldeien terftondt by 't voltrek-

ken van dit Traótaat , betalen in Ham-
burgh oftotBremen, waar tegens fijn

Churfurftelijke Doorluchtigheyt zich

verplicht, binnen den tijdt van twee
maanden van date der ontfange werf-
gelderen met de voorfz. Armé van
20000 man naar proportieals boven te

zullen gereetzyn, en dezelve efFcdi-

velijk tot beyder zijts defenfie , feker-

heyt en welvaren te laten fifteren , mar-
cheren en ageren.

V.
Tot onderhoudinge zullen haar

Hoogh-Mog: mede betalen de helft,

en fijn Churfurftelijke Doorluchtig-

heyt de verdere helft , zulks en in dien

voegen dai de Cavallery op 16 Regi-
menten , en yegelijk Regiment ten

minften op foo man in 6 Compagnien,
maar de Infanteryop 12 Regimenten,
yegelijk Regiment op een 1000 man,
in 10 Compagnien geformeert, en op
yegelijk Regiment te Paart op de Prime
Piane , of Officiers by de Compagnien
en gemeene, eene fomme van 47^7
Rijksdaalders ^o ftuyvers Hollandts,
en op yegelijk Regiment teVoet 41004
Rijksdaalders 4 ftuyvers Hollandts,daar
en boven op yegelijk Regiment ftafF

voor zoo veel van de zelve zullen wer-
den goet gedaan 210 Rijksdaalders be-
taalt , en ter maant yegelijk gerekent op
30 dagen of 12 maanden in 't jaar geno-
men , promptelijk voldaan zullen wer-r

den.

VI.
Daar en boven zal maandelijk by haar
Hoogh-Mog: tot den generalen StafF,

mitfgaders tot onderhoudt der Artille-

rye bedienende en voorzorge voorde
Paarden daar toe noodigh , als mede tot

allerhande dagelijks voorvallende uyt-
gaven tot munitie fchanfen , gereet-
fchap , geweer , linrey , kondt<chap-
pen, uytzendingen en diergelijke on-
vermijdelijke noodtzak elijkheden , ad
cafiTam werden betaalt , een fomme
van 14841 Rijksdaalders.

VIL
Sijne Churfurftelijke Doorluchtig-

heyt zal nochtans vry ftaan de zelve na
fijn believen en goetvinden , zoo als

het de zelve volgens het Krijghs-ge-
bruyk , en tot verrichtinge der voor-
vallende operatie ten beften zal indice-

ren , om de Regimenten en Compag-
nien te mogen verfterken of verfwak-
ken, alleenlijk dat het Corpus daar door
niet en werde vermindert, maar ten al-

len tijde blijven beftaanop 20000 man
en Combattanten.

VIII.
d'Artillerye bedienten en't gene daar

toe van noode is , aan Stukken , Amo-
nitie, Wagens , Karren , Paarden ,' als

(g) anders
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anders zal fijn Churfurftelijke Door- f

lüchtigheydc akemaal op fijne kofteo i

verfchafFen en ftellen, zullende ahul-
j

ke Arcillerye beftaan in ^o ftukken,

met en benefFens al 't gens aan kogels

,

Amonitie, Item Officieren en Artiile-

rye bedienten daar toe van nooden is.

IX.
De onderhoudinge van de Armeen '

fubfidien de welke haar Hoogh-Mog:
|

invoegen voorfz. daar toe maandtlijk
[

moeten betalen j zullen haren aanvank
j

nemen van dagh en datum, op dewelke

aan fijn Churfurftelijke Doorluchtig-
;

heyt de werf-gelderen eflFvidivelijk zul-

len werden uytgekeerc , zoo nochtans

dat haar Hoogh-Mog: op de eerfte loo-

pende maant , niet meer als de helft,

maar in de andere maant zal haar geheel

contingent der fubfidien en maantlijk

onderhoudinge, voor zoo veel daar in

haar Hoogh-Mog: naar proportie als

vooren is competeercnde moeten wer-

deu beualc
X.

Daar en tegen zal zich fijn Churfur-

ftelijke Doorluchtigheyt verobligceren

ra verloop van alzulke ^ maanden , na

dato der omfangen werf-gelderen, om-
me die Armé van aoooo man compleet

ïe leveren, en lot fecuriteyt van bcyde

deelen, zoo alshetdeconjundturevan

rijden des Krijghs-faifoeii en andere

circumflantie fullen vereyfchenen aan-

vank geven vyandtlijk te ageeren.

yv 1.

Dan zal haar Hoogb-Mog: naat ver-

loop van alzulke twee maanden , vry

ilaan d'Armé ten dede of in 't geheel >

wanneer en zoo menighmaal het zal

believen door haar daar toe geftelde

CommifTariflcn , met en benelïènsde

CommiflariÖTcn by fijn Churfurfte-

lijke Doorluchtigheyt daar toe te or-

donneren te laten monfteren , en vifi-

teeren , en zal ook by haar Hoogh-
M)g: van de voorfr. fubfidien naar

proportie zoo veel minder betaalt'wer--

den als by d<; fi.icceffive monfteringe

minder getal van Peerden ca Voet-
knechten ofte Dragonders bevonden
zoude mogen werden.

XII.
Haar Hoogh-Mog: zullen de Pen^

ningen gerequireert tot hetvoorfz. on-
derhoudt ten aanvank van yder maant,

.

promptelijk en in baren gelde binnen-
Hamburg of Bremen voornoemt doen
betalen in handen van de geene die daar

roe van wegen fijne Churfurftelijke

Doorluchtigheyt zal wezen geauthori--

feert , de welke dan voorts de particu-

liere betalinge zal nemen , en neemt'
mits dezen tot des zelfs lafte»

XIII.
Ende werdt daar beneven ook van

nu af vaft geftek , dat de voorfz. Armé
by provifie zal werden onderhouden en
by een blijven, voor den tijdt van vier

lopende maanden , fchoon genomen
haar Hoogh-Mog: in de voorfz. lijdt te-

Lande niet zoude mogen worden ge-

attacqueert , en dat dien volgende de
voorfz. uytgcloofde fubfidien of pen-
ningen vrm onderhoudt , ook voor den
zelven tijdt zullen moeren vaft ftaan ,

tot welken preftatiehaar Hoogh-Mog:-
haar dan by deze obligere, en zoo wan-
neer binnen den voorfz tijdt van vier""

maanden , de ruft en vriendifchap albe-

reyts zoude mogen wezen herftelt.zoo

zullen echter de voorfz. fubfidien voor
volle maanden vaft ftaan. Maarbyal-
dien naar omloop van drie maanden ,

en zulks in den laatften vierden maant
de voorfz ruft en vriendifchap albe-

reyts mochten werden herfteIt,beloove

haar Hoogh-Mog: noch een maant,.
en over zulks vijt maanden folts te be-

talen.

XIV.
De voorfz. fubfidien zullen alzoo'

van vier maanden tot vier maanden
continueren ,.zoo lange denOorlogh

z4-



rzal komen te duren , in voegen dat door

-de genade van Godt AJmachtigh de
Vrede in de eerfte, tweede, of derde

van yeder van de voorfz. vier maanden
wederom getroffen werdende , haar

Hoogh-Mog: niet te min voor de be-

talinge van de voorfz. vier volle maan-
den fubfidien zullen moeten vaft ftaan,

en die aan fijne Churfurftelijke Door-
luchtigheyt doen betalen , en by aldien

,2.oodanige Vrede in de voorfz. vierde

,

/of laatfte maant zoude konnen werden
verkregen en geratificeert , zulks dat de
voorfz. Armé zoude konnen werden
gereduceert en afgedankt , zullen haar

Hoogh-Mog: in zoodanigen cas , des

niet tegenflaande noch een geheele

maant fubfidien aan fijn Churfurfte-

lijke Doorluchtigheyt om de volkeren

volkomentlijk wederom af te voeren

en te liccntieren betalen.

XV.
Sijne Churfurftelijke Doorluchtig-

heyt zal van fijne volkeren albereyts

op de been hebbende, zoo vele troupen

en Soldaten als immer mogelijk, naar

des zelfs Weftphaalfche Landen doen
marcheren en inquartieren , waar he-

nen ook de nieuwe geworvene , en de
gantfche Armé vervolgens en naar ver-

Joop der twee maanden, van dato der

betaalde werf-gelderen , met en bencf-

fens de Artelerye zal gaan , en tot de

adtie tegen de vyanden en haar adhe-

renten paraat gehouden werden.

XVI.
Wanneer d'Armé vcerdigh en op

de been zal zyn gebraght , als dan zul-

len alle hooge en mindere Officiers,

benefFens dé Soldatefque te paarde en
te voete van fijn Churfurftelijke

Doorluchtigheyt een Eedts-plicht wer-
den genomen , en zweere dat fy fij-

ne Churfurftelijke Doorluchtigheyt

houw , getrouw en gehoorzaam zullen

wezen , in 't geen daar toe fy zouden
mogen werden geordonneert en ge-
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I

commandeert
^ goetwiUigh en geerne

;

ook ongeweygert verrichten , onder
deze verklaringc nochtans in cas fich

mochte begeven, dat de voorfz. trou-
pes,in'tgeheel,oftendeel, in'tgebiet
van haar Hoog-Mog: ofop de andere
grondt en bodem mochte werden ge-
bracht om aldaar te ageren , ofeenigc
dienften te doen, als dan zullen ook
alle yoorgemelte hooge en mindere
Officieren, en Soldaten gehouden zyn,
omme den zelven eedt te doen aan haar
Hoogh-Mog: en aan de CommifTari-
fen , dewelke fy daar toe zullen aan-
ftellen, ook daar aan verbonden blij-

ven , zoo lange fy op het territoir van
haar Hoog-Mog: zyn en geimployeert
werden : Edoch referveren haar als

dan de Churfurftelijke Doorluchtig-
heyt hooge Officieren de volle Jurif-
didtie en Krijghs-difciplinc over hare
onder-hebbende Regimenten , zonder
eenige indracht ofverminderinge

, ge-
lijk dan ook ter contrarie in cas goet
gevonden mochte werden , dat haar
Hoogh-Mog: eenige van hare volke-
ren deden conjungeeren met d'Armé
of troupes van fijne Churfurftelijke
Doorluchtigheyt , en dat met deze ge-
conjungeerde volkeren , op fijne Chur-
furftelijke Doorluchtigheydt territoir

moefte werden geageert , dat als dan
zulke Statifche volkeren , om den zel-

ven eedt aan fijn Churfurfielijke Door-
luchtighe\/tofaan des zelfs gevolmach-
tighde te prefeiiteron , en den zelven
naar te komen , verobiigeert Zyn.

XVII.
Het opper-commando over d'Armé,

is en blijft by fijne Churfurfleliike

Doorluchtigheyt, en zal dezelve zulks
ten allen tijden , in cas hy door zwak-
hcydt , of door Godes gewelt daa»- aan
niet en mochte werden verhindert, in

eygener hooger Perfoon refpicieren:

dezelve heeft ook belooft en toegezeyr,
gelijk hy belooft en toegezeyt in krach-

(g 2) te
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te deze» , dat hy aUe deïe volkeren 2oo

lange de zelve in conformité van die

Tradaat van Affiftentie zullen ageeren

en by een blijven, precijfe en met ernft

daar toe aanhouden en aanwijzen , dat

fy by alle voorvallende occafie , zich

zonder onderfcheyt , zoo ten beften

dienfte en fecuriteyt van haar Hoogh-
Mog: als van fijne Churfurftelijke

Doorluchtigheyt zullen gebruyken.

XVIII.
En gelijk het fijne Churfurftelijke

Doorluchtigheyt verftaat, om aan een

capabel en gequalificeert Perfoon het

Generalaat van deze Armé op te dra-

gen, zoo zal de zelve de welke fijne

Churfurftelijke Doorluchtigheydt daar

toe komt op te ftellen, fchuldigh en ge-

houden zyn volgens en inconformité

van een renverzaal by hem onder-ge-

fchreven en gezegelt haarHoogh-Mog:
te belooven en te verzekeren,dathy alle

<ie Articulen en pointen van ditTraöaat

neerftelijkfal achtervolgenjen naarden
inhout van dien hem precijfe gedragen.

XIX.
Hoe en op wat wijze de Krijghs-ope-

ratien ten gemeenen beften van beyde

deelen zullen werden aangevangen en
voortgezet , zulkx zal t^elkens tufTchen

fijne Churfurftelijke Doorluchtigheyt

en haarHoogh-Mog: gevolmachtighde

met advis van den Heere Prince van

Orange , als by haar Hoogh-Mog: aan-

geftelt als Capiteyn Generaal voor de

aanftaande Expeditie als fijn Hoogheyt
prcfent is , werden overleyt en beraat-

ilaaght, en zulkx over deze conditie,

dat zoo wanneer deze Armé tot defcn-

fie van Landen en Steden, haar Hoogh-
Mog: toebehoorende , of met der zel-

ver Garnifoen befet zijnde, foude moe-
ten ageeren en geimployeert werden,
dat als dan het goet vinden van haar

Hoogh-Mog: gevolmachtighde als bo-
ven in de Confultatien zal moeten pre-

valeren , en 't zelve werden achter-

j
volght;maar als de voorgenome Krijgji
Aótie de fecuriteyt én verfekeringe van
fijne Churfurftl. Doorl. Steden en Lan-
den mochten concerneren , in zulken
gevalle zoude het advis en opinie van
fijn Cburfurftl. Doorl. of van deflèlft

Gevolmachtighde prevaleren en ter

executie werden geleght.

XX.
Waar by dan verder is veraccordeert

en bedonge,dat fchoon deze d'Armé in

't geheel of voor een gedeelte van dien
op den gronten bodem van haar Hoog-
Mog: mochte werden gebracht , en al-

daar mochte ageeren, evenwel het Op-
per-commando en 't gene daar van zoo
over 't geven van 't woort als anderzints
is dependerende, aan fijne Churfurfte-
lijke Doorluchtigheydt zal verblijven

,

Zoo en wanneer de zelve in eygen Per-
foon d'Armé zoude mogen comman-
deren ; zonder echter fijn Churfurfte-
lijke Doorluchtigheyt in zulken geval-

le het Opper-commando niet felfs exer-

ceren , als dan verblijft het zelve met
het gene daar van dependeert , aan den
genen de welke by haar Hoogh-Mog:
ais Generaal zal werden aangeftelt, zoo
nochtans, dat de zelve ook ractalzulke

Commiffie om haar volktecomman-
deeren als Chef> moet wezen verzien,

en dat de zelve geen geringe chargie

drage dan de gene die fijn Churfurfte-
lijke Doorluchtigheydt Armé is com-
manderende. Gelijk wederom wanneer
haar Hoogh-Mog: Armé in 't geheel of
voor een gedeelte van dien op den
gront en bodem van fijne Churfurfte-
lijke Doorluchtigheyt mochte werden
gebracht,en aldaar moefte ageren,even-
wel het Opper commando en 't gene
daar van zoo over't geven van 't voorfz.

als anderzints , is dependerende aan de
hoogh - gemeldte Heere Prince' van
Orange", als Capiteyn Generaal zal ver-

blij ven , zoo wanneer de zelve in Per-

foon d'Armé foude mogen comman-
deren.
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deren } zoude ccbter fijn Hoogheydt
het Opper-commando in Perfoon niet

exerceren , als dan verblijft iict 2,elve

met het gene daar van dependeert aan

den genen die by fijn Churfurftelijke

Doorluchtigheyt als Generaal zal we-
zen aangefteit , zoo nochtans dat de
zelve ook met zulke commiflSe om
fijne Churfurft. Doorluchtigheyts volk

te commanderen als Chefmoet wezen
voorzien , en dat de zelve geen gerin-

gere charge drage , dan de gene die haar

Hoogh-Mog: volk is commanderende.
XXI.

En gelijk beyderzijtsHooge Princi-

palen en Contrahenten by dit Traftaat

geen ander oogemerk zyn hebbende,

als om den zoo duyr gekregen Vrede
en Ruftant in hare onderhoorige Pro-
vintien enLanden ieconferveren,maar

geenfins omme yemantte beledigen of
te offenceren. Alzoo is exprefTehjk by
dezen bedongen dat deze Arm Sanders

niet zal werden gebruykt , als in zooda-
nige occafie en gelegentheyt , zoo wan-
neer yemant mochte ondernemen van
deffelfs of door fijn adherenten en
Bontgenootenjhaar Hoogh-Mog: Lan-
den , Veftingen en onderdanen in de
Vereenighde Nederlanden , of onder
haar Hoogh-Mog: gebiedt gehoorige,
of met haar Guarnifoen bezette Plaat-

sen en Veftingen , met oorlogh en da-

delijkheyt aan te taftcn,en vyandelijk te

tradeeren, in welken gevalle fijn Chur-
furftelijke Doorluchcigheydt gehouden
zal wezen haar Hoogh-Mog: t'haarder

requifitie en vermaan met deze Armé
t'affifteren tegen den attaquant en fijne

adherenten vyandelijk te ageeren, en
alle afbreuk aan de zelve te doen,

XXII.
Op dat ook de onkoften tot onder-

houdinge der Armé, des te lichter mo-
gen werden gevonden en opgebracht,
zoo zal men trachten de landen haar
vyandelijk verklaart hebbende , onder

contributie te ftellen;welke contributie

voor zoo veel daar van naar afkortinge

der onkoften Zal komen over te fchic-

ten , zullen tot voordeel en profijt van
beyde de hooge Contrahenten , egalijk

aangeleyt en verrekent werden.
XXIII.

Wanneer de voorfz. Armé heeft be-

gonnen effeftivelijk te ageeren , zal

geen van de beyde hooge Partyen vry
ftaan, met den attaquant of fijn adhe-

renten te maken eenige Vrede of ftil-

ftant van wapenen , anders dan geza-

mentlijk en met gemeen confent en be-

williginge : Welke bewilHginge geen-
fins van beyde hoge Partyen zal mogen
werden gedificulteert, zoo wanneer een
yeder door het maken van Vrede kan
werden herftelt , of geconferveert in

dien ftant , in de welke hy voor 't aan-

gaan van Oorlogh is geweeft ; en by al-

dien tot eenige negotiatie , hec zy van
Vrede ofTreves voor eenigeJaren fou-

de mogen werden getreden , dat geen
van beyde de hooge Partyen negotiatie

zal mogen beginnen , zonder partici-

patie van de andere , en zonder aan die

zelve op dien eygen tijdt en zoo fpoe-

digh als voor hem zelfs te procureren de
gerequireerde facukeyt en zekerheyc

omme fijne Minifters te zenden, op.

die plaatzen alwaar gctradteert en ge*

handelt zal worden. En zullen de voor-

noemde hooge Partyen aan hare Mini-
fters d'cen den anderen ook fucceffive-

lijk en van tijdt tot tijdt communicatie
geven van al het gene in de voorfz. ne-

gotiatie zal komen voor te vallen. Zul-
len ook de voorfz. hooge Partyen niet

buyten de voorfz. Vrede ofTreves met
den voornoemden Attaquant en fijne

adherenten , zonder d'cen den andere

te doen herftellen in de pofiTeffievan

Steden en Plaatzen zoo hy zulkx be-

geert , mitfgaders 'tgebruyk van Rech-
ten en munimiteyten,die de zelve hoo-
ge Partyen refpedivelijk behooren ,en

(g 3) daaï



daar van fy joüifleerden voor dato van

den voorfz. Oorlogh , en Tender ook

van den atraquant en fijne adheremen

,

d'een ten aanzien van d'anderen te be-

dingen , de zelve Rechten , munimi-

teyten, Exemptien en Prerogativen die

hy voor zich zelfs komt te bedingen

,

ten ware de voorfz. hooge Partyen met

den anderen anders quamen te conve-

nieren , en zal generalijk regard geno-

men werden , dat de hoftiliteyten zoo

wel tegens den een als den anderen van

de contrahenten te gelijk opgeheven

werden.
XXIV.

De Generaals, Collonellen en Com-
mandanten van de Armé en Troupen,

zullen gehouden zynallenthalven goe-

de ordre te houden , en aan een yege-

lijk te laten wedervaren behoorlijke en

fpoedigcjuftitie.

XXV.
Zoo wanneer fijne Churfurftelijke

Doorluchtigheyt zich voor fijn hooge
Perfoon en eenigc van deflelfs Steden,

bezet , met het Guarnifoen van haar

Hoog-Mog:zoude mogen bevinden,zo

zal het de zelve vry ftaan,fijn Lijf-guar-

de te Paart van zoo Paarden of min-

der , by zich te houden , en zullen zul-

ke alsdan op geen andere dienrten en

wachten vermogen achtinge te nemen
noch geemployeert te werden , als dat

fy op fijn Churfurftelijke Doorluch-

tigheydt hooge Perfoon reguardt ne-

men , ook by niemandt werden ge-

commandeert, als byfijn Churfurfte-

lijkeDoorluchtigheyt,veel min yets on-

dernemen het welk tot prejuditie van

beweeringe en bezittinge der voorfz.

Plaatzen met haar Hoogh-Mog» Guar-
pifoen bezec zoude konnen ftrekken.

XXVI.
Ook zal -fijn Churfi^rftelijkeDoor-

iuchiigheyt vry ftaan om in een van des

!zelfs Kleeffe Stcrden mee haar Hoogh-
Mog: Guarnifoen bezet , een Maga-

zijn op te rechten , ftellende aan de zei*

ve t'elkens de noodige Amonitie voor
billijKe waardye , en alzulken prijs als

haar Hoogh-Mog: die zelfs in koopen,
én wilden overlaten , ten ware dat haar

Hoogh-Mog: de zelve zelfs van noode
raochte hebben.

XXVII.
Vorders zoo zal tuflchen de beyder

hooge Contrahenten overwogen en
overleyt werden,wat als noch tot meer-
der en andere middelen tot confervatie

en wederbrenginge des Vredcns , mitf.

gaders tot reuabileringe van de gemee-
ne rufte en fecuriteyt door nadere ver-

bintenifle als anders zoude konnen en
dienen voorgenomen te werden. En
zullen haar Hoogh-Mog: voornament-
lijk met deHeerenHertogen vanBrunf-
wijk, ten minften met hare Furftelijke

Doorluchtigheden Hertogh George
Wilhem , en Hertogh Rudolf Augu-
ftus, zoo veel mogelijk is tra(3:eeren,

omme de zelve mede tot het Traótaat

van affiftentiete brengen.

xxvfii.
Alle en yegelijke pointcn en Articu-

len voorfz. belooven beyde zijts Con-
trahenten oprechtelijk en onverbreeke-
lijk te zullen naarkomen, en dezelve in

allen deelen ook met trouwe en goede
geloove efFedivelijk adimpleren.

Tot meerder beveftinge en naarko-

minge van dien,zo zyn hier van twee al

eens luydendc Inftrumenten gemaakt

«

en door de Gevolmachtighde by beyde
de hooge Contrahenten daartoe fpecia-

lijk gedeputcert, onder gefchreven en
bezegelt geworden, ftellende de Ratifi-

catie van dien binnen den tijdt van een
maant na dato dezes, of wel eerder is

doenlijk in behoorlijke forme werden
overgelevert en uyrgewifièlt.

Aldus gedatn
,
geaccordeert en ge-

flooten onder de Signaturen en Pitfers

van de refpedive Heeren Gedeputeer-

den in de voorfz. Procuratie vermeit.

Tot



Tot Colln aan de Spree , ócni6 April

I

ouden j en den 6 May , nieuwen Stjjl,

Anno idyx.

Otto, Fryheef van Swerin.

(L.S.)

Zarentz Cbrijiofferv. Sornmitt»

(L.S.)

Frantz Memders.
(L.S.)

Qodert B. v. Reede, Heer tot Amerwge.
iL.S.)

Numo. 15.

Wy Don EmanuelFrancifco de
Lyra,Incrodudeur derAmbafladeurs

in Spanjen , en Extraordinaris Afge-

vaerdighde by de Heeren Staten Ge-
neraal der Vereenighde Nederlan-

den.

(55)

D
Behoorende op Tag: 198.

Ewijl de gefeyde Heeren Staten

door hun Gemachtighden hebben

bekent gemaakt, dat iy behoorden te

weten wat men zich van de Koningin,

mijn Meefteres, beloven kon , in geval

deChriftelijkfte Koning eenige landen,

öedenjofplaatzen, onder de heerfchap-

py der geieyde Heeren Staten ftaande,

of in de welken fy hun bezettingh heb-

ben , quam aan te taften , 200 is 't dat

hare Majefleyt, na dat men zulks aan

haar heeft vertoont, doorde byzondcre

yver tot de behoudenis van 't lichaem

van Nederlandt bewogen , goet gevon-
den heeft , dat wy zouden verklaren en
beloven, gelijk wy door deze verklaren

en beloven, dat zoo dikwijls en menig-
malen de gezeyde Heeren Staten door
Vrankrijk dired:èlijk , of indiredelijk

in de gezeyde landen , fteden , of plaat-

een aangetaft zullen worden , hare Ma-
jefteyt , fchoon fy zich door geen ver-

dragh daar toe verplicht bevindt , on-

dcrftant aan hen zal doen met alle haar

Krijghs-benden , en op alle wijfen , die'

aan haar mogelijk zullen Zyn. Maar
indien , uyt oorzaak van deze byftant,
hare Majefteyt, doorde gezeyde Chri-
ftelijkfte Majefteyt , in eenige van haar
Staten aangetaft wierdt, 200 zal men in
dit geval alle de heyrkrachten van weer-
zijden met gemeeneover-een-koming
in alle d'aanflagen doen werken , die

voor d'onderlinge onderftanden , en
voor de gemeene welftant nootzakelijk

geoordeelt zullen worden. En wy be-
loven van dit bovenftaande de ratifica-

tie en bekrachtiging van hare Majefteyt
in goede en behoorelijke vorm binnen
de tijt van twee maanden te verwerveo.

Gedaan in den Haagh , den
17 van Decembrr, 1671.

D'Ondergeteekende Gemachtigden
van de Hoogh-Mog: Heeren Sta-

ten Generaal der Vereenighde Neder-
landen , de verklaringh en belofte , he-
den door mijn Heer Don Emanuel de
Lyra , Extraordinaris Afgevaardighde
van Spanjen , uyt de naam , en van we-
gen hare Majefteyt gedaan , verleent en
geteekent, geften en rijpelijk overwo-
gen hebbende , en daar mede over een
komen willende , hebben uyt de naam,
en van wegen hun Hoogh-Mogenden,
verklaart en belooft, verklarende en be-

lovende dat,behalven de verplichtingh

,

die alrce voor hare Majefteyt is verkre-

gen , door middel van de Garantie van
het Vrede-verdrach , t'Aken , op de
tweede van May-maant, K^óS.tuflchen

de twee Kroonen gefloten , {welke Ga-
rantie, door hun Höogh-Mog: belooft,

hun volle kracht en vermogen behoudt)

zoo dikwils en menighmaal hare gezey-

de Majefteyt door Vranknjk direfte-

lijk of indireftelijk in de Lantfchappen,

landen , fteden , of plaatzen, óxe. aan de
gezeyde Koningh van Spanjen toebe-

hooren 5 of in de welken fijn Majefteyt

bezet*'



M
beïettingh zal hebben , amgetaft zal

worden , hun Hoogh-Mog: mee alle

hun Krijghs-benden , en opaUe wijfcn,

die aan hen mogelijk zullen zyn , aan

fijn Majefteyt onderftandt zullen doen.

Maar indien , uyt oorzaak van deze by-

ftant , hun Hoogh- Mog: door de Chri-

llelijkfte Koning , in eenigen der Lant-

fchappen, Landen, Steden,of plaatzen,

die aan hen behooren , of in de welken

{y hun bezetcingh hebben , aangetaft

wierden , zoo zal men alle de Hcyr-
krachten van weer-zijden met gemeene
over-een-komingh in alle d'aanflagen

doen werken , die voor d'onderlinge

onderftandcn , en voor de gemeene
welftant nootzakelijk geoordeelt zullen

worden. En de gezeyde Heeren Ge-
machtighden van hunHoogh-Mog: ne-

men aan door dit tegenwoordige de

ratificatie en bekrachtigingh van hun
Hoogh-Mog: in goede en behoorlijke

Yorra binnen twee maanden te leve-

ren.

Gedaan in den Haagh , den
7 van December,, 1671.

Wy Don Emanuel de Lira , In-

trodudeur der AmbafTadeurs in

Spanjen,enExtraordinarisAfgevaar-

dighde des Koninghs by de Heeren
Staten Generaal der Vereenighde
Nederlanden.

DEwijl het aan de Koningin > mijn
Meefteres , belieft heeft d"'A6te en

handelingh,die wy den 17 van Decem-
ber leftleden geteekent hebben , t'ap-

probeeren en goet te keuren , en dewijl

deflelfs voltrekking een openbare Oor-
logh tegen de Chriftelijkfte Koningh
met zich zou mogen flcpen > zoo heb-
ben wy, tot enger verbintenis, en groo-
ter zekerheydc der gezeyde Heeren
Staten , verklaart, en belooft, gelijk

wy door deze tegenwoordigen verkla-

ren en belooven , dtt , ingeval van etn
formele en gemeene rupture en bre«

kingh met V'-anw-ijk, haar Majefteyt
daar na geen fchorilingh van Wapenen
met de gezeyde Konmgh zal maken,'

dan gezamentlijk , en met toeftem-
mingder gezeyde Heeren Staten. Maar
indien 'c gebeurde dat men in hande-
lingh quam te treden , 't zy om Vrede,
ofom beftant voor eenige Jaren tema-
ken, zoo zal haar Majefteyt zulks niet

aanvangen, zonder het zelfde aan de
gezeyde Heeren Staten dcelachtigh te

maken , en zonder ter zelfde tijdt vcor
hen , zoo wel als voor haar , het vermo-
gen , en de zekerheyt te bevorderen,
die vereyfcht en nootzakelijk is om hun
Minifters of Bedienaars ter plaats te

zenden , daarmen handelen zal
;
gelijk

ook niet zonder achtervolgens van tijdt

tot tijdt aan hen al 't geen bekent te ma-
ken , 't welk in de gezeyde handelingli

zal gebeuren. Haar Majefteyt zal ook
niet tot de gezeyde Vrede, of tot het

gezeyde beftandt toe- treden, zonder de
gezeyde Heeren Staten daar in te be-

grijpen, en hen (zoo fy 't dus begecren

)

te doen herftellen in de befittingh der

Landen , Steden en Plaatzen , en in de
befittinge der Rechten en Vryheden ,

die fy voor d'Oorlogh hadden en beza-

ten, en zonder van de gezeyde Chrifte-

lij kfte Koning de zelfde Rechten, Vry-
heden , uytzonderingen en andere pre-

rogatien ofVoorrechten voor de gezey-

de Heeren Staten te bedingen , als voor

haar zelve : 't En zy haar Majefteyt, en
de gezeyde Heeren Staten anders daar

in verdragen. En van't geen,dat hier bo-
ven ftaat , belaften wy ons de Ratifica-

tie en bekrachtingh m goede behoor-

lijke forme van haar Majefteyt van
Spanjen binnen i Maanden te verwer-

ven.
qcdaanmdenKai^.dcn

Geteekent
zivantcbruAYii , 1672.

Don Emanuel Francifco de Lira.

Manifeft
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Manifeft van zijn Koninklijke
Hoogheyt , den Hertogh van i>a-

voyen, tegens de Sereniffime

Republijk van G enua.

Behoorende op Pag: Z2i.

Ve GraafCatalano Afier't, Heer van Ma'
gUano f Ferrere en Caflilivaldo , Graaf
lian Cajiagnola deUe Lianzetett St. Mar-
tijn , Ridder van de ordre des H. Bood-

fchaps , Veld-Marfchalk Generaal^ Lieu-

tenant Generaal van de Infantery

e

, en

Commandant van de Armee van Sün
Koninklijke Hoogheyt van Savoyen^^c.

KEnnelijk zy een yegelijk, by defen

jegenwoordigen, dat wy ordre heb-

ben ontfangen , van zijne Koninklijke

Hoogheyt mijnen Heere, eenige zijner

Soldaten te voet te voeren in defcn ha-

ven , tot dien eynde alleen , om te kon-
nen dienen tot defenfie van de Inwoon-
ders van het Dorp genaamt CenonaiLX^n-

de een Leen-goed van den He'ir Mar-
quis DelMarro, Leen-man van zijne

hooghgemelde Koninklijke Hoogheyt,
uyt oorfake dat defelve Ingefetene ge-

molefteert werden van die v^nRezzo,
forteerendc onder een Leen-man van
de Sereniffime Republijke , met veele

violentien en ufurpatien in het Terri-

toir van Cenona voorfz. gelijk gefchiedt

is in de Jaren 1670, 1671. en in het

jegenwoordige loopendejaar 1671. met
dreygementen van defelve onrechtma-
tige oppreffien te fullen continueren ;

Verklarende mits defen , dat de inten-

tie en meeninge van zijn Koninklijke
Hoogheyt niet en is,fich toe te cygenen
of te behouden 't gene een ander is

competeerende , maar alleenlijk te de-

fcndecren en te maintineeren 't gene
hem door kracht en geweldt is ont-

vreemdt. Weshalven zijne hooghge-

achte meeninge niet en is, dat eenige

verandennge in de Adminiftratie der

J uftitie , nochte m de Politijke Regee-
ringe der opgemelde plaatfe werde ge-

daani Gelijk wy ook verklarcn,expreflc

ordre van zijn hooghgemelde Konink-
lijke Hoogheyt ontfangen te hebben >

om de voorfz. Troepen , t'allen tijde te

doen retireeren,wanneer deSereniffime
Republijk van Genua de kenniffe

, judi-

cature en decifie van de redenen van
die van Rezzo , volgens der felver pre-

tenfie , aan het CoUegie van de Heeren
Dodtoren der Stadt Boulogne , in fulker

voegen fal hebben geremitteert
, gelijk

als in den Jare lyjxJ. wegens fekere

differentie de naburen van den Staat

van zijn hooghgemeldte Koninklijke
Hoogheyt , en die van de Sereniffime

Republijke van Genua isgepraótifeert,

welverftaande nochtans met foodanige
behoorlijke cauteele , dat het jegen-

woordige opkomende different finalijk

fal werden gedecideert, en nietonge-
termineert blijven

, gelijk als dat van
denJare 1596 voorfz.

By welke occafie wy nodigh achten

de Heeren Regenten defer Plaaife te

animeeren , en ferieufelijk aan te moe-
digen te onderfoeken, om wat redenen
in den voorleden Herffl zijn aange-
houden en ongereflitueert gebleven ee-

nige beflialen tot fchade en nadeel van
eenige arme en onnofele Particulieren

van Rocca , gelegen onder het Diftrld;

van zijn Koninklijke Hoogheyt,fonder
den Rechter van zijn hoogh-gemeldc
Koninklijke Hoogheydt , onder den
welken die van Rocca voornoemt , zijn

forteereritie j eeniglins te erkennen , en
de welke op de aJgemeene Trouw der

Commercie aldaar ter markt waren ge-

bracht.

Ordonneren vorders aan de welge-
melde Heeren Regenten , defe onfe
Declaratie aan de Heeren van Genua te

late^ toekomen, en binnen den tijde

(h) van
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van 8 dagen , ons blijkende het fclve
I

niet te welen volvoert , fullen wy ge- 1

noocfkakt werden hier in door fooda-

nige middelen te voorfien , als wy vol-
|

gens Krijghs-gebruyk lullen nut en
|

dienftighoordeelen. Gegeven tot Piev^? i

deniS Juny IÓ71.

Wasgeieekent \

Catalano.

Antwoord van de SerenifTime

Republij ke van Genua.
i

Gto: 'Battifia CenturioneenG'to: Lu-

ca du Durrazzo , Commijfarijlen

Generaal over de Trouwen van de

•spel-gemelde Re^uhlijke in de IVeJi-

Rivier.

GElijk feer onverwacht, en buyten

alle apparentie is gebeurt , dat de

Troupen van den Alder-doorluchtigh-

ilea Heerc den Hertogh van Savoye op

deGrenfen van Fiemont , hebben over-

rompelt en geoccupeert de Piaatfevan

Fievet gelegen onder de Domainen van

de Sereniffime Repuhlijke van Genua s

Met foo groote en noch meerder ver--

wonderinge hebben wy uyt den Te-

neur van het Manifeft van den hoogh-

gemelde Hertc^h aan ons gefonden

,

de redenen en motiven verftaan , de

welke 2,ijn Koninklijke Hoogheyt be-

wogen hebben gehad , totprejuditieen

r.adeel vanden Staat defer Republij kc

loodanigen invafie te attenteeren. Ën
hec is ons leer vreemd voorgekomen

,

dat ter oorfake van eenige queftien

en vcrfchillen tufTchen de Onderdanen

vaneen Leen-man der Republijke, en

die van een anderen Leen-man forte-

rcnde onder den Alderdoorluchtigften

Heer Hartog.zijne Koninklijke Hoog-
heyt gelieft lïceft alfulkci violente p:o-

ceduren tegens den Staat der Sereniflü-

ïT.e Republijke te gebruykcn ? en in het

werk te flellen j fonder defelve door

eenige voorgaande Jnterpellarien ofte

met eenige kennifle te geven van do

voorfx. verfchillen , in contumatie te

Hellen, konnende niemand ignoreeren,

dat onfe Republijke alle gevoegelijk-

heyt heeft gecontribueert , ten eynde

de fweevende controverfien wegens de

gemeenfchap van de Jurifdictieen Li-

roiten van den Staat des Alderdoorluch-

tighften Hertoghs van Savoyen , fouden

werden geftelt ter arbitrage van den
Alder-Chriftlijkften Koning ; Welker
decifie foo gelukkelijk uytgevallen zijn-

de door de mediatie van xijn hooghft-

gemelde Majefteyts Minifter , hadde
onfe Republijke tich mogen inbeelden

en gelooven , dat alle delelvedifFeren-

ten met hunnen aanhangh fouden zij»

geafiTopieert geworden j Maar het con-

trarie ondervindende, zijn wy amprs en
plichts halven by defe occafie geobli-

geert, te antwoorden op demiddelea
van het bovengemelde Manifeft. Noti-

ficerende by defen tegenwoordigen aan

een yegelijk, dat alfoo weynigh als den
: hooghgemelden Heer Hartogh fal kon-
nen verifieeren , dat de Sereniffime Re-
publijke geweygert heeft haren Leen»

• man te obligeren , om fich te ftellen

ten bedwange van zijnen compctenten

Rechter, en de voorfz. queftien de ken-

niffe
, Judicature en Decifie van den

felven te onderwerpen , zijne Konink-
lijke Hoogheyt even foo weynigh re-

denen kan aliegeeren , de welke hem
het gepafïeerde met foodanigen vio-

lenten occupatie hebben doen attentee-

ren ; Konnende hoogh-gemelte Her-

togh fich verfeekert houden, dat de Se-

: reniftime Republijke alfoo haaft, wan-
\ neer behoorlijke reparatie dien aan»

I gaande met herftellinge der faken in

' hun voorigen ftaat fal wefen gefchiedt

,

I in gevolge van 't gene de felve by alle

j

occafien heeft getoont , vaardigh en be-

' reyt fal zijn, om haren voorfz. Leen-
' man



man te obligeeren , Too tot erkefitenifle

van den opgemelden Rechter , als exe-

cutie van deiïelfsgewijfde, mitfgaders

aan hare zijde de obfervantien van dien

volkoraentlijk te fullen doen eflFeöuee-

ren , en met foodanige cautele , als den
Doorluchtighften Heer Hertogh aan

zijne zijde i'al gelieven te prefcriberen

;

zijnde de intentie en meeninge van de
Sereniffime Republijke noyt gewecft,
met hare authoriteyt , veel min met
geweld te protedeeren de preventie van
hare Onderdanen en Leen-mannen,
de welke voor onrechtmatigh fouden
konnen werden gehouden , maar alleen

te defendeeren , en te maintineeren >

(waar toe alle Princen zij n geobligeert)

met hunne authoriteyt de rechtmatig-

hcyt der fake hare Onderdanen concer-
nerende,en door middel van Wapenen
te repareren alfulkeopprefllen , als door
gewelt van andere hunnen Onderda-
nen fouden aangedaan mogen werden.
Savona den x July 1672.

Wét geteekent

,

Gio: Batta Centurionej

Gio: Luca Durrazzo.

*t Tweede Manifefl: wegens zij-

ne Koninklijke Hoogheyt.

DE intentie en de goede meeninge
van zijne Koninklijke Hoogheyt

den Hert0gh van Savoyen mijnen gena-

digon Heer , is geweeft dat de Sereniffi-

me JJé-ZJa^/i/^tf vj» Gc»»<j accepteerende

de propofitie aan haar gedaan , en met
bereytwilligheyt erkennende de nietig-

heyt van de pretente redenen , van haar

en van die gene , de welke onder haar

gebiedt ftaan, tegens zijne hooghft-ge-

melde Koninglijke Hoogheyt , en def-

felfs Onderfaten het felve oorfake fou-

de gegeven hebbeojomme aanfloms en

fonder uytftel zijne Wapenen van defc
Haven te doen retireeren , achtervol-

gens van 't gene by den felven dien
aangaande wasgedetermineert, en met
feer klare en abondante cxpreffienge-
refolveert. Maar dewijl in 8 dagen tijds,

die airede gepaflèert zijn, naar het doen
van onfe laatllre replijke ter executie der

hoogh-geachte beveelen van zijn hoog-
gemelde Koninglijke Hoogheyt niet

anders is gefien^als een volkomene pre-

paratie en difpofitie aan de zijde van de
Sereniffime Republijke , om veel eer-

der met de Wapenen en met geweld te

vervoegen, de bewufte queftien endif-
ferenten , als defelve in der minne en
redelijkheydt te termineeren ; Gelijk
zijne Koninglijke Hoogheydt hadde
geofFereert, en niet konnendeneglige-
ren 't gene in defen nootfakelijk is, veel

min abandonneren de defenfie van de
rechtmatigheyt zijner fake , en die van
zijne Onderdanen i Soo hebben wy
goet gevonden defen een yegelijk be-

I

kent te maken, ten cynde om niet al-

leen wcchte nemen alle valfche en ver-

keerde impreffien , maar boven dien

,

om aan al de Wereldt te doen blijken,

dat alhoewel zijn Koninglijke Hoog-
heyt Cch met feer fenfibel mifnoegen
geobligeert vind , om *t feyt van een
ander allulke middelen te gebruyken

,

en foodanige wegen in te flaan , de wel-
ke in apparentie hun effeöe foude kon-
nen fchijnen van het geprojedteerde te

difFereren , echter in zijne goede wille

is continueerende , de welke in den be-

ginne is geweeft, fich ter goeder trouwe
met het gene redelijk en billijk is , te

conformeren , by aldien aan de zijde

van die gene , den welken fulks toe-

komt, de behoorlijke en de gerequi-

reerde middelen niet en werden gewey-
gert.

(ha) Num",



Nümo.



((Si)

Sx. Geofge

,

Unicorn

,

Rupcrt

,

Warfpite,
Êdgai,
Mountague,
Gloccftcr,

Maiy,
Plymoath

,

Frcnfch Ruby,
Leopacd

,

Ruby,
Antelop

.

Sonaventuta

,

Ccown,
Faulcon,
Tyger,
Keimaid *

ïearl

,

Holmes,
Emrmoitb Sloop I

Darcy

,

James

,

SirJ, Holmes,
Roberts

,

Wetwangc,

Coleman,
Eiooks >

Stricklant,

Romcoylc,
Erowiij

Pypc,
Stricklant,

Trcvaneaa ,

Finch,
Montagac ,

Turner

,

Hambleton,
Ashby,
Clarck ,

Ttotter

.

4S0
420
400
400
400
3$o

340
36O

340
400
280
220
200
220
220
170

170
140
140
I20

30
30

«4
$6

I

66
\

66
I

60
I

60

58

60
I

S8
60

4«
4fi

46
46
40
40
30

24
22
6

6

Schepen die noch niet in Efqua-
dres verdeelt waren.

Sckepen. Capiteyns
Royal Katherine , Sir Jobn Cicheley
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,
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,
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,

Hopewell,
Little Lyon.

Richard Cole, 35
Capitain Stout, 3 5

Thomas Wil^hire, 40

35

30
RalphWienn;

Schepen voor de Steken,
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JohnsAdvice, Ralph Fracey, 4<> »<*

De geheele Vloot beftaatin 1 16 Sche-

pen , 235^0 man j 4.091. ft. be-

halven 24. Kitz^n.

Numo. 17.

Indaginge van Engelfe Natie
uycde Vereenighde Provintie.

Behoorende op Pag: ^1'J.

ALhoewel dat zijn Majcfteyts laatite

Declaratie van Oorlogh , tegen de

Staten van de Geun: Provintiénj in fich

felven een genoeghfame waarfchou-

winge is , aan alle zijne Majeöeyts On-
derdanen, nu Ingefetenen , ofvi'oon-

achtjgh in eenige deelen of Dominien
van de Geun: Provintien , of geempla-

yeert in dienfte van de Staten Generaal,

om haar vertrek op het fpoedighfte te

bevorderen , op dat zy het perijkel van

de Wet mogem mijden : Nu bevon-

den te werden aanhangende aan zijn

Majefteyts Vyanden, nochtans moge-
lijk zijnde dat eenige van zijnMajefteyts

goedeOnderdanen tegenwoordigh blij-

vende in die geweften , niet mogen we-
ten het gevaar of perijkel zy in haar ver-

blijf mogen hebben , of het voordeel

fy fouden konnen genieten , door een

fpoedigh en dienftigh wederkeeren in

zijn Majefteyts dienll 5 zijn Majefteyt

daarom met advijs van zijn Raat heeft

goet gedacht , defe zijn royale wil en

believen te verklaren ,- vereyft en ge-

biedt alle en een yegelijk van zijn On-
derdanen tegenwoordigh zijnde bin-

nen de Dominien van de Staten van de

Geun: Provintien , of eenigerwijfe in

hare dienfte ; Dat fy t'huys keercn met
(h3) alle-



alle mogelijke fpoet , op pcene van het

uytterfle rigcur des Wees , om fulke

harer verraderlijke aanhang, en van het

gevaar van verbeuringe van haar Lan-

deryen , Huyfinge, Goederen en Vee

,

de welke gevonden fullen werden in

cenige van zijn Majefteyts Rijk; en foo

eenige van zijn Onderdanen , de wel-

ke voor defen vluchtigh geweeft zijn

van fijn Majefteyts mishagen,en tegen-

woordigh haar daar vephoudende , ge-

negen mochte zijn Majefteyts genade

en faveur hier naar te genieten,do.or hec

plegen van eenige aangename en uyt-

nemendedienften ; zijn Majefteyc ver-

klaart by defen , dat fulke Perfoonen

niet alleen met Pardon fullen ontfan-

gen worden , wat of hoedanig haar cri-

men geweeft zijn ; maar fullen ook op
haar vvederkeeringe en genadige en vol-

le vergeldinge van fulke haar dienften

genieüen. Gegeven aan het Hof tot

Whitehal , den 8 April, Kjyx. in het

24 Jaar van zijn Majefteyts Regeering.

Godt beware den Koning.

Numo. 18.

Specieufe Publicatie van Keur-
Keulen, wegen zijne Neutraliteyt.

Eekoorende op Pag: a8r»

ALfoo wy vernomen hebben , dat

het mifnoegen , dat de Koningen
van Vrankrijk en van Groot-Brittanjen

al over lang betoont hebben over het

beftier van de Staten Generaal van de

Vereenighde Provintien, gedachte Ko-
ningen bewogen heeft bun den Oor-
logh aan te feggen ; en duchtende dat

Onfe Staten en Onderdanen, voor wel-

ker hcyl en ruft wy onophoudelijk wa-
ken , daar mochten in gewikkclt wor-
den, en dat de France Troupen , die wy
in g«volge van de defenfive alliantie

met zijn gefeyde Majefteyt , verplicht

Zijn geweeft tot de fekcrheyt van onfe

Onderdanen én plaatfen fonder deCTein

nochtans van yemandt te attacqueren , .

in dit Aerts-Bifdom te roepen , fich in- I

beeldende dat zy in gemelten Oorlogh
begrepen zijn, in defe rencontre moch-
ten komen te vergeten de Declaratie

,

waar mede den Allerchnftelijkften Ko-
ning verklaart , dat ons de felve alleen

gefonden worden tot onfe nodige de-

fenfie tegen de infultes daar wy mede
gedreyght wierden , en dat gemeldte
Troupen niemant van onfe geburen in

eenigerhande manieren fouden mogen
ontruften , met expres bevel , dat foo
lang de felve in onfe dienft en Landen
fouden zijn,onfe ordres t'eenemaal fou-

den hebben te gehoorfamen ; Soo is't,

dat wy om de Vrede en de Neutraliteyt

die wy tot noch toe gelukkelijk gehant-
haaft hebben , in generhande manieren
te kreuken , verboden hebben , en wel

uytdrukkelük verbieden , aan alle de
Generaals, Collonels, Capiteyns, of an-

dere Officiers van de gedachte France

Troupen, wat tijtel, naam ofbediening

de felve foude mogen hebben , als ook
aan hunne Ruyters en Soldaten , yets te

doen , te ondernemen ofte attenteren

,

of eenige adte van hoftiliteyt te plegen y

tegen de Staten Generaal , der felver

plaatfen of Landen , of tegen eenige

f>erfoonen of goederen van hunne On-
derdanen en Inwoonders , op pene van
aangetaft en overtuyght, alsoffy d^n
Eedt, die fy met toelatingh van den Ko-

i ning aan ons gedaan hebben, gevioleert

hadden , en met de laatfte rigeur en
ftrengigheyt geftraft te werden , over

de cxceften en entriprifen , die fy buy-

ten ons weten en tegen onfe wil fullen

begaan hebben: En om te meerder voor
te komen , dat fulks niet en kome te ge-

\
beuren , en op dat niemandt fich ver-

ftoute yets te ondernemen tegen ge-

i
melte Staten Generaal , of der felver

j Onderdanen,hebbcn wy geordunncert,
' dat defe tegenwoordige, van ftonden

aan
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aan fuUen gepubliceert werden onder

onfe Troupen , en in alle de Steden en

Plaatfen van onfe Staten , op dat nie-

Hiandt daar van eenige ignorantie en
pretendere. Gegeven in ome Stadt Bon
den i6 April, i&yt.

Numo. 19.

Formulier van authorifatie op
de Capiteyn Generaal,om een Le-

ger te comraandeeren.

Behoorende op Pag'. 304.

IS na voorgaande deliberatie , en in

achtinge genomen lijnde , dat de te-

genwoordige conjundture van tijden,

en faken den Scaat necefficeert een con-

liderable Armee in 't Velt te brengen

,

en dat het derhalven noodigh is een

vertrouwt , en gequalificeert Perfonagie

te authorifeeren , om daar over als Ge-
neraal te commandeeren , goet gevon-

den, en gerefolveert , mits defen we-
derom , en op nieuws by concurrente

delatie van de rcfpedivc Frovintien , te

authorifeeren den Heer N. N. onfen

Capiteyn Generaal , om de Legers van

den Staat , geduurende de aanftaande

Campagne, of expeditie , als Generaal

te commandeeren t en daar mede te

ageeren : Alles volgens en in confor-

mite van de Commiffie op hem ver-

leent den en de Inftrudtic daar

toe den gearrefteert,en by hem
fülemnelijk befwooren : alles nochtans

mede tot kennelijken wederfeggen van
haar Hoogh-Mog.

Inftrucflie voor den Doorliich-
tigen,Hooghgcbooren Furft,W i l-

LEM Hendrik van Godes Ge-
nade, Prince van Oranje , Grave van
Naffau, Caczcncllebogen, Vyanden,
Dietz, &c. tot Capiteyn Generaal

aangellelt , gedurende d'aanftaande

expeditie.

I. "pv En Capiteyn Generaal (oppre-
-L^ fuppooft dat de Charges van Ca-

piteyn, en Admiraal Generaal, voor de
eerft aanftaande begevinge van dien, op
een , en de felve Perfoon by de gefa-

mentlijke Bondtgenooten fullen wer-
den gcconfereert) fal niet mogen zijn j

noch ook , geduurende den voorfz zij-

nen dienft,ge-eligeert werden tot Stadt-

houder,ofGouverneur van een,ofmeer
van de Geünieerde Provinciën , en fal

defelve tot fekerder obfervantie van
dien , by Eede verplicht wefen niet al-

leenlijk daar tegens noyt eenigh rer-

foektedoen, veel min toelegh te ma-
ken diredtelijk , of indiredelijk, maar
ter contrarie, fulks by andere gefchie-

dende , 't felve tegen te gaan , en het

voorfz. Stadthouder , of Gouverneur-
fchap , foo veel hem t'eenigen tijde die

digniteyt by eenige Provincie, of Pro-
vinciën foude mogen werden geoiFe-

reert, te refufeeren , en van de handt te

flaan : en by gevolge ook fich noyt aan

te matigen , felfs onaangefien hem fulks

mochte werden gedefereert, of aange-
boden, eenige verkiefinge , of befchrij-

vinge in de ordres van de Ridderfchap

,

en Edelen: noch ook eenige nominatie,

of verkiefmge van Burgermeefteren

,

en Vroedtfchappen , Schepenen , of
andere Magiftratelijke bedieningen in

de Steden van eenige Provinciën in 't

geheel , often deele , diredelijk , of in-

diredelijk in eeniger maoieren , maar
defelve nominatie, verkiefinge, en be-

fchrijvinge laten verblijven aan den ge-

nen die daar toe refpedivelijkgerech-

tight, en by oudtgebruyk , of by Privi-

legien,en Odtroyen daar in geftabileerr?

en geconfirmcert zijn , noch ook fich te

onderwinden , ja felfs hem fulks aange-

boden werdende, te refufeeren , en van
de handt te wijfen, de begevinge van
Ampten , Officien , Bedieningen , en
Beneficien , ftaande ter collatie van de

Heeren Staten der voorfz. refpedivc

Provin-
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Provinciën , of hare Geauthorireerden,

foo ook vari die geene , die ftaande zijn

rer collatie van haar Hoogh-Mog: of

van de Raadt van State , 't zy Militair

,

PoÜtijcq, ofandere, geen uytgefondert,

hoedanigh die ook foude mogen zijn :

welverftaande dat hier onder niet be-

grepen werden de Militaire Ampten ,

en Bedieningen, ftaande ter collatie van

de Heeren Staten der relpedive Pro-

viocien, of hare Geauthorifeerden,voor

foo veel die in Campagne , of expeditie

te Velde fouden mogen komen vacant

te vallen , noch ook de Gouvernemen-
ten^ en Commandementen van de Ste-

den , en Plaatfen , die door de macht

van de Staat,de Capiteyn Generaal per-

foonlijk in de expeditie prefent zijnde

,

foudc moge« werden verovert, of in-

genomen.
z. Den Capiteyn Generaal fal tot

Icenhelijk wederfeggen van de refpedli-

ve Bondrgenooten hebben, en exercee-

ren het Commandement,en Chef over
de Militie , en de Legers van den Staat,

fonder eenige exceptie , tot wiens be-

foldinge defelve Militie ook foude mo-
gen ftaan , achtervolgende de^utho-
riteyt hem by de commiflie daar op
flaande gedefereert : maar fal hem op
den Eedt verboden wefen , fich eenigh-

fins aan te matigen het geven van Pa-

tenten aan het Volk van Oorloge,welke

Patenten , volgens de ordre , en forme

daar toe op groote , en folemneele Ver-

gaderinge den i6Junii, lófi. gearrc-

fteert ^ gedcpefcheert fuUen werden by

de ordinaris Vergaderinge van de Hee-
ren Gecommitteerden ter Generali-

teyt , met voorgaande advis van den

Raadt van State , voor foo veel het

reflbrt van deGeneraliteyt belangt , en

by de Heeren Staten van de refpedtive

Provintien , ofte hare Geauthorifeer-

den , yder voor foo veel zijn Territoir

aangiït , onder foodanige overgifte ,

nochtans z)s aldaar breeder ftaat geex-

prefleert ! doch op den name van haar

Hoogh-Mog: ter rcutie van de Heeren
Gedeputeerden ,cn Gcvolmachiighden
van den Staac te Velde , foo wanneer
eenige Legers te Velde gebracht fullen

wefen , volgens het Formulier hier na

geinfereert.

De Staten Generaal der Vereeoighde

Nederlanden , laften , en beveelen hier

mede den Ritmeeller
Cornette Capiteyn

dat hy defen ge-

fien hebbende , fich met zijne onder-

hebbende Compagnie, Vaandel , en
complete Wapenen , in aller diligentie

fal hebben te begeven na
om aldaar te verblijven tot nader ordre. u

Adumden 1

Ter Ordonnantie van de hooghgemglte

Heeren Staten Generaal. Ter relath

van de Heeren haar Hoogh-Mog: Ge-

deputeerden , en Gevolmachtighden

te Velde.

?. Den Capiteyn Generaal fal niet

vermogen eenige penfioenen te trek-

ken,noch ook met eenigerhande dienft,

't zy Militair , 'c zy Politijcq, geene uyt-

gefondert, noch ook by eenigenEedt
buyten den ordinaris Eedt van Vafal-

lage die hy ten refpeóle van eenige

Leen-goederen te prefteeren fchuldigh

foude mogen zijn , verplicht , of ver-

bonden mogen wefen van ofaan eenige

Koningen , Princen , Potentaten , an-

dere Republijquen, Landen, Staten , of

Steden, diredlelijk, of indiredtelijk in

eeniger manieren; daar onder nociitans

niet verftaan werdt begrepen te zijn

den Titul , en de digniteyt' als Ridder
van defe of geene Ordre, die by de een,

of de andere Koning, Prins , of Staat i

op hem mochte wefen geconfercert.

4. Den Capiteyn Generaal , en fal

fich geenfints hebben te bemoeyen met
eenige faken van Religie, Policie , Ju-
ftitie, of Finantie, noch ook met eenige

anderen
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anderen privativelijk ftaandc ter difpo-

fitie van de refpedive Bontgenooten ,

ofwel eenige Leden van de felve con-
cernerende, hoedanigh , en van wat na-

ture die foude mogen zijn j noch ook
met faken , rakende de Unie , en de

VerbindteniiTen tufTchen de Bondtge-
nooten opgericht , en veel min fich te

immifceren diredlelijk of indiredtelijk,

in de queftien , ofte gefchillen die tuf-

fchen de hooghgedachceBontgenoocen,
of eenige Leden van de felve, of ook
wel tuiïlhen de Leden , en Quartieren

van de eene , of de andere Provincie

mochten komen teontftaan , ten ware
hy by allerzijdts Partyen mochte wer-
den verfocht zijne goede Officien van
interceffie , en mediatie te willen inter-

poneren , of ook wel dat de fake aan
zijne uy tfprake , en decifie by allerzijds

Gcinterefièerden vrywillighlijk wierde
gefubmitteert.

5". Sal fich binnen het Territoir van
de ftemmende Provinciën , of eenige
van de felve geene authoriteyt , of ge-

fagh ter wereldt aanmatigen buyten
cxpreflè > en vrywillige overgifte , of
delatie van de Heeren Staten van de
felve Provincie, maar daar mede pri-

vative laten geworden de hooghgemelte
Heeren Staten, en haar particuliere Ca-
piteyns Generaal, ofandere Geauthori-

leerden daar toe uyt den Hoofde van
den Souvereyn van 't Territoir gequa-
lificeert , en dienvolgende ook geenfins

op , of onder pretext van CommifTie,
of authorifatie van haar Hoogh-Mog:
of onder eenige andere titul , (chijn, of

couleur > yets mogen ondernemen , te

doen , of in 't werk te ftcilen , in het

Territoir van d'eene , of d'andcre , of
ook van eenige der voorfz. Souvereyne
ftemmende Provinciën , en veel min
ycts te ondernemen , of ter executie te

icf^^en tcgens de eene ofde andere , of

ook tegcns eenige van de felve Provin-
ciën , Leden of Steden van dien , noch

ook tegens eenige Regeerders, Bedien^
den , of Ingefctenen van de felve , hoe
of waar 't felve ook foude mogen we-
fen, dircdlelijkof indiredtelijkin eeni-

ger maniere.

6. De Capiteyn Generaal fal gehou-
den zijn , 't geen by de Heeren haar
Hoogh- Mog: Gedeputeerden , en Ge-
volmachtighden te Velde , 't zy by een-
parigheyt, ofby pluraliteyt van Hem-
men lal werden gerefolveert, en gecon-
cludeert , foo wel als het gemaakte be-
fluyt van zijn gegeven Advis difcre-

peert , als wanneer 't felve daar mede
over een komt, met alle naerftigbeyt te

executeeren; voor welke executie, mits-

gaders de behoorlijke naerftigbeyt en
getrouwigheyt daar omtrent te adhibe-
ren , hy ook dienvolgende refponfabel

fal zijn , fullende tot zijne meerder ge-
ruftheyt van alle Refolutien die byde
meer-gemeldte Heeren hare Hoogh-
Mog: Gedeputeerden en Gevolmach-
tighden te Velde fuUen werden geno-
men, door de felve aan hem is het doen-
lijk , noch voor de executie , en indien

detijdtfulks niet kan lijden , foo haaft

het felve gevoeghlijk kan gefchieden

,

gegeven worden, fchriftelijke A(5te,ge-

coucheert en ge-extendeert in goede,
klare en duydelijke termen.

7. De Capiteyn Generaal fal fich in

alle Vergaderingen van de Heeren haar

Hoogh-Mog: Gedeputeerden en Ge-
volmachtighden te Velde mogen laten

vinden , en de felve Heeren Gevol-
machtighden dienen van prae-auvis.

Formulier van de Commiflie
voor den Capiteyn Generaal.

E Staten Genei aal der Vcrcenigh-

de Nederlanden , Allen den genen
die defen fullen hen of hooren Icfen

,

Alfoo ons gjobligecrt vindende tot af-

weeringe van het voorfz. dreygende ge-

vaar onder den zegen van Godt Al-

(i) mach-

D
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machligh , eene confiderable Armé,
op de been te brengen , j aadtfaam en

noodigh geacht hebben , tot goedt be-

kyt van de fake van Oorloge , tot on-
derhoudinge van goede difcipHne on-
der het Krijghs-volk , en om 't felve

Krijghsvoik in goede ordre tot befcher-

mmgevan de Ingefetenen der voorfz.

Landen , midtfgaders tot wederftant en

afbreuk der Vyanden, metdemeefte
kracht , en nadruk te doen ageeren een

aanfienlijk Perfonnage tot Capiteyn

Generaal over het felve Krijghsvolk te

ftellen , en te committceren : Doen te

weten, datom&c. Ons volkomentlijk

opzijn, &c betrouwende, wy by een-

parige concurrentie en delatie, elk voor
foo veel belangt de Militie fonfer befol-

dinge ftaande den felven N. N. geftelt

geordonneert , en gecommitteert heb-

ben, rtellen, ordonneren en commit-
tceren by defen , tot Capiteyn Gene-
raal over de Legers van defe Vereenigde

Nederlandtfche Provintien, geduyren-
de den tijdt van de aanftaande expedi-

tie , gevende de felve N. N. volkomen
laft , macht en authoritcyt , om in de

gcmelie quahteyt onder Ons , en den
Kade van State , midtfgaders onderde
Heeren Onfe Gedeputeerden en Ge-
volmachtighden te Velde gaande , vol-

gens de Inftrudie huyden gearrefleert

,

over 't voorfz. Volk van Oorloge, ge-

duyrende de voorfz. aanftaande expe-

ditie te commanderen en ordonneren ,

gelijk ter defenfie, bewaarniffe , en ver-

Jekeringe van den Staat in "'t generaal

,

en van de Provinciën , Leden , Steden
eu Inwoonderen van dien , in 't parti-

culier bevonden fal v/erden te behoo-
len , en voorts alles te doen , dat een
vroom oprecht, en getrouw Capiteyn
Generaal, totbefchermingeder voorfz.

Vereenigde Nederlanden in 't gemeen
en particulier fchuldigh is , en behoort
te doen, achccrvolgens d'Inftrudtie daar
op gemaakt , en by hem folemnelijk

befwooren. Waar op en van hem in

'tgene voorfz. is wd en getrouwe' ijk te

quijten , de felve N. N. gehouden wer-
den behoorlijken Eedt in Onfen han-
den te doen , welken Eedt gedaan zijn-

de , beveelen en ordonneren Wy wel
exprefifelijk allen Krijghs-OfiScieren,

Overften ,Ritmeefteren , Capiteynen,
en alle ander Volk van Oorlogh in On-
fen dienften en befoldinge wefende,
midtfgaders ook allen anderen dien he:

eenighfints aangaan mach , de felve

N. N. in den voorfz. Staat te erkennen,
refpedteren, en gehoorfamen , en in

't volbrengen van defen zijnen lafl: , te

doen alle hulp en affifbentie , alles ech-

ter t'Onfen kennelijk wederfeggen.

Gegeven in 's Gravenhage onder Oo-
fen grooten Zegelc , &c.

En hehhen haar Hoogh-M<^: daar he-

nevens ook gerejolveert en vaft ge/ielt

,

gelijk gerefolveert en vaji gejielt rcerdt

mtdts de%en-i dat den Hoogh-gemelte Heere

Prince van Oranje , onaangefien het voorfz,

zijn employ als Capiteyn Generaalzalhltj-

ven behouden deftfjie enfiemme in den Ra-
de van State , hem op den voorfz, 3 1 Mayy
\6']ogedifereert.

Dat vervolgens ook den Hoogh-gemeU

ten Heere Prince mede ge-eligeert en geftelt

zalwerden , gelijk cie zelve ge-cligetrt en

gepelt Tpsrdt midts dezen , tot Gedeputeer-

de en Gevolmachtighde te Velde.

Dat Sijn Hoogheyt aldaar geplaatfi zal

werden aan de zijde van den Pr<£jide?it ,

en in die^ualiteyt hebhen eene concluderen-

defiemme , zoo als aanyeder van de ande-

re Heeren haar Hoogk-Mog: Gedeputeerd

den en Gevolmacktigkden te Velde corr.pt-

terende is , boven het pra-advis V rpelk

hem by de voorfz. InftruHie , in qualiteyt

als Capiteyn Generaal isgedefereert->en dat

het zelve advis ook vttdts dien door den

Heere prafderende voor af ) en dan na de

opinien van de TDelgemelte Heeren Gedepu-

tetrden en Gevolmachtighden te Vetde ge»

'vraaght
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vraaghi en geeoUigeert zullen werden ,• en

iy x.00 verre onder hen.luyden eenige dtjlrc'

pantie zoude mogen werden bej^eurt , dat

als dünSijneRoogheyt andermaalgevraagt,

en de eyndelykerefolutie-iva demeeftefiem-

men van de Meergemelte Heeren Gedepj4'

teerden en Gevoimachtighden te Velde {die

van S'ifne Hoegheyt daaronder mede als

eene concluderende Stemme getelt ziende)

gefotmeert en ge&rrefieert zal werden.

Hat V9wt9 den Hoogh-gemelten Heere

Prince van Oranje zat werdengeauthori»

feert , gel'ük Sijn Hoogheyt geauthorijèert

•werdt hy dezen , om voor een reyze te mo-

gen hefteüen de Gouvernementen en Com-
mandementen van de Steden en Vlaatzen

,

die door de macht van den Staat j Sifn

Hoogheyt als Capiteyn Generaal perfoon"

lijk in de expeditie prefent zijnde j zoude

mogen werden verovert ofingenomen : des

dat die geene die door den-Hoogh-gemelten

Capiteyn Generaal daar toe zoude mogex
werden ge-eltgeert y gehouden zal zijn de

yl£ie dien aoMgaande t'z^mn hlroen;ege-

pafjeert , te prefenteeren aan haar Hoogh-
jMog: indien de voorfz. Stadt of Plaatze in

bet rejfort van de Generaliteyt gelegen it

,

of anderzints aan de Heeren State» van
die Provmciei in welkers Territoir de zelve

Stadt ofPlaatzegelegen zoude magen zijn,

om by de zelve re^eiiivelijk Commifjie in

formagedepefcheert te werden als na behoo-

ren.

En ii eyndelijk by alle de Provinciën ver>-

fiaa?i en verklaart , dat in de bovenfiaan-

de 1 Articulen^ dienende tot InfiruEiie voor

een Capiteyn Generaal, en de zake daar

irme vervat , namaals geen veranderinge
,

%al mogen werden gemaakt
-y immers niet

anders dan by eenparige en vrywilligeover-

gifte van alle de Bondtgeneoten,

Numo* 20.

Behoorende op Pag: ^oS.

Lij {Ie van de Oorloghs-Vloot,
der Vereenighde Nederlanden , in

drie Eiquadres verdeelt , onder de
Heeren Lieutenants Admiralen de
Ruyter , Bankert en Tromp y en yder
Efquader in drie mindere declen ge-

rangeert,, mitfgaders der zeiver be-
manningeen monture.

A. betekent het CoUegte van Am-
fterdam.

R. van Rotterdam:

N. van 't Noorder-quarfter.

Z. vanZeelandt.

V. vanVrieslatidt.

Het eerfte Efquader van de Heer Lieu-
tenant Admiraal afelJw^/er, was ge-

I

rangeert onder de Heeren Lieute-

j
narrts Admiraal van Nes , de Ruyter ,

j

en den Vice-Admiraal de Liefde.

Efquader van den Heer Lieutenant

I

Admiraal van Nes.

!
Officieren, Schtpt». Jifdt) Sol. St Col-

Cap.Coin.van Meuwen,de Spiegel 31+ 12 fo A.
C Corn.vanderHoeven,Schiedam 79 o lo R.
C. Daniel Sweers , de Bcfchermer 200 i* 50 A.
Lt.Adtr. van Nes, de Eendracht jj-^ jj 7a R.
Cap. Philips de Munnik, EfTen 194 ao 50 A.
Cap. Jan Snellen, Uytrecht 143 o 30 K.
CMolcsWichmans, Harderwijk 96 o 24 R.
Cap. Klaas Wijnbergen, de Caleb lyj» o 50 N.

Commandeurs. 'Braniters.

Dirk de Munnik, Maria i& o 4 R.
Wybrant Barentfz. de Zayer zz o 4 A.

Ommandiur, ^yidv^s-Jattrt.

Picter de Moor , deKoirijri. 50 «^ tf-Z.

Efquader van de Heer Lieutenant

Admiraal de Ruyter.

Officieren. Sch«fen. Mat. S»l, St. Col,

S.byN.vanNcs,dcMa«gt van Do-r jn -js 69 R.
Cap.Matth:susMcgang,Daini3ten 79 S 32 A.
C. Simon van rarïht.y», Zeeiarïdia, T33 13 42 R.
Cap. Engel de Ruyter, Waafdorp 268 43 <S8 A.
Lt. Ad.de Ruyier. de Provinfien 4(448 80 R.
Cap Jan van Gelder , Steenbergen 104 23 6s A.
Cap. Willem van Ewijk , Edam loo 8 3^ R»

C.J. Brakel,deVoorrichtigheyt 4.^2 58 84 R.

(i 2) Com.
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Cap. AHriaan Poort , Schielandt t^z 14 $> R.
Coinniand.Pieter Bakker, lupiter 177 o 41 N.
Command. lanBogaart, Bommel 75 « 24 A.
Cornm lanNoirot, Fopkensburg 69 9 24 A,

CommandtHrs. "Branders.

Dirk Claafz. Haring, de Vrede 17 o 4 A.
Pictervanürootvelt, de Ly-ftar zz o 4 A.
ï^einiaii Dirkfz, de Boer , de Vis 15 o o N-

Commandeur. ^dvif i-J acht.

ClaasFoitugal, de Tricon 34 o 10 A.

Efquader van den Heer Lieutenant
Admiraal Tromp.

Capiteyn Ifaac van Uyttciwijk, 't Zuydcrhuys
J48 19 45 A.

C. Piet. van Middelant, Commeet 254 -»z 6 8 A.
C. Volkert Swart, Galants Oogh aoi js «SA.
Lt, Ad. Tromp, de Goudc Leeuw 318 46 81 A.
C. Philips van Aalmonde, Del t 260 20 <Jt A.
C. Corn, van der Saan, Amflcrdam 241 11 60 A,

Ctmrnimdturs, Fregatt,

Daniël Elzevier, Zeclandia 170 jc 44 A.
Hendrik Span < Middclburgh iit 11 3$ A,

Out-Cafpei 103 1% 3^ A.

"SrAnders.

Salvador

loanae Abcoude,

Commandeurs,

lan Vroom, Salvador 21 o 4A
1. vanCampcn,'tWapenvan Velfen 24 o 4 a.
lanBoomgaart , lacobenAnna, is lek , en zal

ofgezondcn werden.

Commandeurs. ^dvi/s-Jachten.
lan van Cramer, Egmont 33 © 10 A.
Theonis I'oft Pciel 33 o 6 A.
Gillis Saloy Kiis 11 o 4 A.

Efquader van den Heer Schout
by Nacht </e Haan.

Capiteyn Adam van Brederode , Prins te FaerJt

210 o 5 5 A.
C. Barcnt Rees, Waffenaar 223 17 59 R,
C.Cornelis Bakker , Pacificaiie 315 o 76 N.
Sch.by Nacht de Haan, Hollandia 548 71 !(o A.
Cap. ricicrde SittCi, Agata 180 2? ?o A.
Capir. fictet Claafz. Dc^vkcr, Wakende Kraan

185 8 44 A.
^ap, Matthijs Ditkfz, Pijl , 'i Wapen van HoUandt

iSo o 44
C*mmandeHr, fregat.

HaosHartwijk, de uaas 79

Commandeurs. Urandets

Willem Willcmfz. c'e Draak 40
Cornelis lelmerfz,. Kok , dcSalm i(J

Commandeurs. • .^dvijs-Jachttti

Abialiam Taalman , deDacer 22 o lO A.

lanCornclirz.rootfdcBiuynvirch a o

.- N.

4 A.

4 A.

S Z.

Nunio. ai»

^ehoorende op IPagl 508.

Placcaat,

Van de Hoogh-Mog: Heeren State»

Generaal der Vereenigde Nederlan-
den,rakeDde de Commercie voor de
Ingezetenen en Neutralen , op de
Havenen van Vrankrijk en Enge-
landt.

Ordre

Van de Hoogh-Mog: Heeren Staten

;

Generaal , tot obfervantie vangoede

Difcipline in 's LandtS'Vloot.

Renovatie

Van 't Placcaat van Premien,

Publicatie

,

Tot Soulageraent voor die genen die

in 's Lantsdienftjte vi^ater.Verminkt,

ofanders Gequetft mochten veerden.

Ordre

Op de Jurisdiiflie , tot vermijdinge van
difcrepanric, tuffchen Zee en Landt-

Officiercn op de Vloot.

Publicatie,

Tot Encouragement van's Landts Of->

ficieren, Bootsgefellen en Soldaten. >>

JDetoijl alle de%e Vlaccaten dit Tra&aat te

x,eer zouden vergrooten , rfil/ea ipy den

goettpiUigen Leefèr wijzen tot de ^u~
tenticque Placcaten^hy derhi. H. Staten

Drukker gedrukt , dte ook in d'^andere

Hijiorifcke TraBaten %yn te vinden.

(i 3)
Kumo.az*
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Placcaskt vank de Staten van
Zeelandt over 't gemaakte Silver.

BehoorenJe op Fag: 509.

DE Stieten van den lyande en Graaf-

felij khey c van Zeelandt. Allen den

genen die defên fuUen fien of hooren

lefen, Satuyt. Doen te weten. Alfooden
Staat defer Landen fbndcr eenige wet-

tige redenen den Oorloge werdt aange-

daan door de Koningen van Vrankrijk

en Groot Brittanjen , en dat by de felve

feer groote en ongehoorde preparatien

te Water en te Lande werden gemaakt,

om defe Landen aan alle kanten aan te

vallen , en daar en boven noch andere

Princen te induceren, om haar onrecht-

veerdigh en blocdigh voornemen te

helpen uytvoeren , en dat het dienvol-

gende de hooge Regeeringe incum-
beerc, om alles op te zetten , dat tot de-

fcnfie en bewaringe van Religie en
Vryheyt >. mitfgaders tot behoudt van
Lijf en Gocdt , daar de voornoemde
Vyanden allenthalven op toe-leggen ,

van nooden is ; Om welke onchrifle-

lijke en pernitieufe defleynen ( onder
Godes genadigen zegen) tegens te gaan,

en krachtelijk af te weeren , van noo-
den is een groot en aanfienlijke Krijgs-

macht , foo te Water als te Lande

,

daar van de koften , met het gene wij-

ders daar toe werdt gerequireerc , mitf-

gaders om te voldoen andere Princen

en Potentaten , die als getrouwe Vrien-

den en Geallieerden , defen Staat met
hare hulpe fuUen affifteren , foo hoogh
en exceÓif zijn , dat de ejctraordinare

middelen daar toe airede ingewillight

,

in getïen dedeen konnen tocFcyken
;

Zoo dat noodlakelij k daar roe noch vry
andere oontrihucien^en fchajtringen Tul-

len moeten werden. uyrgevonden, al-

foo by gebreke van de felve die kofte-

lijkc eu onwaardeerlijke panden van

Rfllige en, Vryheydt , ja Lijfen Coedt
ftaan verloören re gaan , dat des te on-

verantwoorddijkcrfoudezij.n , om dat
den goeden Godt aan de Ingezetenen
als noch een overvloediger» zegen heeft

overgelaten , ten eyode een yeder daar

van zijn portie tot behoudt van hetge-

mpene-betle kome te contribueren.

ZOOI ST, Dat wy na lange en ern-

ftige deliberatien , ten minften quetfe

en ongerieve van de goede Onderda-
nen en Ingefetenen van defe Provintie

,

en andere die aldaar gegoedt zijn , goet

gevonden hebben te heffen een Con-
tributie en Leeninge van gev^erkt

Goudt en Silver , en dien volgende ge-»

laftVbevool^n en geordonneert, gelijk

Wy gelaften , beveelen en ordonneren
bydden , dat alle Regenten die in dt>n

500 Penning , na de geftaatheyt van

hare Goederen , binnen defe Provincie

zijnaaogeflagen , niemandt uytgefon-
"

dert, gehouden fullen zijn , binnen den
tijdt van 14. dagen , en alle andere In-

gefetenen en Onderdanen , mede nie-

mandt uytgefondert , binnen den tijdt

van 28 dagen , te reekenen van den
dagh dat defe fal wefen gepubÜceert,

aan gewerkt Goudt of Silver,fevenmaal

foo veel op te brengen , als waar op een
yeder van de felve in den voornoem-
den 500 Penning is getaxeert , of noch'

getauxeert foude mogen werden , ea
dat dien volgende yemantin het voorfz.

middel aangeflagen zijnde met i co gul-

den binnen de voorfz diftinde termy-

nen , 700 guldens in gewerkt Goudt of
Silver , fal moeten op brengen, de min-
dere en meerdere getauxeerde naar ad-

venant , in handen van de Magift^raten

van de refpeótive Steden , feftïe heb-

bende in onfe Yergaderinge 1 alwaar (y-

op de Quohieren. van den >oo i^enning;.

bekene ftaan, fonder het felve mci geldt

te mogen redimercn , behalvendatde

gene, die foo veel gewerkt Goudten
Silver niet en foude mogen hebben

,

het
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het defed van dien , met contant geldt

fal mogen fuppleren , mits folemueJijk

verklarende, dat hy , zijn Vrouw en
Kinderen foo veel gemaakt Goudtof
Silver niet en hebben, om defen op-ge-

leghden taux te kohnen voldoen , en
daarom genoodtzaakt wordt het gebrek

van dien op te leggen, en te betalen met
contante penningen. Doch belangende
de Uytheemfche perfoonen , die alleen

ten aanfien van hare Goederen alhier

in de Provintie gelegen , in den Vijf-

hondertften penningh getauxeert zijn ,

fulien defe Lecninge mogen voldoen
in gemaakt Goudt ot' Silver , of wel ge-

heel met contant geldt t'haarder keule

en optie.

En alfoo onfe intentie is de goede
Ingefetenen en Onderdanen door dit

middel meer te ontlaften als te beladen.
Soo hebben Wy goet gevonden en vcr-

flaan, in plaats dat zy van haar gemaakt
Goudt en Silver niets en plegen te pro-
fiteren , en dat het in eóèct was een
doodt Capitaal fonder winfle, aan en
rot proffijce van alle de geene die defe

Contributie en Leeningen moeten op-
brengen , en vervolgens fullen hebben
voldaan , te doen depefcheren onlof-
bare Rente-brieven , met genut van
twee ten hondert jaarlijks by provifie,

te reekenen van den dagh van deover-
brcnginge van het Goudten Silver, of
voldoeninge in gelde, en naar advenant
een yder volgens Zijne rauxatie fal heb-
ben gegeven ; En foo wanneer den
Staat , door Godes genadigen zegen
wederom fal wefen gebracht in Vrede

,

en daar van fes jaren lal hebben gejouif-
feert , te rekenen van den dagh dat den
Vrede fal wefen geflooten , dat als dan
van de voorfchreve Renthe-brieven
jaarlijks fal werden betaalt en geprouf-
iiteert vier ten hondert;Sullende voorts
alle het Goudc binnen defe Provintie
gewerkt , werden aangenomen tot fes-

en-dertigh guldens de Once, het Silver-

vergult van de grooteKeure, tot drie

gulden en drie ftuy vers, 'het bloot Siiver

tot tweegulden veewhien ftuy vers , en
het Silver van tiekkyne Keure tot twee
gulden thien ftuyvers , en voorts het

Goudt en Silver buyren defe Provintie

gewerkt , naar zijn intrinficque valeur

en waarde ; En alfoo in defe conjun-
dhire des tijdts de penningen , die hier

van fullen preveftiefen , promptelijk
van nooden zijn j Soo hebben de re-

fpedive Steden folemnelijk belooft en
aangenomen den taux daar op yeder
van de felve in den Vijf-hondertften

Penningh jegenwoordigh is aangefla-

gen, navolgende defe Refolutie binnen
een tijdt van veertigh dagen 3 lêven-
maal , glat en fuyver ten Comptoirc
Generaal op te brengen, fonder eenige
detraélie , uytftd of retardement , waar
toe en tot getrouwe naerkominge van
iiet felvc de refpedtive Steden , door de
Heeren hare Gedeputeerden in onfe
Vergaderinge hebben verklaart, haar

fpecialijken aan ons te verbinden , fon-
der eenige exceptie, uytvlucht ofrefer-
ve ; die Wy ook vervolgens hebben ge-
authorifeeri en machtigh gemaakt, foo
als Wy de voorfchreve Steden authori-

feren en machtigh maken by defen,om
alle Perfoonen in den Vijf-hondertften

penningh , op hare refpedive Quohie-
ren getauxeert , fonder eenige conni-
ventie of oogluykinge tot nakominge
defes te houden , en trage of onwillige

daar toe by parate executie van hare

Perfoonen ofGoederen te dwingen.
En op dat niemandt hier van eenige

ignorantie en komen te pretenderen

,

foo (al defe alomme werden gepubli-

ceert en geaffigeert , daar men gewoon
is publicatie en affixie te doen.

Aldus gedaan en gearrefteert ter Vergaidtlin-

ge van de Heeren Staten van Zeelandtin
lict Hofaldaar tot Middelburg den 29 April
«67^. Onderftondt ,Tcr Ordonnantie vai»

liate Edele Mogencheden.

(^ttckw, JuftusdeHuybcrt.
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Numo. 13.

;_ Siet het GeaUegeerde cp pag. 69. -,

, enderN°, 21.

Numo. 14.

Ordre beraamt in de Smir-
•nafc Vloot: '. :'

','

r: 3ji)f:: 2Jb3iinj
'^,.1, r Behoorende op Fag: \i6l ^

|*\'F k gebeurde dat eenige Uytheera-
\J fche Schepen van Oorloge ons qua-

men aan te taften , en in gevecht qua-

men te geraken , fal in fuiken geval den
"Viee-Commandeur , niet de Schepen
'onderzijn Elquader verdeelt, de voor-

\

tocht hebben , de Commandeur met
2.ijn Efquadre daar na , en daar na den
Schout by Nacht met zijn Efquadre, en

foo wy genootzaakt waren en goetvon-
den te wenden , fal yder blijven op zijn

Rangh der felver Efquadre dicht by den
anderen , doch foo dat men den ande-

ren , niet aan Boort komt, foo dat in

fuiken geval den Schout by Nacht
voorzeylen fal met zijn Efquadre , en
de andere Efquadres wederom vervol-

gens dicht achter den anderen , dat

men den anderen bequamelijk kan fe-

conderen Zoo den Vyandt de fwakfte

foude mogen wefen, fuUen hem met
een mannelijke courage alle gelijk aan-

taften, eq voorts foo veel mogelijk is

trachten te ruineren : En in cas dat ons

den Vyandt te flerk foude mogen we-
fen, fuJlen niet als defenfif vechten , en
als dan alle 's Landts Schepen,*t zy voor

of by de windt zeylende, haar achter de

particuliere Schepen fullen onthouden,
en trachten met alle middelen te belet-

ten , dat den V yant niet kome in te bre-

ken , en fulien de particuliere fchut-

hebbende Schepen haar dan dicht by
den anderen ^ en 's Landts Schepen
onthouden , in ordre yder by zijn

E^quadcr , en de Schepen die geen
fchut op hebben 3 fullen alle , wanneer

den Vyandt aan Ly van ons is , te Loef-
waart zeylcn , en den Vyandt te Loef-

waart zijude, dichl a,in Ly van de Vloo-

te , en wel nauw letten or eenige Sche-

pen in noodt quamen te geraken , of

eenige rampen kri/^ende, in fuiken ge-

val daar na toe zeylen , en de felve met
alle mogelijke middelen aflifteren , op
pene van 1000 giudens voor den Ar-

men : In gevecht komende fal yder blij-

ven uyt den andePenzijn gefchut, om
den Vyandt te beter afbreuk te kon-
nen doen. Zullen ook alle Schepen

,

de welke geen fchut hebben , helpen

dragen de laften van de Ammoniticn

,

de welke by de particulierefchut-heb-

bende Schepen , in 't gevecht zullen

werden geconfumeert. Wanneer den
Commandeur begeert dat yder Efqua-

dcr hem fal Rangeeren, en in Rang
zeylen , fal hy een Geus onder de Nok-
ke van de Befaans- roede laten wayen ,

mede de Vice-Commandeur en

Schout by Nacht. In 's Landts Sehip

Vliffingen , zeylende tuflchen Caap
Maria , en Caap Vincent, defen 24. Fe-

bruari! lójZ.

Ef<>uadre van dtpiteyn

dn Ifis.

St Kop.
Cap. du Bois. 44 170

Cop. Poort. 38 140

Goutfchalk. iS 50
Adiiaanlacobfz 26 50

Rijkke. i6 50

Willem Leyl. 10 16
j

Takken lanlz. 18 24
!

DeMannik, jo 50

lan Boon, 12 50

Sliepen om tuyien het Ef-
^uader te z,tjlen,

ClaasHuygen.
Wouter ianfz.

I3ii Pieterfz.

Karfien Harmenfz."

Efqttadrt van Capittyn

de Haas,

St. Kop.
Cap.de Haas 50 lïo
Cap.vanNcs, 44 150

M. de Haft.

Wiibootr, 20
lan Vet. 28

looftHendtikfz.18

Baarthout. 20

Bakker. 21$

Albett loppe. 12

Griffel. Ianfz. 16

Van VcDCticn Wülem.

j

»+ 20
I

I

SdiepenofHiujtenhet Ff.

qnadre te z,(ylen,-aan-

I

neer men mocht bj .d<n

I Vjind karnen,

j

Adiiaan Coenraat.
Pleier loppe.

1 Claas Schoon.

i £ft>^nadre van Capiiejn

, Evertjx,.

\
St Köp.

Cap Evertfz. c,i 190
Thom AUciirz.40 9S
Mijfter. 12 30

i Adriaan



AdtiaaaFïaarz.Kï -14

Ad. va:i Vijver. 14 24
De Haan. z6 50
IanPiec.SIoots.24 50

F. Ianrz,.Loots. 14 24
Licob ifnte 18 ^4
lan Hendtikfz. Vcndiik.

10 iS
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Scheden om buyttn het Ef-
quadre te XétjUn,

Hendrik Evcrtfz.

Enge Bulinan.

lan Adiiaaniz. Mo!.

Nurao. 25-,

Declaratie van iijn Majefleyt
van Engelandt , tegen de Staten Ge-
neraal van de Vereenighde Neder-
landen , gcpubliceert op 't advijs van

• fijn geheyme Raadt.

( Behocrende op Pag. 319.

WY hebben altijdr genegen geweeft

tot de ruft van 't Chriftenrijk , en
foo forgvuldig geweeft om geen andere

Koninghrijken ofStaten aan te taften

)

dar wy verhoopen dat de Wercidt ons
dat recht fal doen van te gelooven , dat

niet anders als een onvermydelijke
noodtfakelijkheyt ons dwinght tot het

befluyt om de Wapenen in de handt te

nemen.
II. Heteerfte werk, datwy,imme-

diatelijk op onfe herftellingh in onfe
Kroonen , by de handt namen , was het

ftabiiieren van Vrede , en 't vaft-ftellen

van een goede correfpondentie tuf-

fchen ons en onfe Nabueren^ en parti-

culierlij k droegen wy forge om een
naeuwe verbintenifiTe te maken met de
Stiten Generaal der Vereenighde Pro-
vintien,op foodanige billijke Gonditien,

die zekerlijk niet fouden konnen heb-
ben gebroken worden , indien eenige

obligatie haar had konnen houden bin-

nen de palen van vriendtfchap en ge-

rechtigheydt.
• III. Dit verbondt is ongequctft aan

onfe zijde onderhouden. Maar in 't

Jaar f664. wierden Wy door dè'klach-

ten vanonfelngefetenen, end'eenpa-
rige ftemraen van faeyde oofc Huyfec

van'cParlementopgewektjbemerkende
dat het te vergeefs was de vjoorfpoet van
onfe Koninghrijken door vreedfame
middelen binnen 's Landts te beharti-

gen , terwijl onfe Onderdanen noch
niet vry bleven vandeinjurienenop-
preffien van de voornoemde Staten

buyten 's Landts.

I V. De gantfche Zomer wierdt van
onfe zijde door- gebracht met ncgotia-

tien en debvoiren aan onfezijde^ om
hen te brengen tot redelijke conditien,

't welk , niet tegenftaande alle 't geen
Wy konden doen , eyndelijk buyten
efFed is gebleven : Want hoe m.eer wy
hen te gemoetquamen.met vriendelij-

ke voorftellingen , foo veel te hardr-

nekkiger weeken fy af van met ons te

accorderen.

V. Hier op volghde den Oorlogh in

het Jaar 1665. ^^ continueerde tot het

Jaar lóóy. in allen welke tijdt onfe

Viclorien en hun nederlagen hen ge-

noeghfaam behoorden indachtigh te

maken , in 't toekomende getrouwer
te wefen in 't onderhouden van hare

gemaakte Verbonden ; maar in plaats

van dien was de Vrede foo h?aft niet

gemaakt , of fy keerden weder tot bare

ordinaire gewoonte van Vrede-Arti-
kelen te breken , en onle Negotie te-

gen te ftreven.

VI. AL<; by eïempel,de Staten waren
parriculieriiji; door ecu Artijkel van 't

-Tradts-t rot Breda verbonden , aan ons
CommifiTarifTen te ijenden tot Londen,
over het Reglement van onfe Com-
mc-cie in de OoftrliKÜen: maar fy ble-

ven foo verre van die obligatie te vol-

trekken , dat, wanneer wy onfe Am-
bafliidein over-fonden om haar 't fclve

indachtigh temaken, hy in..geen drie

Jaren ujdts eenige fatiïfvétickonde be-

komen op de queftieufé poiD6ten,noch
van de fchade by onfe Onderdanen
in die Geweften geleden.

, YJ I, la de . Weft-Indi^n gingen fy

(k) noch
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noch een weynigh verder ; want by een
Artikel van 't felve TraxSkaat , moeflen

wy Suriname in hun handen overleve-

ren , en , by Artikelen van dat Tradaac
vaft geftek, waren fy gehouden am alle

onfe Onderdanen in die Colonie vry-

heyt te geven , om hemzelven en hun
Goederen te tranfporteren in eenige

van onfe andere Plantagien. In gevolgh

van dit Accoordt gaven wy de Plaats

over, en fy-lieden hielden al ons Volk
noch daar binnen ', en de Major Ban-

niftcr gevangen , om dat hy , achter-

volgens de Artikelen , focht van daar te

vertrekken. Onfen Ambafladeur , kla-

gende over defe bejegeningh,kreegh na

een twee-jarige foilicitatie , ordre tor

de vokrekkinge van dele Artikelen;

maar doen wy Commiflarifen en twee
Schepen fonden , om ons Volk wech te

voeren, fonden de Hollandera, (vol-

ï^ens haar praö:ijk van over daveertigh

laren m de zake van Poleron )
parciciv-

iiere ordre* , ftrijdigh tegens diegene,

"de welke ons publijktoegeftaan waren;

en xoo had de reys van cnfeClommifT
farifen- derv«raarts geen ander efïeör . als

eenige weynige van onfe armfte On-
derdanen van daar te brengen , nevens

de gebeden en 't ^efchrey om verlof-

fingh uyt die gevangenilTe , van de con-

liderabelfte en welvarentfte van hen.

Na dezen fclaaghden wy door onfe

Miffive aan de Staten Generaal in Au-
gufto 'leftleden , waar mede wy aan ha-

ren Gouverneur aldaar ordre verfoch-

len tot volkomen obfervantie van die

Artikelen : maar tot nu toe hebben wy
niet een woordt tot antwoordt > <rffatis*

fadie konnen bekomen,
VUL Doch 't is geen wonder , dat

fy defeoiKragesenovcrlaften aan onfe

Onderdanen m afjgelegen plaatfen on-
derwinden te doen , daar fy derven foo

üout xyn ontrent onfe Koninklijke
Perfoon ,en de eer van defe Natie , foo

3)A by oas> als in baar eygen Landt,

zynde aldaar qualijk eene Stadt , wellce

niet vol is van abufive Schilderyen, en
valfche GeJenk-penningenen Pilaren;

Van welke fommige op ordre van de
Staten felfs publij keiijk zyn ten toon
geftclr, en dat op den felven tijdt,als wy
ons met hen foo naauw verbonden tot

oprechtingh van de Triple Alliantie,ett

de Vrede van 't Chriflendom. Dit al-

leen was oorfaak genoegh van onfe
mifnoeging, en van 't reflentiment van
alle onfe Onderdanen- Maar wy zyn'er

toe gedwongen door confidcratien, ons
noch naarder rakende , ais 't gene al-

leenlijk refledieert op ons eygen zelfs,

de fecuriteyt van onfe Commercie j

waar aan de welvaart en profperiteyt

van onfe Ingefetenen hanght , de pre-

fervatie van de zelve buytens Landrs
voor gewelt en verdrukkingh , en de
Hollanders dervende ons genoeghiaam
in onfe Haven zelfs aifronteren , zyo
de dingen die onfe rechtvaardige gram-
fchap tegens hen verwekken.

I X. Hec Recht van de Vlagh is foo

oudt , dat het iseen van de eerfte prerp*

gativen van onfe Koninklijke Predc-
cèfTeurs , en behoorde de laatile zyn,
van welk dit Koninkrijk oyt moet
fcheydeii. Het was noyt gedifputeert,

en het wierdt expreffelijk in 't Tradaat
te Breda toegeftaan ; en nochtans wiert

het de laatfte zomer by hare Zee-Com*
mandeurs nietalleenlijkgevioleert, en
naderhandt die violatie in den Hagc
gerechtvaardight, maar ^t wiert ook vaö
gelijken by hun luyden aan de meeftc

Hoven van de Chriftenheydt voorge-

geven, als belacchelijk voor ons fulkste

pretenderen. Een ondankbare info*

ientie ! Dat fy met ons willen twiften

over het Dominium(of Heerfchappye)

van de Zee , die zelfs in de Regeringc

van onfe Koninklijke Vader het voo»

een obligatie hielden de toelatingevafi

diar in te mogen viflchen , by 't ver-

•krijgen van verlof >. door middel van
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Tribuyt j en die , lynde nu in een fiaat

yan dit te diCputeren , daar voor fchul-

digh zyn aan de befchermingh van onfe

Voor-ouders , en de dapperheydt en 't

Bloedt van hun Onderdanen.
X. Niet tegenftaande alle defcpro-

vocatien of tergingen , hebben wy met
patientie fatisfadie afgewacht , nietbe-

geerendc de Vrede van de Chriften-

heyt in onruft te ftellen , om.onre par-

ticuliere re{ïèntimenten,daar fy-luyden

van hare zijde niet na lieten haar beft

re doen om de Chriftelijkfte Koningh
tegens ons op te rokkenen ;van welken
fy hen zeiven foo verfeekert hielden,

dat hun Minifters hier al voor de twaalf

maanden ons daar mede gedreygt heb-

ben.

X I. Ten laatiïen , niet met al van
haar vernemende , Tonden wy een an-

der Ambafladeur aan hen , die naver-

fcheyde aandringende mcmorien, in

onfe naam overgekvert, geen antwoort

kon bekomen , als na dat hy fijne revo-

catie , of wcderroeping hadt bekent ge-

maakt. Doen leverden fy over een Ge-
fchrift van defen inhoudt; Dat fy in

defe conjundure wilden condefcende-

ren de Vlagge voor -ons te ftrijken^

indien wy haar tegens de Franfchen

wilden affifteren i doch op conditie dat

het noyt hiernamaals als een voorrecht

Zou genomen worden tot hun praeju-

4itie , of nadeel,

XII. Na de wederkomfte van onfe
Ambafladeur hebben fy een Extraor-

dinaire aan ons afgefonden , de welke
ons op een feer extraordinaire manier

te verftaan heeft gegeven , dat hy ons

geen fatisfadie kon doen verkrijgen

,

voor en al eer hy te rugh aan fijn Mee-
ilers gefchreven hadt.

1

XIII. Derhalven wanhoopende nu
•van eenigh goet fucces van een verder

Tradaat ,zyn wy gedwongen , voor de
^iefenfie van de oude prerogativen , en
voorrechten van onfe Kroonen , en

d'eer en veyligbeydt vaa onfe Koning-
rijken , de Wapenen op te nemen i en
wy ftellen onfen trooft op Godt,dat hy
ons in deCe onfe rechtvaardige onder-
nemingh fal affifteeren , aangcfien wy
noyt nagelaten hebben ons Vojk te

befchermen voor d'arghliftigheyt van
die Natie in Vrede, als door de dapper-
heydt van onfe Onderdanen in Oor-
logh.

XIV. Wy hebben daarom goet ge-

dacht te declareren , en declareren by
defen , dat wy den Oorlogh , beyde te

Water en te Landt , tegens de $iatcn

Generaal van de Vereenighde Provin-
ciën, en all^ hun Onderdanen en In-

woonders willen voort-fetten. Belaften-

de midts defen onfen allerlieffle en
gantfch beminde Broeder,den Hartogh
van Jork, onfen Opper-AdmiraaU onfe
Lieutenant van onfe byfondere Graaf-
Ichappen , Gouverneurs van onfe For-
ten en Garnifoenen , en alle andere
Officiers en Soldaten onder hen, ter

Zee en te Landt , af te weeren alle de
attentaten van de Staten Generaal der

Vereenighde Nederlanden , of hare

Onderdanen, en te doen en executeren

alle adien van hoftiliteyt in de voort-

gang van def^e Oorlogh tegens de voor-
feyde Staten Generaal van de Veree-
nighde Provintien , hun Vafallen , On-
derdanen en Ingefetenen j Begeerende
en verfoekende alle onfe Onderdanen
hier vankenniflè te nemen, dewelke
wy van nu voortaan ftridelijk verbie-

den , op peyne van de doodt, te houden
eenige correfpondentie , ofcommuni-
catie met de voornoemde Staten Ge-
neraal, ofhun Onderdanen , uytgefon-

dert alleenlijk diegene, de welcke, daar

toegcnoodfaaktzyn , om hare Perfoo-

nen en Goederen uyt de Vereenighde
Provintien wech re voeren.

X V. En alfoo der veele Onderda-
nen van de Staten Generaal der Veree-
nighde Nederlanden inonfeKonink-

(k i) rijken
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rijken* verblijven , verklaren wy en ge-

ven ons Koninglijk woordt , dat alle de

gene van 'de Duydclie Natie, die hen
2elven behoorlijk tegens^ ons dragen,
en niet correfponderen fullenmet onfe

Vyanden , fullen in hun Perfoonen en
Goederen behouden en vry blijven van
alle moieftatieoftroubel', hoe die ook
iijn-mach;

XVI. En verklaren wy verders, by
aldien eenige Nederlandtfche Onder-
danen , 't zy uyt affed:ie tot ons , ofons
Gouvernement , ofom verdrukkinghj
die hen in hun Landt mocht ontmoe-
ten , in onfe Koningrijken- fullen ko-
men , dat die fullen by ons befchermt
Vk'orden in hun Perfoon en Goederen.
XVII. En nademaai Wy by een

Traktaat, gemaakt tot Aken-, verbon-
den zijn de Vrede te onderhouden.ver-
klaren wy ten laatften , dat wy , niet te-

genftaande het vervolgh van d^£t Oor-
logh, de rechte intentie en 't ooghraerk
van 't vocrfe. Traöaat willen- mainte-

neren, en dat wy in alle de Alliantien,

die wy in den voortgang van defenOor-
logh hebben gem.aakr, of fullen maken,
hebben forge gedragen , en fullen dra-

gen-j invioiabelijk het eynde van dien

ïe preferveren , ten ware wy rot het

contrarie te doen-geprovoceencnuyt-
geeyfcht wierden;

Numo. %6. Siet op Numo. 17,

Numo. 27.

Gopye vandeMinive^efchre^
ven aan den Koning van Groor Brit-

tannien , van wegens de Hoogh-
Mog: Heeren Staten Generaal der

Vereenighde Nederlanden, den ly
Odiober 1^73.

Behoorende op. Pag:. 334.

S IR. E.

I Elijk wy noyt yets meer ter herten
T: hebben genomen , als te meriter^n

de gunfle van uwe Majefleyf , en te culi

tiveren de vrandtfchap , de welke eer-

tijdts hereditair is geweeft tufTchen de^
zelfs Koningrijken en onfe Republi-
que , foo heeft het ons leer gefmert j

als wy gefien hebben het groot mifnoe-
gen met 't welk uwe Majefteyt tegens

ons is ingenomen geweeft, en dat, door.-

deartificien van qualijk geintentioneeri

de Perfoonen , uwe Majefteyts Sub*
jedlen en deonfegeaccableert zijn ge-,
worden door de miferien , de welke
infeparabel zijn van den Oorlogh , en
gebracht in ftaat , om te vergieten het

Bloedt van die gene, 't welk altoos dier-

baar aan d'een en d'andere is geweeft^

De droevige experientie , die wydaar
van ten weder-zijden gehadt hebben in

den laatft voorgaande Oorlogh , hadde
ons ook doen geloven , nadat wy wc^
derom te zamen vereenight waren , dat

de Vrede foodaoigh was , dat men ons
noyt van de zelve zoude hebben kun-
nen berooven : En wy waren daar via
des te meer geperfusdeerr , om dat de
Alliantien , in de welke wy op nieuw*
getreden waren , ons voor eeuwigh
fcheenen te verbinden : Maar gelijk

het de Goddelijke providentie , tot

üriifre'van beydede Natiën, niet toege-

laten heeft , dat dez,aken lange zouden
blijven in dien gelukkigen ftaat j heb-

ben wy , zoo haaft wy vernamen hot

raifverftandt , 't welk begofte te ont».

ftaan, ons geobligeert gevonden alle be-

denkelijke devoiren aan tewenden,oivi
den voortgangh daar van te ftuyten , en
niets te vergeten van alle 't gene die-

nen konde om voor ce komen een foo

groot' quaadt ^ als is dat van eene ruptu-

re ; Ten dien infichte , op de verzekei

ringe die men ons dede , van dat uwe
Majefteyt geoftènfcert was over 't ma-
ken van eene Medaille , daarvan wy de

verkopinge niet anders en hadden toe-

gelaten , als om datfc ons van feergc»-

ringc importantie fcheen te zijn, iup-

primeer*



(77)

primeerden wy de zelve aanftonts , en
deden zelfs de Stempels breeken, uyt

vreefe van datter eenige in fecreet

mochten gemaakt werden ; En om aan

uwe Majefteyt meer eflèntiele preüveii

te geven van de eftime > die wy maken
van fijne vrundtfchap , accordeerden
wy alles 't geen hem geliefde te eyflchen

in faveur van de Inwoonders van Suri-

name , hoe prejudicabel ook de zake
voor ons was , en hoe groote reden wy
hadden om daar inne niet te confentee-

ren ; Wy zonden op de zelve rijdt aan
uwe Majefteyt de Heeren van Beunin-
gen,cm,was 't mogdijk,wegh te nemen
de finiftre impreflSen, die men aan uwe
Majefteyt trachte te geven , en'om de
iaatfte handt te leggen aan een Regle-
ment, by uwe Majefteyts AmbaflTadeur

geproponeert , tuflchen des zelft Ooft-
Jndifche Compagnie en die van deze
Landen : Naderhandt , al hoe wel het

weynigh fucces van de Negotiatie van
den gemelden Heer van Beuningen

,

ons reden genoegh gaf om te vreefen

,

van in 't toekomende beter te zullen

reüflercn , zoo haaft wy vernamen , dat

men uwe Majefteyt perfuaderen wilde,

zoo wel tegens alle waarfchijnelijkheydt

als tegens de waarheyt zelfs , van dat wy
onder de-handt met Vrankrijk traöeer-

den tot prejuditie van uwe Majefteyts

intereften, gaven wy aanftondts ordre

aan onzen AmbaflTadeur aldaar , om
van onfent wegen aan uwe Majefteyt re

verklaren , dat wy (om te doen blijken

de valsheydt van de geruchten, die men
tot ons nadeel dede fpargeeren , enfom
aan uwe Majefteyt eflèntiele en incon-
teftabie preuven te geven van onze
fincere intentie) gereet waren, om met
hem te treden in foodanige Alliantie

,

als het de zelve zoude believen , hoe
naauw die ook mochte wezen , en daar

en boven noch veel te meer toe te ftaan,

als 't gene albereydts by ons was gedaan,

o.r\ de rufte in Europa te ftabiiisren j

Het point van de Vlagge volghde daar
op, waar in wy geloovcn ons met alle

imaginabel refped ontrent uweMaje-'
fteyts Perfoon gedragen te hebben 5 En
hoewel de antwoordt, diev/ydaarop
aan dcflèlfs AmbaflTadeur gegeven heb-
ben , foodanigh zy , dat wy bereydt zijn

de zelve t' allen tijden te ftellen aan
't oordeel van de geheele Werelt, even-
wel,om dat men klaaghde, dat de zelve

antwoordt duyfter en infuflfifant was.
Zonden wy aan uwe Majefteyt een ex-
traordinaris AmbaflTadeur, metautho-
rifatie aan hem en aan onfen ordinaris

Ambaflfadeur, om klaar te ftellen 't geen'
men zoude mogen duyfter vinden , en
om daar by te voegen , 't geen noodtfa--

kelijk zoude mogen zijn ; maar in

plaatfe van met haar te treden in gere-

guleerde conferentien , en haar te doen^
fien'tgene in onze voorfz. antwoordt
deficieerde, wierden fy gencgligeert,en'

men accordeerde haar gene conferen-
tie op die tijdt,op de welke de difteren-

ten zouden hebben kunnen werden ge-
termineert, als een uur na dat de De-
claratie van Oorlogh van uwe Maje-
fteyt in fijnen Raadt wasgeiefen en ge--

approbeert.

Dit alles , S I R E, doet genoegh üeir
met wat applicatie en yver wy gear-

beydt hebben , om aan uwe Majefteyt
fatisfaólie re geven, en om in fijn begin
te bluflchen een vuyr , 't welk apparent
ftaat de gantfche Chriftenheydt te ver-

teeren : Én gelijk wy niet anders in oe-
fen Oorlogh zijn gerreden,als dooreene
indifpenfable neceffiteyt tot defenfie en
protedlie van onfe Onderdanen , foo
hebben wy zedert de rupture niet op-
gehouden , foo veel in ons vermogen
is geweeft, te rechercheren de vriendt-

fchap van uwe Majefteyt, enonver-
moeyt gebleven,om aan uwe Majefteyt

by alle occafien ouverture van Vrede
te doen.

Tot dien eynde zonden Wy aan de
(k 3) {dv&
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felve in de maant van Juny des voor-

leden jaars onfe Extraordinaris Gede-
puteerden, de welke tot Hamptoncourt
geconfineert wierden , fonder aan haar

Audiëntie te willen verleenen , of te

hooren 't geen fy van Onfent wegen
te proponercn hadden ; Een Minifter

van den Churfurft van Brandenburgh

vertrok mede om de zelve reden naar

Engelandt, en hadde op Onsverfoek

ingenomen om aan uwe Majefteyt na

behooren te reprefenteeren de vicrige

begeerte , die Wy hadden, om de zelve

in een ander fcntiment te fien , en de

difpofitie , in de welke Wy waren , om
alles te doen wat in ons vermogen was,

om de eere van fijne vriendtichap we-

derom te mogen erlangen : Nader-
handt , op de Propofitie , de welke

door de Mediateurs gedaan wierdc j

van eene generale ftilftant van Wape-
nen ( om dat Wy volgens ons oordeel,

daar inne niet en konde condefcendee-

ren , zonder het welvaren van onzen
Staat te hazarderen ) evenwel om te

doen fien aan uwe Majefteyt, hoe zeer

wy wenfchten , om aan hem te geven
alle teekenen van refpedl , en om te

procureren aan fijne Onderdanen alle

de avantages , die fy uyt een Generalen

ftilftandt zouden hebben konnen trek-

ken , ofFereerden wy aan uwe Maje-

fteyt eene te Water voor den tijdt van
een Jaar, oFvoorfoo veel langer tijde,

als de zelve zoude goet vinden ; geloo-

vende , in den ftaac , in de welke de za-

ken als doen waren , noyt meerder
preuve te konnen geven van onfe yve-

rige gencgentheyt , de welke wy had-

den om de wegh tot eene gelukkige re-

conciliatie ce banen , als alle de Onder-
danen van uwe Majefteyt in ftaat te

ftellen , ,omme te genieten alledefoc-

tigheden van den Vrede, rerwijle de
onfe fouden lijden alle de incommodi-
teyten van den Oorlogh.
De Minifter» van den Koniogh van

Spangie hebben van tijdt tot tijdt de
zelve zaken aan uweMajefteytgerepre-
fenteert , en hare inftantien feer dikwils

aan de zelve gereïtcreert^ om Hem tot

Vrede te bewegen j maar boven alle

defe avances , by ons in het publicq ge-

daan , hebben wy ons gcdient van de
middelen , die wy de efficacieufte heb-

ben geoordeelt ; En den Heere Prince

van Orange , foo wel door eygen incli-

natie , als in confideratie van ons zeer

dikwils gereïtereert verfoek , heeft fich

gedient van alle bedenJcelijke wegen

,

om ons te doen erlangen de eere van
uwe Majefteyts Vriendtfchap , en aan

de zelve te reprefenteeren , de avantage

en de glorie, de welke uwe Majefteyt

daar uyt konde trekken , in 't herftellen

van de rufte in de Chriftenheydt , en
van ons de Vrede te gunnen , die wy
verfcheydft malen en foo vierighlijk ge-

defidereert hadden ; maar hoewel wy
feer groote reden hadden om te hopen,

dat de inftantien van een Prince , die

de eere heeft van uwe Majefteyt foo na
in Bloede te beftaan , en wiens perfo-

nele merite foo bekendt is, eyntelijk by
uweMajefteyt geprevaleert fouden heb-

ben tegens die geene , die ons qualijk

geafiè(^ionneert zyn , en dat wy ook
befwaarlijk konden gelooveu, na dat

fijne Hoogheyts intereften en de Onfe
gemeen waren geworden, en niet meer
feparaats hadden , dat uwe Majefteyt

foude willen continueren in fijne eerfte

fentimenten, en als noch trachten in

onfe ruïne te envelopperen een van
de Doorluchtighfte Princen van fijn

Bloedt. Wy hebben niet te min met
groote bedroeftheydt gefien, dat alle

defe redenen even fwak zyn geweeft,

en dat uwe Majefteyt door geender-

hande motiven heeft konnen werden
bewoogen , om yets van fijn eerfte ri*

gueur te relafcheren j fulks dat men in

plaatfe van een favorabel antwoordt op
onfe gedane ouvertures, ons tot Keulen

ver-
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verklaart heeft , datter geen Vrede te

hoopen was , ten zy wy niet alleen aan

uwe Majefteyt en den Koningh van

Vrankrijk, maar ook aan den Churfurft

van Keulen en aan den Biflchop van

Munfter , inwillighden Conditien , die

men noyt aan een \x^ Volk heeft ge-

verght , en die foo weynigh tot Arti-

culen van Vrede kunnen werden voor

geftek , datfe niet anders mede brengen

als eene abfolute conquefte van den
Staat , en de fubverfie van de Chrifte-

lijke Gereft)rmeerde Religie , daarvan
uwe Majefteyt en de Koningen des

felfs Doorluchtighfte Predecefleurs al-

tijdts geweeft zyn de meefte ftut en
Bcfchermers , en die ook met eenen
met fich fleepten niet alleen onfe totale

.
i.ï n e , maar ook die van de Spaanfche
"^.'cderlanden»

Dit felve heeft ons geobligeert van
...11 fc zijde y na dat wy gercfolveert heb-
ben tot eene noodtfakelijke defenfie

,

ünfe Vrienden aan te dringen, om met
ons te treden in nauwer Alliantie; en
het heeft Godt de Heere belieft onfe
2,orgh , en de middelen daar toe aan-ge-

wendt, foodanigh re zegenen , dat het

Alder-doorluchtighfte Huys van Oo-
ftenrijk, fich voor ons verklaart heeft;

en deiVKoning van Spaigne in 't parti-

culier met Ons geflooten heeft eene
ofFenfive en defenüve Liguejuyt krach-

tc van de welke fijne Majefteyt albe-

reydts den Oörlogh aan den Koningh
van Vrankrijk heeft gedeclareert ; De
faken dan in dien ftaat zij nde , Sire,
foo kan Uwe Majefteyt feer licht ge-

looven,dat die van grooter gevolgh ful-

len zyn ; maar alvooren het quaat fon-

der eenige remedie zy, hebben wy zeer
geern e een uytterfte efFort willen doen,
en Uwe Majefteyt verfeekeren, dat,

hoedanigh de veranderingh in de faken
van Europa ook is , onsrefpedten de-

ference voor Uwe Majefteyt altijdt de
l&ive is, en dat> hoe confiderabel en

machtigh onfe Geallieerden zyn , wy
even zeer gedifponeert blijven om
Uwe Majefteyt te geven alle de fatis-

fedie , die de felve in redelijkheydt

foude konnen practenderen,en wy heb-
ben dat geluk , dat onfe Geallieerden
met ons zyn in een en het felve fenti-

ment ; Wy derven hoopen , dat Uwc
Majefteyt aan onfe bede en aan de in-

tercefiSe van hooghft-gemelte onfe Ge-
allieerden niet fal refuleren , 't geen wy
rot noch toe niet en hebben konnen
obtineren, en dat Uwe Majefteyt niet

fal willen augmenteren de defolatie, die

niet als al te univerfeel is.

Maar op dat wy niets en vergeten
van 't geneUwe Majefteyt daar toe kan
bewegen , bidden wy , dat de zelve ge-
lieve refiedie te nemen op alle 't gene
van 't begin van defen Oorlogh is ge=

pafleert, en daar nevens te confidere-

ren , dat die van particulier is generaal

geworden ; Ais Uwe Majefteyt fich

in de zelve engageerde , waren wy de
eenighfte Vyanderi , tegenwoordigh is

een groot gedeelte van Europa daar

inne niet minder geintere(Teert als wyi
En Uwe Majefteyt en kan defen Oor-
logh, die aireede foo ruineusisgeweeft9

niet continueren, fonder de zelve mede
te declareren aan die gene , die fich met
ons gevoeght hebben , en fonder te ha-

Zarderen de behoudenifTevandeChri-
ftenheydt , by^ldien de Wapenen van
den Koningh van Vrankrijk komen
florifant te zyn door het fecours, 't welk
Uwe Majefteyt aan hem foude geven j

Ook en kan Uwe Majefteyt niet meer
qüalijk op-nemen , dat wy nieten kon-
nen roeftaan,'t geen de zelve foude mo-
gen eyffchcn in faveur van Vrankrijk,

dewijle wy het zelve door eene indif-

pcnfable neceftïteyt niet konnen doen
fonder concert van onfe Geallieerden;

En alfoo het Generaal Tradaat geac-

compagneert is met vecle difficultey-

ten > en dat wy voorfien , dat dit het

middel •
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smiddel 2al zijn , om defen. ongeluk-

,kigen Oorlogh te continuecren, die wy
zeer geerne wenfchten met uwe Maje-

:fleyt promptelijk ter neder te leggen,

foo fouden wy ons voor al zeer geluk-

kigh achten , indien eenige van dele

confideratien indruk in 't hertc van

uwe Majefteyt konnen geven , en de

zelve difponeren , om weder te keeren

inde fentimcnten, in de welke wy hem 1

voor defen met vreughde gelïen heb-

ben ; Als wanneer wy in gevolge van

de reconciliatie , die wy ons belooven

,

niet en twijfFelenjof de zelve falduuren

voor altoos, OndertufTchen bidden wy
^odt Almachtigh

SIRE, &c.

In den hfa^e.déa

as Oóitbcr , i67J.

Numo. 28.

Declaratie van den Koning van
Vrankrijk , waar by fijne Majefteyt,

na gerefolveert te hebben , de Staten

van Hollandt den Oorlogh aan te

doen , aan fijne Onderdanen ver-

biedt, aldaar eenige ommegangh,
nochte handelingh te hebben. Den
^ April, 1672.

Behoorende op Pag. 337.

Fan wegen den Koning.

DE quade voldoeninge die fijne Ma-
jefteyt heeft over 't beftier dat de

Generale Staten van de Vercenighde
Nederlantfche Provintien, zeden eeni-

ge jaren t'fijnen aanfien hebben gehou-
den , wefende de zake foo verre geko-
men , dat fijne Majefteyt niet langer,

dan tot koften van fijne glorie, en kan
diffimulcren d'onwaardighcyt die hem
veroorzaakt wert door een maniere van
doen ,jde welke fpo weynigh over een
komt mee de groote óbligatien daar
mede fijne Majefteyt , en de Konin-
gen fijne Voorzaten de felve foo libera-

lijkea Hebben opgevult, 'foo dat fijne

Majefteyt verklaart heeft , en verklaart

by dezen , van fijn handt ondertekent,
vaft gcftelt , en gerefolveert te hebben
de gemelde Staten Generaal der Ver-
cenighde Nederlandifche Provinciën
den Oorlogh aan te doen, foo te Zee
als te Lande.

Tot dien eynde beveelt fijne Maje-
fteyt aan alle fijne Onderdanen , Vafia-

len , en Dienaars op de Hollanders aan
te gaan , en heeft hen-luyden verboden
en verbiedt hun, hier namaals met hen-
luyden eenige ommegangh, handel,
nochte intelligentie te houden , op poe-

ne van 't leven. En houdt fijne Maje-
fteyt tot dien eynde van nu af aan voor
gerevoceert , en revoceert alle Permif-
fien , Pafpoorten , Sauvegarden , of
Vrygeleyden , die door hem , ofdoor
'fijne Generale Stedehouders en andere
fijne Officieren contrarie defes zouden
mogen wefen geaccordeert en toege-

ftaan , en houdt de zelve voor nul én
van geender waarde ; verbiedende een
yegelij k , wien het ook zy , daar eenigh
regard op te nemen. »,

Beveelt en Ordonneert fijnt Maje-
fteyt aan mijn Heer den Grave van
Vermandois, Groot-meefter , Hooft
en Surintendant Generaal van de navi-

gatie en Commercie van dit Koningh-
rijk , aan de Marfchalken van Vrank-
rijk , de Gouverneurs en Lieutenanten
Generaal wegens fijne Majefteyt in des

felfs Provintien en Armeen , Veldt-
Marfchalken, Colonels, Veldt-Over-
ften , Capiteynen , Hoofden en Aan-
voerders van fijne Knjgs- Volkeren foo
te Paarde als te Voet , Franfeu en
Vreemdelingen , en alle andere fijne

Officieren dien 't behooren fa) , dat {y
den Inhoudt van defen doen execute-

ren , een yder in fiji, regard , door 't dif-

tri<9: van hun pjebiedt en jurifdidie,

want fulks is de wille van fijne Maje-
fteyt, den welken verftaat dat defen fal

werden
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werden verkondight en geaffigeert in

alle fijne Steden foo Zee-Steden als an-

dere , als made in alle Havenen en an-
dere Plaatfen van fijn Koninghrijk,
daar 't van nooden zijn fal , ten eynde
niemantdaar van ignorantie fal hebben
te pretenderen. Gedaan in 't Kafteel

van Verfaillesjden 6 April i^yi. Gctc-

kent Louis , en noch lager Le Tellier.

Is geordonneert aan Charles Canto

,

ordJnaris gefwooren Roeper van den
Koningh in alle de Plafttfen van de(t

Stade, de Voorfteden , Prevooftfchap

en Markgraaffchap vanParijs,daar't van
nooden xijn fal tePubliceren en te doen
effigeren de ordinantie van dtn Koning

j

van den (cften van defetegenv/oordige

j
Maant en Jare , ten eynde men geen
fake van ignorantie en fal hebben te pre-

tenderen. Gedaan defen 6 April i6-]x,

Getekent, De la Reinie.

Gelefcn en gepubliceertop'tgeluyt

van Trompetten en openbare uytroep,
midtsgaders door effixie aan alle de or-

dinaire en extraordinare Kruys-ftraten

van defe Stade en Voorfteden van Pa-

rijs , door my Charles Canto , ordinaris
|

gefwoore Roeper van den Koning bin-
j

nen de voorfe. Stede , Prevooftfchap
|

en Markgraaffchap van Parijs , in doen
i

van welke verkondiginge ik vergezel- I

fchapt was met ^ Trompetters , te vv'c-
i

ten : Pro/me Troujfon , Endimedu Bos » !

gefwoore Trompetters van den Ko-
{

ningh , en drie andere , op Donderdagh
j

den 7 April i^yz.
j

Getekent Canto.
\

Numo. 29.

Dank-bewijs , door de Heer
'

. . , Ambafladeur van Vrank-
j

r rijk , uyt de naam van fijn Meefter, I

- HenrikdelV, Koning van Vrank-
j

rijk en Navarre j aan de Hoogh-
Mog; Hecren Staten der Vereenigh-

de Nederlanden , op den 1 1 van Sep-
tember* 155)3. gedaan. Getrokken
uyt..

f £7 ros

Behoorende op Fag: 33^..

Mijn Meeren j

Ê Chriftelijkfte Koning heeft my
bevoolen aan uwHoogh-Mog: te

feggen , dat de befondere toegenegent-
heydt, die ghy tot hier toe tot de v^el-

I

ftandt en vorderingh fijner fakeii ge-

j

toont hebt j ten minften defevernoe-
gingh in uw geeften behoort te laten

,

dat de zelfde aan een Vorft is bewcfen

,

I

die , haar naar haar gerechtige waarde

I

achtende,ook de verpligting daar afniet

I

wil verbergen. Sijn Majefteyt erkent
dat Vrankrijk, en hyzelfbefonderlijlf

I
in fijn Perfoon , in fijn uytterfte qua-

1

len van niemandt bygeftaan en gehol-
pen is, aan de welken rechtvaardigh-

I

lijk, de tijtel van oprechte , volkome
en onbevreefde Vrienden kan paflTen

,

dan aan uw Hoogh-Mog: om dat ghy
de Koningh en 't Koningrijk uyt liefde
tot hem , en tot het zelfde hebt bemint.
Ghy hebt niet voor hun voorfpoetge-
vreeft , maar eerder met alle uw begeer-
ten hun behoudenis gewenfcht , en
daar toe geholpen , niet alleenlijk door
zeer heylfame diverfien, maar met uw
heyrkrachten en middelen derwaarts te
zenden. Niemandt kan defe weldaden
waardighlijk genoegh achten , dan met
acht op de zelfde dingen te nemen , ge-
lijk fijn Majefteyt doet, foodikwilsen
meenighmalen als het verhaalde der
voorgaande toevallen hem van de by-
ftandt, die hy van u ontfangen heeft,
doet fpreken. Want uw Hoogh-Mog:
faken van feer groot gevolgh aangevan-
gen en uytgeftaan , uytftekende koften
verdragen , en met kommer en gevaar
de krachten der vyanden gediverteert
en afgewent hebbende , hebben noch
defe pogingh aan hun goede genegent-

(1) heyt
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hevt gedaan 5 dat fy voor een gedeelte

in onfe noocfakelijkheden tehulpzyn
gekomen , ja met fuik een vaardigeen

volkome wil , dat de verplichtingen

daar af niet te waarderen zyn. De Ko-
ningh is feer bedroeft van dat hy defe

fijn dankbaarheydt niet dan metbloo-

te woorden , aan u kan getuygen , en
van dat hy voor foo veel goede uyt-

werkfelen , die by na fonder voorbeelt

2yn , niets vermach , dan u te bedan-

ken. Maar hy heeft my bevoolen aan

u te feggen ; dat , foo Godt beliefde

eenigegelegentheytte verleenen, in de

welke hy fou konnen getuygen hoe

hoogh hy uw vriendtfchap acht , gelijk

ook de gecuygeniflTen , die ghydaaraf
aan hem hebt gegeven , hy niets ter

wcreldt fou fparen , om te maken , dat

men , inde gerechtigevergeldinghder

goede dienften, die hy van u ontfangen

heeft, niets van fijn iijde fou konnen
begeeren. Sijn Majeiieyt dan , ver-

wachtende dat Godt de middelen daar

af opent , naar mate van fijn begeer-

teif', en naar dat ghy "erdicnt hebt,

wil niets van die dingen achterlaten,

de welken u fullcn konnen doen be-

kennen in welken achtirgh en opficht

hy uw vfientfchap heeft : EndcvvijPer,

onder de felfden , geen waarachtiger

blijk van eenigh vertrouwen , en leer

fekere famenvoegingh is , dan de bera-

dingen en overwegingen oprechtelijk

mede te deelen , foo heeft het hem be-

lieft my met dit Ampt by u te veree-

ren , om aan u de flandt fijn faken te

doen verilaan , en de oorfaken te ver-

toonen , die hem gedwongen hebben
tot d'uytterfte hulp-middelen te ko-

men, en ondertufTchen alle ontwijfFe-

iingen en nabedenkens wech te ne-

nicn , die de geruchten , de wdken aan

alle zijden geJoopen hebben , in uw
geeften fouden hebben konnen laten

,

tot nadeel van foo veel gucue dienften,

die ghy in de qualen en verdrukkingen

I van Vrankrijk hebt bewefen , en van
al 't geen , 't welk de Koningh en het

Koningrijk, naar alle recht, en vol-

gens alle wetten , aan uw Hoogh-Mog-
verplicht iijn, 6cc.

Numo. 30.

Aan den Koningh van
Vrankrijk.

Behoorende op Pag: 341.

Heer Koning.

NA genomen inficht op de goethe-

den , welke de Koningen Voor-
faten van Uwe Majefteyt t'allen tijden

gehad hebben voor defen Staat , 200
valt het ons moeyelijk geloof te geven
aan de loopende geruchten , dat die de
oorfaak geworden zou zijn van de
machtige Wapen rufting welke hy doet

doen in fijn Koninghrijk , en niet te

min de berichtingen die van allen kan-

ten ons toe komen , en de redenen die

men verhaalt dat Uw Sraats-dienaren

voeren in de Hoven der Koningen en
Vorften daar zy fich onthouden , wil-

len doen gelooven , dat hy de zehvige

alleen tegen ons doet. Wy hebben wel

naauwkeurigh willen onderfoeken , of
in onfe bedrijven en in onfe beftierin^

niet eenige faak was die Uwe Maje-
fteyt konde noodigen totin afkeerig-

heydt te veranderen de vriendtfchap

met welke het hem belieft heeft ons tot

nu toe te verceren : en niets gevonden
hebbende waar over wy ons fouderr

konnen befchuldigen , noch waar over
hy ons oyt heeft doen waarfchouwen,
foo hebben wy ons niet konnen inbeel-

den dat de Gerechtigheyt , die de be-

drijven van uw Koninghrijk beftiert,

hem foud konnen toelaten fijne Wape-
nen te befigen tegen fijne Oudtfte en

Getrouwfte Bondtgenooten , fonder

eenige voorgaande bekentmaking van

de fwarigheden , waarover hy verbete-

ringh
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rmgh iou mogen wetifchen. En in der

iaa<k , het is foo verre van daan, dat wy
foudeivgefintzijn daartoe eenige reden

aan Uwe Majefleyc te geven , ofergens

in te kort te komen aan het Verdragh

in jiecember i66z. binnen Parijs geflo-

ten , dat wy achten het felvige feer flip-

telijk en feer ernfte.ijk nagekomen te

hebben , en bieden zelfs aan vaardigh te

doen verbeteren het niet onderhouden

en verbreken dat daar in dooronvoor-

fichtigheyt zou mogen gekomen zijn.

Het is waar , Heer Koningh , dat men
federt eenige tijdt niet geheel in goet

verdragh is geweeft, rakende de Zee-

vaart en den Koophandel, maar zulks

was niet fonder ons groot leedtwefen,

en wy hebben alles gedaan wat men van

ons wettighlijk zou konnen eyflchen,

om de mocyelijkheden voor te komen
en wech te nemen , die d*een en d'an-

der hebben ontroert , gelijk wy noch

bcreydt fouden zijn te doen, niet alleen

te dien aanfien , maar ook in 'tgen^

Uwe Majefteyt fal konnen overtuygen

van den volmaakten drift dien wy heb-

ben om hem de eer en grootachtingh te

geven , die men aan Uw Perfoon foo

wei als aan Uwe hooge Waardigheyt

verfchuldight is , en om hem alle ver-

noegingh te doen genieten die hy zou

konnen eyflchen van fijne Befte en
Toegenegenfte Bontgenooten, tot her-

ftellingh van den Koophandel en de

Scheeps-vaart , in den fiandt daar fy in

waren ten tijde van het laatfte Ver-

dragh j en te geven aan degenegent-

heydt, die wy hebben tot fijne belan-

gens , alle de ruymce die wy hem iou-

den mogen toeftaan , fonder nadeel

van 't gene wy aan onfe andere Bondt-

genooten fchuldigh zijn. Voorts,Heer
Koningh , geloven wy niet de Wapen-
ruftingh te rechtvaardigen die ghy ter

Zee en te Lande doet , na de bcrichtin -

gen die wy dagelijks ontfangen : maar

wy willen Uw Majefteyt wel verfeke-

ren, datwy de felvige nietdoen met
voornemen om yemandt te beledigen,

maar door een uy ttcrfte ncodtj en door
d'onverfettelijke verplichtingh die wy
hebben tot onfen Staat en onfe Onder-
danen te befchutten i en dat wy ons
met vreughden fullen ontwapenen,
wanneer het hem fal gelieven om te

verloiïcn van d'ongeruftigheydt , waar
in ons de Wapenen ftelien die van alle

kanten tot ons fchijnen te naderen 5 oxis

verfckerende dat wy de fijne niet heb-
ben te vreefen. Wy belaften den Heer
de Groot , Onfen Gefant , hier toe een
eygentlijk Gehoor te nemen by Uwe
Majefteyt, en die dit brceder voor te

dragen , met byvoeging van al het gene
fal konnen dienen om die te verfekeren
van d'oprechtigheydt Onfer voorne-
mens \ Hier zullen wy defen Brief niet

langer maken , dan alleenigh om Godc
te bidden.9

vdHEER KONING.
Gefihreven in den Hage den 10 Dectffi-

her
-i 1(^71.

Numo. 31.

Brief van Antwoort van den
Koning van Vrankrijk aan

hare Hoogb-Mog;

"Behoorende op Pag. '^42.

SEer Waarde Groote Vrienden en
Bondtgenooten. Wy hef ben ver-

ftaan van den Heer de Groot,uwen A m-
baffadeur Extraordinair ontrent Ons,
't gene hy Ons van Uwent wegen ver-

toont heefr, en hebben uyt fijne han-
den ontfangen den Brief van den 10

December laaft leden , dien Gy hem
belaft hebt Ons over te geven. Wy zijn

wel te vreden geweeft daar in te vinden

de bekentenis die Gy doet van in ver-

fcheyde gelegentheden ontfangen te

hebben de teekenen van de Goetheden
der Koningen onfe Voorfaten j maar

(1 ») Wy
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iVy hadden wel gewenfcht , dat gy niet

vergeten mochc hebben het gene daar

voorgevallen is zedert dat Wy tot de

Kroon zijn gekomen. De geheugenis

die Ghy daar van foud bewaart hebhen,

had LJ onbekommert foo gunftigh niet

doen oordeelen als gy wel doet , van de

beltieringh die Ghy ons aangaande ge-

houden hebt. Ghy had konnen indach-

tigh zyn, dat Gy niet altijdt de getrouw-

heydt bewaart hebt die aan onfeoude
Bondtgenootfchap verfchuldight is ; en
dat Wy niet nagelaten hebben , U in

uwe nooden zeer voordeelige byftan-

den te doen , tot handthaving van Uwe
Staten. Miflchien zelfs dat de nieu-

wigheden die Ghy hebt doen maken in

den Koophandel zedert het Jaar i66z.

U foo onfchuldigh niet fouden gefchee-

nen hebben , als Ghy die wel voorilelt

,

waar over Wy Ons wel willen geven
aan de gevoelens der gener die daar in

minder belangh dan Wy hebben. In-

dien het waar is , dat Ghy erkent, dat de

Gerechtigheyt de regel is van Onfe be-

drijven , en dat Gy vernoeght zijt in de

opmerkingen die Gy over de Önfe ge-

maakt hebt, foo moet Ghy gene on^e-
rufligheden over Onfe Wapenen op-

nemen. Wy ftaantoe, dat Wy zedert

den tijdt van de laatlle reyfe die Wy
in Vlaanderen gedaan hebben , om tot

den arbeydt der Fortifïcatien te gebruy-

ken het Voetvolk dat Onfe Plaatfen aan

die zijde bewaart, Onfe Benden heb-

ben vermeerdert,om onfe Onderdanen
te befchermen voor het overvallen daar

fy van gedreyght wierden , door foo

veele boven gemeene wervingen te

Voet en te Paarde die Ghy tTaam ge-

bracht hebt, en de Vloot die Gy in Zee
hieldt voor Onfe Kuften j Als mede
door de krachtige aandringingen die

Uwc S taats-Dienaren deden in de Ho-
ven van de meefte Vorften , om die
met U te doen komen in verbintenif-

fen tegen Onfe Kroon j waar in Wy

voldaan hebben aan de Wetten van de

wijfe V )')rfichtigheydt , en aan de be-
fchuttingdieWy onfe Volkeren fchul-

digh zijn. Wy fullen U zelfs feggen ,

dat Wy Onfe Wapenruftingen lullen

voorrfetten foo wel ter Zee als te Lan-
de , en dat wanneer die in den ftandt

wefen fal
i
wiar toe Wy haar hebben

beflooten te brengen , Wy de zelvige

fuHen gebruyken , foo als Wy fullen

achten Onfe Waardigheyt te betamen,
waar van Wy aan nicmandt moeten
rekenfchap geven , Ons belovende dat

Godt de rechtvaardige befluyten fal ze-

genen die Wy fuilen nemen , en dat fy

goer gekeurt flillen worden van alle de
Potentaten , die fich niet fullen laten

voorkomen hebben van de quade in-

drukfelcnjdie men van over foo langen
tijdt haar tegen ons geiocht heeft te ge-

ven. Dit is het dat wy op Uwen Brief

wel hebben v-zillen antwoorden, hoewel
fy minder voor Ons is gefchrevcn , ak
om de Vorften tegen Ons op te hitfen,

in welkers Hoven die gemeen is ge-

maakt eer dat wy haar hebben konnea
ontfangen. Godt biddende, feer Waar--
de Groote Vrienden en Bondtgenoo-
ten , dat hy U in fijne heyligc befchut-

ting houde ,
gefchrevcn tot S. Gcrmain

en Laye,üen ódaghvan Januarii, 1672.

Uwe goede VriendtyefiBonJtgevoot,

IVasgetekent LOUIS.
Onderftovt L. T E L L i E R.

Numo. 52.

Ad:e inVrankrijk gepubliceert
voor de Nederlandtfche Inge-

fètene aldaar.

Behoorende op Pag: 34.2.

Fau wegen den Koning.

SYn Majefteyt onderricht geweeft

zijnde , als dat de Hollanders, de
welke.
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welke fich in dit Koningrijk xijn bevin-

dende , duchten aan hunne Perfoonen
geniolefteert , en in 't genieten van
hunne Goederen getroubleert te wer-
den , in gevolge van d*Ordonnantie
vanden 6 defer maant, waarby fijne

Majeftey t , verklarende vafl: geftek , en
gei e fotveert te hebben , de Generale
Staten der Vereenigde Ncderlandtfche
Provinciën den Oorlogh aan te doen,
fijne Onderdanen verboden heefteeni-

ge Commercie met hen-luyden te drij-

ven , nochte communicatie met hun te

houden. En of wel defe vreefe fonder
eenigh Fondament is , als konnende de
voorfz. Ordonnantie niet anders ver-

flaan worden dan tegens de Hollanders,
de welke hier namaals op Zee door
de Schepen van fijne Majefteyt , of
re Lande door fijne Troepen fullen

werden ontmoet t of die gene , de
v/elke hun op de Kuilen van 't Rijk
vertoonen fullen , om aldaar een inval

te doen , of gewapendcr handt te lan-

den, en niet tegens de Particulieren

die hun in 't Koningrijk van Vrankrijk
hebben ter neder gefet j Of die gene,
de welke daar in gekomen zijn op
'tgoet vertrouwen van de correfpon-
dentie, die'er tot nu toegeweeft istuf-

fchen defe Kroone , en d'opgemelte
Staten Generaal der Veieenighde Nc-
derlandtfche Provinrien : Niettemin
fijne Majefteyt willende fijne meening
daar op wel particu her! ijker uytieggen.
Zoo heeft fijne Majefteyt geordon-
ncert , en ordonneert <iat de niet-gena-
turaUfeerde Hollanders die in 't Ko-
ningrijk nedergefetenzrjn, ofdiefich
tegenwoordighlijk in 't felve bevinden,
daar uyt fullen hebben te vertrekken
binnen 6 maandenere rekenen van den
dagh en datum van dcfcn af, geduuren-
de de welke fy-luydcn vermogen ful-

len hunne Koopmanfchappen en ande-
re Goederen met verfekeringe te ver-

koopen en te tranfponcren. Verbiedt

fijne Majefteyt ondertuflchen wel ex-
prefifelijk aan alle fijne Onderdantn,
de voorfz. particuliere Hollanders aan
hunne Perfoonen en Goederen te mo-
lefteren , door wat oorfaak , gelegent-
heyt, en onder wat pretext het ook fou-
de mogen zijn; 't en zy door d'ordinaris
wegh van Juftitie , en in alles foodanigh
als fy-luyden voor de Publicatie der
voorfz. Ordonnantie van den 6 defer
maant , fouden hebben vermogen te
doen.

Beveelt en ordonneert fijne Maje-
fteyt aan de Gouverneurs, en der zelver
Generale Stedehouders in fijne Pro-
vintien, d'Intendanten en Commifl^ari-
fen der Requeften van Uytdeelingen
binnen de zelve , de particuhere Gou-
verneurs van fijne Steden, en Piaat-
fen , de Bailiiuwen , Senefchalken

,

Prevooften , Rechters , en der zelver
Stedehouders j mitfgaders alle andere
fijne Ofiicieren dien 't behooren zal

,

yeder in fijn regard de handt te houden
aan de ftridte onderhoudingeofnako-
minge van defen, de welke fijne Ma-
jefteyt wil dat afgelefen

, gepubliceert
en geaffigeert fal werden in alle de Ste-
den , Dorpen , Parochien , en andere
plaarfen van fijn Koningrijk, daar 't van
nooden zijn fal, opdat niemandt daar
van fake van ignorantie en hebbe te

pretenderen.

Gedaan tot St. Germain en Laye , den
ly April, 1671.

Getekent LOUIS,
En lager Le Tellier.

Numo. 3g.

Indaginge der Franfchen
in haar Rijk.

Bskoorende op Pag: 34.1.

Fan wegen den Koning.

SYn Majefteyt onderricht wefende,
als dat 'er veele Franfen in Hol-

(1 3), landt.
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iaodf, en <le Vereenighde Nederlandcfe

Provintien zijn , en niec willende , na

den Oorlogh aan de Generale Staten

der Vereenighde Provintien verklaarc

te hebben , dat eenige van fijne Onder-
danen aldaar fuUen woonen ; nochce

refideeren , nochce dat de zelve eenige

Commercie, nochte Communicatie
met de Hollanders hebben fuUen : Zoo
ordonneert , en gebiedt Sijne Maje-
fteyt wel expreflelijk aan alle fijne On-
derdanen , (van wat qualiteyt , en con-

ditie de zelve foaden mogen zijn ) te-

genwoordigh zijnde in Hollandt, en
de Landen , ftaande onder de gehoor-
faamheyt van de gemelte Generale Sta-

ten , 't zy dat de zelve hunne wooninge
aldaar hebben vaft geftelt , of dat fy in

hun dienft verbonden zijn , ofander-
iints , van daar te vertrekken, en weder
in 't Koninghrijk van Vrankrijk te ko-
men binnen 15' dagen na de Publicatie

van defen , op poene van dat tegens

de Contraventeurs geprocedeert fal

werden by confifcatie van Lijf > en
Goedt , volgens de rigeur der Ordon-
nantien.

Beveelt , en ordonneert Sijne Maje-
fleyt aan de Gouverneurs, enderzel-
Ver Generale Stedehouders in fijne

Provintien , d'Intendanten , enCom-
miflarifen van Uytdeelingen binnen
de zelve, Bailliuwen, Senefchalen, Pre-

vooften, Rechters, en der zelver Stede-
houders , midtfgaders alle andere fijne

Officieren dien 't behooren fal , yder
in fijn reguard de handt te houden aan
de ftrikte onderhoudinge , of nako-
jninge van defcn , de welke Sijne Ma-
jefteyt wil dat afgelefen , gepubliceert,

en geaffigeert fal werden in alle de Ste-

den , Dorpen , Parochien , en andere
plaatfen van fijn Koningrijk , alsmede
op de Froatieren van dien daar 't van
nooden zijn fal , op dat niemandt daar
van fake van ignorantie en bebbe te

pretendeeren.

Gedaan tot St. Germaift en Layey dea
15- April, 1672. getekent LOUIS,
en lager

Le Tellier,

Werdt geordonneert aan Charles

Canto , Ordinaris gefwooren Uytroe-
per van den Koningh , de tegenwoor-
dige Ordonnantie te publiceeren , en
te doen affigeeren aan alle de plaat-

fen van defe Stadt , van de Voor-ftc-

den , 't Prevooftfchap , en Markgraaf-
fchap van Parijs , daar *c van nooden
zijn fal; en ons fulks te certificeeren

binnen den dagh van morgen.
Gedaan den XI dagh van April, kJjï,

Getekent | LeCamus.

Afgelefen , en gepubliceert op 't gc-

luyt van Trompetten , en openbaar ge-

roep, midtfgaders door affixie in alle de
Ordinaris en Extraordinaris Kruysflra-

ten defer Stede , en de Voor-fteden van
Parijs , door my Charles Canto , Ordi-
naris gefwooren Uytroeper van den
Koningh binnen der voorfz. Stede,

't Prevooftfchap , en Markgraaffchap
van Parijs , in 't doen van welke Pro-
clamatie ik vergefeifchapt was van Hie-

rqfme Troujon , Efiienne du Boü, gefwoo-
ren Trompetters van den Koningh , en
van noch een ander Trompetter, Den
1 1 April , lófi..

Getekent i Canto.

Numo. 54.

Copyevan d'Ordonnantiedes
KoningSjdie verklaart hoedanigh de
Hollandtfe Ingefetenen haar lullen

te dragen hebben, om niet bedorven
re worden door de Legers van fijne

Majeftcyt.

Behoorende op Pag, ^^(J,

'Van wegen den Koking.

Yn Majefteyt fich met Jeetwefcn

verplicht vindende den OorJogh in

de

S
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de Landen door de Hollanders befeten,

te voeren , en fijn voornemen maar al-

ieenigh zijnde de Regeerders der felve

te ftrafFen , en geenfins'de Ingefetenen

te bederven die gants geen fchult heb-

ben aan het quaat beleyt van die geene,

daar fy de Regeeringe van haar Staat

op vertrouwt hebben. Zoo heeft fijn

Majefteyt goet gevonden defe ordon-

nantie uytte laten gaanjom aan de zelve

Ingefetenen bekent te maken , hoeda-

nigh Hy gerefolveert is fijne Legers te

doen leven , en d'orders die Hy begeert

datfe fullen hebben te houden tot haar

verlichtinge.

d'Intentie van fijne Majefteyt is , dat

aangefien fijne Legers foo wel en foo

pundtuelijk betaalt werden , als Hy ge-

Jaft heeft datfe fullen zijn , Hy ook wil

datfe haar in alle mogelijke Difciplinej

en order fullen hebben te houden , fon-

der de Landen daar fy door trekken

fullen , laftigh te vallen, dan alleen voor
de enkele voeragie, en noodige dingen

om de Legers neer te flaan.

De Jngefetenen die fich voor de
moetwilligheyt der Soldaten, die voor

en ter zijde de Legers loopen , befchuc-

ten Willen , fullen fich vermogen in de
Kafteelen der Dorpen te bergen met
haar Vee, en Koorn , alwaar fijn Maje-
fteyt wel wilt dat fy fich gewapent hou-
den , fonder datfy , daar yemandt hoe-

ven in te laten , dan alleen de Sauve-

garde , die fijne Majefteyt daar fal mo-
gen zenden, of weldepartyediedoor
d'Officiers gecommandeerc, door laft

van fijn Majefteyt, fullen vragen daar

in te trekken.

Wanneer de Legers van fijn Maje-
fteyt eenige pharfen , op 4 mijlen na,

fullen naderen , foo lullen die van ydcr

Kafteel aan de Ruyters , van de Com-
pagnievan de Sauvegarden fendcn vra-

gen : welker-; tegenwoordigheyt haar

van alle violencie en moetwil der Sol-

daten befchutten fal. Des fullen (y de

zelve voeden, als mede fijn Paarlfj en
boven dien 4 Rijksdaalders daaghs voor
fijn falaris geven.

En wanneer de Legers van fijn Ma-
jefteyt verder als 3 of 4 mijlen van de
gemelde Kafteelen fullen trekken , foo

fullen fy hare Sauvegarden wederom
in 't Leger geleyden , en inftaanvoor

't quaat dat de HoUandtfe Troupen haar

fouden mogen aandoen,fo wel in'tgaan

naar de Kaiteelen , verblijf in de zelve,

als in 't wederkeeren naar 't Leger :

Verklarende fijn Majefteyt , dat , by
aldiender eenige violentie aan de ge-

melde Sauvegarden gedaan wordt, of
aan de Officiers van de zelve Compa-
gnie, die de teken van Sauvegarden ful-

len hebben , en die haar fijllen gaan be-

foeken,om haar in haar fchuldige plicht

te houden , dat Hy der geen meer fal

verleeneii , en dat Hy fijne Legers fal

laten leven met alle liberteyten licen-

tie.

ASium in 't Kafteel va» VerfaiUei-, den

7 April, 1671.

Getekent LOUIS.
En leeger , Le Tellier.

Nümo; %')'

Placcaat des Bifichops van

Keulen , daar door des zelfs Onder-

faten bevoolen wordt fich uyt de

dienft der Generale Staten te ont-

trekken.

Béhoorende op Pag. 3^8.

Wr Maximiliaan Henrich , door

Godts genade Bifchop te Keulen:,

AardtS'Cancelier en Keurvorft deiHej/"

lige Roomjche Rijks door Italién , Btf-

Jckop te Rildesheym , en Lurtigh , Ad^'

miniftrator te Berchtsgaden , in Over-

en Nederbayeren ^ en in d^Overpalts y

in Weftfalen , te Ongeren , en Hertogh

va» Buüiojt, Palfs-Graaf fy
de Rifffo

Land!"
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LanJi'Graaf, te Seuchtemkrg^ Mark'

Graafte Franchimont , <^t.

MAken hier mede aan yder kondt

en kennelijk : Dewijl wy door de

Heeren Staten Generaal der Vereenig-

de Nederlanden , niet tegenftaande

onfe hartelijke vlijt en naarftigheyttot

onderhoudingh van een beftandige

Vriendtfchap en Neutraliteyt , tegen

onfe wil , en tot ons fonderling leetwe-

(cn met hem als in d'Oorlogh getrok-

ken worden , vermidts fy nu onlanghs

met eenigh getal van Rayters en Voet-

knechten , ecnige duyfent fterk, op een

Vyandelijke wijfe in de Grenfen van

ons Aardts-bifchdom ingebroken , de

ilaghboomen neder geworpen , d'On-
derdanen fmadelijk gehandelt, gefla-

gen
,
gewondt, en om 't leven gebracht,

ca niet alleenlijk de Kloofters, Dor-
pen en Vlekken daar in gebrantfchat

,

en het geen , dat hen wel geviel , vvech-

genomen en gerooft , maar ook ver-

fcheydentlijke Huyfen en Slooten uyt-

geplondert , en op een gahtfch raoedt-

willige wijfe in brandt gefteken , en
daar beneffens eenige van onfe Krijghs-

Overften en Soldaten gevankelijk

wechgevoert , en dus een onveranr-

vvoordclijkc aanvangh met de foo lang-

gedreyghde Vyandtfchap gemaakt heb-

ben , en ook noch wijders , daar in

volharden ; en dewijl wy dieshalven

,

tot behoudenis, reddingh en wederver-

overingh van 't onfe, en van 't geen dat

ons Aardts-bifchdom federt foo veelJa-

ren herwaarts op een onbillijke wijfe

onthouden is , genoodtdrukt worden
de middelen , die van Godt , van de

Natuur, en door het Vredc-befluyt van

Weftfalen tot tegenweer geoorloft

2yn, tej handt te nemen, endefchade
en fmaat , die wy tot aan defe tijdt gele-

den hebben , aan de Landen en On-
derdanen der voorgedachte Staten Ge-
neraal \ met en beneffens onfe Bondt-
gcnooten , en andere Keurvorflen en

Standen des Rijks, tot onfe byftandt

vaardigh, door de V/apenen te verha-

len i en dewijl dan yder Ingebooren en
Ingefeten en Onderdaan van ons Aarts-

bifchdom , en van onfe Landen , vol-

gens de Wet, hem van de Natuur inge-

plant , verplicht is fich tot de verdedi-

gingh des Vaderlandts, en niec daar te-

gen , ten dienft van de Vyandt, te la-

ten gebruyken , en daar beneffens ook
alle onfe Leenlieden , volgens en uyt

kracht van hun Leenplichten , en van
wegen hun trouw en eedt , aan ons en
aan ons Aardts-bifchdom gefwooren ,

en rechtshalven fchuldigh zijn , hun
Leen-dienften aan ons te bewijfen : foo

willen wy derhalven onfe Onderdanen
en Leen-lieden , die fich in de Krijghs-

dienften by de Generale Staten , ofby
andere vreem.den begeven hebben hier

nu genadighlijk en ernftelijk vermaant
hebben, datfy fich binnen 14, dagen na
d'afkondiging van dit ons Placcaat, van
fulke Krijghs-dienften fuUen ontÖaan,

en fich daar uyt redden , en voortaan

fich nergens tegen ons en ons Aardts-

bifchdom laten gtbruyken , maar, in-

dien fy begeerigh zyn om d'Oorlogh
te oeffènen, fich by ons aan te geven,

op dat yder naar fijn ftaat en hoedanig;»

heyt ingevoeghtj en onder onfe Krijgs-,

ordening gebracht mach worden. Maar;
indien yemandt hier-en-tegen in fulke

Vyandelijke Krijgs-dienften wilde vol-

harden , foo fal de zelfde hebben te ge-

denken, dat tegen hem metverbeurt-

making van Goederen , en onttrekken
\

der loonen , die hy van ons , en van ons.

Aardts-bifchdom befit , en ook onfeyl--

baar , naar gelegentheyt der faken , met
flraffingh aan lijf en leven, gellraftfal

worden , daar na fich yder fal hebben
te reguleeren. Gegeven in onfe Refi-

dent-Stadt Bon , den 27 van Mciy-

maandc, 1(^73.

Maximiliaan Henrich.

F. W. Schonheym.
Eyfch
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JEyfch des Keurvorfts van Keu-
len ,, op de Staten Generaal der

V.ereenighde Nederlanden.

GElijk Sijn Keurvorftelijke Door-

luchtigheyt tot Keulen , Hertogh

MaximUiaan in Bayeren 6cc. onfe ge-

-nadighfte Heer, van 'r begin 2,ijner Re-
-geering tot aan defe tijdt toe , gelijk aan

alle de Wcreldt bekent is , fich niets

meer heeft ter harten laten gaan, als

dat in de Chriftenheyt een beftandige

Vrede en ruft mocht worden behou-

den , en hy befonderlijk met zijn Na-
buuren binnen en buytcn 't Rijk in

goede en oprechtige vriendtfcbap en

verftandt blijven , en aan hen niet de

geringfte oorfaak tot eenigh behoorlijk

bcklagh , of wederwil gegeven w^ordenj

foo heeft ook hier-cn-tegen lijn Keur-

vorftelijke Doorluchtigheydt die hoop
gefchept , dat de Heeren Staten Gene-
raal der Vereenighde Nederlanden een

gelijkmatige Vrcde-lievende neyging

tegen hem in zijn Aerts-bifchdom fou-

den betoont , en befonderlijk aan het

gedacht Aerts-bifchdom de Stadt Rijn^

berk , federt foo veel Jaren herwaarts

tegen recht , en op een onbillijke wijfe

van *t Aerdts-bifchdom afgetrokken

,

en tot noch toe ingehouden , alree her-

ftelt hebben ; en dit foo veel te meer.

Voor eerft , om dat de gedachte

Staten Generaal niet konnen lochenen

noch ontkennen , dat zy de gemelde
Stadt van het Aerts-bifchdom van Keu-
len , in 't Jaar 1583. toen hetfelfdemet

hen in geen Vyandtfchap ftondt , af-

genomen hebben , felfs toen defe Stadt

noch noyt van de Kroon van Spanjen

was ingenomen.
Ten Twe'iden , om dat de Hoogh-

Mog: Heeren Staten felven meermaals
bekent hebben , dat defe Stadt meer
laftigh enkoftelijk, dan vorderlijk en
But voor hen was.

'

Ten derden , ook dat dewijl zy

nochmaals betuygen dat Zy nergens

meer naar verlangen , als met alle en
yder, maar inlonderheyt met de Duytfe
Kcurvorften en Vorften goede eenig-

heyc en vriendtfchap te onderhouden

,

en hem niet het minfte tegen de billijk-

heyt voor te leggen , foo is hem ook
voorgekomen dat hy ftilks met de daat

heeft konnen bewijfen, en d'erineerin-

gen van zijn Keyferlijke Majefteyt,

door des felfs Bedienaars , wegens de
overgeving der Stadt Rijnberk,foodik-

wils verfocht, gelijk ook by'tbefluyt

der gefamentlijke Standen , op de te-

genwoordige Rijksdagh eenparighlijk

genomen, om defe Stadt, uytdenaam
van 't gantfche Rijk , met ernft en na-

druk van de Staten te begeeren , en te

verfoeken , om behoorlijke overwe-
ging daar over te doen.

Ten Vierden , dat de Heeren Sta-

ten aan zijn Koninglijke Majefteyt van
Vrankrijk felf, toen in'tjaari66a.het

Verbondt met de felfdc Kroon ver-

nieuwt wierd , te Parijs , door hun Ge-
fant Mr. Boreel, de mondelijke toefeg-

ging hebben laten doen , dat zy op de
tuflchenfpraak van zijn Koninghlijke
Majefteyt aan zijn Keurvorftelijke

Doorluchtigheyt wilden overleveren,

gelijk dt^Q verfekering en toefegging

federt ook voor mijn Heer de Mark-
Graaf cfEjlrades , Gefant des Konings
van Vranicrijks, vernieuwt is.

Ten Vijfden , zijn Keurvorftelijke

Doorluchtigheyt heeft ook , federt de
Vxtdty tulTchen de Kroon van Span-
jen en de Staten Generaal getroffen

,

d'overleveringh en herftellingh door
koftelijke affendingen niet alleenlijk la-

ten verfoeken , maar ook fulke voor-

deelige voorwaarden doen aanbieden»

dat zy naar gelegentheyt vandietijdt,

geen beter konden wenfchen , op dat

de Staten Generaal eyndelijk hun on-
gerijmtheyt fouden erkennen , en be-

wogen worden om de billijkfte voldoe-

(m) ningh
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ningh aan fijn Keurvorftelijke Door-

luchtigheytce betoonen. Maar hier op

is niets anders gevolght, als fpottelijke

en fmadelijke afvaerdigingen vanzijn

opgehouden Gefanten , die mee groot

geduk en befadigheyc defe verongelij-

kingen, nevens veel andere gelede fpot

en fchade, aan my eyndeUjk hebben
overgebracht.

Maar niet tegengaande dit alles foo

neeft de hooghftgemelde fijn Keurvor-
flelijkeDoorlachtigheyt, tot fijn hoog-

fle verdriet en ongeval , en ook met on-

verwinnqlijke koften en fchaden , van

fijn Landen en Lieden (helaas'J in der

daadt moeten, ondervinden , dat de

Heeren Staten Generaal tot hier toe

niet de geringfte genegentheyt tot we-
derlev'cring van de meergedachte Stadt

Rijnberk, betuyght hebben ; behalven

echter dat d'I/o/a , eenige weynige
mainden geleden, aan fijn Keurvorfte-

lijke Doorluchtigheydc heeft gefchre-

ven , dat de gedachte Staten , by defe

tegenwoordige gelegentheydc , mif-

fchjen te bewegen fouden wefen om
de m:crgedachte Stadt Rijnberk y na

voorgaande nederwerping der Veftin-

gen , weer aan zijn Keurvorftelijke

Doorluchtigheyt in te ruimen , en by
foo verre de felfde d'even voorgedachte

yaorwaerde , de welke van de zijde der

Heeren Staten Generaal fmadeüjk was
verworpen , met d'aangebode defen-

five Alliantie tegen de Kroon Vrank-
rijk wilde ingaan > en de deurtocht deur

2.ijn Linden niet aan de Krijghs-volke-

ren van dat Rijk toeftaan. Maar dat

lu'iks nergens anders op gefienheeftj als

alleenlijk opeen uytterlijkefchijn, en
aieuwe vergecffche omleydingh , dit

kan vaen daa.r uyt genocgh merken

,

dat zy lichtelijk konden bedenken dat

fijn Keurvorftelijke Doorluchtigheyt
fuiken belacchelijke en gantfch onge-
rijmde voorftelling by defe gelcgent-
heyt van tijdt en faken niet koa aanne-

men , hoe weynigh het ook den Hee-
ren Staten Generaal crnft geweeft, t«

met Zfjn Keurvorftelijke Doorluchtig-
heyt goede en oprechte Vriendtfchap
en Nabuurfchap te onderhoudenjbliikt
hier uyt , dat zy , met de veelvoudige

betuygen , in den Haagh en elders ge-
daan , en ter zijden gefet, (daar if Ame-
rongen , RipperJa , IVerkendam, en ook
andere voorname Staatfche Minifters ,

in den Haagh refidcerende , getuygenis
fouden konnen geven) zedert i8 of
20 maanden herwaarts op een gantfch

onvriendelijke , ja Vyandelijke wijiê

niets anders hebben gefocht , dan hoe
zy , door alderhande ongegronde en
valfche indrukkingen , nieuwe Vyan-
den tegen fijn Keurvorftelijke Door-
luchtigheyt fouden verwekken , d'Oor-
logh in defe Landen planten , de Stadt

Keulen , en andere vafte Plaatfen en
Steden van dit Aerdts-bifchdom be-
machtigen , en foo dit mifte j het platte

Landt tot in de grondt verwpeften,
verdelgen en verbranden : Invoegen
dac zy fich wel uytdrukkelijk lieten ver-

luyden , dat zijn Keurvorftelijke Door-
luchtigheyt , dewijl hy aan de Franfche
K rijghs- lieden de doortocht door fijn

Landen toe liet , en met eenen dat zy
daar in hun levens-middelen en Krijgs-

voorraadt kochten , en G:h daar in le-

gerden , niet voor vriendt gehouden >

noch in neutrale ftandt gelaten wor-
den. Dieswegen dan fijn Keurvorfte-

lijke Doorluchtigheyt (dewijl de felf*

de , tot befchuttiüg en redding vari fijn

lievcOnderdanen en Landen,vaa God?
aan hem vertrout, gedwongen wort fich

tegen de felfden te verfterken , er) ook j

tot zijn meerder verfekering , een feker

getal van volk van fijn Konlnghlijke

Majefteyt van Vrankrijk , uyt kracht

van de defenfive Alüantie , met hem in

't Jaar \66<^. gefloten , aan fich te trek-

ken
)
genoeghfamelijke bevoegde oor-

faak gehad heeft by de Winter-tijdtj en

in de-
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in de harde vorft fich van fijn voordeel

te dienen en tegen de Hecren Staten

fonder vercrek het geen in 't werk te

ilelJen ,, oat zy i ibnder eenige recht-

matige bevoegtheyt , en op een gantfch

onbillijke wijfe gedacht hadden tegen

't Aerdts-bifchdom aan te vangen , en

tchter heeft fijn Keurvorftehjke Door-
luchtigheyt , om te meer fijn Vrede-

lievende gemoedt te betuygen , en in-

dien het mogelijk was , de gewenfchte

-ruft te behouden , niet willen nalaten

üjn Keyferlijkc Majefteyt te vöoren,
door eygen affendingh , van alle be-

hoorclijk bericht te verwittigen , en aan

defelfdedaar beneffèns te verfekeren,

dat fijn Keurvorftelijke Doorluchtig-

heyt tegen de Heeren Staten Generaal
der Vereenighde Nederlanden , niet

alleenlijk niet Vyandelijk wilde aan-

vangen , maar ook de Franfche Hulp-
benden , in 't Aerdts-bifchdom zijnde

,

wederom fenden , en tegen de Heeren
Staten een gelijkmatige Neutraliteyt

,

als tegen de Kroon Vrankrijk , onder-

houden, by foo verre fijn Keyferlijke

Majefteyt , door fijn hooghfte autori-

teyt en gefach , de faak alleenlijk foo

verre kon brengen , dat de Stadt Rijn-
berk, voor d'aanvang van d'Oorlog tuf-

fchen de Kroon Vrankrijk en de Staten

(te weten, op dat de felfde niet in 't ge-

welt van de gedachte K roon fou gera-

ken ) en het geheel Aerdts-bifchdom ,

met alles dat daar aan behoort, aan zijn

Keurvorftelijke Doorluchtigheyt wiert

herftelt , en daar benefFens aan hem ge-

noeghfaTneverfekeringh gegeven , dat

zijn Keurvorftelijke Doorluchrigheydt

in neutrale ftaat gelaten , en volgens de
verklaring , die hy alree gedaan had ,

niet voor Vyandtfchap aangerekentfou

worden fchoon hy aan de Kroon van
Vrankriikdepas, die hy niet aan hem ,

even foo .veynigh als aan anderen , {elfs

aan de tegenwoordige Bondtgenooten
des Heeren Staten, kon weygeren

,
ge-

lijk ook de inkoop en oplegging van
Krijghs-voorraadt en Leef-middelen in
des lèlfs Landen toeliet j dewijl gelijk

yder verftandigh en ongcpaflioneerc
menfch lichtelijk kon afmeeten , zijn

Keurvorftelijke Doorluchtigheyt niec

belet had wat de Staten , en hun On-
derdanen , in de voorgaande Oorlo-
gen, met toevoering van Krijghs-voor-
raadt, Leefmiddelen en Wapenen naar
zijn Vyanden

, gepleeghc hadden , en
by alle neutraliteyten in de Chriften-
heyt gepleeght wordt ; gelijk fijn Keur-
vorftelijke Doorluchtigheyt befonder-
lijk waargenomen heeft, ind'Oorlogh
tuftchen fijn Vorftelijke Genade de
Heer Biftchop van Munfter , en de
Vereenighde Nederlanden , ja foo ver-
re, dat by na alle de voorraadt van Oor-
logh uyt Hollandt , felf derwaarts ge-
voert wierd.

Maar gelijk nu fcdert , tegen alle toe-

verficht , de meergemelde Staten , niet

alleenlijk tegen het Rijk, en fijn Key-
ferlijke Majefteyt , in *t openbaar ,Ton-
der het minfte gewach van herftelHng

der Stadt Rijnberk , en voldoeningder
andere faken van fijn Keurvorftelijke

Doorluchtigheyt te maken , fich in hun
gcfchriften laten verluyden , dat Zy zijn

Keurvorftelijke Doorluchtigheydt , in
fuik geval , niet anders, dan hun Vyant
willen achten en handelen , niet tcgen-

ftaande de fcherpe en ernftige beveelen
van fijn Keurvorftelijke Doorluchtig-

heyt , op den i6 van April leftleden in

dit Aerdts-bifchdom overal afgekon-
dight , en ook aan de Staten feJven , en
aan hun naaftgelege Gouverneurs be-

kent gemaakt , door de welken aanlijn

eyge Krijghs-lieden , en aan de hulp-

1 benden , in 't Aarts-Bifchdomleggen-
I de, verboden wordt yets vyantlijk te-

gen de gedachte Staten , tegen hun On-
derdanen , Onderhoorigen en Soldaten
aan te vangen ; en gelijk zy ook , met
eenige duy fenden te Paertj en meteen

(m 2) zeker
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zeker getal Krijghs-volk te Voet , met

feweldiger handt, en op een vrede-bre-

ende wijfe in dit Aarts-bifchdom zijn

ingevallen, de Slagh-boomen neder ge-

worpen , d'Onderfaten gruwelijk ge-

handelt, geflagen, gewont , en om 'c le-

ven gebracht , en niet alleenlijk de

Kloofters , Vlekken , en Dorpen daar

in gebrantfchat , en het geen , dat hen

aanftont , wech genomen , en gerooft

,

maar ook verfcheyde Adelijke huyfen

en Sloten uyt-geplondert , en op een

gantfch raoetwillige wijfe in brandt ge-

lteken , en daar beneffens verfcheyde

Krijghs-Overften van zijn Keurvorfle-

lijkc Doorluchtigheyts Krijghs-benden

gevankelijk wechgevoert , en dus een

onverantwoordelijk aanvangh met de

fbo langh gedreyghde vyantfchap , daar

in zy noch volharden,gemaakt hebben:

foo heeft zijn meermaals hooghft-ge-

dachtc Keurvorftelijke Doorluchtig-

heyt , onfegenadighfte Heer, niet kon-

nen nalaten , hier mede aan yder te ver-

klaren , dat hy , tot redding, en ook
tot wedcrkrijging van 't zijne , de mid-

delen, die Godr, de Natuur, en het

befluyt van de Munfterfe Vredehandel

aan hen toelaten , tot tegenweer ter

handt neemt > in de zelfden ten beften

hy kan , foo langfal gebruyken , tot dat

de meer-gedachte Staten Generaal aan

zijn Keurvorftelijke Dcorluchtigheyt

de Stadt Rhijnberk weer hebben inge-

ruymt, en tot dat zy behoorlijke vol-

doening van alle de koften en fchaden

,

die zy zijn Voorzaten in 't Aarts-bifch-

dom aangedaan hebben , verfchaffen

,

en daar beneffens genoeghfame verfe-

kering geven , dat hy voortaan niet

meeri diergelijke Vyandtfchappen te

verwachten fal hebben. Sijn Keurvor-
ftelijke Doorluchtigheyt verfekert ech-
ter hier benevens , aan yder , dat hy i

gelijk hy tegen zijn wil, en met zijn

hooghfte leetwefen tot fuik befluyt , en
tot dit uytterfte gedwongen wordt, zijn

Krijghs-benden » ook in fulke goede
ordening en tucht fal houden , dat nie-

mandt van zijn Nabuuren , binnen of
buyten 't Rijk , reden fal hebben om
felfs over de fchade en ongelegenthey t

,

veel minder over eenige Vyandtfchap
te klagen. Ondercuffchen heeft zijn

Keurvorftelijke Doorluchtigheydt in

defe ontwijfelbare hoop , dat zijn ge-

buuren , en infonderhcyt de Keurvor-
ften en Standen des Rijks fich op ge-
lijke wijfe tegens hem fullen betoonen , .

en niet alleenlijk niet de minfte be-^

fchuttingen byftandtaan fijn Vyanden*
bewijfen , maar veel meer , volgens de
conftitutie des Rijks, en ook uyt kracht

van 't Munfterfche en Ofnabrughfche
Vrede-befluyt , niet nalaten , tegen ful-

ke onbillijke en onverantwoordelijke
Vrede-breuk , en ook ongerechtige en-

geweldige onthoudingh van 't zijne,

hem met raadt en daadt by te ftaan.'

Getekent te Bon , den 17 van May*
maandt, j6jz.

Maximiliaan Henrich ,

{L.S.) F. W. Schonheym.

Numo. %6'

Declaratie van Sijn Hoogli-
Vorftelijke Genade , den Biffchop

van Munfter , tegens de Staten Ge-
neraal van de Vereenigde Nederlan-
den', aangaande den tegenwoordigen
Górlogh.

Behoorende op Pag: 3 5*5).

Ier mede zy te weten,Nadien door
geintercipieerde Brieven , aange-

houden en in hechtenis genomen Per-

foonen bekentenis , en andere veelvou-

dige kondtfchappen bewijflijk is , dat-

in de Vereenigde Nederlantfe Provin-

ciën veele lieden met geit, en andere

groote beloften geinduceert en verleyt

werden , haar van felfs en]door andere

Adhserenten daar henen te bearbeyden
en-

H



eh fe bèmoeyen,waar mède2,ijn Hoog-
Vorftelijke Genade tot Munfter en
Corvey,&c. Onzes Genadighfte Hee-
ren Bediente en Commandanten in de
Veftingen , vermits door grooxe fom-

j

men geldts gecorrumpeert en omge-

I

kocht, in Steden en Veftingen, en by-

fonder aan de Maga2.ijn-huyfen brandt

gefticht, en vyer na binnen gebracht,

RebcUy , en Revolten in de Steden ge-

I

caufeert , door fulke hooghftrafbare

I
daden-handelingen de Veftingen en

' Steden in de Heeren Generale Staten

handt-gefpeelt > hare in Eedt en Plich-

ten ftaande Soldaten gedeboucheert ; ja

ook gantfch zijn Vorftelijke Genaden
na het leven getracht hebben, en aan
der felve Vorftelijke Perfoon hetCri-
men Affaffinatus begaan wordt j Ge-
lijk dings dan lacy ! in defen Sticht en
Vorftendom, in Steden , Veftingen ,

Heerlijkheden, Dorpen , en op den
platten Landt , veele hooghfchadelijke

Branden , niet fonder infpicie van eeni-

ge boosachtige Brant-ftichters vyer aan
te leggen , gelijk bekent , en den be-

|

droefden oogenfchijn te kennen geeft

,

verwekt worden ; Gelijk nu boven ge- )

feyde grouwfame daat by de Turken en
Barbaren niec veel geboorte Crimina
en Dadenhandelingezijn , tegen welke
zijn Hoogh-Vorftelijke Genaden , foo

wel felven voor zijn eygen Vorftelijke

Perfoon forghvuldigh te zijn , als ook
zijn Steden, Veftingen,Heerlijkheden,

Dorpen en Onderdanen op den platten

Lande voor verderen fchaden foo veel

mogelijk is, te conferveeren en te on-
derhouden hebbe. Als beveelenzy ha-

re in yeder plaats Commandanten ,

Hoogh en Onder- Officieren , ook alle

hareCivilen Militaire Bedienten, ge-

meene Soldaten, en alle hare Onderda-
nen , hier mede genadighft , ernftigh

,

eniwillen op fulke, en diergelijke Spio-
nen , Brandt-ftichters en Verraders

ncerftige en nacuwe opficht te hebben,

(93)

gene bovengemclte Laftcrs wegens ver-

dachtige Perfoonen in defen haren
Sticht en Vorftendom laten binnen ko-
men , maar de felve aan te houden , en
aan de naafte Guarnifoenen te laten

brengen , gelijk dan de felve , welke
een iodanigh kenlijk verdacht Perfoon
krijght en levert , tot een Recompens
fal hebben en genieten loo Rijksdaal-

ders : Maar op dat ook Eerlievende

,

oprechten en redelijke Perfoonen daar'

door den toegang en 't inkomen tot zijn

Hoogh- Vorftelijke Genade ( Meer
hooghft gcmelt ) niet mach toegefloo-

ten werden , als hebben de felve , wel-
ke by zijn Hoogh-Vorftelijke Genade,
of anderfins in defen Sticht te nego-
tieerén, en eerlijke negotie teefiedue-
ren en te verrechten hebben , fich by
de Grents-Commandanten , of foo in

gevallen daar ontrent geen en was of
waren, haar by de Vorftelijke Beamp-
ten of Bediente aan te geven, en te mel-
den aan de felve de oorfaken van hare

komfte , en die te ontdekken , om een
Pas aan te houden , en daar op hare Ne-
gotiatie in het Sticht te verrichten.Zijn

Hoogh- Vorftelijke Genaden meerma-
len gedacht , beveelen ook om foo veel

te meerder afllirantie en fekerheydt als

tot en om voor te komen alle beforgcn-

de verradery willen , by hooghftear-

bitrarie , en na bevindinge by lijf- en
levens-ftraf , ook Confifcarie der Goe-
deren , hier medeernftelijk en willen',

dat niemandt van wat Standt of Waer-
dendieookzy, foo Geeft- als Werelt-
lijk , Civil of Militaire Perfoonen

,

uyt eerft- gemeldten haren Sticht en
Vorftendom , in meergcdachte Neder-
landen, fonder voorweten, Correfpon-
dere, noch met der felven Ingefetene

Brieven te wiffelen , ofook Handeling
en Koopmanfchappen te drijven , en
dat alfoo de geheele Commercie , als

boven gemeldt » met de Nederlantfe

Ingefetenen verboden zijn fal : En op
(m 3) da^
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dat nu niemandt en zy , die hier na fich

met onwetenheyt fal foeken te behel-

pen, en te verexcufeeren hebben mach,

i'oo fal defcs in alle der felve Steden

,

Vlekken , Heerlijkheden en Dorpen ,

gelijk ook in alle Guarnifoen refpedive

van de Preekftoelen , en anderfins in

't openbaar , gepubliceert , en daar op
aan de gewoonlijke plaatien aangefla-

gen ofaangeplakt werden , op dat een
yeder hier van mach kennifife hebben.

OirkonJf Ons eygen Handt-teyken en op

gedrukten Secreet-Zegel Signatum
in der zelve Refidentie S. Ludgers-
burgh, den i'è May , 1671.

Chriflof Bernhardt.

LocusSigiü't.

Numo. 37.

Pafpoort voor de Prifonniers
de Guerre , die haar rantfoen

betaalt hadden.

Behoorende op Pag: 373,

De Heer Schmidman Baron van Hau-
teviUe , Lieutenant van den Ko-
ning , en Commandeur tot dienjl

vau zijne Majefieyt , ondeir den

Gouverneur van Rijnèerk.

H'lcT mede maken wy bekent , dat
wy vryhcyt en de eerfte Pafport

hebben gegeven aan N. N. diegevan-
gen is genomen in dienft van de Hol-
landers binnen de Stadt Orfou,na dat hy
hadde betaalt de fomme van voor
2.ijn Rantfoen , en voor ons mondeling
en door een Biljet belooft , binnen een
Jaar de Wapenen niet te willen gebruy-
ken tegens den dienft vanden Koning
van Vrankrijk ; waarom wy bidden aUe
Heeren Generaals , Gouverneurs van
Provinciën , Steden en Forten , en al 'e

andere ühiciercn, die 't aangaan magh
om hem N vry re laren pafieercn, wer-
waarts 't hem dit Jaar dat geluilen ; Tot

welkers oorkonde hebben wy dit met
het fignet ya^i onfe Wapenen tot Rijn-
berk venegeltjopden iSJuiii 1671.

(L. S.) Schmidman.

Numo. ^8.

Sententie by den Krijghs-Rade
gegeven tegens Daniel Baron d'Of-
fery , geweiene CoUonel van een
Regiment Paarden , binnen Rijn-
berk.

Behoorende op Pag: 376.

ALfoo Daniel Baron d'Oflêry , Col-
lonel van een Regiment Paarden

ten dienfte defer Landen , Gevangen
alhier in het Leger , overtuyght en die
van den Hoogen Krijghs-Raadt der
Vereenighde Nederlanden gebleken is,

dat ten aanfien van de conlervatie , en
defenfieder Stadt Rij nberk, met alles

't gene daar aan dependeert , den Com-
mandeur BafTem moft nemen zijns Ge-
vangens advijs , en goetvinden , hy ge-
vangen nochtans onderwonden heeft

,

niet alleen door grove onachtfaamheyt
te verfuymen de behoorlijke dcvoyrcn
tot wederilandt van den Vyandt gere-
quireeri, maar ook zijne Eere, Eedt, en
plicht foo verre te vergeten , dat hy in

Junii , laaftleden , als de voorfz. Stadt

belegert was , mei zijn kennifle niet al-

leen zijne eygen , maar ook van de
Vyants Trompetters uyt en in de Stadt
zijn gekomen , en dat hy ook aan zeke-
ren Edelman van den BifTchop van
StraasburghjZijnde zijns Huysvrouwen
Neve , acces niet aJeenaan zijn Huys
heeft gegeven , maar den lelven door
enbuyten de Stadt geieyr, endeonop-

,
gemaakte Buytenwerken , daar de Fcr-
tificatien op haar fwakÜc waren , Jaten

affpecuk eren , en foo voorts door zij-

nen Tromp ircr wederom naar het Le-
ger convi/yeeren. Waar op vcrfchey-

üene Officieren als andere van het

voorfz. I
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voorfx. Guarnifoen feyden , wy iijn

verraden -, Dat hy gevangen ook niet

*l|^n ni^c belet nochte geproteftecrt

Eeéfx tegen dat > als 's anderen daaghs

daar op een Vyandts Trompetter met
Brieven in de Stade is gekomen , met
verfoek dat den Duc de Duras met den
Commandeur mochte komen fpreken,

pm de Stadt aan den Koning te willen

pyergeven op zijn Majefteyts demen-
ti^ , den Commandeur daar op gehoor

heeft gegeven , geantwoort , en de Ca-
pitcynen tot Oftagiers uytgefonden,

maar in tegendeel den gemelten Her-
togh die daar op binnen loude komen ,

nevens den yoorfx; Commandeur, en
andere Officieren heeft gaan ontmoe-
ten en complimenteeren , hebbende
ecrfi met den felven blijven ftaan op de

Brugge van de Stadt , alwaar den Her-
to^h de Grachten en Wallen kofte be-

fichu^en , en met eenen ( volgens ge-

lüofwaerdige getuygen ) vermaanden >

dat hy de Stadt Van wegen den Koning,
op de clementie van zijne Majefleyr

quatn vorderen , en met den mcerge-
meldten Hcrtogh daar naar gegaan is

aan den voornoemden Commandeurs
Huys, daar hy Gevangen bekent , dat

de voorlz. propofitie van den Kening
wederom door den opgemeldten Her-
:ogh gefchiet is, van v/aar hy Gevangen
naar zijn eygen Huys gingh , daar den
Commandeur Baffum met den Her-
togh van Duras by hem quam , dien hy
Gevangen naar een ruymcn trjdt ver-

blijven» , gcaccompagnecrt heeft des

avondtscen lo uuren tot aan de Poorte;

die welke men foo laat hadde openge-
laten, om dat den Hertogh noch we-
derom mochte' vertrekken naar het

voorfz. Vyaodts Leger ;; Dat hy Ge-
vangen daaghs daar aan '^ morgens
vrocgh komende van de wal met den
©pgemcken Hertogh heeft gaan fpre-

ken , en van den felven is mondeling
gegroet geweefl, fonder dat hy Gevan^

gen daarvan indeft Krijghs-Raadt, die

korts daar naar vergaderden , heeft rap-

port gedaan j Dat hy Gevangen ook
wel geweten heeft het verbodt op lijf-

ftraiFe , van dat de Soldaten niet en fou-
den fchieten op den Vyandt , de welke
nochtans geduurende de voorfz. nego-
tiatien op de Contrefcharpen waren ge-
komen , en dat hy mede als de gcmelte
Krijgh6-Raadt vergadert was , met fe»

kere Edelman van den Vyandt , die in
een Voorkamer daar ontrent was , di-

verfe reyfen apart heeft gaan fpreken
en gcconimuniceert , de welke dan den
Krijghs-Raad quam pouflèeren oraden
Koning antwoordt te laten roekomen

,

voorgevende dat'er geen tijd meer ove-
righ en v/as j En dat eyndelijk als de
Commandeur in den Krijghs-Radede
voorfz. propofitie van den Koningh
voortbracht, hy Gevangen daarmede
prefent is gewcefè, en verilaan heeft dat

het meefte deel van de Officieren tot

het overgeven!van' de Scadt op des Ko-
nings clementie heeft geadvifeert , en
onderteykcnt. Daar tegen hy Gevang-
gen niet alleen niet en heeft geprote-

Ikert, d'Officieren geencourageert , of
tot der felver devoir vermaant gehadt,
maar fcjfs mede doen ter tijdt tot het

overgeven van de felve geconfenteert ,
•

en onderteykent j Daar op de Stadt ook
datciijk overgegeven is, alhoewel de
Vyandt Kanon , Mufquct , of Piftool-

fchoot op den felven gedaan en hadde

,

en met Soldaten, Fortificatien , en Mu-
nitie van Oorloge wel voorfien,en fulks

noc'j- buyten noodt , en pericul was.

S O O I S T , dat die van den Krijghs-

Rade voornoemt (doende recht) den
voornoemden Daniel Baron d'Oflèry $

gecondemneeic hebben , gelijk zy den
felven condcmnecrcn by dcfcn over
't gunt voorfz is.als ftrekkende tot mer-
kelijke ondienfte, irrcparable fchade,

en difreputacie van defe Landen, 't wel-

ke geenzints getoUcreert , maar andere

teïS
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ten exempel met alle rigueur behoort

geftrafc te werden ; Te brengen door

den Provooft Generaal van den Leger

,

ter plaatfe daar men gewoon is Crimi-

nele Juftitie te doen , om aldaar door

den Scherprechter ge-execuceert te wer-

den met den fwaerde dat'er de doodt

naar volge , als mede in de kollen , en

mifen van Juftitie to;: tauxarie , en mo-
deratie van defen Krijghs-Rade, ont-

leggende.den Heer Advocaat Filcaal

van de Generaliteyt zijnen vorderen

eyfch om redcnen,doch alles op 't goet-

vinden , en approbatie van Sijn Hoog-
heydt.

Aldus gedaan , en gefententieert in

den Leger by Bodegrave, by zijn Ex-

cellentie van Z'jylefteyn,Generaal van

de Infanterye van het Leger en Prefi-

dent ) de Heeren Grave van NafiTau

Luytenant Generaal, Steenhuys Heere

van Heumen Majoor Generaal , beyde

van de Ruyterye, La Leck,Sedenitsky,

Almelo j Graaf van derLippe, CoUo-
nellen , en Turk Luytenant Coilonel

,

ten overftaan van den Advocaat Fifcaal

voornoemt op den 2z Augufti Anno
i6jz, Stilo novo > ter Vorgaderinge

yan den voornoemden Krijghs-Raadt.

JVas geparapheert

Fredrik de NafiTou.

Ter Ordonnantie van den Krijghs-Rade

voornoemt > tn abfentte van den Grif-

fier ^

En onderteekeru

Laurens de Sille.

Numo. 59.

Schriftelijk advijs der Officie-

ren van Rijnberk.

Behoorende op Pag: 580.

MAandagh.den <> Junii, i<^i. wert
de Krijghs-Raadt gehouden ter

prefentie van de Heer Commandeur

I
van BaflTen , den Heer Coilonel Douf-
fery,en aileprefen'eCpiteynen, Lieu-
tenanten,en V^aendrigns van de/gelijke,

Den Heer Commandeur van BaflTen

d'intentie van den Koning gepropo-
neert hebbende , ais namen tlijk , dat by
aldien het Guarniloen fich op zijn Cle-
mentie wilde overgeven , dat hy dit

Guarnifoen van Rijnberk favorabeldcr
tradteeren wilde als Orfoy, Burik, eri

Wefel, met begeeren, dat aifoo eere, en
reputatie hier by geinirefTeert was , dat
zy die felve coniidereeren moften , te

zamen gelijk eerlijke Mannen, om ons
by onfe Heeren , en Meefters , en de
geheele V/erelt mogen te verantwoor-
den.

Den Heer Gap. Jacob Rogier oor-
deelde, dat , terwijlen, na het gevoelen
van den Heer Coilonel voorfz. felfs,

geen volk genoegh was om de Werken
te maintineeren , lbo was zijn gevoelen
dat men op goede conditien fou komen
te accordeeren. StondtJacob Rogier.
Den Heer Cap. Kloofter ftiftineerde

dat men over de 1000 niet in 't Guar-
nifoen hadde , die bequaam waren het
Guarnifoen te defendeeren,foo verftaat
hy dat men fich op goede conditien
fou moeten overgeven. Stondt Lodrf
van Kloofter.

Den Heer Cap. Sloot , om dat men
geen 1000 Man hadde , en veelejonge,
en ongedrefiTeerde Soldaten , foo dat
onmogelijk was de plaatfe te konnen
befetten , foo verftont hy dat men op
goede conditien foude accordeeren , ai-

foo men niet beftant genoegh was re-

gens foo een machtigh Leger te main-
tineeren. Stondt Arent Sloot.

De Heer Cap. Broekhuyfen, alfoo de
Staten ons verlaten hadden , het Volk
door den gedurigen arbeyt aan de Wer-
ken gedematteert waren,dat onmogelik
was de plaatfe te defendeeren , foo ver-

ftont , dat men op de befte conditien

mogelijk met den Koning fou komen
te
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te parlementeerea. Stondt Wilh. vaa
Broekhuyfen.

De Heer Cap. Toulemonde , dat wy
waren in een van de confiderabelfte

plaatfen van ons Landt , en by aldien

wy de Buytenwerken niecfouden kon-
ncn maintineeren , dat menfe fou ko-

men te verlaten , of doen ipnngen , en

dat men, foo goet als mogelijk fich moft '

defendeerenj al eer men van eenige

Capitulatie quame te fpreken , tot de
laactle man toe , en niet meer defendee-

ren konnendc, dat het dan noch tijdts

genoegb was , om te parlementeeren ,
\

op dat men eere
,
plicht , en ecdt in acht

'"

nemen, en fich voor de Heeren , en
!

Meefters verantwoorden kofte , en dat

hy liever hier van de vyandt wilde ge-

hangen worden , dan van zijne Heeren,
en Miïefters. Stondt Barth. de Toule-
monde.
De Heer Cap. ReneflTe , indien men

fich konde maintineeren, dat hy van

't gevoelen van den Capiteyn Toule-
monde wefen fou: maar contrary blij- i

kende , verflont dat men op de befte

condition mogelijk Tou komen te par-

lementeeren, Stonat Jan Peter van
!

RenelTè. :

Idem eft, Schimmelpenning.
j

De Heer Cap. Uytenbogaart , con-
j

form.?crde my met Capiteyn Broek-
\

huyfen Stondt Fiorus Uytenbogaart
I

De Heer Cap. Meroode, d'onmo- !

gelijkheyt fiende tegen fuik een macht
te fubfifteeren , oordeelde dat men op

|

de belte conditien mogelijk fou komen i

te accordeeren , vermits door dit mid-
del die van de Religie noch fouden mo-
gen gemaintineert, en eenighfins ge-

protegeert worden. Stondt Georg Joofl
van Merode.
De Heer Cap. Bronkhorft , idem ,

Capiteyn Merode , doende daar by ,

dat , foj wanneer geen favorabele con-
ditien kofte bedongen worden , dat

men dan vecKten ^oefte tot cgnfer-

,

vatie van.de eere. Stont H. van Bronk-
horft.

)
- De Heere Cap Fonceyn,aangefien de
Fortificatien foo groot zijn , en foo veel
befetcmgen van nooden hebben,dat het
onmogelijk is mee hetfwakkeGuarni-
fcen te koiinen befetten , fchoon gepro-
poncert wordt de Buytenwerken te la-

ten fpnngen , en alsdan de Binnepoften
te befetien , onfe Grachten gevuk zijn
fouden , en dan onmogelijk was te kon-
nen defendeeren, foo was die van ge-
voelen tot een favorabel accoort te ko-
men, en fonder dat, te vechten. Stondt

J. HolJandt , gefeyt Fonteyn.
De Heer Cap. Bleyswijk was abfo-

luytgerefolveert alhier binnen de pJ.aat-

fe met al zijn volk te fterven,niet tegen-
ftaande wel wift dat regens die groote
macht van den Koning niet koftgede-
fendeert worden , ten zy met v'iegende
Vaendelen , en brandende Lonten.met
volkomen Geweer daar uyt fcheyde.
Stondt R. Bleyswijk.

De Heer Cap. Klerk conformeerde
fich met Capiteyn Rogier en Reneflè
Stondt E. Klerk.

De Heer Cap. van Meerefteyn con-
formeerde fich met Capiteyn Rogier.
StondtJ. Foki(rde Vermandois.
De Heer Cap Kinsky , alfoo het

Guarnifoea niet mogelijk was te defen-
deeren, conformeerde fich met Capi-
teyn Bleyswijk. Stondt B. W. Baron de
Kinsky.

Den Luytenant PaulusBellous, on-
der de Compagnie van Capiteyn de
Viry, conformeerde fich met Kinsky.
Stondt Bellous.

De Luyt. Praam conformeerde fich

met defe laatften. Stont Samuel Praam,
De Luyt Kloofter conformeeerde

fich met Capiteyn Rogier , volgens ad-
vijs van den Ingenieur , en te w eynigh
volk tot defenfie daar in ziende. Stondt
Ditmaar van de Kloofter,

De Luyt, Sloot conformeert fich

tn) " met
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met Capiteyn Rogier. Stondtjoan Al-
{

bert Sloot.

De Luyt. van Emmerik, alfoo on-

mogelijk is onfe Buytenpollen met foo

weynigh volk , gelijk hier in het Guar-

nifoen is, niet half konnen befetten, en

geen tijdt hebben defelvete laten fprin-

gen 7 of raferen , en onfe Binnewallen

onbequaam zijn , ons te kunnen defen-

deren , als de Buytenwerken wegh zijn,

foo is mijn fentiment , dat men op be-

hoorlijke conditien behoorde te capi-

tuleren , alfoo van alle kanten afgefne-

den zyn, en geenfins ontfet kunnen be-

komen. Stondt Joh. van Emmerik.
De Luyt. Echten conformeerde fich

met Capiteyn Rogier. Stondt Nicolaas

van Echten.

De Luyt. Meurs conformeerde fich

met Cap.Rogier.Stont Willem Meurs.

DeCap.Luyt. Langenhooft ut fupra.

Stont Hendrik Langenhooft.

De Luyt. Enfchede de zelve Capitu-

latie die Capiteyn Fonteyn geteekent

heeft , ik als Luytenant doe het zelfde.

Stont W. V. Enfchede.

De Luyt.Hoogen conformeerde fich

met Capiteyn Rogier. Stont dit isH.
het merk van de Luyt. Hoogen.
De Luyt. de Veen conformeerde

met Cap. Sloot, StontWillem de Veen.
De Luyt. Appelbergh conformeerde

fich met Capiteyn Rogier. Stont An-
dries Appelbergh.

De Luyt. Spyk conformeerde fich

met Cap. Merode. Stont Paulus Spyk.

De Luyten. Walterus conformeerde
fich met Capiteyn Rogier. Stont Dio-
nyfius Walterus.

De Luyt. van Heert i conformeerde
fichmet Capiteyn Rogier. Stont H.W.
van lieert.

Dis Vacndrigh Viry conformeerde
fich met Capiteyn Rogier. Stont Fran-
^ois de Viry.

De Vacndrigh LofTy , weet wel dat

het- by defe gelegentheyt onmogelijk is

defe Stadt langen tijdt te konnen defen-

deren , maar is van gevoelen dat de

krijghsorder , en de aangeboore genc-

reusheyt van fijn Majefteyt foodanigh

is , dat fijn Majefleyt aan Soldaten die

eenighfins haar eer , en eedt foeken te

betrachten, ten miniten foo goedecon-» I

ditien fal geven , als aan die gene 3. die

foo een plaats als defe is, foo fonder

ftoot of florm overgeven. Stont W.
LofiTy Vaetidrigh van Capiteyn Ger.
van Haften,

De Vacndrigh l'Efpée conformeert
met Capiteyn Sloot. Stont Abram de
l'Efpée.

De Vaendrig Reneflè conformeerde
fich met Capiteyn Rogier. Stont Theo-
dorus Reneffe.

De Vacndrigh Vioet conformeerde
fich met fijn Capiteyn Schim melpen-
nink, fonder het Vaendel niet uytt*"

trekken. Stont Nicolaas Vloet.

De Vacndrigh van Eyl conformeer-

de fich met Capiteyn ReneflTe, Stont

W. van Eyl.

De Vacndrigh Vink conformeerde
fich met Capiteyn Touleraonde. Stont
Pieter Vink.
De Vacndrigh la Plas conformeerde

fich met Capiteyn Reneflc. Stont Ge-
rard van der Plas,

De Vacndrigh Groenwegen- confor-
meerde fich met Cap. Rogier. Stondt

S. G. v. Groenwegen.
De Vacndrigh Mode conformeerde

fich met Capiteyn Sloot. Stondt Hcn-
ricus Mode.
De Vacndrigh Kuyper conformeer-

de fich met Capiteyn Merode. Stondt

Johan Kuyper.
De Vacndrigh Meyers conformeer-

de fich met Capiteyn Bleyswijk , en
Kinsky. Stont Baftiaan Meyers.

De Vacndrigh van den Broek,Vaen-

drigh van Capiteyn Fonteyne , confor-

meerde fich met fijn Capiteyn, Stonde

Jan ym den Broek. _
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De Vaendrigh van der Til confor-

meerde fich met Capiteyn BleyswJJk.

Stont Michiel Arnold van der Tille.

De Vaendrigh Nieupoort confor-

meerde fich met Capiteyn Bleyswijk,

en KiDsky. Stont Arnold Nieupoort.
De Vaendrigh Hattum conformeer-

de fich mctCap. Bleyswijk , en Kinsky»

Stont Lodewijk van Hattum.
De Vaendrigh Voller, onder Cap.

Klerk, conformeerde fich met fij n Cap.
Stont Carel van Voller.

De Vaendrigh VifTcher conformeer-

de fich met de Heere van Meerefteyn,

StontJoh. Diederik VifTer.

De Vaendrigh de Vries , onder Cap.
Broekhuyzen, conformeerde fich met
Cap. Reneflè. Stont Arnold de Vries.

De Heer Collonel Douflery ver-

ftont, dat j dewijle de meefte Stemmen
gaan , fich op goede conditien over te

geven» foo was fijn geftrengheyt daar

niet tegen , anderfins was gerefolveert

fijn uyterfte droppel bloedts daar by op
te fetten , nochmalen verftaande goede
conditien ^ dat de Heeren Staten eere

daar van hebben moeften. Stont Ie

Douflery.

De Heer Commandeur van Bafllim

kon in de Refolutie der meefte flem-
men niet rcfolveeren , alfoo hem de
plaats alleen aan betrouwt was, liever

hadde onder de Poort gehangen te we-
fèn , dan tegens fijn eere , eedt , en
plicht dufdanigh te handelen. Stont
V. Baflum.

Onder ftondt pro Copiacumfuo Origi-

nalï concordante And. Jac. Gods-
lecben Imp. Auth. Not. Vubl.fubj,

Numo. 40.

Refolutie van den Raadt van
Staten wegens Wefel,

Behoorende op Pag. ^pi.

IS voorgebracht dat Martijn van Ju-
chen,Commandeurder StadtWefel,

aan haar Ed: Mog: by memorie hadde

gereprefenteert , dat hy ingevolge van

haar Ed: Mog: aanfchrijvens in date

den II April leftleden herwaarts over-

gekomen was, en ter obedientie van

dien hadde overgelevert een bericht

van de conftitutie der voornoemden
ftaat, foo ten opfichte Van de Militie,

Magafijn als Fortificatien , met aanwij-

finge van de defeden , en de noodige

voorfieninge dienthalven gerequireert,

en nademaal haar Ed: Mog: voor een

groot gedeelte daar op albercets had-

den gedifponeert en boven dien gecom-
mitteert derwaarts , de Heeren Strik en

Aylua haar Ed: Mog: Gedeputeerden

met volkomen authoriteyt,en mits dien

fijn perfoon hier niet meerder fcheen

van eenige dienft te zijn , dat haar Ed:

Mog: fouden gelieven goet te vinden,

dat hy Commandeur fich wederomme
mochte vervoegen naar de meerge-

meltc Stadt Wefel , omme in conti-

nuatie van fijn langdurige en getrouwe

dienften , mitsgaders van fijn yver en

afFeétie ten beften van den ftaat by de

tegenwoordige occurrentie van faken

naar fijn talent , en fijne fun<5kie geam-
ployeert te worden Waar op gedeli-

bereert zijnde , hebben haar Ed: Mog:
haar den inhoudevande voorgedachte

memorie , en den yver van de Remon-
ftrant fonderling wel laten gevallen , en
is wijders goet gevonden enverftaan

midts defen te verklaren, dat haar Ed:

Mog: in getrouwe vigilantie , en goede

conduite doorgaans door den Remon-
ftrant betoont in fijne funólie eii fpe-

culatie , in 't obferveren en doen obfer-

veren van militaire ordres en difcipUne,

in executie van piaccaten en de ordres

aan hem door haar Ed: Mos,: fuc; elli-

velik gegeven,voJKomen contenterrent

en fatisfadlie genomen , gelijk haar Ed:

Mog: als noch zyn ncrrirnde , met ver-

trouwen , dat den Rcmonftrant meer
gemelte ten uyt-eyndc van fijn leven,

(n 1) en
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en ten dienfte van den Staat daar inns
vorder loffelijk fal continueren , doch
nademaal haar Hoogh-Mog; hebben
gelieven goet te vinden den Collonel
van Santen te qualificeeren , by aóte
omme als Commandeur , binnen de
meergemelte Stadt Wefel het Com-
mandement te exerceeren , met fubüi-
tutie op den Colioncl van Haften en
Lieutenant Collonel Copes by refpedi-
ve abfentie of ongelegentheyc , in con
fideratie van hoogejaren van den meer-
gemelte Remonitrant, en datdesfelfs
lichaam by de prefente conilicutie niet
was te vergen de groote en continuele
fatiges die by voorvallende ongelegent-
heydt ftaan geiupporteert te worden

,

dat den felve fich voor als noch hier in
'sGravenhage ial onthouden , omme
des gerequireerc wordende feaar Ed:
Mog: te dienen van deflelfs bericht en
conüderatien naar vereyfch van faken

,

met d;eia verftande echter dat het de-
pefcheeren van de voorfz. z&.e op den
Colionel van Santen, mitsgaders van de
fubftitutie op den Colionel van Haften,
en Lieutenant Collonel Copes voor-
noemt, in'tminfle niet en kan preiu-
diceeren aan den Remonftrant, nochte
aan defielfs functie in quaUteyt alsCom-
mandeur binnen de meergemelte Stadt
Wefel , blijvende de voorfz. funttie
van'tCommandement mot alled'eere
en praeminentie daar van depcnderende
ongekrenkt en fondcr verminderinge
by deii Remonftrant, in dier voegen
dat de exercitie van dien alleenlijk />ro

tempore verftaan moet werden gede-
mandeert te zijn aan den meergcmeldte
Commandanten refpcdtivclijk en by
prdre.

Onderflondt

Dirk Meerman.

dtUcordiert met het Regifier

J. van Slingelant»

Num». 4r.

Sententie by den Krijgs-Raadt
gewefen over Alexandcr d'HinyoJfai
Zijnde Capiteyn geweeft in 't Gu;r-
nifoen van de Sradt Wezel, Gedaan
in "t Leger by Bódegrave den 6 Au-
gufty Uij7. en publijkehjk gepro-
nuntieert.den 8 Augully daar aaa'
volgende.

Behoorende op Pag: 4,01.

ALfoo AJexander d'HmyoJfa Capi*
teyn. Gevangen alhier in het Le-

ger ovcrtuyght, en die van den Hoo-
gen Krijgs-Raadt der V^erecnigde Ne-
deriandfen gebleken 'ts , dat hy Gevan-
gen zijnde met zijne Compagnie be-
ftelt geweeft: in "'t Garnifoen van de
Stadt Wezel, ten tijde de felve in Ju-
nio laaftleden van wegen den Koning
van Vrankrijk belegert was, hem on-
derwonden heeft in plaatle van behoor-
lijke devoyren toe wederftandt van den
Vyandt gerequireert en vereyft , foo
verre Eedt en plicht te vergeten, dat hy
fijne Poft v^\7,x.^ti , groote flauwhar-
tigneyt, onluftigh te vechrenen muy-
terye betoont , en by anderen vorder
verwekt heeft j Al het welke 2:ijndc
feer leelijke en fchandelijke feyten ,

ftrckkende tot merkelijken ondienftc
en difreputatie van defe Landen , die
geenfints getollereert maar andere tea
exempel volgens den Articul-brief Mi-
litair behooren geftraft te werden.
Z O O I ST , dat die van de Krijghs-
Rade voornoemt (doende recht) den
voornoemden Atexander d'HinyoJJa^ ge-
condemneert hebben, gelijk zy den
felven condemneercn by defen , over
't voorfz is

, gebracht te werden door
den Provooft Generaal ter bequamer
plaatfc, omme aldaar door den Schcrp-
rechter geftraft te werden met den
fwaerde dat 'er de doodt naar volge , als

mede in de koftcn , en mifen van Jufti-

tie tot tauxatie en raoderatie van defen

Krijghs-
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Krljghs-Ra<3e ; Ontfeggénde den Heer
Advocaat Fifcaal van de Generaliteyt

fijnen verderen eyfch omme redenen ,

doch alles op het goetvinden en appro-

batie van Üijn Hüogheyt. Aldus ge-

daan en gefeutentieert in den Leger by
Bodegrave 5 By fijne Excellentie van
Zuylefteyn , Generaal van de Infante-

ry van het Leger en Prefident , de
Meere Grave van Styrum Major Gene-
raal van 't Leger, van de Lek, Sedle-

niczky, Almelo, Grave van Floidorp,
Collonellen ; Schimmel-pennink van
der Oye, Luy tenant Colonel, en Paul

van Arnhem Major te Paerde. Ten
overftaan van den Advocaat Fifcaal

voornoemt, by formele Krijghs-Rade
op den 6 Auguftii i6ji, ftilo novo.

Ter Ordonnantie van dm Krijgs-

Rade voornoemt.

Numo. 41.

Sententie van den Hooien
Krijgs-Raadt der Vereenighde Ne-
derlanden, jegens Johan Barton de

Mombas,

Behoerende op Pag: 46^0.

ALfoo den Hoogen Krijghs-Raadt

der Vereenighde Nederlanden ,

uyt het intendit van den Advocaat van
't Lande , midtfgaders de ftukken en
munimenten , daar nevens overgele-

vert , ten genoegen gebleken is , Dat
Sijne Hoogheyt op den 7 Junii defes

Jaars ^6l^ , Jan Barton de Mombas , ge-
wefene CommifTaris Generaal van de
Ruyterye defer Landen , jegenwoor-
digh Latitant en Gecontumaceerde

,

cxpreflelijk heeft geordonreert , de
Troupen, foo te Voet, alstcPacrdt,

te commandecren in de Betuwe , en dat

ook den Heere Velt-Marfchalk Vltrtx.

,

uyt den name van hooghgemelteSijne
Hooghcydt , by Midive in date den
thienden der voorfi, maandt , aan den

felven Momias gedepefcheert , de voor-
verhaalde ordre geiccreert heeft , foo als

ook den voornoemden Momhm het
felve Commande aanvaart , en fich in
de voorfz, Betuwe heeft getranfpor-
teert : En of wel dienvoigende den
felven Momh.ts Eer en Ecdts-halven ge-
houden , en verplicht was , alles te con-
tribueren , en verforgen , 't gene toe

defenfie van het voorfz. Qiiartier van
do Betuwe , hem aanbevoolen , noo-
digh en dienftigh hadde mogen zijn

,

midtfgaders 't felve Quartier ten uytter-
ften te defendeeren , dat hy Momhas
nochtans contrarie de voorfz. refpedti^

ve ordres, midtfgaders tegen fijn Eer

,

Eedt en plicht, in de voorfz. maande-
Junii , als wanneer den Vyandt aan den
Rhijntegens over het voorfz. Quartier
was gekomen , fich onderwonden heeft
fijne Pofte aldaar fchandelijk te verla-

ten , en aan den Vyandt volkomen
openinge, en gelegeutheyt te geven ,

omme met des ielfs Armé den Rhijn te

paflfeeren , gelijk den felven Vyandc

,

die occafie ook waar genomen heeft *

en den voorfz. Rhijn gepafTeert is ;

hebbende hy Mombas , alfoo getracht

d&(e Landen tot de uytterfte ruine , en
extremiteyt te- brengen j dai hy over de
voorfz. verraderlijke en trouweloofe
aólie, geapprehendeert , en voor den
Hoogen Krijgs-Raadt te rechte geftelt

zijnde, hangende de Proceduuren al-

daar midtfgaders dehhrante Principe ,

fich van fijne trouwloosheyt , en ver-

raderye overtuyght vindende , heeft

ondernomen , by nachte uyt fijne de-
tentie te vluchten , en uyt te breken,
midtfgaders fich met klimmen over de
V/allen, en fwemmen door de Grach-
ten van 't Leger, te falveeren. Dat hy
ook vervolgens naar Utrecht by ócn
Vyandt is over gcloopen , en fich aldaar

als noch onthoudt, midtfgaders hem
jegens defen Slaat laat employeeren.
Dat vordcrs den gemeldten ICrijghs-

(n 3) Raadt.
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"Raadt uyt de Relatien van den Pro-

vooft Generaal van 't Leger roede ge-

fien heeft , dat den voorfz. Mombas

cerft tot driemalen , en naderhant noch

ten vierdemaal , exfuper abundantiy by

openbare Trompetten en Tromflagen,

door alle de Qiiartieren van het Leger

behoorlijk ingedaaght , en ingeroepen

is , omme üch te fifteeren voor den ge-

meken Krijghs-Rade, en aldaar rede-

nen te geven van het voorfz. trouw-

loos , en fchandelijk verlaten fijner

Pofte , als mede van het ontwijken uyt

fijne detentie , het violeeren van de

Grachten, en Circumvailatien van het

Leger , het overloopen by den Vyandt,

met den gevolge en aankleven van

dien , en voorts te antwoorden op foo-

danigen eyfch en Conclufie Crimi-

neel, als den Advocaat van het Landt

jegens hem , uyt fake voorfz. foude

willen doen t en nemen ; En dat hy
nochtans niet eri is gecompareert , maar

fich heeft laten contumaceeren : Alle

het welke 2,yn faken , van zeer quaden

gevolge , en diredtelijk ftrijdende te-

gens de Placcaten , en Difcipline Mili-

tair van defen Lande, mitsgaders ftrek-

kende tot groot disrefpedl , en fchade

van den zelven Lande , die derhalven

niet en konnen geleden , maar andere

rigoureufelijk ten exempel behooren

geftraft te worden : Heeft den gemel-

ten Krijghs-Raadt, op alles rijpelijk ge-

let, en geconfidereert hebbende, 't gene

ter materie dienende was , den voorfz.

yan Barton de Mombai verfteeken van

alle exceptien declinatoir,diIafoir, en

peremptoir , mitfgaders weeren, en de-

fenfien , die hy comparerende hadde

mogen doen , en proponeren ; En
doende voorts recht, he<;ft den zelven

Momhas verklaarde, als hy verklaardt

wordt by dcfen , te hebben begaan Cri-

men Laja Ma\cfiatis , en fchulaigh te

zyn aan verraadt jegens den algemee-

ncn welvaart van den Lande : con-

demneert dien - volgende den zelven

Momhas (wanneer hy wederom mochte
worden geapprehendeert, en in handen
van deJuftitie geraken ) met de Koor-
de ge-executeert te worden , datter de

doodt naar volght ; en dewijle hy door

fijn ontvluchten fich de Juftitie heeft

ontrokken , en nu niet te bekomen is,

maar fich by den vyandt onthoudt , or-

donneert , dat des lelfs Effigie door den
Scherp-Rechtcr fai worden gebracht ter

plaatfe daar men gewoon is Criminele

Juftitie te doen,en aldaar aan een Galge

fal worden op gehangen ; Verklaren

voorts alle fijne Goederen ten behoeve

van de Generaliteyt geconfifqucert , en

verbeurt , doch alles op approbatie , en

goedt vinden van Sijn Hoogheydt. Al-

dus gedaan en gefententieert , ten over-

ftaan van den voorfchreven Advocaat

van *t Landt , ter Vergaderinge van den

Hoogen Krijghs-Raadt binnen Bode-

grave , op den i8 November 1672.

En is de zelve by hoogh-gemelte Sijne

Hoogheyt geapprobeert.

T«r Ordonnantie van defelvt.

Getekent

'^ohan Molengraaf.

Numo. 45.

Genadige Declaratie van Sijn
Majefteyt van Groot Brittanjen ,&c.
om de Onderdanen van de Ver-
cenighJe Provintien der Nederlan-
den Le aniniccren , hun zelve nevens
hareCapiraleu te Tracfporteeren en
ferelen in fijn Majefteyts Koningh-
rijk van Engelandt.

Beheorende op Fag. ^60.

Tublicctr: met hetadviie vah 6ijnfrivate%aitt.

CHARLES R.

T Aderr.ial Siin Mrjefteyt in fijn

voorgaande Declaiatie van Oor-
iogh
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ïogh tegiens de Staten Generaal van de
Vercenighde Nederlanden van den 17
Maart 167^ onder andere faken gena-

delijk heeft gelieft te verklaren , Dat by
aldien eenige Onderdanen van de
voorfz. Nederlanden , 't zy uyt afFeótie

tot fijn Majefteyt of fijn Regeeringe,
of door reden van de verdrukkinge die

{y daar vinden van hare Regeerders,
foude komen haar te vervoegen binnen
ecnige van fijn Koninghrijk ; Dat de
felve foude by fijn Majefteyt befchermt
Zyn in hare Perfooncn en hare goe-
deren ', Sijn Majefteyt verblijvende by
de zelve genadige inclinatiejegens alle

foodanigc Onderdanen van de voorfz.

Nederlanden,de welke fullen begeeren
hun zelve te verloflTen van de calami-

teyten en fwarigheden vi'aar die Lan-
den rechtvaardelijk in gevallen zyn,
door de quadeRaden van fommige van
de voornaamfte Perfoonen in de Rege-
ringe van die landen ; Heeft goedt ge-

dacht vervolgens fijn voorfz. genadige
intentie by defen verder te verklaren. *'

I. Daf^lle foodanige Onderdanen en
Inwoonders van de Vereenighde Ne-
derlanden^ van wat Hanteering , Rang,
ofConditie fy fouden mogen zyn , be-

geerigh zijnde hun zelve uyt die lan-

den te begeven,fullen hebben envoort-
aan uyt kracht van defen hebben vol-

komen verlof, licentie en permifiGe

van fijn Majefteyt, haar zelve te mogen
tr&nfporteeren , mitfgaders hare Fami-
lien , Capitalen , Goederen , en Koop-
manfchappen binnen dit fijn Maje-
fteyts Koninghrijk van Engelandt, in

wat Schepen en Vaartuygh ly fullen

goedtdunken , fonder eenige aanhalin-

ge , confifcatie , of moleftatie.

II. Dat alle foodanige Perfoonen
alhier gearriveerf zijnde binnen dit fijn

Majefteyts voorfz. Rijk fullen volko-

men vrydom hebben in hare Perfoneix

en Capitalen , en vermogen hun zelven

ta Familien te fecekn en gaao woonen

waar fy begeeren en na haar behagen »

en fullen mitfgaders volkomen vrydom
genieten in de oeffeningc van Religie
na haar eyge Confcientien , mitfgaders
alle andere Privilegiën , Immuniieyten
en beneficien die genooten worden,
en de ingeboore Onderdanen van fijn

voorfz. Majefteyt toekomen : Befon-
derlijk dat fy niet fullen onderworpen
zijn te betalen eenige Coftuymen,
Convoyen , Impoften , of andere ge-
rechten van wat nature die foude mo-
ge zyn , meerder dan die betaalt wor-
den by fijn Majefteyts ingeboore On-
derdanen van dit Rijk.

III. Tot meerder verfcekeringe in
dit particulier fal fijn Majefteyt in de
naafte vergaderinge van 't Parlament
een Ade pafTeeren om foodanige Per-
foonen, hare kinderen , en dienaars te
Naturalifeeren , en dat ondertufTchen
aanftonts en fonder uytftel de zelve ge-
maakt fullen worden , Vrye Denizens
van dit Rijk van Engelant,fonder eeni-
ge moeyten ofonkoften.
IV. Alle fulke Schepen , Barken,

Buyfen > en alle andere Vaartuygen die
ecnige van de Perfoonen hun zelve foo
tranfporteerende als voorfz. is , toebc-
hooren fullen , aangefien en gereekent
worden als Engclfch gebouwtjcn infge-
lijks effeótivelijk genieten de zelfde Pri-
vilegiën en Immuniteyten in poind:
van Commercie,Navigatie,en Coftuy-
men , als offy hadden in Engelandt ge-
bouwt geweeft, en fijn Majefteyts in-

geboren Onderdanen van dit fijn Rijk
in der daat toequamen : En by aldien

hier namaals eenige Perfoon of Per-
foonen fullen komen aan fijn Maje-
fteyt over te brengen eenige Oorlogh-
Schepen van de Vereenighde Neder-,
landen , dat als dan foodanige Perfoon •

of Perfooncn fullen aanftonts hebben
en ontfangen tot haar eygen gcbruyk
de helft van de gerechte waarde van ful-

ke Schepen , hJiar Cefchut, Ammu=-
. nitie^
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nitie }
proviGe j en andere toebehooren.

V . En rot meerder verwekkinge van
alle foodanige Matrofen , Boocsgefel-

Jen,Vifïchers, Scheeps Timmerluyden,
en andere handtwerksluyden de Zee-
vaart aangaande , die begeerigh zij n om
Zijn Majefteyts genadige gunften me-
delijden te omhelfen j So heeft het Zijn
Majcileyt noch verder gelieft hier by
te voegen , en vervolgens , by defen te

verklaren en beioven, dat alle foodanige
Perfoonen fullen bevrijt > en exempt
blijven van gepreft te worden.

VI. £n Jaatfte verklaart en belooft

Zijn Majefleyt , dat hy van tijdt tot tijdt

zijn vrye Pafpoorcen onder Zijn Ko-
ninglijke Signature fal vergunnen voor
de Perfoonen , Familien , Schepen

,

Goederen , en Koopmanfchappen van
alle foodanige Perfoonen, die hun fel-

ve in defe manier begeeren te Tran-
(porteeren ; Ja felfs convoyen te befor-

gen (by aldien het nodigh fal gevonden
wordenj om hun en hare Capitalen te

belchermen in het overkomen, tegens

eenigh gewelt of moleftatie die haar
mocht voorkomen. Vorders belooven-
de en verklarende dat tot fupplement
by gebrek van foodanige Pafpoorten ,

(waar dePerfonen dikmaals de gelegenc-

heytniet en hebben om de felve te ver-

krijgen)Zijn Majeileyt efFedluele ordre
fal Ilellen dat alle foodanige Schepen of
Goederen, die t'eeniger tijdt hier na ful-

len komen in Zee genomen te worden,
.en gedeftineert zijnde na eenige plaat-

fen of haven van dit Rijk,en rechtveer-

delijk toebehoorende , eenigh Perfoon,
£k:h felve en zijn Capitaal fpo Tran-
fporteerende in ditZijn Majelieyrs Ko-
ningrijk van Engelandt, terftondt en
fonder uytftel of delay fullen ontflagen,

en aan de Eygenaars gereftitueert wor-
den.

Numo. 44.

Miiïive van de Stadt Campeül
aan haar Hoogh-Mog.

' Beboorende op Pag: ypo.

HOogh-Mogende Heereny

Het onverwacht en fchielijko-i

vergaan , van verfcheyde Steden en

Sterkten, van den Staat der Vereenigdc

Nederlanden , heeft alle de wereldt ge-

furprenneert , en veele curieufe men-
fchen gaande gemaakt , om daar van d<

ware en byfondere oorfaken te pene-

treren, terwijl degeraeene manonvcr-
nufcighlijk alles efgualijk af-metendc

;

en natuurlijk genegen van de Regencer
qualijk te fpreken , fonder onderfcheytj

hier van de fchult geeft, aan de non-
chalance van de Politique , en de lache-

tey t der militaire Officieren , of veel eei

aan de ontrouwigheyt en 'c verraat van
beyden. Dit is de reden en oorfake,,

waarom de Heeren van de Magiitraat

der Stadt Campen , tot voldoeninge van
d'eerfle, en overtuyginge van de laatfte

foorte van menfchen , en voornament-
lijk , om aan de Provinciën , openinge
hares bedrij fs te geven, fich verplicht

hebben gevonden, uwe Hoogh-Mog;
by defen punótuciijk voor te dfagen,
en ook niet den druk gemeen te maken,
't gene voor , en omtrent hec overgaan
van gemclte Stadt ter hande genomen
en voor-ge v^allen is. Wanneer dan op
de voorlopende geruchten , de Decla-
ratien van Oorloge van de Koningen
van Vrankrijk en Engelandt , midts-

gaders de Keur en Vorlten van Geulen,
en MunÜerzijngevolght, heeft meer-
gemelteMagiftraat tot bewaringe en de-
fenfie harer ötadt, ten dienfte van den
gemeenen Staat , nodigh geacht, hare
forge principa'ijk te laten gaan over de
defecten harer Fortificatien , en van het

Magafïjn , met den aankleve van dien ,

in vaft vertrouwen , den Staat niet in
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gebreke foude blijven , in tijdt van
Doodr , haar foo veele Volk van Oor-
loge toe te fenden , als ten fine voor-

fchreven van noden foudc zijn. Belan-

gende de Forcificatien , kan men voor

de oprechte waarheyt verklaren , dat I

men foo haaft de vorft uyfde gronde i

is gcv/eeft , der felver reparatie heeft
|

aangevangen , en naar ingenomen ad-

vijs,van den Coloncl Stekke, en andere
j

des verftandige , op verfchot van de '

Stade , foodanigh doen redreflèren en
Palilïadcren, dar, niet tcgenftaande het

onverwachte opbreken van het Leger
aan den Yfiel , en het ontijdigh over-

gaan der Steden Deventer en Swol , de
iblve by na in volkomen Staat van de-

fenfie, zijn gev^'eeft : De Schot en an-

dere Poorten, Hameyen, Val-bruggen,

Slagh-boomen, Batteryen en andere fa-

ken van gelijke nature , zijn op gelijk

verfchot mede in genoeghfame ordre

gebracht. Den foberen en foo feer de-

feótueufen Staat van 's Landts Magafijn
alhier, hebben vjy in Februario jonghft-

leden , aan den Raadt van State gefon-

dcn , met gedienftigh verfoek , dat op
die nodige behoeften ten fpoedighften

ordre geltelt mochte werden, en 't felve

door onfeMedc-Raadts- Vriend d'Heer
Reyner Ganfneb , Gnt. Tengnegel,
Gecommicreerde ter Vergadermge van

haar Hoogh-Mog: met inleveringe van
memorien, inftantelijk by den Raadt
zijnde gefollicitecrt , heeft men beko-
men een refolutie , by welke geaccor-

deert wierden 6coo pondt Bus-polvcr ,

en 3 COC pondt Lonten , fonder meer

,

niet tegenftaande de Lieut. Generaal
van der Mijlen, op ordre van den Raad,
vry ruymer en op alles hadde geadvi-

feert. Vv^aar op men is genootfaakt ge-

worden , door een extraordinarisaffen-

dinge , van de Heeren Johan en Rey-
nerGanfneb, Gnt. Tengnegel , onfe
Mede- Raadts-Vrienden , nevens onfen
Secretaris Rutger van Breda, nochmaais

over 't felve fubjedl by den Raadt in-

ftantie te doen , op welk wel de Relö-
lutie echterjgelijk ook de voorige, noch
Pol ver, noch Lonten, noch Loot,noch
ook yets anders is gevoIght,onaangeficn

federt veelvoudige fommatien , en ver-

drietige foilicitatien, aan den Raadt den
Heer Meerman,tot het difpenferen van

Ammonitie van Oorloge gecommit-
teert , en den Commijs Stapelier van
der DulTen , daar over zijn gedaan.

Zijnde alfoo hoopeloos geftelt , om uyt

des Generalitetys Magafijnen yets te

konnen bekomen , hebben wy door

d'Heer Heyman Vriefe onfe Mede-
Raadts Vrient, Gecommitteerde Raadt
ter Admiraliteyttot Amfterdam , van 't

felve Collegie 26 yfere Stukken Canon
te leene ontfangen , en 4000 pondt
Kruydt :

( 't welk alles was dat men met
groote moeyte , en ook niet anders als

ftiller wijfe , konde bekomen : ) en an-

dere Ammonitie van Oorloge op ver-

fchot van de Stadt ingekocht , om im-
mers , (choon men van de Generaüteyt
hier in vvierdc genegligeert , wanneer
men met genoegfaam Guarnifoenver-
fien was : ( waar aan men oordeelde

geen redenen te hebben om te mogen
twijfFclen:) in poftuur van defenfir fich

te konnen flellen. Maar aangaande het

nodige volk van Oorloge, moeten wy
met leetwefèn feggen , dat onfe Stadt,

wordende aangeficn als gelegen binnen
den Ringh van den Yiïel , en door het

Leger aldaar, quafihtdckt, op de Lijfte

van befettingen, van Mil itie geheel on-
verfien, en fonder eeneenige Compa-
gnie is geftelt geworden , ook by 't op-
breken van 'c Leger aan den YlTcl , en
het open ftcUen van de pas in de Vc-
luwe : dat alleen vier Compagnien paar-

den , alhier weynigh dienft konnendc
doen , fonder een eenigh man te voet

,

binnen Campen zijn gefonden,in plaat-

fc de naburige Steden Zutphcn , De-
venter en Doesburgh , yder met 5000

(o) rosua-
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mannen lijnopgepropt. Hier van hare

Hoogh-Mog: den Raadt van State, Sijn

Hoügheyt de Heere Prins van Orange

,

nevens de Gevolmachtigde te velde, en
de Sradt van Amflerdam , by iterative

JVlifliven, en door meer gemelde Heer
Heyman Vriefe , nevens onfe Secreta-

ris Albert Hof, den 6 Junii by ons fpe-

cialijk daar toe gecommittcert, kennifle

2ijndegegeven,met verlbek, defe Stadt

met behoorlijk Guarnifoen enfecours

ten fpoedighften verfien mochte wer-

den , dat anders ftont onfeylbaar verlo-

ren te gaan , is by den Raadt van State

op een toegefonden Miffive van den

15 Julii eerft geantwoort , en op des

Heer Vriefen nader inttantie zijnEd:

de Refolutie van wei-gemek^n Raadt
concernerendc eenige meerdere quan-

titeyt buspolver , ter hande geftelt , dan
't fenden van eenigh volk van Oorloge
is by alle des Generaliteyts CoUegien,
mitsgaders Sijn Hoogheydt, deGevol-
machtighde te Velde en de Stadt van
A mfterdam op de onmogelij kheyt t'ee-

acmaal geexcufeert , en niet een man
herwaarts gefonden , hebbende zijn

Hoogligemelte Hoogheyt , d'impor-

tantie der Stadt Kampen voor den Staat

naukeurigblijk befeiFende , alleen hoo-

pe gelaten om de Compagnie Guarde
die binnen Aernhem wierdc opgehou-
den, IboontCagen konde werden , naar

Kampen te fenden , 't welk mede ont-

ïhan is.

Gelijk beklagh en by na gelijk ver-

fbek Goor d'Heeren Reyner Ganfneb
Gnt. Tengnagel en ]ohan Krul, Bor-

germeefters der Steden Kampen en

Swol refpedlive , den 7 Junii jongft le-

den daar toe gecommitteert , aan de

Provinrien van Vrieflandt en Stadt en
Il-nde zijnde gedaan , hebben wel de

Gedeputeerden van de eerfte by refo-

lutie van den 10 dito de Militie in hare

Provincie en omtrent Koevorden leg-

^sndc, midtfgaders het uytfchot tot ver-

feekeringe van de Steden en Forten in

Üver-Yilel en Drenthe , omtrent hare

Frontieren gelegen , volvaardighlijk

geaccordeert , en aangenomen d'ordre

daar toe noodigh ten felven dage aan da
Lieutenant Generaal Aüua op Swol af

te fenden , ook ten felven eynde aan

de Provincie van Stadt en Lande in

krachtige termen gefchreven : maar
zijn op der felver Refolutie en op de
getuyghde gelijke inclinatie van de Ge-
deputeerde Staten van de Provincie
van Stadt en Lande : ( die het nemen
barer Refolutie op *t felvefubjedl we-
gens d'abfeniie van den Heer Com-
mandant Ravenhooft excufeerden , en
tot den volgenden dagh , den ii dito

verfchoven:) gene effeden gevolght.

Den II en iz dito zijn uyt Swol en
Haflelt binnen Kampen gekomen de
1 nieuwe Compagnicn van Capiteyn
Uterwijk en Hum ; En heeft alibo het

geheele Guarnifoen beftaan in de voor-

noemde 4. Compagnien Paerden , ne-

vens die van den Graaf van Flodorf j

cafueel en fonder patent hier binnen ge-

komen , de 1 voornoemde Compagnie
te Voet , en noch een van Capiteyn
Blankfoort , die aldaar loop plaatfe en
als noch geen Wapens van 't Lant had-

de,, uyt welke ii mannen na Kijk in

de Vecht,een Fort gelegen op het Swar-
re Water , waren gecommandeerr , en
daar mede het Fort over den Yflel,

beftaande in 4 punten en hare Fhn-
quen , item de werken van de Stadt,

namentlijk 2 C^pitale Bolwerken met
hare Fauflebreien , noch vier aan de

Landtzijde , en alle de werken langhs

den YlTel moetende befet en gedefen-

deert werden , 't welk by alle de werelt

onmogelijk t'cenemaal wierdegeoor-

deelt ; Js mectgcmc'.te Stadr , na dat de

Linie van Kater-fchans to: Swol , tot

welkers defenfie men 5 Compagnien
Paerden den i j dito van hier hadde ge-

fonden , was verlaten, de fcive 5 Com-
pagnien
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' pagnien Paerden , naar haar wederkee-
ren van de voorgemeite Linie , met die

. van Capiteyn Hum te Voet , uytgeto-

gcn ; En een goet getal van liet Bif-

fchoplijke Leger , op weJke het gehee-

Je grosgereet Itondt te volgen , rot on-

der 't Kanon was genadert , voor en al-

eer onfe Gecommitteerden voornoemt
uyt Hüilandt , Vrieflandt en Stadten

Land'j refpedlive arriveren , en van
h ar wedervaren ons berichten kon-
nen, den 13 dito by accoort aan den
Char en Furften van Coin en Munfler
overgegaan. Wy willen vaftelijk ver-

trouwen u Hoogh-Mog: nevens de ge-
heele werelt Tullen uyt het voor-ver-

haalde konnen en willen oordeelen,

dat meergemelte Stadtin 't minfte niet

by onfe ichult , veel min ontrouwig-

heyc overgegeven , maar by gebrek

van Guarnifoen en andere Oorloghs
behoeften , als weerloos en verlaten,

in de handen van de Chur en Furllen

van Coln en Munfter heeft moeten
vervallen , -in plaatfe, wanneer men
nevens de naboerige Steden , met wel-

ke men tot onderftandt van de gemee-

ne faake , altijdt gewilligh en gelijk

heeft gecontribueert gehadt , voorfien

was geweeft , men bequaam hadde kon-

nen zijn tot confervatie zijner Vryheyt

en des dienll van den gemecnen Staat y

d'attacquen der Vyanden vigoureufe-

lijk af te keeren. Hier mede Hoogh-
Mog: Heeren fullen wy eyndigen , en

Godt bidden U Hoogh-Mog: te willen

nemen in zijne Heylige befcherminge.

Kampen den 3 Augufty, 1672.

Uv>f Hoogh-Mog: DieTifi-hreydwjVige

Vrienden ,

Burgermeefteren , Schepenen en
Raden der Stadt

KAMPEN, •

Ter Ordonnantie van defelve

A. van Breda , Secrets.

Item Numo. 44»'

Capitulatie van de Ridderfchap
van Over-Yiïe',metdcnBHTchopvan
Munfter, in datoden fjuly 167a.

Behoorende op Pag: 593.

VAn Godes genade Wy Chriflo-

pher Bernhardt Bifichop tot Mun-
fter, Adminiftrator tot Corvey , Burgh*
graaf tot Strombergh , des Heyligen
Roomfche Rijks-Vorft, en Heer tot

Borkeloe , &c. Doen kundt , en hier

mede te weten , nademaal door de ge-

nade des Alderhooghften , onfe tegens

den Staat der Vereenighde Nederlandt-

fche Provintien voerende Wapenen «

alfoo gezegen t zijn , dat Wy nevens an-

dere Veftingen en Heerlijkheden , ook
die Hcerlijkheyt van Over-YfTel in on-
fen gewelt gebracht hebben , engchjk
als die daar in gehoorige Steden byder
felver veroveringe , van ons feeker ac-

coort erhouden hebben j foo is 't ook
dat die van deRidderfchap,welkedoen-
maals by den anderen geweeft zijn,

ons door hare Gedeputeerden onder-
danighft voorgedragen, enteverftaan

gegeven hebben , in wat voegen zy by
den tegenwoordigen toeftant , daar de
overige Provintie in defen waar toe

de felvigeuyt kracht van de Unie fchul-

digh en verplicht zijn geweeft , hebben
laten manqueren En dewijle nu ook
defelve Provintien meerendeels onder

vreemden gewelt zijn , de Unie ielver

gebroken , en zijn gefamentlijk met
hare mede leeden daar aan niet vorder

gebonden zijn.

Maar dat daar op alle en yegelijk ge-

famentlijk en befonder hier met weten*
lijk renuntieren , en fich daar van voor
fich felven , haren . nakomelingen en
gantfche pofteriteytten eeuwigen tijden

affonderen; en daar benevens rot meer-
der beveftinge van ons , door onfe ge-

rechteWapenen op defelve verworven,
(o 2) Recht,
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Recht,vrywllligh erkennenjonfe Lanc^-

Vorftelijke Hooge Overigheyt , en wat
daar van dependeert, en den felven fich

namaals in onderdanigheyt, en fich van
nu aan ten eeuwigen tijden , door gene
oorfake of eenige toevallen der werelc

daar van feparieren te laten , maar wil-

len by ons als haren Lande-Vorflen en
Heeren, lijfen goedt op fetten.

Dat wy in genadighHen aanfien der
fclver onderdanighfter betuyginge en
fubmiffie, foowy beneven dat, in ma-
nieren voorfeyt , ons voor henen aan-

geworven en competerende Recht hier

door in genaden open aannemen, uyt
Vorftelijke milde zijn bewoogen ge-

worden ; En doch fonder praejudicien

en verminderingevanonfe Land-Vor-
melijke Hooge Overigheyt en Rech-
ten , ook met uytfluytingefoowelder
geener , welke fich tot noch toe abfen-

teeren , als welke by tegenwoordigen
Krijgen in onfer Vyanden dienften
2ijn ; foo hebben wy onfc voorgemeke
Heerlij kheydt Over-YfTel navolgende
genaden en Privilegiën voor ons en on-
len SaccefToren uyt Landt-Vorftelijke
:nacht ea rot behoudinge der gemeyne
jvelvaart , rafte en feekerheydt willen

mede deylen.

Als namentlijk dat allen en een yeder
ïngefeten de vryheyt van Confcientic
in deoudeCatholijkeen Gereformeer-
de Religie , en der felver openrlijke

exercitie fal toegelaten worden, tot dien

«ynde fal het ook den Reformeerden fo

v/eynigh aan noodige Kerken , als der

Predicanten aan betamelijke onder-
houdt ontbreeken. Soo noclitans we-
gens der Kerken eenige ftrijdt voor-
vallen mochte , fullen de Onderdanen
tot behoudinge der goeder eenigheyt
en tot beyderzijdts vernoegen fich daar

över goedighlijk onder malkander ver-

gelijken : Soo verre nochtans die On-
derdanen fich daar ov^er niet louden

, Jionnsn vergelijken , alsdan willen wy

foodanige tijdt en uuren nemen en vafti-

ftellen, dat c!e Reformeerden en Catho-
lijken haren Godts-dienft vorghlijk in

den Kerken houden kunnen : Alfop
ook nu uyt kracht tegenwoordigen
Landt- Vorftelij ken Ampt fchuldigheyt

is meergemelte onfeHeerlijkheytOver-
YfTel, en der felven Standen en Ingefe»

tenen , na allen krachten en vermogcft
weder gewclt te befchermen , en alle

daartoe nootfakelij ke middelen aan te

wenden , alfoo fullen wy ons forghvul-

digh aan gelegen zijn laten die admi-
niltration der Juftitie der maten te rich-

ten en te verordonneeren , daar mede
een yegelijken recht wedervaren , en al

het gene waar uyt tot noch toe foo veel-

voudige fcheuringe en/aöionesuytgc-
fprooten , endieautoriteytderjuftitie

tot private pafTien en onrechtveerdig-

heyt misbruykt , gantfchelijk uyt dea
wegh fal geruymt worden , tot dien

eynde wy dan eenen Cantzfeler , na
onfen Genadighften believen , nevens
acht Raden , van waar vij f ayt de Rid-
derfchap , en drie uyt de Steden , een
deel Catholijken , een deel Reformeer-
den zijn fullen , gelijk ook cencn Se-

cretarium of Griffier te ordonneercn ,

gemcent zijn , voor welke die van de

Ridderfchap en de Steden te rechte

ftaan , en de Appellaiioncs van den on-
dergerechien ingevoert en geoordeelt

worden fullen. Tot den Landt-dage

willen wy niemandt van Adel verfchrij-

ven of toelaten , de felve hebben dan

bewefen , dat zijne Voor-ouderen , in

defe of andere Provintien en Landen

,

alwaar de Ridderfchap en Landt-ftant

is , tot defelve zy verfchreven gewor-

den , en fal niemandt van nieuws toege-

laten worden , hy hebbe dan een befittc

eygendoemelijkeen AdelijkSiten Ha-
vefaat , waar van die waardie ten wey-
nighften tot ifcoo gulden monteerc.

En fullón die ten Landt-dage gehoorigc

Edelluyden • als ook den Griffier , die

Ilid-
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^idder(chap , met deflfelven Schr ijve-

ren, en eenen Deur-wachter , dan in de

Steden of op het Landt voor allen per-

foneelen fchatcingen, in fpecie ook van

inquartieringe der Militie exercpt en

vry zijn. In gelijken manieren fal een

yeder ten Landt-dage gehoorige Edel-

man Vader en Soon voor een perfoon

gereekent worden eene Havefaat , waar

van by ten Landt-dage voorfchreven

wordt , ten weynighften 14 melder aan

faat en iz koe-v/eyden begrijpen , fal

defelvc vry en fonder eenige laft ge-

bruyken , en ook dien aangaande by de

gewoontlijke her-gebrachte vryheydt

verblijven : Het fal ook een yeder ten

Land-dage voorfchreven Edelman jaar-

lijks 100 gulden te genieten hebben, tot

welken eyndc wy de Ridderfchap 8000
Rijksdaalders eens voor al toegelecht

hebben , welke wy uyt den ingewilligh-

dcn (chattingen fullen laten uytreyken,

en fal defelve toegelechte fomme uyt

bovengemelre Landt-dagen gelder fa-

hringh > en onderhoudt der bedienden^

ook noodigh voorvallenden loopen, en
tot gemeynen Landts dienften geem-
ploycert worden ; maar die gemeyne
Landts-middelen , en opkomften be-

treffende, willen wy het by.den voori-

gen beruften laten , gelijk defelve by
naeft voorige Rcgeringe ingevoert, en
geexerceert zijn geweeft, ook forge dra-

gen, dat defelve in 't kleyn of in 't groot

in genen afgangen geraken , noch ver-

ergingen, maar door goede ordre en ad-

Ejiniftration fuUen behouden worden.
. De C hargen en Ampten willen wy
aan Comparierende Edelluyden en In-

gefetenen defer Landtfchap fonder on-
derfcheyt van Religie vergeven , en
doch dat ook daar en tegen van defen

Digniteyt niemandt van onfc Overige
Onderdanen , welk fich daar toe quali-

ficecren kan , dire(5te vel indirede fal

kunnen uytgcflooten of te rugge gefet

worden.

Eyndelijk willen wy ons ook niet en
tegen flellen , maar veel meer vervoe-
gen 5 dat die Rechtmatige fchulden der
Landtfchap mogen betaalt worden , en
een yeder dcfwegen recht wedervare.
Tot oorkondt hebben wy defen met
onfen Vorftelijken Handt-teeken en
fecreet verzegelt , alfoo gefchiet in on-
fen Hooft-quartier op 't Huys ter Sche-
ren voor Coevorden den 5 Julii in 't

Jaar i6yx.

En gelijk wy na-benoemden van de
Ridderfchap , in allen als voor verklaart

bevolmachtigde Gedeputeerden Hoog-
gemelte zijne Vorftelijke Genade hier

in vervattede verklaringe in onderda-
nigheyt aannemen, enden felvendaar
voor onfterfFelij ken dank feggen , alfoo

hebben wy delen mede onderfchreveii'

en verzegelt , zijn ook eerbiedigh , en
verplicht ons hier mede daar voor , op
't verfoek van allen en een yeder onfer
principalen handt en zegel te leveren.

Gegeven op plaats en tijdt als boven*,

Onderfloftcit

Ghriftopher Bernhardr.

Ê« was met een roeden Sijden Koorde

doorgefteekcn , en dei Vbrfieri Pit'

fchaft daar opgedrukt:

Leger was geteekent en in marginc-

daar tegen gepitfeert in volgende-

geftalt.

R. van H
N. vanB.

J.B.
J.deB.
E B.B.

J. L. M.
P. van V-

H.J.G.
]. van K.
H. van H.

J. C. van B.'

D L. van K.

Van defe Onderteeké"

ninge hebhen Jich geexcü-

feert de Heeren S. A. B.

dePallavt , J. Montert^

Gerrit Sloet , en D. Ro^-'

link , Griffier.

(o 3) Kurr.or45'.
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Numo. 45.

Brief van de Staten van Uyt-
rechc , aaii haar Hoogh-Mog:

Behoorende op Pag: 628.

Hooge en Mogende Heeren.

NA dat bet Leger van den Staat den
Yffel verlaten , en tot in onfe Pro-

vincie afgefakt zijnde, fich beweften de

Sradt Uytrechc hadde gecampeert

,

hebben wy aanftondts onfe Gedepu-
teerden derwaarts gefonden , om met
de Heeren Gevolmachtighdente Velde
en Sijn Hoogheyt den Heere Prince

van Oranje te beraadtflagen , wat tot

defenfie van de Provincie , en voorna-

mentlijk tot confervatie van de Stadt

Uytrecht 3 by de handt foude konnen
werden genomen. En hebben Sijn

Hoogheyt doen verfoeken dat de felve

fich in de Stadt van Uytrecht wilde be-

geven , op dat de onileide en ontroerde

Gemoederen der Gemeente door des

felfs prefentie en aanwefen geruft ge-

ftelt , en tot het innemen van een för-

table Militie mochte worden gedifpo-

neeit , waar op des anderen daaghs

zijnde den ^1 deler Sijn Hoogheyt lich

uyt het Leger in de Stade van Uytrecht

getranfporteert hebbende, des felfs aan-

komfte van foodanige operatie en fuc-

ces is geweeft , dat de Burgerye tot ftike

gebracht is geworden , en vervolgens

by ons met eenparige toeftemminge

van de drie Leden in 't by wefen van de

Heeren Gevolmachtighden te Velde ,

en Sijn Hoogheyt gerefolveert is een

genoegfaam Garnifoen van Regimen-
ten foo te Voet als te Paerde binnen de

Stadt van Uytrecht in te nemen , en

Goedt en Bloedt ten uyttcrften ter de-

fenfie op te fetten , zijnde by Sijn

Hoogheyt voorgeflagen , dat toe vor-

dere belchcrminge van de Stadt d^eene

hclftc der Cavallerye aan 4c Vecht , en

d'andere aan den Vaartfchen Rijn ge*
campeert, en 't vordcre Gros van 't Le-
ger omtrent de Stadt geleyc en gere-

trencheert foude worden ; waar op wy
in verwachting zijnde , dat tot executie

van 't gene voorfz. de beloofde Regi-
menten binnen de Stadt den volgen-

den dagh zijnde den -^ defes foudént

worden gefonden , is Sijn Hoogheyl:
des *s morgens omtrent ten 10 uuren
gcaccompagneert met de Heere Rip-

perda Tko Burfe wederom Perfoonelijk

in onfe Vergaderinge verfchcenen , err

heeft aan ons bekent gemaakt , dat alj

voorens de Militie in de Stadt te kon-
nen laten komen , by ons foude moe-
ten worden gerefolveert , aanftondts

en fonder tijdt verlies de bemuurde
Weerdt, en de vier andere Voorfteden
te doen afbranden, 'twelkby onsge-

i
confidereert zijnde te wefen van een

' feer dangereufe executie,en de Gecom-
mitteerdens van de Stadt Uytrecht feg-

gende het felve de Heeren hare Princi-

palen te moeten communiceeren , is

Sijn Hoogheydt uyt de Vergaderingfl

gefcheyden , aangenomen hebbende
't gene voorfz. met de Heeren Gevol-
machtighden te Velde en de Gene-
raals van de Militie , noch in nader de-

liberatie -te willen brengen , met ver*

klaringe dat hy noch dien voormid-
dagh of kort na de Maaltijdt f'onfer

Vergaderinge foude reverteeren : Den
uytflagh van welke beraadt flaginge met
verlangen te gemoet fiende , en inmid-,

dels ons aangedient zijnde, dat met het

Water jegenwoordigh in de Riviere de

Lek noch een groot gedeelte onfer PrcH
vincie foude konnen worden geinun-

deert , en het itUe. door onfen Secreta-'

ris aan welgemeldte Heeren Gevol-'

machtighden te Velde , en Sijn Hoog>
heyt hebbende doen bekent maken, om
in de voorrz hare beraacüaginge mede
te v/orden gebracht. Hebben wy met

groote aiccrucie vernomen dat by Uw
HooRh-
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Hoogh-Mog: was gerefolveert , en Sijn

Hoogheyt gclafl: , het Leger uyt défe

Provincie na Hollandc te trekken ; wel-

ke Refolutie ook aanltondts ter execu-

tie is geleydt. U Hoogh-Mog: kennen
feer lichtelijk befeffen , hoe groote con-

fternacie fodanige Refolutie onder ons
gecauieert heeft , daar de felve ons noy t

gecommuniceert , of daar van eenige

notificatie gegeven was ; te meer , de-

wijle by de executie van de voorfe re-

folutie ons fclfs geweygert is de Regi-
menten op de repartitie van onfe Pro-
vincie ftaande , en om onfe Stadt leg-

gende > tot onfer defenfie alhier te laten

verblijven , onaangefien uyt de inko-

mende kontfchappen met onsbetuyg-
de , dat den Vyandt in weynigh uuren
voor de Stadt Uytrecht foude konnen
wcfen ; waar door wy dan gebracht zijn

in d'uytierfte ongelegentheyt , als zijn-

de van het Leger van den Staat verla-

ten , van ons eygen manfchapen Bur-
gerye , foo door voorige wervinge als

uytfenden van vrywillige , grootelijks

ontbloot, het platte Landt onfer Pro-
vincie door ge-efcarteerde Troupes van
'z L eger van den Staat alomme gepil-

lecrt , en alfoot'eenemaal van de Bont-
genooten geabandonneert. Wy vinden
dcrhalven ons geneccflTiteert , om te

voorkomen de totale ruine van onfe
goede Ingcfetenen , ons van foodanige
middelen te bedienen , als wy na de te-

genwoordige conftitutie van tijdt en fa-

ken de bequaamfte konnen uytvinden

,

en dienvolgende een Pafpoort offauf-

conduit verfocht en geobtineert heb-
bende 5 fenden wy defen morgen onfe

Gecommitteerden aan fijn Alderchri-

ftelijkfte Majefteyt om Sauvegarde te

bekomen , waar toe wy te meer geparft

zijn geworden , • omdat ons op gifteren

nami'-idagh in *t fekcr bericht is,dat den
Marquis van Rochefort Sondagh na-

middagh laaftleden ten 2 uuren de Stadt

Amersfoort met een confiderabel gros

geoccupeertj en de Steden Rheerierieri

Wijk alvoorens particuliere Sauvegar-

des hadde verkregen. Hoogh-Mog:
Heeren , wy hadden noyt gemeentdac
den yver die wy tot confervatie van de

gemeene fake foo in 't confenteren van
ordinaris en extraordinaris middelen j

en het prompt furneeren van de felve 9

als mede de vrywillige leeninge van foo

veelerhande behoeften van Bus-polver

en anders, tot beforginge van de Ste-

den aan den YfTel , Rijn en Waal , en
ook het Leger , by ons foo libcralijk ge-

daan , en waar in wy veele onfer Bont-

genooten , volgens de meenighvuldige

getuygeniffe van U Hoogh-Mog: felfs

hebben gefurpafleert , in dcfer voegen
aan ons en onfe Provincie foude heb-

ben worden gerecompenfeert : Maar
biddende dat den Almogendcn Godt
alles na fijn goedertierene genade noch
ten beften gelieve te fchikken , fuUcn

wy U Hoogh-Mog: Perfoonen en Rc-
geeringe in de protexie Godes bevee-

len. Hier mede,&c. Gedaan t'Uytrccht

den II Junii , 1671.

Was geparapheert ,

P. RUYSCH. n.

OnderJlonJt ,

Ter Ordonnantie van de Heeren

Staten 's Landts van Uytrecht

,

En tpoi getckivt ^

C. V. POLL.

Numo.4(J.

AdiQ van de Koningh vaii

Vrankrijk , om de Hollanders te

difponeeren tot overgeven.

Behoorende op Pag: 6^t.

Van 's Konings wegen.

SYnc Majefteyt betrachtende , ho-

grootelijks den Hemel heeft geze-

gcnt zijne rechtvaardige voornemens

,

en
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endoen advanceren de defleynen, die

gedaan heeft , zcdert zijn aankomftin
»t Vdr : En begeerende te liandelen

mee de uyttcrfte fachtmoedigheyt de
Lieden van die Provinciën , alwaar zy
baar Vidorie fal konnen uytftrekken

,

en om hunlieden te laren weten 't gunt
dit zy fullen hebben te doen , om de
3(5lien van zijne goedercierentheyt te

verdienen.

Soo heeft zijn Majcfteyt doen ver-

klaren, en verklaart mies defen , dat alle

Inwoonders der Steden (meergevor-
dert ) binnen Hollant , die fich onder
zijn gehoorfaamheyt flellen , en ont-
fangen de Militie,die hy daar goet vind

hun cce te zenden voor haar befcher-

minge en geruftigheyt, dat de felye niet

alleen foo gunftighals zy foudcn mogen
begeeren , fullen gehandelt worden,
maar ook bewaart en behouden wefen

in alle haar Privilegiën en Vryheden :

En gehecle vryheydt van Confcientie

ofgeweten, en fal haar gegeven worden
cmme openbaarlij k te oeffenen en pyt-

geven hare Religie en Geloof.

Maar in tegendeel , dat die fich niet

en willen onderftellen, 't zy wie het zy,

het ware dan door overvloeyinge of

deurfteken van Dijken , ofandere we-

gen fullen willen beproeven de macht

van fijn Majefteyt tegen te ftaammet de

uytterfte ftrafheyt fullen gehandelt wor-

den : Onderwijlen defen Vele-tocht fal

men tegens de tegcnftrevers alle ad:ien

vanvyantfchapgebruykcn , en tegena

't geene haar toekomen mochte , en

U'.anneer nu den Winter-tijdt en het Ys
lichter den toegangh fullen maken , om
alle Steden te overloopen , foo en fal

zijne Majeiteyt gants geen quarticr ge-

ven aan de Inwoonders van de felve,

mjar ordre geven dat zy gepiondert en
verbrant worden. Gedaan in 't Leger

ty Arnhem den 14 }unii 16-1.

Geïekcnt , LOUIS.
Enlagcr Le TellieR.

Numoi 47;

Protefl van Zeelandt tegens
HoUandt wegens de befendinge.

Behoorende op Pag: 6$6.

HEt rapport van de Heeren onfe
Gedeputceiilen , die Uwe Ed:

Groot. Mog: uyt onfen Name over

eenige dagen begroet^ heeft ons occafie

gegeven nader te delibereren over den
gevaarlijken toeftant van onsalgemee-
ne lieve Vaderlant,en de befendinge die

aan de twee Koningen is afgegaan , ca
vervolgens rijpelijk t'overwegen dere-
denen die Uwe Edele Groot-Mog: tot

juflificatie van dien , onfe Gedeputeer-

den hebben gelieven te gemoet te voe-

ren, en wel fpecialijk waarom^ ten fpoc-

dighftcn een Volmacht behoorde te

werden gedepefcheert , om met den
Koning van Vrankrijk te handelen :^

doch wy hebben de voorfz. redenen foo

gefondeert noch gewichtigh niet ge-

vonden,als wel die genen die de voorlz.

befendinge , en het geven van foodani-

gen Volmacht t'eenemaal komen af te

raden , gelijk wy als noch verklaren het

eene noch het andere niet te konnen
advoueren, zijnde ook een ongehoor-
de fake in de Regeeringe deferLanden j

een volmacht aanGedeputeerden te ge-

ven om met eenigh Potentaat vee! min
met een openbaren Vyandt te hande-

len , als volgens fckere Inftrudlie by
de BoBdrgenooten te vooren met on-
derlinge bewilliginge te arrefleren ; wy
moeten rondelijk feggcn , dat wy defc

contrarie manieren van doen voor feer

bedenkelijk moeten houden, en dat die

ons eert rechtvaardige apprehenfie

geeft, dat de Vyanden van den Staat

daar door fullen werden aangemoedigt

,

om de felve foodanige conditien voor

te boud'jn daar over noyt en kan noch

en magh vcrden getra(fteert , als daar

zijn de Religie, Vryheyt, en wettige

Reaee-
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"Regeeririge deler Landen. Het {laat

ons noch wel te vooren hoe dat wegens
den Koning van Vrankrijk , ten tijde

van de Munllcrfche handelingen , ver-

fochtwierde, dat aan de Papiften bin-

nen defen Lande foude werden ver-

gunt publijke oefFeninge van haar Re-
ligie, doch genereul'elijk by den Staat

afgewefen , hoe veel te meer ftaat dit nu
te vreefen , van een vidloricus Koning,
omringt van foo veel Paapfche Geefte-

lijkheyt , en fiendc foo een onverwach-
te neerflachtigheyt , alflèr nu allezints

gefpeurt wordt. De Religie is het waar-

achtige Palladium , en die koftelijke

fchat, die by de grootenGodt in den
boefem van den Staat , tot hare behou-
denilTe foo gunftelijk is gedepofiteert

,

die niet en foude konnen lijden, dat ne-

vens haar den Paapfchen Godts-dienft

publijkelijk foude werden toegelaten,

die by ooghluykinge maar te veel is

aangegroeyt, en als een Serpent in den
eygen boefem geworden,gelijk de droe-

vige ervarentheyt nu maar te veel leert.

Daar en kan noch en magh in den Staat

geen andere Publijke Religie werden
getollercert , als alleen de ware Chri-

ftelijke Gereformeerde Religie, welke
fondamentele wet en maxime foo verre

gaat , dat den Eedt van alle Officianten

cxprcflèlijk mede brenght , dat die geen
trouw fchuldigh en zy aan deStaten Ge-
neraal , die by de handthoudinge van
de voorfz. Religie niet en fullen blij-

ven. De Vryheyt is een van de kofte-

lijkftc panden, die men in de Werelt
befitten kan i en voor ons te weerdi-
ger , om dat die door foo veel goet en
bloedt van de Voor-ouderen is verkre-

gen. Alle Regenten en Onderdanen
Zijngeobligeert de wettige Regeeringe
defer Landen ftaande , en het Lichaam
van dien by een te houden , Ibnder daar

van yets te demembrercn , maar wel de
afgefcheurde Leden door alle mogelij-

ke middelen en wegen wederom daar

aan te brengen. Defe drie Hooft-faken
en konnen noch en mogen noyt eenige

materie van Tradtaat en handelinge
wefen , als alleen om die te maintene-
ren : Daarom foo moeten wy tot Uwe
Ed: Groot-Mog: waerfchouwinge en
onfc defcharge leggen, dat wy noyt toe-

laten of dulden en fullen , dat yets tot

prejuditie van dien, met wie het ook
foude mogen wefen , fal worden gehan-
delt , als gerefolveert zijnde goedt en
bloedt daar voor op te fetten. Wy hoo-
pen dat Uwe Ed: Groot-Mog: opwa-
ken fullen , en nevens ons de handt aan
het werk houden, vermidts het felve

noch foo niet en is verloopen , of het is

noch wel te redreflèeren •• DenGroo-
ten Godt , die den Staat voormaals uyt
foo veele pericuien en ellenden verloft

heeft , is noch de felve in kracht en in

vermogen,daar van wy over eenige da-

gen in de attaque die de Franfen op de
zwakke Stadt Aerdenburgh hebben ge-

daan , de efFeöcn hebben gefien , al-

waar de felve 6oco flerk , door een hant
vol volk niet alleen zijn gerepoufleert

,

maar foo ontfangen , dat die over de
400 gevangene en 500 dooden hébben
achter gelaten , en 20 Wagens met ge-

quctfte met haar te rugh genomen.Zoo
de noch overige Provinciën , Steden

,

en Fortreiïèn maar cordaat en ftandt-

vaftigh willen blijven , en de Vyanden
onder de oogen gaan , ongetwijffclt dat

meer diergeiijke zegeningen van den
Hemel fullen afdalen , tot deftrudie

van de onrechtvaerdige wapenen die

tegen den Staat gebruykt worden , en
dat ook andere Potentaten , uyt een
gemeen intrell mede gaande fullen

worden , om de felve krachtelijk te ko-
men afliftecrcn. Wy hoopen en ver-

trouwen dat Uwe Ed: Groot-Mog:
defc onfe oprechte en getrouwe verkla-

ringe , als komende van haar oudcfte en
getrouwfte Bondtgenooten , met aan-

genaamheyt fullen ontfangen , en van

(p) haar
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haar ook doen afvloeyen tot alle de Le- i

den van haar hoog-aenfienelijke Verga-

deringe , gelijk wy ook vande felve ful-

len verwagten het gene tot een gemeen
cncouragememfalkonnen dienen.

j

Waar mede Ed: Groot-Mog: Hee-

ren ; byfondere goede Vrunden , Na-
|

buuren en Bondtgenooten , fuUen wy
Godt Almachtigh bidden , dat hy u Ed:

Groot-Mog: wil nemen in fijn hey-

lige befcherminge, en der felver goede

Regeeringe voorfpoedigen. In Mid-
delburghden a^Junii 1671.

Uwer Ed: Groot-Mog: goede FrundeM,

Na£>uuren en Bondtgenooten

,

De Staten des Landts en Graaffe-

lijkheyts van Zeeiandt.

Ter Ordonnantie van de zelve ,

Juftus de Huybert.

Numo. ^g.

Nader Protefl van Zeelant te-

gensHollant. Denzi Julii, 1671.

Behorende op Pag. ó'yy.

Ede/e Groot-Mog: Heeren.

DE Heeren Staten van Zeeiandt,

onze Hoogh-gebiedende Heeren

,

hebben na haren ouden loffelijken

yver > ten beften van het algemeene

Vaderlandt, in deze gantfch bekom-
merlijke conftitutie van tijden en faken

na advenant haar vermogen foo veel

met raadt en daadt gecontribueert , als

zy hebben gemeynt dat ten beflen van

den Staat nootwendigh wierd gerequi-

reert , en onder anderen moeten difad-

voueeren , dat men zoo plotfelijk , en
fonder voorgaande overlegh , en com-
municatie met haar te houden , de
Vyanden van den Staat heeft bezon-
den , en naderhandt tot een onderhan-
delinge met den Koning van Vrankrijk

een pouvoir , fonder eenige limitatie

gegeven , daar op dan voorflagen en

prefentatie zijn gedaan, diedevoorfz.

Vyanden tot grooter advantagie heb.

ben gedient. De Heeren Staten van
Zeeiandt hebben U Ed: Groot-Mog:
over defe gantfch bekommerlijke faki

door hare Gedeputeerden op den 26
der voorleden maandt doen begroeten

,

en naderhandt den 19 daar aan volgen-

de over het felve fubjedl hare goede , en
cordate intentie , nader by Miffive be-

kent gemaakt 1 daar by de hooghge-
dachte Heeren Staten het niet en heb-

ben willen laten ; maar goet gevonden
U Ed: Groot-Mog: voor dederdemaai
door ons te laten begroeten , en naar

Vrient-nabuurlijke toewenfchinge van
alle Heyl en Zegen over hare Regee-
ringe en Perfooncn , nochmaal te dc-
clareeren, gelijk ak wy in den naam
van de hoc^hgedachte Heeren Staten

onfe Principalen declareeren by dezen,
dat de felve noyt eenigh gehoor fullcn

geven tot het maken van een Vrede
met den Koning van Vrankrijk , of
met wie het fuude mogen wefen , tot

prejuditie van de Vryheden, Privile-

fien , en Wettige Regeeringe defer

.andcn y die allenthalven moeten blij-

ven in haar geheel , nochte tot nadeel

van de Ware Chriftelijke Gerefor-
meerde Religie, fonder daar van eenige

portie over te geven , door eenige li-

berteyt aan de Papilten toe te ftaan ,

die door een beklagelijke conniventic

maar al te groot is geworden , en
daarom veel eerder behoorde te werden
ingebonden

;
gelijk de hooghftgedachte

Heeren Staten mede noyt fuUen refol-

veeren tot het overgeven van eenige
Eylanden , Steden of Frontieren , fon-

der de welke die koftelijke Panden van
Religie en Vryheyt niet en foude kon-
nen werden geconfervecrt , maar den
geheelen Staat met de felve door fooda-

nige ontrouwe en lache Adtien in een
genoeghfame flavernye geprecipiteerr.

De Heeren Staten van Zeeiandt iiillen

veel
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Teel eerder het perijkel van het verflin-

dende Swaart uytftaan , als haar aan

foodanige Aöien Ichuldigh maken,
wachtende en vertrouwende op Godts
genade en byltandt. En nadcmaaldaar
toe de menfchelijke middelen moeten
werden gebruykc , lbo fullen de Heeren
onfe Principalen, foo veel in haar is,

alles by de hant nemen , waar door eeni-

ge Peaningen fullen konnen worden
by een gebracht , om de Militie te Wa-
ter en te Lande te helpen betalen , de
I rentieren te voorfien , en de Geal-
lieerde te voldoen, niet twijffelendeof
de Heeren Staten van Hollandt en
Weft-Vrieflandc , die foo grooten en
gezegende Provintie onder haar heb-
ben , lullen niet vertragen haar daar in

na haar gewoonlijkcn yvertenuytter-
ftcn teevertueren. Het is medenoodt-
fakeüjk, dat met overlegh en gehoort
het hooghwijs Advijs van Sijn Hoog-
heyt den Heere Prince van Oranje , de
Militie te Lande, die door het trouwe-
loos overgeven van foo veel Steden en
Fortreflen foo feer is vermindert, en
daar van ook een gedeelte fonder repar-

titie fludlueert , nader werde geregu-
leert en in een goeden ftaat gebracht

,

en wel befonderhjk 's Lants Vloot met
meerder Schepen en volk verfterkt

:

Doch boven al dat de Regeeringe wel

blijvegeconftitueert; tot welken eyn-
de j de Heeren Gedeputeerden van
Zeelandt oordeelen dat de 4. Provin-
tien van Hollandt , Zeelandt , Vries-

landt , en Stadt en Landen daar toefpe-

cialijk by een behoorden te komen, om
gefamentlijk, niet alleen devooraan-
gctogen gronden te leggen , en de noo-

dige voorfieninge van alles te doen,

maar den anderen nader te verbinden

om Goedt en Bloedt daar voor op te

fetten.

Defe faken, Ed: Groot- Mog: Hee-

ren , die zijn foo important en noodt-

fakelijk voor de confervatie van het

lieve Vaderlandt, en diergekochte Vry»
heyt, dat die tegenwoordigh de gedach-
ten van de Regeeringe alleene behoor-
de te occupeeren , en fullen derhalven
de Gedeputeerden van Zeelandt tot n»-
der gelegentheydt referveeren U Ed:
Groot-Mog: eenige faken van de Jufti-

tie voor te dragen , diedendienft, en
welftandt van de Provintie van Hol-
landt en Zeelandt particulierlijk con-
cerneeren. In den Hage den zi Junii >

167».

Uyt den Naam van de Extraordi-

naris en Ordinaris Gedeputeer-
de van Zeelandt.

Was getekent ,

P. de Huybert.

Numo. 49.

Sententie van Mr. Jacob
van der Graaf.

Behêorende op Pag: 6j^.

ALfoo Jacob van der Graaf, jegen-

woordigh gedetineerde op de

Voor-poorte van den Hove van Hol-

landt , voor den felven Hove buytea

pijne en banden van yfere bekent

heeft , dat hy op Dingsdagh voorleden

8 dagen, zijnde den ii defer maandt

Junii , 'savondts ten huyfe van fijn Va-

der hebbende gegeten , en met zijn

Broeder Pieter , Adolph Borrebach , en

Cornelis de Bruyn , te famen de klokke

half elf uuren uytgegaan zijnde , gefien

hebben dat 'er noch licht was in de Ka-

mer van de Heeren Staten van Hollant,

en dat by die occafie gefeyt is door den

voorfz. Borrebach , dat de Staten noch

vergadert waren , en dat dieshalven

daar noch mede was den Raadt-Penfio-

naris de Wit, hem uytmakende voor

een Schelm en een Landt-verrader

,

voegende daar by , dat men hem be-

hoorde aan kant te helpen , en dat ook

(p i) 'tfelve
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'c feive by hunluydcn opgenomen zijn-

de, fy met den anderen hebben geloot

,

wie de ecrfte foude zijn die de aggrdfie

foude doen , en dat tot tweemaal 't lot is

gevallen op Cornelis de Bruyn , en dat

de oorfake , waarom fy voor de tweede

maal geloot hebben, is geweeft om dies-

wille,dat fy meynden datter in de eerfte

reyfe abuys was begaan, dat dieshalven

ook de voornoemde de Bruyn de eerfte

is geweeft die den Raat-Penfionaris ge-

aggrefleert heeft , na dat alvooren , of

door Borrebach of door de Broeder van

hem gevangen de Flambeau uyt de hant

van den Dienaar van den Raat-Penüo-

aaris wai genomen en uytgedaan ; en

dat het felve is gefchiedt op de plaatfe

,

ïuftchen de Voorpoorte en het Schavot,

en dat onderturfchen fijn gevangens

Broeder en Borrebach met de Knechts

befigh xijn geweeft , en dat een van de

knechts hem op de loop begeven heeft

,

dat doen fijn Broeder hem gevangen en

de Bruyn , die met den Raat-Penfiona-

ïis befich waren , te hulpe is gekomen

,

dat als doen den Raat-Penhonaris on-

der de voet is geraakt, en dat fijn gevan-

gens Broeder op het lijf van den Raat-

i^enfionaris is gevallen,en dat hy gevan-

gen doe hem een quetfure met fijn mes
jïifijnfchouder heeft gegeven , 'cwelk

hy naderhandt heeft wech geworpen

,

«n dat hy fijn Degen nieten heeft uyt-

getrokken, om dat hy die niet van doen

hadde, maar dat het felve Rapier in de

laboullie uyt de fcheede is gevallen , de-

wijl hy te wijt was, zijnde de felve die

hem op de Voorpoorte is vertoont , en

het felve gedaan hebbende , dat fy gefa-

mentlijkzijn heen gegaaRjfonder dat hy

gevangen eenige menfchen had verno-

men : dat hy gecBe redenen weet,waar-

omme hy 't felve feyt heeft helpen per-

pctreren, als om dat hy van Godt verla-

ten was. Dat hy gevangen, vermits den
voornoemden de Bruyn in fijn handt

gequetft was , verfochc is , om te gaan ,

gelijk hy ook gedaan heeft, naeenerf

Do6lor Breugel, woonende in de Mo--

le-ftraet, ten eynde hyeens ten huyfe

van Levijn van Dijk , woonenre al-

hier by de Luyterfe Kerk , wilde kom-

men , en dat hy met den voornoemde'

Breugel aldaar zijnde gekomen , de fel-

ve als doen het Verbant aan de voor-

noemde de Bruyn heeft gedaan : Dar
hy de Sak met liukken den Raat-Pen-
fionaris afgenomen, ten Huyfe van den
voornoemde Levijn v/el heeft gefien

,

alwaar zijn Broeder en de voornoemde
de Bruyn haar retraidte hadden geno-

men, maar dat hy niet en weet , by wien"

de felve Sak genomen is, en dat hy al-

daar een Mantel van den voornoemde'
Levijn heeft genomen,- die hy om ge-'

hangen heeft, met de welke hy ook gc-^'

apprehendeert is. Alle 't welke zijnde fa-

ken van fecr quade confequentie , die in^

een Lant vanjuftitie niet behooren ge-

leden , maar andere ten exempele ge--

ftraft te werden. SO IS'T,dat 't voorfz.

Hof met rijpe deliberatie van rade

doorgefien en overwogen hebbende j

alle 'c gene ter materie dienende is.

Doende recht in den name en van we-
gen de Heeren Staten van Hollandt en
Weft-Vrieflandt , verklaart heeft, en

verklaart mits defen den voorfz.Gcvan-

gen begaan te hebben Crimen \x(x'

Majeftatis : Condemneert hem midt$'

dien gebracht te werden tcrPlaatfe.daar'

men alhier gewoon isjuftitie te doen,
en aldaar ge-executeert te werden met'

den Swaerde , dat 'er de doodt na volgt^.

en verklaart alle fijn Goederen gecon->

fifqueert. Gedaan in den Hage by de
Heeren en Meefters Adriaan Pauw,
Heer van Bennebrock, Praefident, Al-

brecht Nierop , Willem van Goes,
Heere van Bouchorflenburgh , Corne-

lis Fannius, Heere van Oudt-Haerlem,
Frederik van Lier , Cornelis Baan en

Mattheus Gooi , Raadtsluyden van

Hollandt ,. en gcpronuncieert op do
Audiëntie



Audiëntie van de Rolie> den apjunii

,

I» kenn'tjfd v*n my >

A D R. P O T S.

Numo. 50.

Refolutie van de Vroedt-
fchap der Scadc Dordrecht.

Behoorende op Pag: 681.

XX/ Y ondergefchreven Vroetfchap

,

^^ goede Luydcn van den Achte,en
Minifters der Stadt Dordrecht , verkla-

ren by defen te Renuncieren , en af te

güan het Eeuwigh Edi<3: , en vervolgens

bijne Hoogheyt den Heere Prince van
Oiangie te verklaren va^ defer Stadts

wegen tot Stadthouder. En verders op
den fel ven te confereeren alle fooda-

nige Digniteyten, Qualiteyten en Aan-
fienlij kneden , als oyt fijne Heeren
Voor-Vaderen Hooghlofl. Mem. ge-

had hebben. En laatftclijk dat wy fijne

gemeldte Hoogheydt difpenfeeren en
ontflaan vandcnEedc, die fijn Door-
luchtige Hoogheyt tot het niet ontfan-

gen van: 't voorfz. Stadthouderfchap ge-

daan heeft.

ASlnm Je» 19 Junii , i C^i*

Numo. iyX.

Refolutie van de Staten van
HoUandc , tot onderlinge difpenfatie
van den Eedi op 'c Eeuwigh Edid.

Behsrrende op Pag: ö'<?4.

OP 't gemoveerde van de Heeren
Gedepureerdens der Steden, Haar-

lem,Leyden, Rotterdam, en andere Le-
den van haar Ed; Groot-Mog: Verga-
dcringe ^ is goec gevonden en verflaan ,

dat om by dcfe bekommerlijke con-

ftitutie van tijden en faken , de Steden

van defe Provintie te bcquamen tot het

aanftellcn van een Stadthouder , de Le-

den malkandcren fullen difpenfeeren',

gelijk (y difpenfeeren midts defen , van
den Eedt by haar luyden en alle andere
aan de Vergaderinge participerende,ge-
daan op het Eeuwigh Edi£t , by Refo-
lutie van haar Ed: Groot-Mog: in date
den f Auguftii 1667. gearrefteert ; ftel-

lende malkanderen in defelve vryheyt
en faculteyt , die haar tot het aanftellerï-

en eligeeren van een Stadthouder, voor
dato van het voorfz, Eeuv/igh Ediét
heeft gecompeteert.

Numo- ^ 2:

Refolutie van de Staten van
Hollandt , om de Generaliteyt te'

difponeeren tot het verleenen van de
vrye maclït over de Patenten aan
den Heere Princè van Orangie.

Behoorevde op Pag. (^94.

BY refumptie gedclibereert zijnde

op de propofitic by de Heeren Ge-
deputeerden der Stadt Leyden , uyt den
name en van wegen de Heeren hare
Principalen alhier ter Vergaderinge ge-
daan , en in voorgaande Notulen onder
date den 17 der voorfz. maant fehrifte-'

lijk geinfcreert : Is goedt gevonden en
verfi:aan,dat van wegen haar Ed: Groot-
Mog: ter Generaliteyt de fake daar hee-
nen fal werden gcdirigeert, teneynde
als noch op den Heere Prince van
Orange , Capiteyn Generaal over de-

Militie van de Vereenighde Nederlan-
den , by ampliatievan des fclfslnüru-

dtie moge werden geconferecrt tot'

kennclijken wederfeggen toe , foodani-

gen vryen macht en authoriteyt over
de Patenten en andere faken tot dC'

voorfz. Militie fpedteercndc , als de
voorgaande Heeren Prince van Oran-
ge , fijne loffelijke Voor-Ouders als-

Stadthouders en Capiteyn Generaal ,.

ten refpede van de voorfz. Militie heb-
ben gc-excrceert.

(P3) l^um:



Kefolutie van de Staten van
Hollandt . om den Heer Prince van

Orange te eligeeren tot Stadthouder.

B
Bekoorende op Pag'. ^9^.

Y de Leden generaal en eenparige

inclinatie getoont zijnde , omme 1

den Heere Prince van Orange , nade- !

maal by refolutie van den eerften defer

Joopende Maant Julii , op huyden by

refumptie ter Vergaderinge van haar

Edele Groot-Mog: gearrefteert , goet

gevonden en verdaan was , dat , om by

defe bekommerlijke conftitutie van tij-

den en faken de Leden van defe Pro-

vintie te bequamen tot het aanftellen

van een Stadthouder , de felve malkan-

deren , en alle de genen , die den Eedt

op 't eeuwigh Edidl gedaan hadden j

volgens refolutie van den 5 Augufti

1667. van den felven Eedt gedifpen-

feert, en malkanderen geftelt hadden

in de felve vryheyt en faculteyt, als haar

tot het aanftellen en eligeren van een

Stadthouder voor date van het voorfz.

eeuWigh Ediö hadde gecompeteert,aan

te ftellen en te eligeren tot Stadthouder

defer Provintiej hebben de Heeren van

de Ridderfchap en Edelen , mitfgaders

de Gedeputeerden van de Steden , uyt

de naam en van wegen de Heeren hare

Principalen, goet gevonden en gerefol-

veert , den hoogh gemelden Prince van

Orange aan te ilellen en te eligeren, ge-

lijk Sijn Hoogheytby haar Edele Groot

Mog: aangeftelt en ge-eligcert werdt

by defen tot Stadthouder, Capiteyn Ge-
neraal en Admiraal over de Militie van

defe Provintie te Water en te Lande,
met alle foodanige digniteyten en waar-

digheden , als de felve voor defen by de

Princen zijne Voor-ouderen hoogh-
lofFclijker gedachteniiTë bekleet zijn ge-

-weelt : dat mede van wegen defe Ver-

gaderingh aanftondtc een aanfienlijké

Staats-gewijfe deputatie aan zijn hoog-
gemelde Hoogheyt, fal afgaan, omme
aan den felven de voorfz. digniteyten

en waardigheden te offereren ; ten wel-

ken eynde verfocht en gecommitteerc

zijn, gelij k verfocht en gecommitteerc

werden by defen , uyt de Ordre van de
Ridderfchap de Heere van Duyven-
voorde : de Heeren Hallingh , Dcy-
man, Onderwater, van Zanen , de.

Graaf, van der Tocht , PeCTer , van der

Lijn , de Gjoot , Admiraal , Borgemec-

fteren van de Steden Dordrecht , Haar-

lem, Delf,Leyden,Amfterdam,Gouda, •

Rotterdam , Alkmaer , Hoorn en Enk-
huyfen ; en werden mede de voorfz.

Heeren Gedeputeerden geauthorifeert j'

omme uyt den naam en van wegen
haar Edele Groot-Mog: fijn hooghge-

melde Hoogheyt te difpenferen en te

ontflaan, gelijk den felven gedifpenfeerc

en ontflagen werdt by defen van den
Eedt, die den felven tot het niet ontfan-

genen aannemen van 't voorfz. Stadt-

houderfchap gedaan heeft. Is laatftelijk-

mede goet gevonden en verftaan , dat

van wegen haar Edele Groot-Mog: ter

Gcneraliteyt de faake daar heenenfal

werden gedirigeert , ten eynde , hoogh-
gemelde Heere Prince van Orangie tot

Capiteyn Generaal en Admiraal over

de Militie te Water en te Lande van de^

Vereenigde Nederlanden aangeftelt en
geeligeert mach werden ; en dat by
Ampliatie van des felfs Inftrudie moge
werden geconfereert op fijn hooghge-

melde Hoogheyt (tot kennelijk weder-

fcggen toe ) foodanigen vrycn machü>

en authoriteyt over de Patenten , en an-

dere faken tot de voorfz. Militie fpedle-*

rende , als de voorgaande Princen van

'

Orange, fijne loffelijke Voorouders,als'

Stadthouders en Capiteynen Generaals

ten refpede van de voorfz. Militie heb-

ben gecxerceert : dat mede Sijn Hoog-
heydt van den Eedt , die den felven

ter
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tet Generaliteyt gedaan heeft tot het

niet ontfangen en aannemen van 't

voorfz. Stadihouderfchap , by haar

Hoogh-Mog: mach werden gedifpen-

feert en ontflagen.

Num». J4.

Brief van Sijn Hoogheyt aan
de Hollandtfche Steeden.

Behtorendeop Pag: 6g6.

NA dat de Heeren Staten van Hol-

landt en Weft-Vrieflant ons door

een aanfienlijke Staats-gewijfe Deputa-

tie hebben doen bekent maken,dat haar

Edele Groot-Mog: ons hadden believen

tan te ftellen en te eligeren tot Stadt-

houder van deProvintie vanHoUandt
en Weft-Vrieflandt ; midtfgaders tot

Capiteyn en Admiraal Generaal over

de Militie van de felve Provintie te

Water en te Lande , met alle foodanige

digniteyten en waardigheden , als de

felve voor defen by de Princen onfc

Voor-ouderen bekleedt zijn geweeft

:

Hebben wy gcmeynt van onfe eerfte

en voornaamfte voorforge te zijn , onfe

gedachten te laten gaan , hoe en in wat

voegen het refpedt van de Regeeringe y

en de rufte van de goede Ingefetenen

van het Landt, door bequame middelen

herftelt , en voortaan behoorlijk ge-

maintineert fal konnen werden. En als

wy de fake in den grondt wel hebben

ingefienen bevonden , dat de ongeluk-

ken , de welke het Godt den Heere be-

lieft heeft aan den Staat van het lieve

Vaderlandt te doen overkomen door de
progreffen , dewelke den Koning van

Vrankrijk met zijne Wapenen onver-

wacht gedaan heeft tot in het herte van

't Lan dr , voor een groot gedeelte ver-

oorfaakt door de trouwloosheyt en de

lacheteyt van de foodanige Bevelheb-

bers , Officieren en Soldaten t de welke

d'eerftc en principale Poften op de

Frontieren 'van 't Landt waren aanbè-

trout , daar door eerft een groote ont-

fteltenis , en vervolgens een generale

impreffie in de gemoederen van de

menfchen hebben veroorfaakt , als of de
Regenten van de Provintie van Hol-
lant en van de Steden van dien , de fa-

ken van 't gemeen niet hadden doen
hanthaven met foo veel ernft en trou-

we als 't behoorde, en dat die verkeerde

impreffien aanleidinge hebben gegeven
tot verfcheydecommotien en bewegin-
gen van 't volk in eenige Steden van
Hollant , daar door 't refpeö: en de ge-

hoorfaamheyt, de welke d'Onderdanen
aan haar hooge en wettige Overheden
fchuldigh zijn , vervallen en gevilipen-

deert is : Soo hebben wy tot bereykinge

van onfe falutaire intentie , geoordeelt

feer dienftigh en nootfakelijk te fullen

zijn, dat wy voor eerft die forge aan ons
nemen, om na verdienfte en met rigeur

te doen ftrafFen alle die gene , de welke
fchuldigh fullen bevonden werden aan

de vooriz. lacheteyt en trouwloosheyt

,

om aan een ander te dienen tot exempel
van het toekomende.
Dat wy ook aan alle de wcrelt betuy-

gen , dat wy geene kenniffe ter wereldr

,

ook felfs geene opinie en hebben,dat'er

eenige Regenten van de Provintie van

HoUandt , of van de Steden der felver

fouden zijn, de welke tegen eer of Eedt
haar fouden hebben vergeten , om door
verraat , corrcfpondentie met de Vyan-
den van den Staat, ofmet eenige andere

OHbehoorlijke middelen yet te hebben
gedaan of ondernomen, het welk tegen

de plicht foude zijn van een eerlijk of
trouw Regent, en dat wy by gevoigh

moeten verklaren , dat wy niet alleen

niet en konnen toeftaan , maar ook ab-

folutelijk difavoueren alle de licentieufe

meneës , de welke in verfcheyde Steden

noch tegenwoordigh ondernomen wer-

den , en dat wy 4'aanleyders enfauteurs

van de felve ftrafbaar houden in den
hoogk-
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hooghften graat, als perturbateors van

de gemeeneruft. Maar evenwel gelijk

ons ooghmerk is d'authoriceyt en de

macht , dewelke U E. competeert , aan

d'eene zijde foo veel in ons is , te her-

flelien en te maintineren , en aan d'an-

dere zijde de ruft of de welftant van de

Gemeente te bevorderen, 't welk bcyde

in dele perplexe conftitutie van tijden

en faken ten uyterften fchijnt gerequi-

recrt te zijn : Soo fouden wy wel mee-

nen, dat met vigoureufe Placcaten voor

het toekomende tegea alle foodanige

moetwilligheden , ongehoorfaemheden

en tumulten op nieuws foude bchooren

voorficn te wejden , met fware pecu-

ziiele en corporeie ftrafFen tegen de

Contraventeurs. En mogen U E. fich

verfekcren dat wy de handt daar aan

fullen houden , dat de felve met alle

ernft , proratitude en nadruk werden

gcmaintinecrt en ter executie geftelt, en

dat wy in der daat daar toe Tuilen ge-

bruyken de autoriteyt en macht, de wel-

ke de Heeren Staten van HoUandt en

Weft-Vrieflandt op ons in de voorfz.

qualiteyt hebben believen te confere-

ren. Daar door dan onder Godts gena-

digen zegen detroublen geweert, en de

gehoorfaemheyt herftek , en d'Onder-

üanen weder gebracht tot het betalen

van de ordinarife en extraordinarife La-

tten , de welke tot verval van de exceffi-

ve onkoflen van den Oorlogh albereyrs

uytgefchreven zijn , en noch van tijdt

tot tijdt uytgefchreven lullen moeten

werden , met een volkoraen eendracht,

en met een manlijke courage de verdere

gedreygde invafien van den Vyantge-

weert , en het lieve Vaderlandt , onder

Godcsgenadigen zegen , tot zijn vori-

gcn floriffanten ftaat herftelt moge wer-

den , daar toe wy gaarne alles fullen toe-

brengen , watinonfe macht of vermo-

gen is. Wy beveelen hier mede.

Inhtl Le^tr bj^oieiraven Den t Jhlti l6li.

U E. goerwiUigc Vncndt,

Numo. j^.

Requefl der Burgerye van Mid-
delburgh aan hare Magiftraat.

Behoorende op Pag: ^99.

i. np E verfoeken wat Refolutien te-

X genwoordigh genomen zijnby
haar Ed: Mog: Heeren Staten van Zee-
landt, midt^aders vifie encopycdei;
zelver notulen.

1. De Stadt krijght geen notulen voor na fchcf
den van de Staats-Veigadciiogen ; als dan viue

daai ran te doen.

2, Wat kenniflc de Regeeringe
heeft van het Tradaat , 't welk cuffcheQ

Vrankrijk , en de Vercenigdc Provin-

tien mochte onderhanden zijn.

2. Geen kenniiTe altoos, maar dat HoUandt de 1

Heer van Odijk forceeidc mede te gaan. BydreT-j
gement anders de Vloot op te ontbieJen, enocl
Piovintie van Zeelandt ontbloot te laten.

|

5. Seffie voor cenige uytdeBurgc-'
rye in'tCoUegie van Middelburgh te

hebben, tot weeringe van alle wantrou-

[

we : Maar gemerkt het rapport van

onfc Gecommitteerde de Burgerye niet

I
agreëcrt, infonderheyt deweygeringc

I

van de SefTie inU Ed: Achtb. CoUe-
gie, foo verfoeken fy dat over het feifde

benefFens de voorgaande , haar wordt

j

contentement gegeven.
?. Dcnieuwe Stadthouder zal na goet vinden in

I alle Staats-Rcgeeringen konnen vcrandciingen

maken, enallc t'rivilegienherftellcn.

!

j

De vordere po'mllen waar over zy fatis-

faltie verzoeken , zijn ,

I, -p^ E notulen na te fien in wat con-U ditie , of qualiteyt Sijn Hoog-
heyt den Heere Princc van Oranjen is

verkooren tot Stadthouder deferPro-

\

vintie.

i
1. Sal door den Druk gemeen gemaakt worden,

j z. Een dadelijke befendinge te doen
' aan Sijn Hoogheydt , met Notificatie

{

yan het promoveeren van fijn Edelheyt

i

tot het Stadthouderfchap met twee van

1

de voornaamfte Perfoonen uytde Bur-
I gerye , 1
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gcrye, om kennifle te hebben van fa-

ken, gelijk tot Rotterdam, Gouda,
Dort en Schiedam , gefchiedt is.

X. Zal gctchiedcn Staat s-gewi]ze: Eenige Bur-

gers genegen zijnde SijnHooghcyt IC begroeten ,

lallen vooifchrijven v an den Staat konnen hebben.

3. Cito de Provintie van Zcelandt

in alle noodige defenfie te brengen , by-

fonder het Eylandt van Walcheren , te-

gensde aanllagen van den Vyandc , fpe-

ciaal op Rammekens , den Haak , Ar-
-ncmuyden, daar by alle Ingefetenen

defer btadt haren dienft prefenteeren : 1

OokdeFrontier-fteden , Bergen, Sas
j

van Gent, en voorts alle van Vlaande-

ren en Brabant , de Ammonitie-huyzen
behoorlijk te voorfien , en op de i'ro-

viande te letten.

3. Vigilccrcn Wy daagh en nacht tothet Foitifi-

ceeten, de Werk-luydcn daar toe noodigh , moeten
kaar by de Gecommitteerde Raden addrefl'eeren.

Over 't Sas heeft Sr. Meertcns en WJUcms con-

tentement gedaan.

4.. De Gevangene van de Vyandt
geen vryhcyt te geven , op datfe geen

Meefter van de Gevangen-huyfen en

worden : Dat de felve ook werden ver-

deelt in andere plaatfen buyten der

Stadt.

4. Raakt de Gecommittceidc Raden die het

. tappen verbieden moeten.

.5. Dat de Burgerlijke Wacht werde

. geregcert uyt de Burgers Capiteynen

,

en verdeelt ini4.Compagnien, en op
den ouden voet als voor deien.

5. Zal verandert weiden tegcns Magiftraats

Tcranderinge.

6. De Sleutels van de Stadt te wer-

den gegeven in handen van de Hooft-

wachL

6, De Hooftwacht zalze op en af-brcngen , en

7ondet bun kennilTe geen Poorten, noch boomen
te openen.

7. De Booraen buyten de Stadt te

werden afgekapt , en gebruykttotPal-

lifladen beneden de Wallen , infonder-

heydt geftelc Paliffaden boven op de

Wallen, achter ofop de Borftweerin-

gen , ook ordrc te itellen op de Bakens

,

• Kruyt en Kogels , de Bateryen te laten

bewaren mcf een Man , tot befcher-

minge van het Kruyt , op dat het Ka-
non niet in flukken en fpringt.

7. Alvoorcns moeöen de Burgers Speelhovcn,

en'anders geween rijn.

8. Zorgc te dragen voor de Finan-

tien, en op dat de befte en gcvoeglijkfte

middel, dat de Penningen in de WuTel-

bank, dat Kooplieden en Burgers kaf-

fen mede mochte worden ontfangcn ,

en betaalt op den ouden voet : Ook dar

den Intreft op den Leenbank mochte

voldaan werden.
8. De Kooplieden tot dit redres vetfocht , bc-

neftcns de Kies-heeren.

9. Te forgen dat 'er water in de Vefle

konde loopen , dat feer noodigh is.

j>. Hiertoe werden alle watergangen geflopt

,

om des noodts zijnde, het verzochte te doen.

10. Dat al het Hout by de Slijk-

poort behoort binnen de Stadt te leg-

gen 5 om in cas van noodt de Vyandt Cfc

beletten van 't gebruyk.
jo. Een Hout-tuyn is gcordonncett buyten te

maken,

11. By den Ontfanger Generaal te

verfoeken , om te weten wie fijn Obli-

gatien van fijn Comptoir in 6 Maan-
den herwaarts heeft ingetrokken , die

Penningen weder ten Comptoire te la-

ten brengen , om dat 'er middelen mo-
gen wefen , waar door den geracynea

Vyandt werde geftuyt.

II. Dependeert aan de Staats regceringe.

12. Dat door eenige uyt de Burgers

refumrie worde gedaan over het cohier

van de 500 Pcnnmg , en yder getaxeert

na fijn middelen , en vcrfoekt die Pen-

ningen behoorlijk werden geadmini-

ftreert.

II. Prefenteeren viGc aan de Kooplieden ca

Kies-heeren.

13. Dat alle Tradtementcn van nu

aan fullen ophouden voor de tijdtvan

eenjaar, tot dat men (al ficnhoehct

met den Staat fal afloopen.

13. Dependeert aan de Regceringe -van Staat,

de F^ tadt zal het inbrengen.

14,. Dat de Gemeynte falkiefenuyt

haar x a 3 Perfoonen benefFcns de The-

(q) fau-
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fauriers , om Scaats-middelen te verfor-

gen , alle werken die gemaakE_wor4en
te menageeren.

>4 Zullen op aüeStaJts befiedingen bun ad-

vijt en goetv inden Hiogen leggen.

U £ Aehtb. gelieve fonder verder

tijdt-verlies de Burgers defer Stadt

de voürfz. poiudten in te willigen
,

als zijnde óeCe noodcfakelijk en re-

delijk , opdat de onderlinge vre-

de beveftighc , het befte van ons
lieve Vaderlant werde vervordert,

't Welk doende, &c.
^
NB. 't Geen met klecne letters onder yderAt-

ticul ftaar , wierdt tot antwoordt tocgcvoeght.

Numo. jö.

Nader verzoek van de Bur-
gerye van Middelburgh aan

hare Magiftraat.

Behoorencie op Pag: 699.

DE Kooplieden , Burgers , en rc-

fpedlive Gildens de^er Stadt, ovcr-
fien en overwogen hebbende de Apo-
ftille by U Ed: Achtbaarhedcn op hare
verzoeken op den 7 dezer verleent, en
geen volkomen contentcment hebben
konnen vinden inde refcriptie van U
Ed; Achtbare aan haar gedaan. S O O
I S T , Dat zy luyden andermaal te rade
geworden zijn , haar aanU Ed: Acht-
bare te demonftreren', in welke Poin-
^en zyluyden nader contentcment be-
geerden, ten deeleom U Ed; Achtbare
ook voor te dragen eenige gantfch noo-
dige Verfoekken , welke zy niettwijf-
felen en willen, of fullen vanUEd:
Achtbare als t'eenemael redelijk en
noodtfakelijk ingewillight werden.
De Poinclen waar over zy nader

contentcment zijn verfoekkende , zijn
defe naarvolgende.

; .: j *'l jn;
-

"P
Erft , alfooU Ed: Achtbare op haar

;X-<;eerfte vcrfoek by hun overgegeven
.Kequefte gedian (waar by zyluyden
yerfocht hadden kenniOè te hebben

,

wat Refolutien by de Ed: Mog: Heercn
Staten van Zeelandt jegenwoordigh ge-
nomen zijn; hebben gelieven te Apo-
ftilleren , dat de Stadt geen Notulen en
krijght voor na 't Icheyden van de
Staats Vergaderinge , en dat U Ed:
Achtbare ais dan vifie willen doen ^ daar
op feggen Sy geen volkomen conten-
tcment te konnen nemen , alfoo zy niet

alleen verfocht hebben vifie en Copye
van de Notulen op óeCe Staats Verga-
deringen genomen , maar ook verfocht
hebben vifie en Copye van alle de No-
tulen, geduurende defen geheelen Oor-
loge metVrankrijk cnEngelandt, ter

Staats Vergaderinge genomen;van wel-
ke Notulen de Stadt, op 't fcheyden
van yder Staats Vergaderinge, Copye,
volgens h voorfz, Apoftil , bekomen
hebbende , foo kan Copye van dien by
U Ed: Achtbare lichtelijk vergunt wer-
den ; weshalyen zy als noch vifie en
Copye , uyt de Notulen geduurende
defen Oorloge gehouden zijn, verfoek-
kende na 't fcheyden van elkke Staats

Vergaderinge Copye en vifie van de
gearrefteerde Notukn.
Ten tweeden feggen zy met de Apo-

ftil , op haar derde verfoek aan U Ed.^

A chtbare gedaan , contenrement geno-
men te werden , mits verfekert zijnde

door een Acle van beloofde Commu-
nicatie.

Ten derden, hebben zy in geenen
deelen vergenoeght geweeft , met de
Apoftil , op het vijfde van de verdere
verfoeken, by haar aan U Ed: Achtba-
re gedaan , waar by U Ed: Achtbare het

veranderen en reduceren van de Bur-
gerlijke Wacht, in 14. Compagnien op
den ouden voet , hebben geprolongeert

tot het vermaken van de Magiftraat ^
maar verfoekken als noch dat U Ed:
Achtbare de fclve veranderinge ,aan-

ftonts, fonder verder tijdt verlies, fullen

gelieven in te willigen , en ook gelie-

ven toe te öaan , dat de Burgers , Capi-

tcyncn.
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teynen , Lieutenanten, en Vaaadragers,

na der Burgeren contentement , in hare

Wijkkeji, by U £d: Achtbare fullen

verkoren werden ; als zijnde in conforr

mité, het oude gebruyk en redelijk. '

?

'

Ten vierden , hebben de felve geen

volkomen contentement konnen ne-

j

men met de Apoltil op haar fevende

verfoek by haar Requeïle vermeit , be-

helpende dat alvoren^UEd: .Achtbare

op 't felfde verïbèk konden ^poftil
vergunnen , oï't Telvige inte williged>

cerft de Speel-hoven der Burgeren en
anders mochten gcweeft zijn j doch

j

verklaren als maar de noodige vopr-

I

forgh op de Advenucs van ons Landt.

v/erdt gedragen ;, dan te vreden te zijn

dat haar verfoek ,. nopende hetafbou-
' wenderBoomen, en ftellen der Palle-

faden , in ftate werde gehouden , t9t

verder preflantc noot. ,'
,.

,',

Ten vijfden., werdt contentement
genomen m^t de Appi^il van U Ed:

Aphtbarep,p hun achtfte verfoek by de
felvc.Requefte gedaan , mii5 dat tot re-

dres van Wiffel en Leen-bank de Per-

foonen aldaar ^enomineert , aanftonts

tot or^derfoek van faken werden gead-

mitteert.

Ten feftenjheeft hun vreemt gedacht

dat U.Ed;. Achtbare inge.erden , dat hjet

elfde verfoek van de Staats Regeeringe
<^ependent was, en dat daar in by U Ed:

.Achtbare niet en konde werden voor-

fien i want nopende het gene uyt de

Leen-bank gelicht is, daar van kan de

Regeeringe aan de %irgers contente-

ment geven» en.nqpende het gene by
den Ontfanger Generaals is gelicht, kan

door U Ed: Achtbare gedemonftreert

werden daar 't behoort, en by UEd:
Achtbare verfocht dat den Heer Ont-
fanger.iVander Stringe daar van ope-

ninge te doen , wierde geordonneert.

Ten fevenden , feggen de felve Bur-

geren i met de Apoftil op hun twaalfde

verfoek gedaan ,
geen contentement te

{
konnen nemen, maarteperfifterenby
't verfoek van de vifie van Quohieren
aldiar verfochtjen dac lUico aan de Com-

.
miÏÏarifen uyt.de Burgerye, hier van
contentement gelchiede.

Ten achtflen , foo en konnen zy
geen comentement nemen met de A-
pqftil op hun dertiende verfoek ver-
leent; want zy van' \J Ed; Achtbare niet

alleen over Staats, maar ook over Stadts

Ampten hebben verlocht, dat de felve

voor den tijdt van een Jaar fouden op-
houden , en geene van *t voorleden Jaar

en fouden betaalt werden , foo dat zy als

noch zijn verfoekkende , dat U Ed:
Achtbare byproviüe van hare Stadt

gelieven tebeginnen , en hare Gecom-
niitteerde Raden fulks gelieven bekent
te maken , en van de verdere Steden
't felve ten beften van den geheelen
Staat gelieven te verfoeken , onder re-

ferve nochtans , dat hier onder niet

's Landts en Sradts Dienaars , maar al-

leen de Regenten fullen begrepen zijn.

Ten negenden, feggen geen conten-
tement te konnen nemen op de Apo-
ftilpp hun veertiende verfoek verleent,

behelfende dat de Burgeren op alle de
Stadts beftedingen hun advijsengoet-

dunkken fullen piogen feggen : maar
verfoekken als poch dat U Ed: Acht-
bare,achtervplgens de oude Cofluyme ,.

gelieven toe te ÏTtaan , dat twee a dry

Perfoonen uyt de voornaamfte der Bur-
geren , fullen wefen niet alleen by de
Befteedingen, die gedaan fouden mo-
gen werden j maar ook dat die mede als

Threfauriers fullen fitten, om notitie te

houden , wat Penningen ontfangen en
uytgegeven werden y en waar de felve

belenden.

Dé TotTtólen , loelke Sy van VEd: Acht»

irare als noch hoven en behalven de bo-

yenfchreven zijn ver/óekkendeyzijn de/e:

np En eerl\en, Datter uyt de Burgeren
-*- een of twee fullen mogen ftaan

Cq 2} over
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over de Monftcringe van de Militie, of

den Commiffaris geordonneerc , op

poene van Caffatie nauw reguard op de

lelve te nemen , op dat de Capiceynen

geen occafie en hebben , om het Lande

langer ce verkorten.

Ten tweeden, dat tuflchen Vliflin-

gen en Rammckens cenige fterkte wer-

de gemaakt.

Ten derden , dat de Rampaarden en

Affuyten op Rammekens leggende, die

meeil verrot ofontftukken zijn,behoor-

lijk werden gercpareert , en bruykbaar

gemaakt, en dat 't felve van kruyten

loot behoorlij k werde voorfien.

Ten vierden , dat de Kies-heeren in

't toekomende de verkiefmge fullen

doen volgens de Wetten en Ordon-
nantien.

Ten vijfden , dat yder perfoon foo

buytenalsin deRegeeringe niet meer

als een Officie fal mogen bedienen.

Tenfefden, dat de Kiefers een Offi-

cie fullen bedienen , volgens de privi-

legie.

Ten fevenden , de leges op de Wees-
kamer , en andere Comptoiren werden

vermindert, en op den ouden voet ge-

bracht.

Ten achtftcn , dat ook de fubalterne

maar een Officie fullen mogen bedie-

nen, ten ware maar een Officie maar

50 ponden vlaams konde opbrengen,
dan noch een ander te mogen hebben.

Ten negenden , dat Monfr. Laurcns

Udemans maar een Officie fal blijven

behouden, en dat hy van 't Regiffcreren,

en af-fchrijven van de Brieven niet

meer en fal genieten als Monfr. Aer-

jnout Rademaker voor defen heeft ge-

sloten.

Tentbienden, wert welexprefTelijk

yerftaan dat Monfr. Louys Jolijt, niet

jneer en fal bedienen als een Officie

,

en ook niet meer voor falaris (al genie-

ten als zijn Voorfaat genoten heeft , en
dat de vordere bedieningen aaa an»

dere eerlijke Borgers fullen werden
verleent.

Ten elfden , dat voortaan geen Offi-

cién fullen mogen gegeven werden ,

aan Heere Knechts , ten ware defelve

Inboorlingen en Burgers kinderen wa-
ren , maar dat defelve fullen moeten ge-

geven werden aan oude Borgers , of
hare kinderen , die daar toe bequaam
fullen gevonden werden.

Ten twaalfden , dat generalijk daar

bequame en eerlijke Borgers , een am^c
of aanfienlijke Chargie zijn verfoek-

kende , dat daar mede geen vreemde
voor liaar flillen mogen werden gebe-

neficeert , foo dat altijdt Borgers en In-

boorlingen voor vreemde fullen gepre-'

fereert moeten werden.

U Ed: Achtbaregelievenfonderver-^

der tijdt verlies uyt-flel of delay de^

Koop-lieden, Borgers, en Gildensdefer'

Stade over de eerfle Pointen nader con-

tentement te geven , en de verdere ver-5

foekken als noodigh en redelijk in té>

willigen , op dat de onderlinge VredIS»

en rufte tuflchcn U Ed: Achtbare eil^

hare Borgers en 't befte van ons lievé •

Vaderlandt bevordert werde. 'c Welk

'

doende &c,
, ^

^^

Gefien enGefifen ck' nevsnfgaêitde "Re^

quefi met de Vo'inte» èn verjoekkei^

daar inne vewat^ is naar deliberatie^

omme te behouden de gemeene Hufte j
goet-gevonden en i<erfiaan teconfen'

teren , foo geconfent^ri tterdt by de-

fen in de r^peïi'fbe verjöekken •, ten

defen gedaan: ^éfum te» Rade den

II Judiiójz.

My prefent

^erneut Citerr.

Num«i'

I
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Numo. 57.

Brief van dtn Koning vanEn-
gelandc aan Sijn Hoogheyt. UyC

Witthal den 28 Julü , i6-jz.

Behooreiide op Pag'. yi6,

, MYN NEVE.
MOnfieur van Reede , my hebben-

de rapport gedaan van den qua-

den ftaac , daar inne Ghy zijt gebracht

,

ben daar over feer gevoeligh geweell

,

maar 't gene my aller meeft bedroeft, is,

dat Ghy fchijnc te hebben een appre-

henfie, als of ik minder zorge, en af-

feöic voorU hadde als voor dezen , Ik

bidde, dat Ghy gelieft veriekertte zijn ,

dat het zijn apprehenfien (onder eenig

fondament, en buyten alle reden, maar

daar-en-tegen dat Ik hebbede felve te-

dere genegentheyt , en het felve refped

voor U Perfoon dat Ik oyt gehadtheb-

be , foo ten opfichte van Ü eygen waer-

digheyt , als ten reguarde van 't bloedt ,.

daar van Wy beyde participeren i ook

en hebbelknoyt vergeten eenige van

de minfte goede dienften , dielJ Vader

in lijn leven my heeft bewcfen, waar

van de verbimeniflen alcijdt fallen blij-

ven gegnveert in de grondt mijns her-

ten. Gelieft doch te gclooven, alhoe-

wel den jegenwoordigen toeftandt van

faken My niet en heeft toegelaten met

U te mogen correfpondeercn, en mijn

defleynen en tradtaren te commimicee-

ren ,• dat Ik in alle handelingen , die Ik

hebbe aangegaan, metden Alderchri-

ftelijkften Koningh altijdt hebbe ge-

tracht Uwe intereffen ie avanceeren

,

foo veel als het de natuur van de hande-

linge eenighfins heeft konnen toelaten.

Deinfolentien en continuele machina-

tien tegen my van die gene , die eenige

tijdt herwaarts foo grooten diredtie heb-

ben gehad aan 't Gouvernement der

Vereenighde Nederlanden 3 hebben

my genoodtfUakt my te moeten ver-

binden met den Alderchriftelijkften

Koning (de welke ook heeft het felve

fubjedt van klachten tegen haar) ten

eynde alleen wy fouden mogen ter ne-

der werpen de onverdragelijke groots-

heyt der Louvefteynfche Faótic, en
ons te verlekeren voor diergelijke in-

fulteofbefpottingen. Het vertrouwen

dat Ik hebbe op de vriendtfchap van
d'Alderchriftelijkften Koning, de af-

fectie die Hy voorU Perfoon heeft , en
fijne averfie tegen de gene de welke

haar getoont hebben te wefen mijne

Vyanden foo wel als d'uwe , bel00ven
my een goeden uytflagh van alledefe

verwerringen inU reguard ; en in cas

d'Inwoanderen van die Provintien in

tijdtó hebben geconfidereert haren mis-

flagh , en aan U hadden geconfereert

de felve authoriteyt en digniteyten y
waar mede uwe Doorluchte Voor-va-

deren foo lange tijdt , en foo waerdigh-

lijk voorfien zijn geweeft, foofoudca
fonder twijfFe! , gemelten Alderchrifte-

lijkften Konmg en wy gebleven zijn in-

een volmaakte en vertrouwde vriendt-

fchap met de voorfz. Provintien. Niet:^

te min ik ben vry voldaan van 't gene de
Gemeenten van die Provintien nu on-
langhs hebben gedaan , U verkooren

hebbende tot haren Sta^thouder. En
alsikfal gefien hebben, dat de affaires

gebracht zijn in alfulken ftaat, dat het

niet meer fal zijn in de macht van de

felve Violente fadie of van een andere 3.

alfoowel malitieufc, om te diffolveren

en vruchteloos te maken 't gene men.

als nu heeft gedaan , en dat Ik fal kon-
nen mijne Onderdanen bevrijden van

de oppreffie en injuricn , die fy foo laia-

gen rijdt hebben moeten lijden, loofai

ik trachten te protegeeren U en Uwe
Vrienden , en al mijn kracht infpanncn

by mijnSchoon-Broeder, den Alder-.

chriftelijkften Koning, om foodanigea

eynde aan defe verwarde faken te ge-
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vèn , dat de geheele vverek fal konnen
fien de particuliere Ibrge, dieikdrage

"«ioor U Perfüün , en war regüard ik om
U'.vent willé fal nemen vöor^het intreft

vèn de voorfz. Provintien; Eyndelijk

kan ik U verfekeren , en Gy fuk valte-

lijk moeten geloven , dat ik altijdt heb-

bs alle bedenkelijke goede inclinatie en

intentie ten Uwen befte , die Ghy fou-

det konnen wenfchen j én dié c'alièri

tijden lullen konnen betuygen , dat ik-

ben en fal wefen

,

Mijn Neve j

U wsl geafFeöioneerde Oom

,

EnwasOnderteksnt .

Ch AR LES ReX.

Numo, 58.

- Nader Tradaat tufTchen
Vrankrijk en Engelandt.

Behoorende op Pag: 7x2.

HEt favorabel fucces , waar mede het

Godt belieft heeft foo te Water
als te Lande , te zegenen de Wapenen
van de Koningen van Vrankrijk en
van Groot Brictannien,die de felve zijn

geobligeert geweeft aan :e nemen te-

gens de Staten Generaal der Veree-
nighde Nederlandtfe Provintien , heb-
ben gemelte Staten bewoogcn ter felver

tijdt Gedeputeerden te fencien aan bey-
de deHoogh-gemelte Koningen, om
aan de felve te doen voorllagh van Vre-
de , en te vernemen op watequitable

conditien defelve aan haar foude wer-
den geaccordeert. Haar Majefleyten
van Vrankrijk en van Groot Brittan-

nien, beyde van een en de felve afïedlie

geraakt zijnde totdcgemecne rufte, tn
prefererende door dit motif fo weerdig
aan goede en groote Princen een eer-

lijke Vrede voor een Oorlogh , waar
van de beginfelen foogelukkigh zijnde,

in 't vervolgh niet minder glorie be-

loofde, en foude ook fich niet ongeerne
verftaan hebben tot de Propofitie, die

aan haar gedaan foude zijn geweeflby
defelve Staren,maar dewijlede vriendt-

fchap fcer naeuw is tufTchen hoogh-ge-
melte hare Majefleyten , hoe'Wel de
banden van 't Tradlaat, dat haat ver-

knocht heeft tot defe entreprife haar

geeft een en; de felve geeft in de.Rcfo-

lutien , die de fdve mogen nemen , om.
den Oorlogh te eyndjgen ,, of om de
felve te continueren , fulks dat fy ook
aanftonts aan malkanderen foude com-
municeren de Deputatien , die aan haar

gedaan foude werden by de gemelute

Staten , om door een gemeen ct^nce/r.

over een te. komen , op wat : maniere
men defelve foude hebben te ad mitte-

ren , en de propofitien te reguleren , en
dewijl in een rencontre van foodanige

importantie den Koningb van Groot
Brittannien heeft geoordeelt tot wel-

flandt van de fake noodigh te zijn , dat

met den eerftcn bekent gemaakt wiert

hetfentiment van fijn Alderchriflelijk-

fte Majefteyt,als ook van gelijke die van,

hoogh-gcmelte zijne Majcfteyt door,

perfoonen die men fulks voikomentlijfc

betroude j foo heeft de felve daartoe
genomineert tot zijn Extraordinaris-

Ambafladeurs by zijn volmacht van den
21 Junii des tegenwoordigenjaarsden
Heer Hertogh van Bukkingam , zijn

eerde Stalmeefter , den Heer Grave
van Arlington zijn eerfte Secretaris

van Staat , en d'Heer Vicomte de Hal-

lifax van zijn Secrete Rade , en met ge-

lijke volmacht van den 22 des felven

Maant Junii den Heer Hertogh van
Monmouth , dewelke aan zijn Alder-

chriftelijkfte Majefteyt hebbende voor-

gedragen de fmcere en ftantvaftigege-

negentheyt van de Koning haren Mee-,
fter om te blijven vereenicht by d'eerfle

verbinteniflc, ende gevonden hebben-

de in zijneAlderchriftelijkfteMajefleyc

geen
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geen minder difpofitie van niet te fe-

pareren hare Intereflen in 't Tradaat

van Vrede , dat foude konnen werden

gemaakt , foo zijn de felve over een ge-

komen in de volgende Articulen met

d'Heeren Marquis deLouvoys, Raat

van den Alderchnftelijkfte Koning in

alle zijne Raden , Commandeur en

Cancelier, Grojt-meefter en Surinten-

dent Generaal van de iPoften van

Vrankrijk , Secretaris van Staat en van

lijne ordres, en d' Heer ArnoutChe-
valier Seigneur de Pompone, Raator-

dmaris in alle zijne Raden , en mede
Secretaris van Staat en van zijne ordres,

als genomineerde CommifTarifen en
Gevolmachtighden tot defe fake by
hooghgemclte zijne Majefteyt , van ge-

lijke verfien metJesfelts volle macht.

1.

Hoewel het vertrouwen van beyde

de Koningen loodanigh is, dat na de

Parole aan malkanuen gegeven by het

Tradaatvan den . » . . • ,van

niette fullen maken noch Vrede rioch

Treves met de Staten Generaal fonder

gemeen confent van hare Majeftey tt n,

en fonder óe^ felver, volkomen fatif-

faótie:, echter piet te min ten eynde
-geenede minft? hoope overblijve van

. haargemeene Vyanden,ommeop wat
quaai Fondament 't felye foude mogen
Zijn, haar Inteireft van malkander te

fcheyden, hebbe fiqh op nieuw geen-
gageert by dit jegenwoordige Articul

van niet te fullen hoprien naar eenige
voorftellingq yarirVxecJe., fopdcr 't felve

aanftontf aan den anderen te con>mu-
•Jïicerenj en niet te fullen aannemen
eenige aanbiedingen , ^die feparatelijk

, tot , hare advantagicn feude rppgen

. werden gedaan , noch eenige, f%tisfaéfeie

d&nnemen»ten zydeB.aijderen Kpning
alvoo/ens foude welen voldaan vanj 't

geene, aan hem foude zijn eegeven.
II.

..' Daartoe beloovcn ook gemelde Ko-

ningen tufTchen haar beyde te fullen

accorderen' foodanige Condicien , op
dcv/elke-n zy wel een Vrede foude wil-

len fluyten, die aan d'een end'ander
zijde feker en eerlijk foude zijn, ook
de handt niet te fullen leggen aan eenig
accommodement met gemelde Staten
Generaal , ten zy dat gemelde Condi-
tien aan haar fullen zijn geaccordeert.

III.

En op dat dit vriendelijke accoort
van Verbinten iflTe en onderlinge Inte-

reft , niet ülleen foude mogen werden
beveflighi ooor defejegenwoordige Ar-
ticulen, maar ook niet geignoreert by
gemèldte Staten Generaal, foo fullen

hooghgemelte Majefteyten de noodige
ordres geven, omme aan de Gedepu-
teerden van de felve Staten bekent te

maken , die nu by haar zijn, of door
foodanigen anderen wegh en middel,
als zy fullen oordeelen beft te zijn, dat

hare intereften als ook hare fatisfadliea

niét konnen werden gefepareert , con-
firmeren de gemèldte Koningen door
het tegenwoordige Tradlaat alle het

gene, dat voor defe is gearrefteert en
getcekent , tufïchen hun beyde , op den
11 Februar.y des tegenwoordige Jaars j

't welk'zy op 't nieuw belooven , te ful»

len obfervcren en maintineren in alle

zijne pointen.

IV.
En belopyein de gemelde Heeren^

CommifTarifen van zijn Alderchrifte-

lijkfte Majefteyt aan d'eene zijde, en
d'Heereii Extraordinaris Ambaffadeurs
van-Groot-B rittannieh aan d'andre zij-

de , uyt krachte van hare Volmachten ,

van te fullen doen ratificeren en agrce-

ren by dé Koningen hare Meeftersdefe

, tegenwoordige Articulen, en daar vaa
. rcfpediveüjk uytwiflelen de Ratifica*

",tie binnerieen Maant.

Gedaan en gearrefteert in 't Leger
totHeefwijkden lójunri 1672..

E»
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E» zijrf iefe Artkulen mderteekent hy

d'Hertogh van Bukkingam, Grave van
Arlington , en dtn Vuomte de Hallifax ,

yimhajjadeurs Extraordinarti van zija

Majefieyt van Groot Brittajinien , uvt

krachte van der felver Volmacht van
dato II 'Junii van V tegenwoordige

£n was onderteekent

(L. 5. ) B U K K I N G A M.

{L.S.) Arl I ngt ON.
{L.S.) Hallifax.

En hetft ingelijks defe Artkulen geteekent

den Heer Hertogh van Montmout^ mede
Extraordinarit AmbaJJadeur van zijn

Koninklijke Majefieyt van Groot Brit-

tanvien j uyt kracht van zijn Volmacht

van dato iz der /e/ver Maant Junii

Hier onder medegeftelt.

Was geteekent

(L.S.) MONMOUTH.

Ev heU>en mede defe Articulen geteekent

d* Heer Martjuis de ttouvois , en d'Heer

Fompone , Commilfarijfen van zijn Al-

^fr-ChrijlilijkJle Majejhyt, uyt krachte

'van der Jelver volmacht hier ondcrge-

fielt.

Was geteekent

{'L.S) L E Tel LI E r.

\l,S.) A r n a u d t.

Num©. 79.

Eyfcli van Vrankrijk en
Engelandt.

Behiorendeop Pag: jir.

J.

DAt dePlaccatcn voor defen byde
Staten Generaal gemaakt, footot

Verbodt van de Brandewijnen en
Franfe Wijnen , binnen de Vereenigde

Provinüen , als ook tot het bekften van

nieuwe Impofitien op deWaren,Koop
manfchappen en Manufaöuren var

Vrankrijk, fuUen werden ingetrokken
Dat binnen den tijdt van drie Maanden
falv/crden gemaakt, een Tradlaat van

Commercie tuflchen zijn Majefteyt en

de gemelte Staten , daar in ook fal be-

grepen werden een Reglement tufTchen

de Compagnien van Ooft en Weft-
Indien van Vrankrijk , en de Compa-
gnien van de voorfz. Indien van Hol-
landt.

II.

Dat niet alleen in 't toekomende in

alle de Vcreenighde Provintien fal zijn

vryheyt, maerook een publiquecxer-

citie van de Catholicjue , Apoftolique

Roomfche Religie,in voegen dat in alle

de plaatfên,daar meer als eene Kcrke'is

een gegeven fal werden aan de Catho*

lijken, en ook aan haar vergunt een

Kerk te bouwen in de plaats daar geen

weien fal ; en ondertuflchen de lèlve

Kerke noch niet fal wefen volbouwt

,

aan haar Luyden werden toe geftaan

publijke Godts-dienft te plegen in de

Huyfen daar toe gebuurt , of anderfmts

tot defen efFedlie. Dac by gemelte Sta-

ten Generaal of yder Provintie in 't par-

ticulier , uyt de goederen , die certijdts

hebben behoort aan de Kerkejof ander-

üncs een behoorlijk penfioen fal wer-

den gefourneert aan de Priefter of Pa-

ftoor van yder van de fclve Kerke.

III.

En dewijl de Gedeputeerden van ge-

melte Staten Generaal , die gefonden

zijn geweeft aan zijn Majefteyt , den

feiven particulicriijk hebben verfocht

,

dat defelve by 't maken van een Vrede,

het Lichaam van de feiven Vereenigde

Provinciën wilde laren in foodanigen

ftaat,als defelve tot nu toe zij n geweeft ,

doch om zijn Majefteyt te geven ee-

nige wiftelingen voor deConqueften,

daar mede Godt tot op defe uure geze-

gent hadde de rechtvaardigheydt van

zijne

I
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zijne Wapenen, foo offereerden zy aan

de fclve te cederen in recompenfe van

iic Provinciën , Steden en Plaatfen by
zijn Majefteyt aireede geoccupeert,

andere Landen , Steden en Plaatfen

,

die aan gemelte Staten by Spangien zijn

gecedeert geweeft , 't zy in Vlaanderen

of in Brabant : Sijn Majefteyt alrecde

JMeefter zijnde van drie geheele Pro-

vintien , in 't getal van die feven Pro-

vintien , als ook van eenige Plaatfen en
Poften in Hollandt , heeft wel gewilt

,

om de voorfz. Provintien te behouden
by hare Unie,doen wedergeven 't gene
airedein de felve Provintien door zijn

Wapenen hadde geoccupeert , uytge-

nomen het gene hier na lal werden ge-

feght , en lulks op volgende Conditien.

IV.
Dat de voorgemelte Staten aan zijn

Majefteyt fuUen cederen generalij k alle

de Provintien , Landen , Steden en
Plaatfen , die defelve befitten in Vlaan^

derenen in Brabandt, en aan haarzijn

gecedeert by Spangien , uytgenomen
alleenlijk Sluys en het Eyland van Cad-
fanc.

: V.
' Sullen gemelte Staten aan zijn Ma-
jefteyt ook cederen , de Stadt Nimme-
gen met alle d'appendentien en depen-

dentien van dien , het Fort Knodfen-
burgh , het Fort Schenkkenfchansen
het gedeelte van de Provincie van Gel-
derlandt > gelegen aan dees zijde den
Rhijn in 't reguard van Vrankrijk, mitf-

gaders het Kylandt van Bommel , de

Stadt Bommel , het Eylandt en Fort

van Voorne, het Fort St. Andries, het

Kafteel van Louvefteyn , en het Fort

Crevecceur,
VL

Van gelijken fuUen gemelte Staten

aan zijn Majefteyt cederen de Stadt

Grave met alle de appcndentien en de-

pendentien , en fuUen aan de felve we-
der geven in volle eygendom de Stade

en 't Graaffchap Meurs , om daar van te

difponercn na zijn Majefteyts welge-
vallen, met die conditien, dat de felve
Staten daar voor fatiffaöie fuUen geven
aan den Prince van Orangien , en de
felve fchadeloos liouden wegens het
voorfz. Graaffchap en andere Plaatfen ,

Landen en Steden, toebehoorende ge-
melte Prince , en aan zijn Majefteyt
geremitteert.

VIL
Dat de Staten fullen cederen alle het

recht , dat de felve gehadt hebben of
foude mogen hebben te pretenderen

,

op de Plaatfen die zijn Majefteyt van
de felve Staten heeft geoccupeert in 't

Rijk , en dat ook gelijke Ceftien fullen

doen in 't faveur van de Prince en Gra-
ve van Ooft-Vrieflandt , van alle d©
rechten, hoe de felve genoemt foudc
mogen zijn , die zy foude mogen heb-
ben of pretenderen op de Plaatfen , die
zy occuperen in des felfs Landt , en
namentlijk op de Stadt Embden , het
Fort Lieroort , en de Eylerfchans, van
waar zy fullen te rugge roepen haar
Guarnifoenen.

VUL
Dat het fal vry ftaan aan de Onder-

danen van zijne Majefteyt te pafteeren

en repafteren van de voorfz Steden en
Plaatfen , die aan den felven fullen wer-
den gecedeerr, door alle de Landen van
gemelte Staten Generaal, foo ter Zee,
als te Lande , Rieviercn en Canalen ,

hoedanigh die genoemt fouden mogen
werden, fonder te wefen fubjeét wegens
hare Koopmanfchap, Bagagie, Munitie
van Oorlogh en vivres , aan eenige vifi-

tatie,nochce becalinge van eenigh recht

nochte impofitie , hoedanigh die gc-

naamt mochte wefen.

IX.
De Staten Generaal fullen haarobli-

geren , van te fullen wederom geven
aan de Ordre en Religie van Maltha, de
Comraanderyen , die bevonden fullen

(r) v/crdcn
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werden binnen de felve Provinciën aan

die Ordre toe te komen.
X.

Van gelijken fuUen gemelte Staten

beloven , aan den Grave van Benthera,

ie lallen wederom geven de Kinderen

van gemeken Grave , die ecnigen tijdt

onder de authoriteyt en procexie van

gemcke Staten zijn gehouden , door de

Gravinne van Benthem zijn Huyfvrou-

wcj niet tegenftaande dcinftantien daar

omme menighmaal gedaan, die de felve

Graaf ook heeft underfteunt door re-

commandatie vanden Keyferj en van

lijn Alderchnftelijkfte Majcfteyt , om-
me te verkrijgen de reftitutie van de

ftlve Kinderen.
XI.

Sullen de felve Staten naede beloven,

2,ijn Majefteyt te fullen ontliften van

een gedeelte van de exceffive koften

,

die de felve geobligeert is geweeft te

doen om defen Oorlogh, van die te ful-

len betalen binnen den tijdt en termij-

nen naarder te accorderen , terfomme
toe van 20 Millioenen guldens , mits

welke zijn Majefteyt haar fal vry hou-

den, van deforame van ^ Millioenen,

die aan de felve Staten was geleent , by
wijlen den Koning , Vader van zijn

" I^ajefteyt glorieufer memorie, die ai in

'i Jaar 1651. hadde bchooren wederge-
geven te werden met d'interefïën van

dien, die federt den voorfz.J are 16^ i,

aan zijn Majefteyt Lhuldigh Waren.

XII.
Dat toterkentenilTe van de Vrede

,

die zijn Majefteyt wel wil accorderen

aan gemeke Staten , ter fake zijn Ma-
jefteyt in hare Landen wel verder foude

kennen poulFeren , gemeke Staten Ge-
neraal aan den Koning jaarlijks fuUen

prefente.'-en door een Exprefle Ambaf-
fadeur op foodanigen dagh , daar van

Zy nader fullen over een komen , een
goude Medaille,houdende het gewiekte

van een Mark , daar van d'infcriptie fal

wefen, dat zy van de handt van zijn Ma-
jefteyt houden de confervdtie van d«
felve vryheydt , die de Koningen dc«

felfs Predejefteurs in een groot geaceltc

voor haar vcrkre ^en hebben.

XIII.
Dat hoewel zijn Majefteyt verklaarr

te vrede te fulicn zijn met de boven-
ftaande Conditien , de welke fuüen

werden geaccepreert binnen den tijde

van 10 dagen,naar expii';itic van de wel-

ke, daar in niet wil gc.iou^^en zijn , foo-

verklaart hy echter by defjvüat alhoewel

<ie lelve wierden aangenomen by gei-

raelte Staten, (uUvs geen kracht te lUlien-

hcbben , en dat zijn Majefteyt geen
Tra<Staat of Vrede fal maken , ten zy
den Koning van Groot Britrannicn, ai

eerft fal wefen geconcenteert in zijn

regaard door gemelte Staren , en dat

dei^rincen van 't Rijk , geallieert met
zijn Majefteyt in defen Oorlogh , van
gelijke fullen zijn gecontenteert , over
de conditien , die by gemeke Staten aan
haar foude mogen wefen geaccordeerc.

En ten eynde zijn Aiderchriftelijkfte

Majefteyt bekent make door de keur«
van meer als eene conditie , met wat'

fineeriteyt de felve wel wil openinge
geven aan de Staten Generaal van ver-

feheyde middelen , om te komen tot

een Vrede . die zy van de felve hebbeU'
verfocht, en niet rei uilen ftaan, gelijb-

de felve wel foudcn konnen doen op de
pretenfien , die de felve wettelijk foude

konnen fonderen op de kracht van hare

Wapenen en de continuatie van hare

vidtone, foo verklaart zij ri Majefteyt,-

dat fonder fich precifelijk re attafcheren

aan de aanbiedingen , die aan hem voor
defen gedajn zijn door gemelte Staten j'-

en aan de Conditien , die de felve van
haar gcëylcht hadden by lorme van ecu
Alternative , foo foude de felve fich

contenteren met het behouden van alle

de Conqueften , die zijn Majefteyt te-

genwoordigh in befetcinge heeft , en



van die gene , de welke hy noch foude
konnen bekomen , ter tijdt en wijle toe

de gemelte Staten defe tegenwoordige
Conditien lulien hebben gcacccpteert

,

als namentlijk de geheele Provincie en
het Hertoghdom van Gelderlandc , toe-

behoorende aan gemelte Staten , de
Heerlijkheyt van Uytrecht en t Graaf-
fchap Zutphen, alle de Steden, Plaatfen

en Sterkten , gelegen in de felve Pro-
vintien , der felver appendcntien en de-

pendentiën, niets ter werelt uytgefon-

derc , de Souverainiteyt van de Provin-
tien, Landen, Steden en Plaateen tot nu
toe by zijn Majcfteyt geconquefteert,

en fullen der felver appendentien en
dependentien in 't toekomendeen voor
.altijdtaan zijn Majefteyt verblijven.

En omme de voorlz. geconquefleer-
de Landen en plaatfen aan zijn Maje-
fteyt gecedecrt, re ftellen in den Haat
van beter en met minder moeyte te

konnen werden onderhouden door de
affiftentie, die uyt het Koningrijk aan
haar ibude konnen werden gedaan , foo
fullen de Staten aan zijn Majefteyt
overgeven in volkomen Souveraini-

teyt de Steden Maitncht en Wijk, en
alle *t geene gemelde Staten befittenin

de Landen van Ovcrnriafe, Dalem, Fau-
quemont , de Sradt en Meyerye van
's Hercogenbofch met d'appendentien
en dependentien , mitfgaders het Fort
Crevecocur.

En op dat hetTra(5laat opdefelefte
Conditien niet alleen diene tot refta-

blifTeroent van de eerfle vriendtfchap

en alliantie tuflchen zijn Majcfteyt en
de gemelde Staten Generaal , maar om
daar vloor te procureren de rufte en
tranquiliteyt van 't Rijk , foo wil den
Koning ..Is Guarandcur en Conferva-
teur van het Tradtaat van Weftphalen,
daar toe particulicrlijk geafFedioneert,

wel belooven na de gemaakte Vrede te

willen renuntieren in faveur van de
Princen van 't Rijk van alle het recht,

dat z'jne Wapenen hem gegeven heb-
ben , op alle de plaatfen, die zijn Maje-
fteyt van gemelde Staten heeft geoccu-
peert in de Landen van het Rijk , refer-

verende zijn Majefteyt alleenlijk voor
hem de Vryheyt van te ruyneren der
felver Fortifitatien.

Maar alfoo zijn Majefleyt by hem
felven wil contribueren, omme de Prin-
cen van 't Rijk re herftellen in 't vryc
gebruyk van de Steden en Plaatfen , die
haarluyden toekomen , foo wil de felve
ook procureren, dat de Staten Generaal
te rugge trekken hare Guarnifoenen
uyt die Steden en Plaatfen , die de felve

noch in 't Rijk foude mogen beGtten,
en namentlijk uyt de Stadt Embden ,

de Forten Lieroort en d'Eylerfchans

,

de welke weder gegeven fullen werden
aan den Princc en den Grave van Ooft-
Vrieflandt met alle de Rechten , die
de {e\\c foude toekomen wegens hcc
Graaffchap van Ooft- Vrieflandt.
En ten eynde de noodtwendige com-

municatien tulTchen Vrankrijk en de
Stadt Maftrichtdie aan zijn Majefteyt
gecedeert foude werden , geen plaats

mochte geven aan eenige coi^reftarien

in 't toekomende ; foo fal van d'een en
d'ander zijde vaft-geftclt wtiden, dat
men fil arbcydcn rot 't oprfcbtc.'i van
een yrye pallagie met den Heer Keur-
Vorft van Keulen , als Princeen Bif-

fchop van Luyk, voor de Troepen van
zijn Majefteyt van de Frontiercn van
Vrankrijk naar Maftricht , dwars door
't Landt van Luyk , op conditie , dat

men defe paflligie niet foude gebruy-
ken , als midts betalende en fonder pre-
judirie van 't voorfz Landt.

Eyndelijk foo fullen aJle de Articu-
leu begrepen in de boven-ftaandeme-
moricn blijven in haar grhcel , als ook
die geene , rakende het cederen van de
Stadt en Graaffchap Meurs, uytgefon-
dert alleenlijk die gene, de welke ra-

ken het cederen van andere Landen en
(r z) Plaat-



Plaatfen j die gedaan foude werden by

defelve Staren aan zijn Majefteyc , de

welke fich fal contenteren mee defe

boven-Ilaande Arciculen.

Conditien , op de welke den
Koning van Groot Brittannien con-

fcntcjrc , dat Vrede gemaakt werde
met de Staten Generaal der Veree-

nighde Provinciën.

I.

DEn Koning v<m Groot Brittanjen

veritaat, dat de'HoUandersfonder
difpuyt fullen weder geven d^eere van
de Viagge, en dat felfs haar geheele

Vloote de Vlagge Tullen ftrijkken , en

de Top-zeyls laten vallen voor een ee-

nigh ÈngcHch Schip , voerende de
Vlagge van zijn Majefteyt in de ge-

heele Engellche Zee tot aan de Reede
van HoUandt.

II.

Vryheydt voor een geheel Jaar aan

alle de Engelfche , die noch refteren in

de Cülonie van Suriname, om (ich van

daar te retireren , als het haar goedt

dunkken fal , met alle hunne Goede-
ren , van wat nature de felve foude mo-
gen zijn , in gevolge van het Tradlaat

van Breda.

III.

Een eeuwigh Banniflement uythet

gantfche gobicdt der Vereen ighde Ne-
derlanden van alle de Onderdanen van
den Koning, die by zijn Majefteyt zijn

verklaart crimineel , en van foodanigc

andere , die by zijn Majefteyt fullen

werden genotificeert van in *t licht ge-

geven te hebben feditieufc Boekken,
of andcrfints geconlpireert tegens de
rufte en tranquiliteyt van zijn Konink-
rijken.

IV.
Te rembourfferen aan zijne Maje-

fteyt de onkoften van den Üorlogh ter

fomme toe van een Milioen ponden

fterlinghs j daar van 4.00000 fullen be-
taalt worden in de maandt van Odo-
ber naaftkomende , en het reftant by
loocoo ponden fterlinghs jaarlijks.

E«n jaarlijkfe gifte van loooo pon-
den fterlings voor altijdt , wegens de
permiffie , die den Koning haar geeft

tot den Haringh-vanghft op de Kuften
van Engelandt j Schotlanden Yrlandt.

VI.
Dat d'Heer Prince van Oraigne voor

tegenwoordigh , en zijne deflèndenten

hier namaals fullen hebben de Souve-
rainiteyt van de Vereenighde Provin-
ciën ,

gereferveert alleenlijk het geene
ten deele vallen fal voor de twee Ko-
ningen en hare Geallieerden » of teir

minften genieten de digniteyten van.

Generaal Admiraal en Stadt-houder
eeuwjgh en altijdt , in foodanige ma-
niere en voordeliger , als de Staten van
de felve Provinciën fulks voor defen
gegeven hebben aan eenige van de
Princen zijne Predecefteurs.

VII.
Dat binnen drie maanden na de ge-

maakte Vrede , men maken fal een
Tradtaat van Commercie , foo tot re-

glement van de Commercie in Indien
volgens den eyfch voor defen gedaan «

als voor d'avantagie van de Onderda-
nen van zijn Majefteyt in der felvar

trahcq, gaande, komende en wooncnde
in eenigh ander Territoir , toebehoo-
rendc de gemelde Staten, en met foo-

danige Conditien , die egalijk voorde-
lighzijn aan de Natiën meeft gefavo-

rifeert.

VIII.
Het Eylant van Walcheren, de Stadt

en het Kafteel van Sluys met zijne de-

pendentien , het Eylandt van Caflandt

,

het Eylandt van Goeree, en het Eyland
van Voorne , fullen alle geftek werden
in handen van zijn Majefteyt vanGroot
Brittannien j by manier van Cautie^ tot -

vol-
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voltrekkinge van de Conditien , hier

boven gementionecrr.

IX.
Verklarende zijn Majefteyt wel te

vrede te zijn met de hier boven gefielde

Conditien , mits defelve werden geac-

cepteerc binnen lo dagen, naar welken
tijdt zijn Majefteyt pretendeert daar aan

niet gehouden te zijn , echcer expli-

ceert fich den Koning precilelijk , dat

hoewel fulks alles wierde geaccordeert

by de gemelde Staten , het felve doch
geen effedt foude grijpen , en dat zijn

iVlajelteyt geen Tradtaat van Treves
of Vrede foude maken , ren ware den
Alderchriftelijkften Koning in zijn re-

guard mede fatisfadie van de gemelde
Staten foude hebben, en dat de Princen

van "'t Rijk in defen Oorlogh met zijn

Majefteyt geallieerr, mede hebben con-

tentement van de Conditien, dewelke
aan haar by de gemelte Staten foude

mogen zijn geaccordeert.

Numo; 60.

Brief van de Franfche en En-
gelfche aan Sijn Hoogheydt.

Behoerende op Pag: 71a.

Myn Heer e,

WY hebben ontfangen den Brief

die het uwe Hoogheyt heeft ge-

lieft aan ons te ienden door de Heeren

Germain en Silvius , in dewelke de fel-

ve bctuyght van te wenfchen , dat de

Negotiane tufTchen de twee Koningen

en den Staat van de Geünieerde Pro-

vinciën niet langer wierde gedilayeert,

maar dat Uw Hoogheyt in 't korte

,
mochtc fien wat die twee Koningen

' van de felve eyffchen j In 't reguart van

zijn Alderchriftelijkfte Majefteyt de

felve in foo vcele dagen geen antwoort

ontfangen hebbende op zijne propo-

fitien, en foude fonder defeergroote

inftantien by ons aan zijn Majefteyt

gedaan, niet gedifponeert zijn gewecft,

om andere te doen , maar die gcobti-

neert hebbende , foo fenden wy Uw
Hoogheyt de felve by defen toe , als

ook die geene die ons van wegen den
Koning onfcn Mecftcr waren gelaft te

eyflchen by het maken van een Tra-
ólaat van Vrede. U Hoogheyt fal fien

,

foo 't hem gelieft , ofd'Heeren Staten

aan ons met den eerften fulien willen

antwoorden op de voorgeftelde twee
Propofitien , en fal niet qualijk nemen,
dat geremarqueert hebbende het geene
de Gedeputeerden van de Heeren Sta-

ten gefonden aan de twee Koningen
hebben gedaan, om aan de felvejaloufie

te geven , den een aan den ander,gelijk

of der felver intentie was om yder zijn

aparre reekeninge te vinden. Wy fen-

den U Hoogheyt ook toe Copye van'

de a6le, die wy gemaakt hebben met de
Commiffarifen van zijn Alderchrifte-

lijkfte Majefteyt ; by 't welke fullcn

konnen fien wat'ervan is , en deme(u-
res die zy in 't toekomende hebben
waar te nemen , in haar begeerte om
Vrede te maken. Uw Hoogheyt fal

gelieven een antwoordt te geven aan

d'Heer Ridder Silvius , brenger van
defen Brief, om 't felve over te brengen

aan de twee Koningcn,binnen den tijde

van 10 dagen , en ons rechtmacigh te-

gclooven , dat wy zijn met alle relpedl'

en waarheyt Uwe Hoogheyt feer oot-

moedige en gehoorfame Dienaren.

ïVas ondertekent

B U K K I N G A U.

Ar.L IN G T O N.

Cr 3) Brie-



Numo. iJf.

Brieven van de Heer de Groot
aan de Staten, en aan de Stadt

Rotccrdam,

Behoorende op Pag: 713.

Ede/e Groot-Mogende Heeren ,

MYn Heeren. Ik haddc wel ge- i

hoopt en ook vertrouwt , dat ik
;

eenmaal ontflagen zijnde van het laftige

pak der AmbafTaden , die ikeerllaan !

het Hofvan Swedenjcn vervolgensaan

dat van Vrankrijk,met een onvermoey- !

den y ver , en niet tonder detriment van

mijn geringe middelen en gefondtheyt

hebbe bekleedt , het eynde van mijn

fwakke leven geruftelijk in mijn Va-

derlandc foude hebbe mogen voleyn-

den , niettwijfFeIcndeof degetrouheyt

van mijne dienden, die ten vollen kon-

nen blijken, uy t de Advifen , die ik ge-

duurende defelve mijne AmbafTaden ,

weekelijke aan U Edele Groot-Mog:
hebbe toegelönden/ouden my de gunlt

van de Regeeringe.en degenegentheyc

der Ingefetencn ibodanigh hebben ver-

wekt , dat ik geen andere hulp, byflandt

en verfetkertheyt als die , tot mijne

veyligheyt foude van noode hebben j

Maar ik heb, Godt betert, en vergeve

den gecnen , die daar van oorfaak zijn,

meer wreetheydc en verwoetheydc in

het midden van mijn Vaderlandt, en in

de Stadt van mijne Geboorte, daar ik

mijns wetens, noyteenigh Menfch, de

minfte reden van mifnoegen hebbe ge-

geven, gevonden , als ik gclove oyt tuf-

fchen Luyden van eenc en de felve

Natie zijn gepleeght geweeft : Mijn
Huysisverfcheyde maal , foobydagh
alsby nacht aangetaft , mijii Dicnftbo-

den zijn lan^hs de Straat gelleepc ; mijn

Kinderen ger^reyghr, en ik Jelve op een

Sonda^h , gjduurcndc de Predikatie,

komende van het Stadthuys , en dien

volgende in mijn fundie , foodanig,

mt% bloote Melfen aangetaft , dat ik

niet als door de genadige handt Godts,
uyt het gevaar van een onvermijdelijke

doodt , foo het gefchapen was , kan ge-

feght werden , verloft te zijn. En noch.
Edele Groot-Mog: Heeren, en hebben
my al defepericulen noyt bewogen, om
mijne veyligheyt voor den dienft van
het Landt te prefereren , of mijn Li-
chaam en Leven eenighfintstefparen,

foo langh als ik heb konnen gelooven ,

dat mijn geringen dienft haar nut kon-
de zijn , of dactcr meeruytfinn^f^hey',

als opfec met dit onftuymigewcrkge-
menght was : oordeelende aitijdt , dac

het de plicht van een trouw Regent is,

de gemeene onheylcn van den Staat ,

door gemeene beraadcflagcn en kloek-

moedigheyt tegen te ftaan. Maar nadat
ik uyt de Rapporten en Propofitien

,

die op den 10 en 1 1 der verlede Maant,
in Uw Edele Gioot- Mog: Vergaderin-

^e zijn gedaan , cviuentelijk hebben
konnen merken , dat men het generaal

gevaar , in een particulier wilde veran-

deren , en door het ex poneren van mij-

ne Perlbon , een facrifice aan de Ge-
meente wilde doen : foo heb ik gelooft,

dat het gene tot noch toe in my voor
een ftantvaftigheyt van gem.oet hadde
konnen palieren , voortaan voor een
forgelooshcydt en onvoorfichtigheydt

foude gehouden werden , en dienvol-

;

gende gemeent dat ik fchuldigh was,

j

foo ten opfichte van mijn Familie , als

1 tot defcnfie van mijn eer , my uyt de

1 handen van mijn Vyanden te ontrek-
' ken , en foo langh uyt de wege te hou-
den , tot dat ik my buyten pericul , we-

:
derom in het Vaderlandt foude konnen

I

begeven, en den dienft van Uw Edele

Groot-Mog; na mijn fchuldige plicht

en vermogen waar nemen. Ik hebbe
dan mijl. /etraittc in het KoningsBra-
bandt , nomen, met intentie van mij-

ne ve^ ;gheydtvfrder te Toeken , foo

het
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het my daar te baiigh wcrdt gemaakt

,

daar ik die beft en buyten opl-praak fal

konoen vinden. Verfeeker^nde Uw
Edele Groot-Mog: dat ik mijne voor-

gaande gecrouwigheydc , doordecon-
duitie die ik in defe bekommerlijke tij-

den fal moeten houden , noyt en fal be-

smetten door eenige Adiendiehetïn-
tereft van mijn Vaderlandt nadeeligh

,

Uw Edele Groot-Mog: ondienftigh

,

mijne Reputatie ruineus , of contrarie

de lèntimenten , die ik verfekert ben ,

dat alle eerlijke en kondige Regenten
van my hebben, foude mogen zijn. Dit

hebbe ik van mijn fchuldige plicht ge-

acht , Uw Edele Groot-Mog: bekent te

maken, terwijl ik Godt Almachtigh uyt

grondt van mijn hert bidde, dat Hy Uw
Ëdei Groot-Mog: lofi-èlijke Regeenn-
gc, met Vrede van buyten , met Een-
dracht van binnen , en vervolgens de
goede Ingezetenen met alderley Wtl*
yaren gelieven te zegenen. *^

o47it'[etrptnde»t ^Hgufli 167*.

tJE. Dienaar, T Je Groot.

EJ: Achth. W^fe , en voerjienige Heeren^

MYn Hecren , Alhoewel mijne

wederkomfte in het Vaderlandt

niet foo tijdelijk en is gcwceft , als ik

wel haddegewenfcht , ioo heb ik even-

wel tijts genoegh gehadt , om te fien dat

de Dilbrdres die aldaar eeiiige Weken
herwaarts zijn geweeft , uyt geen goede

Oorfaak en quamen , en dat de goede
Regenten feer qualijk wierden beje-

gent : Soo heb ik evenwel , fchoon in

mijn gemoct, nevens vcelc andere , wel

bewult zijnde dat mijne Comportc-
menten ) die ten vollen uyt mijne Ad-
viicfl konnen werden gejuftificcert,

dtar toe gene het minfte fubjedl en had-

den gegeven , my gaarne getrooft de
violenticndieaan mijn Huys , Familie

en Perfoon zijn aangedaan geweefl,

tea reTpo!^ van het gemeen » uyt te

ftaan , foo langh als de Periculen ge=

meen zijn geweeft. Maar na dat ik be-

vonden hebbe dat men het gevaar heeft

willen diftingueren , en mijne Perfoon
tot een vidtime aan de ontfteldc Ge-
meente heeft willen overgeven , foo

heb ik geoordeelt dat het tijdt was , dat

ik mijn veyligheydt door mijne Re-
traite vaft ftelde, foo om mijne onnoo-
fele Kinderen die forge niet te ontrek-

ken die ik haar fchuldigh ben j als om te

beter bequaam te zijn, om mijne Repu-
tatie , die fondef twijlïel niet min als

mijn Leven fal werden geimpieteert »

voor de gantfche Wereldt te verdedi-

gen, dat wcynigh moeytefalin hebben,
als mijne Coftduiren , gecompafleerï

met de Ordres van den Staat, by on-
partijdige Gemoederen fullen werden
geexamineert. Ik hebbe my by provifie

geretireert in de Spaanfe Nederlanden,

om gene de minfte occafie van misduy-

denis aan mijne Vyanden te geven, met
intentie om mijnen fchuldigen Dienft

weder te komen waarnemen , foo ras ik

fal verfekert zijn dat Uw Ed: Achtbare

in ftaat en genegentheydt zijn , om my
die veyligheydt te preftcren , die fy aan

alle haar Ingezetenen , en fpecialijkaan

de Regenten , fchuldigh zijn. Waar
mede Uw Edele Achtbare bevelende

in de Proteótie van Godt Almachtigh,

ik fal blijven

Ed. Achtb. feer Voorfienige Heeren,

Uwer Ed. Achtl>. Ootmoedigen Dienaar

P. DE Groot.

Vjt x^niTftrfen , den

Numo.^2.
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Numo. 6z.

Authorifatie van de Staten van i

Holiandt en Weft- Vrieflant op Sij n i

Hüogheyt, tot veranderinge der

Regenten in de Steden.

Saturdagh den 27 Augufiii , i6jz.

Behoorende op Pag: 754.

E Raadt-Penfionaris heeft ter Ver-

gaderinge gerapporteert den uyt-

va] van de conferenLie , by de Heereu
haar £dele Groot-Mog: Gecommit-
teerden j in gevolge van der felver Re-
'folucie Commiflbnaal van den %6 defes

gehouden met den Heere Prince van
Orange ^ over hec advi^ van de Heeren
haar £dele Groot-Mog: Gecommit-
teerde Raden , rakende dejegeuwoor-
dige perplexe confticutie van tijde en
i'aken , en de diffidentiecn murmuratie
van de Borgeren en Ingcfeteuen fich

in verfcheyden Steden deCer Provincie

tegcns de Heeren Burgemeefteren en
Regeerders van dien, ofimmers eenige

van de felve openbaarden , in de No-
tulen van den voorfchrevcn 2(j defes

breeder gementionncert , mitfgaders de

hoogh-wijfe confideratien en betadvis

van Sijn Hoogheyt : Waar op gedeli-

bereert zijnde > is goedt gevonden en

verftaan, dat den hoog-gemelten Heere
Prince van Orange als Stadthouder de-

fer Provincie fal werden .verfochc en

geauihorifccrt , foo als Sijn Hoogheyt
verfücht en geauthorifeert werdt by de-

fen, om fich m foodanige Steden , in de

welke de voorfz. diffidentie en murmu-
ratie albereyts isoncftaan^ aanftondts,

en fonder af ce wachten , dat de faken

aldaar tot eenige turaulte , difordre of

gahfofie komt uyt te bcrften , op het

verfoek van de Heeren Burgemeefte-

ren en Regeerders , ofvan de Burgeren

en Ingefctencn van dien , ofook ander-

fmts uyt eygene beweginge te infor-

meren op de redenen en oorfaken die

tot de voorfz. diffidentie en murmura-
tie occafie en aanleydinge hebben ge-
geven , ie laboreren , omme de voorfz.

diffidentie en murmuratie op de befte,

bequaamfte en difcreetfte mannierc
wech te nemen , en te doen cefTeren

,

en de gemoederen van de Heeren Bur-
gemeefteren en Regeerders voornoemt
met de voorfz. Burgeren en Ingefete-

nen te conlblideren , en teverheelen,
de vooriz. Borgeren en Ingefetenen aan
te wijfen , en te remonftreren de onge-
fondeertheyt van de voorfz. hare diffi-

dentie en murmuratie, en tcexhorteren

lOt het refpeót dat zy aan hare Overig-
heydt fchuldigh zijn , en ingevalle de
voorfz. diffidentie en murmuratie daar

door niet foude konnen werden wegh-
genomen , en de gemoederen van dè
ïp[ceren Burgermeefteren en RegeerS
ders , mitfgaders van de Burgeren en
Ingefetenen der voorfz.Steden met den
anderen geconfolideert, dat den hoogh-
gemelten Heere Prince verders fal wer-
den verfocht en geauthorifeert , foo als

Sijn Hoogheyt verfocht en geauthori-

feert werdt by dcfen , omme in fuiken

on verhoopten geval, foodanige Regen-
ten , tegcns de welke de voorfz. diffi-

dentie en murmuratie meeft foude

mogen wefen ontftaan , op de difcreet-

fte en bequaamfte maniere te perfua-

deren, difponeren , en des noot te obli-

geren om haar van de bedieninge van
hare Magiftrature of dienfte van de fel-

ve Steden , en de fundlie by haar uyt

den hoofde van dien indeRegeeringe
van den Lande bekleedt werdende , te

ontflaan , en andere in hare plaatfen aan

te ftellen ; en dat den hoogh-gemelten
Heere Prince voorns generalijk fal wer-

den geauthorifeert , foo als Sijn Hoog-
heyt geauthorifeert werdt by defen , om

' in de voorfz Steden , foo ten aanfien'

van de vooriz. Regenten , als ten aan-

I
fien
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Cen van de voorfz. Borgeren en Inge-

zetenen foodanige verdere ordrete ftel-

len , als Sijn Hoogheyt tot raeefte ruftc

en dienfte van den Lande in het ge-

roeyn , en van de voorf:^. Steden in het

particulier fal oordeelen te behoor"n i

Des wcrdt by defen wel expreflèlijk ver-

ftaan en verklaart , dat 't gene voorfz.

is, fal gefchieden alleen voor deCc reyfe,

tot wech-neminge van de voorfz. dif-

fidentie en murmuratie , en fulks fon-

der eenigh praejuditie of confequentie

voor het toekomende, en mede onver-

mindert en fonder eenigh nadeel voor
het toekomende ten aanfien van de Pri-

vilegiën, Vry en gerechtigheden de
voorfz. Steden in het gemeyn of in

't particulier competerende ; En dat de
voorfz. Regenten daar door geenfints

fuUen werden gequetft of benadeelt in

hare goede name en fame , veel min-
der dat de felve daar uyt fullen mogen
werden geargueert,of gefufpicieert haar

in de Regeeringe van den Lande niet

na behooren gedragen te hebben ; En
dat den Hoogh-gemelten Heere Prince

fal werden vcrfocht , foo als Sijn Hoog-
heyt verfocht werdt by defen,de voorfz.

Regenten die de voorfz. Regeeringe in

manieren vooren verhaalt , foude mo-
gen komen te verlaten , mitfgaders hare

Familien en Goederen te nemen in

Sijn Hoogheydts fpeciale protedieen
fauveguarde , niet wel fcherpe interdi-

dtie op verbeurte van Lijf enGoedtde
voorfz. Regenten, hare.Familie ofGoe-
deren , of eenigh gedeelte van dien

cenighfmts te moleftcren, befchadigen

,

of incommoderen ; en hebben haar

Edel Groot-Mog: noch wydcrs mede
verklaart, gelijk de felve verklaren by
defen , dat de voorfz. authorifatie al-

leenlijk wert geconrludeert opinfchrij-

vinge , foodanigh dat die Steden , de

welke fouden mogen gocdt vinden haar

van de voorfz. authorifatie te bedienen ,

het effe<^ van de felve aanilondts fullen

mogen genieten, en dat die Steden de
welke fouden mogen oordeelen de
voorfz. authorifatie in den hare onno-
digh , of niet dienftigh te wefen, en
fulks haar confent , daar inne binnen
den tijdt van Sdagen komen af te fchrij-

ven, met de felve authorifatie niet ful-

len werden gechargeert j blijvende niet

te min de voorfz. authorifatie in haar

volje kracht en weerde ten aanfien van
die Steden , de welke gene affchrij vin-

ge binnen de voorfz tijdt van 8 dagen
fullen hebben gedaan.

Accordeert niette voorfz.. Refolutien,

Herbert van Beaumont. l6^^,

Numo. 6%.

Requeft' en Articulen van de
Burgerye van Haarlem , geprefen-

teert aan hare Magiftraat.

Behoorende op Pag: j^G.

GEven met behoorlijke Eerbiedig-

heydt te kennen , d'Algemeene
Schutterye der opgemelte Stadt , hoc
dat fy Supplianten by defe Conjunctu-
ren van tijden , en gevolghlijk gaarne

foude fien dat de wanordres van hare

Compagnien , wierden geredrefleert en
herftelt, in een goede en ordentelijke

Regeeringe van de felve hare refpedti-

ve Compagnien , en dat haar Supplian-

ten onder Reverentie dunkt, dat daar

toe om de Confuüe en wanordre ont-

ftaande uyt de al te grootheyt van hare

Compagnien voor te komen , v\ el gere^

quireert foude werden , dat de felve van
het getal van 8 Vaendels foude gebracht

werden rot her getal van iz Als mede
dat der felver CoUonellen , Fifcalcn ,

Capiteynen, Luytenants en Vaendrigs

,

wierden verkoren,uyt en by ftemminge
der felver Burgerye, yder in fijn Vaen-
del, midcfgaders dat de felve Capitey-

nen , Luytenants en Vaendrighs , als

ook andere hooge Officieren , boven
(f) gemelt.
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gemelt , niet foude werden geeligeert

,

uyt eenige van de Heeren Politycque

Regenten , cmme de felve Heeren

Regenten te ontladen van een dubbelde

Bedieninge , en getn Empefcbement

te contribueren in haar Politycque

afFairen : En dat ook van de felve Mili-

taire Officien , foude zijn gecxviufeert

alle de gene , die , of Soonen , Schorn-

Soonen, Broeders, Zv/agcrs en Oo-
men van yemandc der Hoogh-gemelte

Regeeringe foude mogen wefen , op
dateenyeder fijn Ampt , met volle Li-

berteyt fonder Empefcbement , tot

contentement van de Burgerye foude

konnen bedienen : waeromme fy Sup-

plianten dan te rade zijn geworden,

haar te keeren tot Uw Ed: Groot- Acht-

baarheden , Reverentelijk verfoekende

dat Uw Edele Groot-Achtbaarhedcn ,

ter oorfake, en om redenen voorfz.

haar Supplianten gelieven teconfente-

ren , dat in Conformité als hier voo-

ren , hare refpeótive 8 Vaendels , wer-

den gebracht, tot het getal van IX. De
Heeren Vroedtfchappen reedts in de

Krijghs-Raadt defer Stadt zijnde , mitf-

gadera der felver Geparenteerden , ter

Namaaghfchap , als hier vooren ge-

noemt , nu en gevolgelijl: van alle Be-
dieninge , in de opgemelte Krijghs-

Raadt met alle Reverentie werden ge-

ëxcufeert , en de Supplianten geadmit-

tcert , om voor nu , en gevolgelijk uyt

hare refpeöive Vaendels hare eygene
CoUonellcn, Fifcaals, Capiteyns, Lieu-

lenants en Vaendrighs , te verkiefen ,

het welk doende, foo zijn de refpedtive

Supplianten gerefolveert , doorGodes
Zegen, onder het beleydt van Sijn

Hoogheydt, den Heere Prince van
Orangie , haar Goedt en Bloedt ten

dienfle en voor de Vryheydt en Alge-
meene Ruft van defe Staat en Stadt,ten

uyterftenby te fetten , of&c.

Volgen noch eenige Artlj ke-

len , waar op de Algemeene Schutte-

rye der Stadt Hkarlem,onder behoor-

lijke Reverentie verfoekt, dat d'Ede-

le Groot-Achtbare Heeren Burger-

mccfteren en Regeerders der felver
jj

Stadt , foodanig gelieven te difpone-«|

ren als haar Ed: Groot-Achtbaarhe-

den ten meeften Vrede, Rufte ei

Beneficie van de gemeene fake en'

Burgery der opgemelte Stadt fullen

verftaan te behoorcn.

ï.

DAt alle d'Ontfangers van de Gee-,j

ftelijke en Wereitlijke Goederei

defe Stadt concernerende , foude mo-
gen zijn en blijven buyten de Vroedt-

fchappen deler Stadt , en jaarlijks van

haar Ontfangh en Uytgift , aan de Ma*
giftraturc Publique Rekening doen,

Dat gene Bewindt-hebberen vai

d'Ooft-enWeft-Indifche Compagni<
foude mogen werden geeligeert , uyt'

de Vroedtfchap defer Stadt, maar uyt

de voornaamfte Koopluydcn. M
I

III. 1
! Dat geen Hooft-Officier defer Stadt ,

I

midtfgaders geen Bailjuw van Kenne-

;

mer-IandtofBrederoode, mede foude

\ mogen zijn of blijven in de Hoogh-ge-

i
melte Vroedtfchap.

I

^^•
Dat nicmandt tot eenige Officien >

profiiable Ampten , of Beneficien' defer

j
Stadt , foude mogen werden gcpromo-

I

veert.als eeningeboorne van defe Stadt>
' of van de Provintie van Holiandt en
Weft-Vrieflandt.

I

V.
I Dat niemandt wie het ook foude mo-
gen wefen meer als een Ampt of Officie

defer Stadt concernerende , foude mo»
gen bedienen , ten ware hy van 't felve

Ampt of Officie '« jaarlijks geen 4 hon-
der»



dert Caroli guldens foude konnen pro-

fitcercn.

VI.
Dat niemandt in de Hoogh-gemelte

Vroedtfchap defer Stade fcude mogen
zijn, of daar toe foude mogen werden
geëligeertj als die gene, de welke is

van de Aanfienlijkfte , vermogenfte en
Wijfie defer StadtsBurgerye, en een

oprecht Lidtmaat van de ware Gerefor-

meerde Religie j midtfgaders een ge-

trouw Voorftander van defc Staat en
Stadt , als mede een oprecht en van
lange tijdt getrouwe Lief-hebber van
Sijn Hoogheyt den Prince van Oran-
gie, genegen zijnde de Privilegiën te

helpen maintineren.

VII.
Dat overraidts de Burger-fchuttery

defer Stadt , onder folemnelen Eede
moet belooven , de Handtveften en
Privilegiën defer Stadt te helpen main-
tineren , ook aan de felve Burger-fchut-

terye , door den Druk foude mogen
werden gecommuniceert, en uytgege-

ven , alle de Privilegiën , Handtveften
en Voor-rechten die haar zijn verleent

,

door de Graven en Regenten van Hol-
landt en Weft-Vriellandt , tzedert de
eerfte grondtveft , van defe Stadt en
Burgeryc, tot op den tegenwoordigcn
daghtoe, behoudens (onder 't Beleydt

van Sijn Hoogheydt den Prince van
Orangie) haar Vryheydt , haar lieder

uyt het Recht der Naturen en 't Rechr
der Volkeren , midtfgaders het Recht
des Oorioghs competerende.

Additien en nader Confidera-
tien , dienende tot het Requeft by

d'Algeraeene Burger-fchuttery der

Stadt Haarlem , noopende de Eiedie
vin hen-lieden eygen hoofden , aan

d'Edel Groot-Achtbare Heeren Bur-

gerraeefteren der felver Stadt gepre-

fenteerc. Te kennen gevende >

I.

DAt de Burger-fchuttery , tot her
pareren van Militaire Ordres,

gevoeghlijker foude werden gebracht,
door de gunfte en het beleydt van hoof-
den, tot hun genoegen byhcn-luyden
uyt hen-luyden gceligeert ; als door het
quafi refpedl en Commando van Hoof-
den, die hen door de Magiftraturefom-
tijdts tot hen-lieden ongenoegen foude
mogen werden geobtrudeert.

Als mede,dat de meening en intentie
van de Burger-fchuitery niet en is , om,
hun eygen Hoofden geeligeert hebben-
de, door de felve de Heeren Polityc-
que Regenten, met feditieufe voor-
ilagen uyt den Name van de Burgerye
te doen , fomtijdts te incommoderen

,

of haar Ed: refped: en Authoriteyc
eenighfints te befnoejen j maar om de
felve Heeren Regenten in haar Ed:
volle rcfpedt en Authoriteyt tegens alle

quaetwilligen te beter en veyliger te

helpen maintineren.

Waeromme dan de felve Burger-
fchuttery met alle Reverentie fichkee-
rende totSijne Hoogheydt den Keere
Prince van Orangie, (alfoo aan Sijne
Hoogheydt de difpofitie van het boven
gemelde Requeft is geoffèreert) oot-
moedighlijk als noch verfoekt, dat Sijn

Hoogheydt hen Supplianten gelieve te

admitteren tot het nomineren van een
dubbel getal van hun-lieden Hoofden ,
conform hecvoorfz Requeft, om by
Sijne Hoogheyt als Stadthouder , Gou-
verneur en Capiteyn Generaal, mitfga-
ders Hooft van de Militie defer Lan-
den , daar uyt dan een enkel getal te

werden geeligeert, op datSijn Hoog-
heydt de wei-gemelde Hcv^ren Regen-
ten , beft verfeekert foude mogen zijn >

dat de gemelde Hoofde waren bequaam
tot haar lieder rcfpeótive Chargien , en
getrouwe Patriotten van dit Vaderlant ,

mitfgadcrs ware Lief-hebbers en geen
(fz) Fiat-
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Flatteurs van fijne hoogh-gedachte

Hoogheydc , 'c welk doende , &c. ut in

Principali.

Numo. ^4.

Generale Amneflie tot Haar-
lem gepubliceert.

BehooreTjde op Pag. 738.

AAn ons Albrecht Nierop , Oudfte

Raadt in den Hove van Hollandt

,

enjöhan Wierts, Raadt en Reeken-
meell:ervan Sijn Hoogheyt den Heere
Prince van Orangc , als fpecialijk van

defelve zijne Hoogheyt gecommitteerr,

omme de Regeeringe derStadt Haar-

lem wederom in goede Ordre te bren-

gen, by de Heeren Regenten der felver

Stadt openhertelijk verklaart zijnde,

gelijk zy als noch vericlaarde , dat zylie-

den alle in 't gemeyn en yder in 't par-

ticulier , niet meer wilden gedachtigh

wefen de Ongeregekheden , tfedert

weynige dagen herwaarts by eenige

Ingeletenen binnen deler Stadt ge-

plecght : maar al het felve meer toe-

fchrijvende aan een verkeerden Drift

,

als aan eenen gepremeditecrde malitie

,

geerne wilden vergeven en vergeten ,

fonder daar over eenige recherche of

onderfoek te laten doen , of gedogen

gedaan te werden : Soo hebben Wy ,

uyt de Name van Hooghgedachtezijn

Hoogheyt den Heere Prince van Oran-

ge, prijfende voor eerft in degemelte

Heeren Regenten hare Vaderlijke ge-

negentheyt en afièdtie tegens hare Bur-

gers en Ingefetenen , goet gevonden

de felve Ingefetenen te vermanen,en op

het aldcr-ferieufte te belaften , gelijk

alsWy vermanen en bclaften mits de-

fen , fchuldige weder liefde en gehoor-

faamheydt aan hare refpcdtive Overhe-

den te bewijfen, de felve raet alle be-

hoorlijke eeibiedigheydt en refpe^ te

bejegenen , d'een Burger den anderen

over hec gepaleerde niet te injurieren

,

en vorder alles te doen , dat den plicht

van een goet Burger en Onderdaan is

mede brengende.

Verftaanwyders, dat alfoomidrsde

veranderinge der Generaale Regeerin-

ge, ook eenige veranderinge is geval-

len in den Eedt , die de Burger-Schut-

terye gewoon is te doen in handen van
de Krijghs-Raadt , den felven Eedt
met den eerften by de Schutters fal wer-
den vernieuwt , Ordonneerende de ge-

melde Krijghs-Raadt de voorfz. Schut-
ters den Inhoudt van den felven Eedt
wel te doen begrijpen.

Ordonneren vorders, dat van nu af
aan de Dagh-wachten , als tot noch toe

onnodigh ,
ja ondienftigh aan de Stadt ,.

en als te laftigh voor de goede Burgers ,

in toekomende en tot nader ordrc ful-

len cefleren en ophouden.

Met alle het welke voorfz. wy vage-
lijk vertrouwen , dat de Heeren Re-
genten in haar Eer en Reputatie, de
Burgersin haar Rufte en Vrede, en de
Stadt in haren ouden luyfter , fal wefeir

en blijven geftelt.

^Id n gedaên ten overjiaan van on»,

Commtffarijjen hier onder gejchre^

ven , hinnen de Stadt Haarlem >

den 1 6 September 1 672.

En was geteekent

A. Nieropen J, U^tertr.

Numo. 6<;.

A6te van Sijn Hoogheyt ,

daar by de Regeeringe tot

Haarlem is verandert.

Behoorende op Pag: 758.

Wiüem Hendrik]^ by dergratiën
Gtdes Prince van Oraagie enNaJ/auy

Grave van Catx,enellebogen , Vyandtn ,

Diet% , Liftgen > Meurs » Bttren , Leer^

danty



dam 3 <^c, Marquis van der Veere

en Vlijjivgen , Heere en Baron van Bre-

da^^c. Gouverneur en Stadthouder van

Hellandly Zeelandt en Welt-Vrtejlandt ,

Capiteyn Generaal en Admtraal der

Vereemghde Nederlanden,

DOen te weten : Datwy in defe be-

kornmerlijke Tijden niet meerder

ter herten nemende als dat de refpedi-

ve Steden en Provintien, onder ons

Stadthouderfchap reforccrende, moch'-

ten werden gebracht in foodanige ordre

en Regeeringe, waar door der felver

rufte en voorfpoet werde geftabilcert

,

cii ons door eenige Afgefonden voor-

gedragen zijnde , dat in de Stade van

Haarlem jtuiïchen de Regenten en In-

gefetenen , foodanige dimdentie was

ontftaan , waar door ons goet oogmerk
niet kan werden bereykt : en vorders

uyt het rapport van Commiffariflen

AelbrechtNicrop, outfte Raadt in den

Hove van HoUant en Weft-Vrieüandc

,

enjohan Wierts, onfen Raadt en Re-
kenmeefter , die wy , (door prefiantc

affaires ons pcrfooncHjk inde voorfz.

Stadt niet konncnde laten vinden ) al-

daar tot wcghneminge van de voorfey-

de diffidentie hadden gefonden , dat

verfcheyde onordentelijkheden van

wegen de Ingefetencn tegens djc Re-
genten aldaar waren gepleeght , hebben

"wy , naar ingenomen rapport van ge-

melte CommiflariiTcn , die haar binnen

de voorfz. Stadt op alles hadden lateij

informeren, op deRequefle, mitfga-

ders de feven Artij kelen , uyr den name
van de algemeene Schuiieryé acn ons

overgelevert, gedifpoireerc in manieren

als volght

:

EErftelijk rakende de Oflffcieren in

den Krijghs-Raadt , hebben wy tot

Collonel van den Ouden Doelen ge-

üelt , gelijk wy ftellen mits defea

Dirk Deyman, Raadt en Vroitfchap

der voorfc. Stadt.

Tot Capiteyn van het Orange Vaendel
GtUit van Horen^eccq.

En tot Lieutcnant Brederik Coufehant.
Tot Capiteyn van het Witte Vaendcl

Mattheus Eversxoun.

Tot Ux^xn^ï-izwiChrifiojfelvan Beek.

Tot Capiteyn van het blauwe Vaendel
M.r.JacobmWüüii.

En tot Lieutenant Mr, Chriftoffel van
Valkenburgb.

Tot Capiteyn van het Gecoulcurdc
Vaendel DoSior Godin,

En toe Lieutenant Corne/ij Cloribus.

Vorders tot CoUonelvan de Nieuwe Doelen
F/orens Stfan , Raadt en Vroedt-

fchap der voorfz.. Stsdt.

Tot Capiteyn van het Orangp Vaendel
Pieter Kluyskens.

En tot Lieutenant Hans Baeüi.

Tot Capiteyn van het Witte Vaendol
Dirk Damitts.

Tot Lieutenant Abraham van Gelder.

Tot Capiteyn van hetBlaeuwe Vaendel
Cornehs van^L,oon.

Tot Lieutenant Francais Valm.

Tot Capiteyn van het Gecouleurdc
Vaendcl Eduart van Cralen.

Tot Lieutenant Arnout Gudde,

En eyndelijk tot lifcaalvan de voorfz,

acht CompagniejK

Geldolf van Vladrake.

Wel verflaande, dat dcfc Keure ^-
l^enlijk fal wefen voor dc^c reyfc fol-

der te trekken in confequentie : maar

dat in toekomende by den Krijghs-

Raadt fuüen werden genomincert vier

Pcrfoonen uyt de Vroetichap , om daar

uyt by de Heeren Burgermeeftercn

tweerot Colonels te werden verkofen.

Van gehjken fullen by den felven
Krijghs-Raadt uyt yder Compagnie
werden genomincert twee Capiteynen

(f 3) ea.



en twee Lieutenants , om daar uytby
|

Borgermeeflers een Capiteyn en een

Lieutenant voor yder Compagnie gc-

kofen te werden.

Sullen ook twee Fifcalen by den
Krijghs-Raadt werden genomineert,

om by gemelde Borger meefteren daar

uyt een gekofcn te werden , en dat alles

van drie tot driejaren.

Komende wydcrs tot de boven ge-

mentioneerde Articulen , verftaan wy

,

dat op de drie eerfte , meldende , dat de

Ampten van Ontfangers, Bewintheb-

beren , den Hooft-Officier en den Bail-

liu van Kennemerlandt behoorden te

werden gefepareert van de Vroetfchap-

pen , voor als nocb niet en kan werden
gedifponeert. #

Het vierde Artijkel, als ftrijdighte-

gens de Privilegiën van den Lande , en

prejudiciabel zijnde lbo wel aan den

Staat in 't gemeen , als aan de Stadt in

't particulier , kan niet toegeftaan wer-

den : des niet te min fuUen alle de ge-

ne , die tot ecnigc Officien , profEtable

Ampten ofBeneficien der voorfz. Stadt

zijn , of noch fouden mogen werden
gepromoveert , gehouden lullen wefen
aanflonts, ofby de aanveerdinge van

dien , Poorteren der voorfz. Stadt te

werden , en te voldoen de rechten tot

het voorfz. Poorterfchap ftaande , of

fullen by faute van dien genoodtfaakt

wefen haar voorfz. Officien , Ampten
of Beneficien te veerlaten.

Op het vijfde Artijkel verftaan wy ,

dat niemandt , wie het foude mogen
wefen , meer als een Ampt of Officie

,

de Stadt Haarlem concernerende , fal

mogen bedienen , ten ware hy van het

felvc Amptof Offide geen 600 gulden

'sJaarsTradt^ment foude profficeren:

enyemandt bevonden werdendemeer
als een Ampt of Officie te bedienen

,

waar toe een vaft Tra6lament van 600
gulden of daar boven is ftaande , fal ge-

houden wefen de felve andere of meer-

dere Ampten te verlaten totfijn keure

en optie.

Het fefte Artijkel , namentlijk, dat

diegene, die tot Vroetfchap fulien wer-

den geëligeert , fullen moeten wefen
deaanfienlijkfte, vermogenfteen wij-

fte van de Borgerye , Litmaten der .Ge-

reformeerde Religie, getrouwe Voor-
ftanders van den Staat en Stadt , onfe

Perfoon oprecht geaftedlioneert, en ge-

negen de Privilegiën te maintinercn ,

wordt abfolutelijk toegeftaan.

Eyndelijk ordonneren Wy, dat aan

de Burger-fchuttery door den Druk
fullen werden gecommuniceert alie,

foo oude als nieuwe , Privilegiën ,

Hantveften en Voorrechten, de voorfz,

Stadt competerende , foo veel de felve

dienftighen nut fullen bevonden wer-

den.

Vorders wat belangt de Nominatie
van gz Perfoonen , die de 14 Gecom-
mitteerden van de Burgerye der Stadt

Haarlem, foo by haar fchriftelijkc

Requefte , als by gevoeghde Memorie,
beyde by de felve 14 ondertcekent,

verfochten dat mochte dienen benef-

fens de Nominatie der oude Regenten

,

als een dubbelt getal, om daar uyt by
ons een nieuwe Vroetfchap geformeert

te werden , en fekerlijk bericht zijnde

,

dat aan d'een zijde defe nieuwe Nomi-
natie feer informeel was , ja foo veer

,

dat de Vertoonders in prefentie van on-

fe Commiiïariffen , meer als de helft

van de nieuw genomineerde Perfoo-

nen hadden gerecufeertj en aand'an-

der zijde , dat tegens de oude Regenten
niets rcprochabels en wierde ingebracht

de Religie, Politie of eeni^e Fadie ra-

kende ; maar ter contrarie , dat de felve

Regenten van ours bekent waren als

finguliere Yveraars tot voordeel van

den Staat , Stadt en onfea Perfoon , foo

hebben wy goec gevonden , foo uyt de

j

Nominatie van de voorfz. oude Re-
I genten, als uyt die gene, die van nieuws

opgeftelt
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opgeftelt en genomineert fijn,tot Vroet-

fchap te ftellen ,
gelijk wy ftelien mics

defeD>defe naarvolgende Perfoonen

:

Andries vander Hom ,

Jacob Steyn ,

Mr. lacoi Druyve^eynj

Mr. Matthem Steyn ,

Cornelii Duyvefè ,

Mr, Johan van Thilt ,

Dr. \^iüem van Teffelen >

Mattheus Schatter ,

Vr. Mahule teBwcy
Jonat de Jongh ,

yaco& de Ram y

Dirk Deyman ,

GiüU BotrthelioH ,

Mr. Adriaan Bakker y

Florens Svan ,

Mr. Adriaan van Btsveft 9

Jfiham Bartholoweufz. Veery

Mr. Cornelis Gravefteyn ,

Mr. Cornelis van LO0 »

Cornelis Silvius y

Isbrant Schatter ,

W^iUemTurky
Mr. Johan Ruyl,

Gillis van Clarenbeek ,

Vaulus Vermeulen >

Meynard Vyanen f

' Mr. Salomon van Echten ,

Mathijs RaasTpindius »

Mr. Willem Falfritius >

lihrant Diks ,

Anthony Koning-,

Balthafar Ceymans , Heer van

Streefkerk.

Lattende onfe Cemmiflariffen de

felve in onfen Naam den behoorlijken

Eedcafrenemen.

Gedaan in *s Gravenhagedm 14. Sep-

tember 1674.

G. H. Prince d'Orangie.

Ttr OrdQvnantie van Sjjn Hoo^eyt

aHUYGENS.

Adens rakende de Stadt
Delft.

Behoofende óp Pag: 740. 741.

E Erft , dat de Regeringe , en Officia-

len van dien der felver Stade , werdc
geftek ter Judicature van Sijne Hoog-
heyt , den Heere Prince van Orangie

,

foodanig , dat de felve mach gefuyvert

werden van de Louvefteynfe Fa(5tie.

2. Niemandt in de Regeeringe zijn

de , fal meer dan een Officie buyten lijn

Regentfchap mogen bedienen.

3. Niemandt inde Regeering te ne-
men j die Bewinthebber is van de Ooft,
of Weft-Indifche Compagnie.

4. Geen Politique Commiflariflen
in de Kerken-Raadt te mogen ftellen.

f. Niemandt eenige Officien te be-
dienen , dan Burgers , of hare Kinde-
ren , en dat de felve alvoorens Profef-

fie gedaan hebben van de Gerefor-
meerde Religie.

6. Niemandt in de Regeering te ad-
mitreren voor dat hy Profeffie van de
Gereformeerde Religie gedaan heeft

.

7 Alle Privilegiën en Vryheden,
die de Schutters hebben gehad voor den
Jare 1580. volgens het Privilegie of
Hantveft-boek,

En werden omme Sijn Hoogheydt j

tot uytvoeringe defes verfochc y

Johannes Eenhoorn , en Jacobus
Pijnaker ,uyt het i Quartier.

Capiteyn Nicolaus Middelhoek , en
Johan de Waart , uyt het z Quartier.

Anthony Verichouw, Pouwels van
Yfelfteyn , Daniel Janfz, Koopmans

,

uyt het 3 Quartier.

Capiteyn Marcelies van Gogh , en
Mr. Henrik Van der Eemt , uyt het 4
Quartier.

Den Hoofcman de Bocq, als Gecom^,
mitteerde van fijn Roch«

Mits^
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Mitsgaders

,

Frans van Hurk , met gemeen goct

vinden van de voorfz. Hoofc-luyden
toegevoeght.

Met ialt , omme ten defen , uytde
Vroedtichap , met confent van de Hee-
rcn Burgemeeftercn te verioeken.

De Heercn

,

Ztcharias BecrenJIeyn "jan Hoifdijk.

En
TheoJoris Vklenfs.

Eu is defc , by de voorfz. HooFt-luy-
den , Too voor haar felven , ais uyt den
naam van de voorlz, hare prefcnten

Rotsgcfellen onderceykent , en was
-onderteykent , Jacobw PijnaekJcer^ Hugo
van BleyJTpykjJorts Blekman^ Pteter Ger-

r::fz.Kam, Heyndrik deHoogh, Arien
Breui/) M. Lteuspenhoekj Daniei J. Koop-
mans , Pouwels Yjjel/ieyn , M. Bres , A. de

Bok , J. de IPl'trt , I^lichielvan Outtejt
,

Hendrik van der Eem , Jooft 'Evertfa.
Brnjier, A. van Ifendoorn,

Aan SijnHoogheyt.

/^ Even reverentehjk te kennen de
vJ gedeputeerde van de Schutcerye der

Stade Ddff, geairifteert metd'Heeren
Zacharias Berefteyn van Hofdijk, en
Tneodoris Valenfis, beyde Vroetfchap-

pen der voorfz. Stede, dat de Supplian-
ten en hare Principalen eenigen tijdt

onderdrukt zijnde geweeft van de Lou-
vefteynfe Fadtie indier voegen, dat daar

door niet alleen hare Privilegiën zijn

ontnomen , maar ook de Regeeringe
foodanigh geconflitueert , dat de felve

niet langer fonder de totale ruine van
hare Stadt behoorde te continueren

,

waaromme de Supplianten genootfaakt
zijn hun te keeren tot U Hoogheydt,
onderdanighlijk verfoekende, dat U
Hocgheydt de voorlz. Regeeringe en
Officianten van dien , gelieve te ver-
anderen , en fuyveren van de voorfz.

Loevefleynfe Fa£tie , voorts te Ordon-
neren , dat niemandt in de Regeeringe
binnen hare voorfz. Stadt meer dan eea
Officie buyten zijnRegentfchap fal mo-
gen bedienen , dat ook niemandt in de
voorfz. Regeeringe fal mogen worden
genomen , de welke is Bewint-hebbcr
van de Ooil- of Weft-Indifchc Com-
pagnie, dat geen Politique Commifla-
riflen in de Kerken-raadt fulien mogen
werden geft^t : dat niemandt eenige
Officicn fal bedienen, ten zy defelve

zijn Burgers ofder ielver Kinderen, Ea
dat jZy alvoorens Profeffie fulien moe-
ten doen van de Gereformeerde Reli-

gie, dat voorts de Supplianten fulien

behouden alle Privilegiën, en vryhe-
den , de v/elke de Schutters hebben ge-
bade voor den Jare 1580. volgens het

Pririlegie of Hantveft-boek daar van
zijnde, waarop U Hoogheydtsdifpo-
ficie aanftonts werdt te gemoet gefien

,

voornaraentlijk in regarde vandever-
anderinge der Regeeringe , op dat daar

door alle verdere onhcylen gepreve-

nieert , de Supplianten behoorlijk gere-

geert, den dienft van den Lande be-
tracht , de Religie naar behooren ge-
hanchaafc , en de voorfz. onverdraagh-
lijke Louvelteynfe Fadlie t'eenemaal

uyt gedelgtit mach werden. Dit dotn-

dei^c.

C O P I E,

Den Prince van Orangie.

ERentfefte,Wi|fe, Voorfienige, feér

Difcrete , befondere goede Vrien-

den : Uyc de Requefte en Articulen

Copielijk hier nevens gaande', fulien

\J E. konnen vernemen wat de Bor-

gêrye der Stede DelfF, by defelve van

ons is deiirerende , en verfoekkende j

Wy hebben daar op niets finalijk willen

determineren , als confidererende de

ingredicxiten yan dien yan gewichte en
impor-



ÏI45)

importantie , fondcr alvoorens U E.

confideratien daar ontrent verdaan en
ingenomen te hebben, die wy daarom-
me veribeken en begeeren,dat ons 't zy
by gefchrifte , of door Gedeputeerden
mogen toekomen,en aUbojgelijk U E.

fulks wel fuUen oordeelen , de fake om
vcrfcheydene redenen geen uytftel is

lijdende , weufchen wy , en fullen ver-

wachten , dat de voornoemde Confide-

ratien binnen den tjjdt van •24, uuren

naar receptie defes ons mogen gewer-
den,daar toeons verlatende, iullen wy

Erentfefte, Wij fe, Voorfienigc feer

Difcrete befondcrc goede Vrienden, U
E. bevelen in de protèxtie van Godt
Almachtigh, in^Ajravenhage den 31
Augufti 1672.

U E. goetwillige Vrient

,

En was geteekent

G. H. Prince d'Orangic.

Defuperfcriptie tfios ,

Den Erentfeften , Voorfienigen , feer
~' Difcreten onfe befondere goede

Vrienden, Burgermeefteren en Re-
geerders der Stadt Delff.

Confideratien, op de Requefte,

^, eji Articulen by eenige Gedeputeer-

den van de Schutterye der Stad DeliF,

.gepreienteert, en overgelevert aan

Sijn Hoogheyt , den Heere Prince

van Orangie , uyt den naam , en van

wegen de 40 Raden , en Vroetfchap-

pen der felver Stadt , aan zijn hoogh-
gemelte Hoogheyt mede overgele-

Tertjden i September i6']x,

VOor foo veel in 't begin van de
voorfz. Requefte werdt gepofeert

,

dat de Requeftranten feggen ,
geadfi-

fteertgeweeft te zijn , met de Heeren

ZachariM Bercfteyn vftn Hofdijk»

Theodorus Valenfis,beyde Vroetfchap-'

pen der voorfz. Stadt , moeten haar

Achtbare Sijn Hoogheydt bekent ma-
ken, dat gemelte Heeren verklaren, by,

en ontrent het formeren van de voorlz,

Requefte niet prafent geweeft te zijn

,

veel min dat haar den inhouaen van
dien bekent gemaakt is gewecfl-, en dien

volgende te difavoueren , die haar na-
men in de lelve geexpreffeert ftaan ; en
maar alleen gecommitteert te zijn , om
de voorfz.Gedeputeerden van deSchut-

terye , op oer felver aanhouden , en
gereitereerde inftantien by zijn meer
hooghgemelte Hoogheyt , volgensaóte

van de Heeren Burgemeefteren, te con-
duiferen , en te introduceren.

't Gene in de felve Requefte verder

werdt gepofeert,dat de Supplianten van
hare Principalen eenigen tijdt onder-
drukt zijn geweeft , van de Louvefteyn-

fcheFadtic, in dier voegen, dat daar

door niet alleen hare Privilegiën zijn

ontnomen , maar ook de Regeringe
foodanigh geconftitueert , dat de felve

niet langer , fonder de totale ruine van
haar Stadt , behoorde te continueren.

Moeten haar Achtbare feggen, dat

het felve niet alleenlijk tebuytengaat
alle het refpeól, 't welke de Requeftran-

ten hare wettige Regeerders fchuldigh

zijn , maar ook, dar het felve tegens

de notoire waarheyt ftrijdende is, nade-

maal haar Achtbare niet weten , datter

oyt , ofoyt eenige onderdrukkirge aan

de Burgeren , en Ingefetcncn binnen
de voorfz. Stadt is gelchicdt , maar dat

ter contrarie,de Poiicie. enjuftitie mee
foodanigc fac'.uigheycit is geadmini-

ftreert geweeft , dat de Regeringe daar

door by alle andere nabuurige Steden

in een goede Odeur is geweeft , en dat

ook veel luyden ter dier oorfake bin-

nen de voorfz. Stadt haar metter woon
hebben komen te begeven.

Dat ook de voorfz. Requeftranten

noyt daar over eenige klachten aan de
(c) Regec'
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i(co;ceringc hebben ingebracht , felfs

niet , als winneer binnen eenige wey-
nige weeksn alle de Capiteynen , Lieu-

tenants, Vaendrighs, Sergeanten, en
Hooftmans , zijnde een getal van by de

50 Perfoonen , op de Doele by de Mee-
ren van ^e Weth verfochc , en aldaar

gecompareert zijn geweeft, en hebben
doenmaal, fonder eenige de minlte

klachten , aangenomen, en belooft met
haar Achtbare in alle goede correfpon-

dentie televen,en alle gehoorfaamheyt,
en refpeditoe te dragen.

Haar Achtbare moeten bekennen,
dat niet en wecen , noch te konnen be-

denkken , wat de Requeitranten willen

feggen, en poferen met de Louvefteyn-
fchefa<Stie; en wat, of wie daarmede
gemeent werden , nademaal haar Acht-
bare eenpaarlijk moeten verklaren , dat

haar felven daar op gecxpedoreert heb-
bende, niet weten yemandt van haar

Vergaderinge aan eenige fadie fchul-

digh te zijn , of daar voor verdaght te

houden , veel min aan eene Louve-
fteynfche ; naar dien de Regenten bin-

nen de voorfz. Stadt altijdtgeregeert

,

en hare Regeringe beftek hebben , fon
der eenige de minfte coilufie, ofkuy-
perie,maar op de formulieren van eedc,

daar op over meer dan vij ftigh a feftigh

Jaren gearrefteert.

Wat verder belanghtd'Articu'enby
de felve Requeftranten mede aanSijn
Hoogheyt overgeleverc , moeten haar
Achtbare feggen.

Op het I. Ar-tkul.

Dat de Regeeringe , en Officianten

van dien , der felver Stadt werde geftelt

ter judicature van Sijn Hoogheyt den
Prince vanOrangie, foodanigh dacde
felve mach werden gefuyvert van de
Louvefteynfche fadtie.

Konnen haar Achtbare niets anders
verklaren als boven gedaan hebben , en
meynen daar mede \ felve Articui vol-
daan te zijn.

Op het 11. Articui.

Niemandtin de Regeeringe zijnde ,t

fal meer , dan een O cie , buytenzijü'
Regentfchap , mogen bedienen.
' Sullen haar Achtbare feggen , dat al-

hoewel dit poindjcn ook meer andere ,

:

niet en fpedeerc tot de Schutterye , dac,

echter haar Achtbare te vreeden zijn,,

dat dair omtrent eenige ordre geftelt-

•

mach werden , en dat zy by gelegent-'

heyt fuUen toonen genegen te zijn , ee-

nigh reglement te concipiëren, enar-
refteren.

Op het III. Articui.

Niemandt in de Regeeringe te ne-
men , die Bewinthebber is van de Ooft-
of Weft-lndifche Compagnie,

Moeten haar Achtbare feggen , dat

nieten weten, datter yets dien aangaan-

de in de Odlroyen aan de voorfz. Com-
pagnie geconcedeert , begrepen is , en
dat daar inne geen veranderinge kan
werden gemaakt , als by concurrentie

,

en goet vinden van de Bontgenooten j-

Edoch als wanneer daar omtrent eep
generale Ordre, en Reglement foude'

konnen werden beraamt , en gearre-

fteert , dat haar Achtbare haar feer gaar-

ne daar naar Tullen reguleren.

Op het IV. Articui.

Geen Politijcque Commiflariflèn in-

de Kerkenraadt te mogen ftellen.

Sullen haar Achtbare berichten , dat

aangaande de Seflie van de voorfz.

Commiftariflen in de Kerkenraadt en

't gene de verdere Kerkehjke Ordcre
binnen de Stadt Delft concerneert ,

in dcnjare \6ij. tufTchen Magiftraat,

en Kerken-raadt een accoort is ge-

maakt, 't welk tfedert die tijdtinvio-

labelijkis geobfervecrt , en naargeko-

men geweeft , fonder dat dien aangaan-
de aan de Regeeringe eenige de minfte

klachtenoch van de Kerkelijke , noch
van
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van de Burgeren voorgekonnen is , ja

felfs dai; eenigejaren geleden , op d'In-

ftande van die van de Kerken-raadc,

den miiouden van "'t fe!ve accoorc by
d'Heer^'D Burgenïeelteren van nieuws
regens die gene , die 't felve trachten te

contravcnieren, is gecorroboreert ge-

weeft.

Op het V. Artkul.

Niemandt eenige Officien te bedie-

nen den Burgers.of iiare Kinderen , en

dat de felve alvorens profeffie gedaan

hebben van de Gereformeerde Religie.

Moeten haar Achtbare te gemoet
voeren , dat niet ongenegen zijn , daar

ontrent een generaal reglement te hel-

pen beramen, en dat nieten weten , of

hebben in alle occafien hare genegent-

keyt getoontom Burgers , en hare Kin-

deren voor vreemde te praefereren , ge-

lijk mede van intentie zijn, daarinne

te continueren 5 als mede die van de

ware Chriftelijke Gereformeerde Re-
ligie voor allen anderen.

Op het VI. Articul

Niemandt in de Regeeringe voor dat

hy Profeffie van de Gereformeerde
Rcligi gedaan heeft.

Meynen haar Achtbare dat 't felve is

genoeghfaam ter neder geftek by het

jonghfte Oólroy , dilaterende onder an-

deren , dat niemandt in de Regeeringe
fal geadmittcert werden, als die profeflie

doen van de ware Chriftelijke Gerefor-

meerde Religie, of ten minften den

felven foodanigh toegedaan, dat komen
tot het openbaar gehoor van Godes
RWoort.

Op het VI 1. Articul.

Alle Privilegiën , en Vryheden , die

de Schutters hebben gehadt voor den

Jare 1580. volgens het Privilegie en
"Hindtvèft-Boek.

Kennen haar Achtbare niet anders

fcggen, als dat geene kenniffe hcbl^eti

van eenige Privilegiën , en Vryheden,
die de Schutters buyten eenige con-

ventie , of verdragh afgenomen foudc

mogen zijn; en in cas daar eenige foude

mogen wefen , dal haar Achtbare feer

gaarne uytdcRequeftranten willen vcr-

ftaan , welke daar mede genoemt wer-

den ;nademaal haar Achtbare met waar-

heyt moeten verklaren dat dien aan-

gaande noyt eenige klachten haar voor-

gekomen zijn; daar op zy Houden heb-

ben konnen difponeren.

Alle het welke zy moeten verklaren,

d'eenparige fentimenten, en advifeti

van de Heercn Veertigen , en Vroet-

fchappen der Stadt Delft geweeft te

zij n , die baar nochtans in alles refere-

ren tot zijn meer gemelteHoogheyts
hooge wij fe difpofitie.

Ali/us e^edatm , ingeftelt , e» om Sy'u

Hcogkfyelt overgelevert in 's Gra-

venbage den i September 1671. tn

uyt den naam , en van -wegen de meer-

gemehe Heeren Veertigen , en Vroet-

Jchappen der feher Stadt Delft , hy

my haar PenJion»ris onderteykent.

A.v.Duflè.

Extrad uyt de Refolutien van
de Heeren Veertigen,er. Vroetfchap-

pen der Stadt Delff, in haar Ed:

Achtbare Vergaderinge genomen.

Op Maandaghden ^ September 1671.

DE Heeren Burgermeefteren , heb-

ben , ter Vergaderinge bekert ge-

maakt , dat eenige Capitey nen , Lieute-

nants, en andere Officieren, van de
vier Vaendelen Schurterye binnen de-

fe Sradt , verfchenen zijn geweeft ter

Kamer van de Heeren van de Wet , en
dat aldaar geremonftrcert hadde , dat fy

haar gcncctfliteert vonden door het

aanhouden van de gemeeneSchutteren,

dat de Hecreu 40 Raden defer Stadt

I (t z) haar



haar felven foudc willen excuferen van
j

de Rcgeeringe, omme het felve ge-

daan zijnde, bekent gemaakt te wor-
den aan den Heere Prince van Oran-
gic, en Sijn Hooghcyt te verfocken ,

teneynde den felven j omtrent de be-

ilellinge van de Regeering foodanigh

fouden gelieven te difponeren, alsSijn

Hoogheyt voor demeefte ruftendien-

fte van de Stadt bevinden fal te behoo-

ren.

Waarop gedelibereert zijnde, heb-

ben alle de prefente Heeren 40 en

Vroedtfchappen cenpaarlijk verklaart,

gelijk haar Achtb. verklaren bydefen,

haar felven om Ruft, en Vrede ce ex-

cuferen van de Regeeringedefer Stadt

,

verfockende Sijn Hoogheyt den Hee-
re Prince van Orangie , omtrent de be-

flellinge van de felve Regeeringe,
mitfgadersvan de Penfionaris , en Se-

cretaris Ampten , en Offici:inren foo-

danigh te willen difponeren als Sijn

Hooghcydt voor de meefte Rufte en
dienfte van de voorfz Stadt bevinden
fal te behoorcn , en werden de Heeren
van de V/et verfocht , en geauthori-

feert, gelijk de felve verfocht en geau-

thorifecrt werden bydefen, de voorfz..

Refolutie aan de voorfz Officieren be-

kent te maken , mitfgad'^rs de felve by
Extraót autentycq daar van te dienen

om te ftrekken tot der felver narich-

tinge,de Abfcnten zijn geweeft de Hee-
ren Van der Lee, Meerman , Kool-
wijk , Van der Mafl , Fijk , Van Ruy-
ven , Bogaart , 's Gravcfande

, Johan
Tan der Duffen , en Halling.

Accordeert met de voorfz. Refolutie.

A. V. Duiïè,

Wilhem Hendrik by der Gra-
tienGodes, Prince van Orangie en
Naflau , Grave van Buyren , Leer-
dam , 6cc. Marquis van der Veer

,

en- van Vliffingen , Heere en Baron
van Breda, Diets &c. Gouverueur
en Stadthouder van HoUandr, Zee-
landt , en WefWrieflant , Capi-

teyn Generaal, en Admiraal der Ver-
eenighde Nederlanden.

DOen te weten , dat wy in defe be-

kommerlij ke tijden niet meerder
ter harten nemende als dat de refpc(5ti-

ve Steden defer Provintie onder ons
Stadthouderfchap reforteerende, moch-
ten werden gebracht in foodanigen or-

dre en Rcgeeringe , waar door der fel-

ve rufte en voorfpoet werde geftabi-

lieert,en ons door exprcftè Gedeputeer-
den voor gedragen zijnde, dat in de
Stadt van Delf tuftchen de Regenten >

en Ingezetenen foodanige diffidentie

was ontftaande , waar door ons goct

ooghmerk niet kan werden bereykt» en
waar door Burgermeefteren, Schepe-
nen , en vordere Regenten der voorfz.

Stadt , haar bewogen hadden bevonden
om liever vrywillighlijk hare refpedive
bedieningen af te ftatn , als door het

continueren in de felve onluft en on-
ruft onder de Ingezetenen te occafione-
ren, hebben wy de goede meyninge en
inten:ie der gemelte Regenten goet ge-

vonden met onfe approbatie te fecon-

deren , dien volgende houden wy mitf-

defen de meergemelte Regenten voor
ontlaft van hare Fundtien , hen-luyde«
bedankende van den dienft aan de Stadt

Delft tot nu toe gepraefteert : Interdice-

rende wel ftridtelijk een yegelijk wie
h«t foude mogen wefen, de meergemel-
te Regenten daar over te argueren,veel

meer hare Perfoonen of goederea
eenigfins te molefteren , befchadigen
of incommoderen, de felve Regenten ,

mitfj^aders hare Familien en goederen
tot dien einde nemende in onfe fpecialc

protedtie en Sauvegarde , alles ingevol-
ge van de Refolutie ter Vergaderingc
van de Groot-Mog: Heeren Staten van
HolUndc,, en Weft-Vrieflandt, geno-

mes



men op.dwi 17 Au: defes lopende Jaars.
^' En voorts procederende toe elcdie

"en verkiefinge der Perfooneii die wy
>erftaan dat den laft der riavoJgende

bedieningen binnen de voorfz. Stadt

'Delft op nieuw fullen aanvaarden, heb-
ben wy goet gevonden te ftellen, gelijk

'wy ftellen mits defen , eerftelijk tot

--
: Vroetfchappen.

'Dirk 'Jan/k. van der Lee.

'Dirk Adriaanjx.. van Koolwijk.

PieNr Ahramfx. Hoogenhouk.

'Tieter Adriaanfx.. Croefer.
Do6ler Theodorm Jacoyfz.. Vallenjts.

Aalkregt Arentfz. van der Graaf.

Arent Reyerfx, van der Burg. {Hofdijk,

Mr. Sacharias Cornelis Beerenfteyn van
Mr.Bartholomeus Nicolaafz, van der Mafi.
Mr. Cornelis Corneltfz.. Onderwater.

Mr. Adriaanjacoyjx. Fijk.

David fan/z. van den Mterop:

Mr. Bruno TSiicolaefz van Waarthuyjèn.

Mr. Pieter Ewout/z van der Duffe.

Hugo Adriaanfx.. ^ravefande»

Mr. Hendrik Euwoutfx. van Bleyfwijk.

Mr Hendrik Janfh Duyfi van Voorhout.

Mr. Franco Adriaanfx. van der Goei.

Mr. Dirk Evertfz, van Bleyfwijk.

Aren t Pieterfz. . Slag toe.

Mr. Gerad Putmanf.

Mr. Jacob Vredenburgh.

Mr, Nicofaas van Ajfendelf.

Adriaan iVtUemfz. van der Hoef.

Anthmy Tterens.

Tefiert van Hajfelt.

Dr Hendrik d'Acquet.

Jacob Janfz.. van der Burgh,

Mr. Dirk Verburgb.

Johan Thierens.

Mr. Hugo van B/ejfw'yk.

Dirk Cornelis Coukebakker.

Mr. Cornelis Sottens.

Daniel de Bergh.

Dr. Cornelis Gravefande;

Gerrit van der Heym;

H^rpert Tromp,

Joris Franfz van der Houwt.
yfacq Spiering.

Jol/a» Barnards de LafaiUe.
Tot Bifrgermeefteren. '

''~ '"

Mr.
'
Cornelis Corneli/z. ' Onderipatet",

Pieter Abramfz. Hocgetihouk.

Arent Reyerjz. van der Bitrgb.
'

Dr. Theodorus Vallen/is.

Tot Schepenen
Mr. H^ndrikEwoutfz.. van Bleyfwijk.
Mr. Frank Adriaanjz. van der Goes,
Mr. Bartbolomeus van der Mafi.
Hugo Adriaanfh, Gravefande.
Mr. Hendrik Janfz Duyfi van Voorhout,
Mr. Dirk Evertfz van Bleyjwijk,

Mr. Gerard Putman s.

Ordonneren N. van Santen Schou-
teth der voorn: Stadt, de boven ge-

noemde Perfoonen in hare refpedlivc

. Ampten te introduceren , en in onfen
naam den gewooalijken Ecdt aftene-
men.

Verklaren wy vorders onfe intentie

te wefen dat iret verkiefen der voorfz.

Regenten in maniere als boven gedaan,

alleenlijk is gefchiet tot meerder rufte ,

en dienftder voorfz. Stadt Delf, en toc

wech neroinge van de diffidentie en
murmuratie onder de Ingezetenen al-

daar ontftaan , en fulkx fondcreenige

prsejudicie of confequentic voor het

toekomende ten aanfien van de Privi-

legiën, Vryhedcn, of Gerechtighe-

den der voorfz. Stadt,en de goede Bor-
gers of Ingezetenen der felver compe-
terende , die wy verftaan , dat in haar

oude kracht en rigeur fullen blijven.

Gedaan in *t Leger by Bodegrave den

I

10 September 1671.

I En was onderteekent

G. H. Prince d'Orangie,
Hebbende ter zijde opgedrukt, 't Ze-

gel van Sijn Hoogheydt . noch lager

fiont , ter Ordonnantie 'üan Sij^ft-

Hcogheydt. ' '

'. En was onderteekent C. Huygen^
(t 3) Numo. d/.
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Ade van Sijn Hooglieyt , daar
by de Regeeringe toe Leydea

is veranderc.

Behorende op Pag: ^^6.

IVtlhem Hendrik by der Gratie
Godes Frince van Orange en Né/faim

,

Grave vanMeurs^Buyren^Lteniafn ^c.
Mar^His van der Veere en VltJJingen ,

Heere en Baron va» Breda , D;>/? , ^c.
Gouverneur en Stadthouder van Hol-
land, Zeeland en Wefi- Frte/landt, Capi-
teyn Generaalen admiraal Generaalder

,
Veteenigde Nederlanden.

DOen te weten , dat wy in defebe-
komraerlijke tijden niet meerder

ter herten nemende, als datderefpe-
dive Steden der Provintien onder ons
Scadthouderfchap reforterende moch-
ten werden gebracht in foodanigen or-
dre in de Regeringe , waar door der fel-

,
verrufte en voorfpoedt werdegeftabi-

rliéerti En befpeureude, foo uyt de
Requefte op den naam van de gcmeene
Ingefetenen en Borgeren der Stadt Ley-
dcn , als uyt de refcriptie der Regenten
daar tegens aan ons overgelevert , dat
in de voorfz. Stadt foodanige verwijde-
ringc was ontftaan , waar door wy van
onle goede intentie werden gefrufteert,
hadden wy tot rufte en welftant der
voorfz Stadt op den elfden defer loo-
pende Maant by provifie in hunne be-
dieningen gecontinueert xf Perfoonen
uyt 't Lichaam van de voorige Rege^
ringe , die in een nominatie van 80 ons
by de felvige Ingefetenen overgelevert
waren gefpccificeei t , bcncffèns den
Penfionaris, en Secretariflen , en dat
ter tijdt en wijlen dac op het rapport
van onfe aldaar te fendenCommifla-
ri-ffeh finalijk omtrent de Rcgeeringe
der felver Stadt ibude wefen gedifpo-

Vervolgens op den 10 defer loopende
Maant (door preiTante aiïjires i ns pcr-
foonlijk in de Stadt Leydcn niet kon-
nende laten vinden/ hadden wy aldaar
gefonden Aelbrechr

' Nicrop , oudite
Raadt m den iHove van HolLm't, mitf-
gadcrs Johan Wiens, onfen Raadt en
Reeken-mecftcr , de welke hun op alles
exadtelijken hebbende laten ii.forme-
rcn,en aan onsècn omltandigh rapport
gedaan ,hebben wy foo op de Requefte
aanonsgeprefentecrt , als op de fes Ar-
ticulen aan die van den Gerechte van
Leyden , uyt den naam van de Borgers
en Ingefetenen voorgefteltjdoch tot on-
fer difpofitie gelaten , goet gevonden te
difponeeren als volght

:

Voor eerft, inhererende als noch
onfe provifionele difpofitie van den ri
defer , nopende de if Perfoonen als
doen tot Regenten aangeftelt, en die
converterende in een finale difpofitie

,

verftaan wy dat de felve fullen blijven
gecontinueert

, gelijk wy die continue-
ren mitsdefen, namentlijk:
Mr, Paulus van Sv>anenl>urgh.

Herman Schuyl.

Mr, Rippert van Groenendijk.
Mr. HenrikBróuvper.

Mr. Diderik van LeeuTPen a Leyden,
Mr. Gerard van GrootveU.

TlorU van Sanen.

Mr. Theodorus Gooi.

Daniël van alphen Danielzoon.
Johan van Dieningen.

Mr. Johan Goes van Abfmade.
Johan van den Bergh.

Mr. Danielvan A/phen Symons zoo».
Johan Cunéius.

Cornelii Paadts.

^ir^v van Crimpen.
Mr. Symon van Leeuwen.
Mr. Gerardde Munt.

Cornelii van Gooien.

Johan van Bankken.
Dr. Reynier van Buytevejl.

Jacob Fronrans.

Dr. Jo'
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Dr. JohaM van der Mark, i^.. ^j.^ ^
Mr. U-illemvan S(hoterl?ofch^

Jacobus van Sanen.

By welke bovenftaande noch werden
bygevoeght defe 14 naervolgende, blij-

vende de refterende4oftc plaats om re-

denen noch open tot onfer difpofitiei:

Mr. Herman van der Mier.

'Jacob van der Maas.
Mr. Johan Vefanevelt.

Johan van Kampen,
Fieter van Ajjendelft.

Magnus van Aekken.

Nicolaas van der Air.

Laurens van 's Gravejande,

Dirk van Achthoven.

Mr. Carel Heydanus.

Ifaak Geraarts.

Cornelii Godtjchalk.

Mr. Johan Hul/ihout.

g,, Jacob Janfz. Doe.

-'Sullen ook in hare rerpedive Arap-

ten continueren de Schout Wouter van

tanfchot , den Penfionaris en Secreta-

riflen.

• Laftendeonfe gemeldte Comraififa-

liffea allé de voorgenoemde Perfoo-

nen in onfen naam den hehoorlijkcn

Eedt af tenemen.
'- Komende wijders tot de fes boven
gementioneerde Arciculeni en difpo-

Rerende op den eerften . accorderen wy
mits defen aan die van de Schutterye

,

dat by de Officieren van yder Compa-
gnie, in welke deplaatfe van Hooftman
ofCapiteyn door fterfte, ofanderfmts

vacant fal komen te vallen , fullen wer-

den genomineert twee Perfoonen , om
daaruytby die van den Gerechte een

lot Hooftman of Capiteyn te werden
geèligeert.

'''•-
li: [y,'^.

' Deplaatfe van Artillery-meefter ko-

mende te vaceren , fal de felve werden

gefuppleert by de Heercn van de Ge-
rechte, doch niet anders als uyt het

Collcgie der Capiteynen.

.H?t verfoek bydcn derden ArticaJ
gedaan , alfoo het gele van de Cóntri-
buanten , en anders, w^aar v^n cje diftri-
butietot voordeel van de Burgers werdt,
verfocht

, qualijk kan bereyken de on- •

koilen en laften , die daar uyt moeten
werden betaalt , kan ni^t werden geac-
cordeert; ' '

"'-\' /

Gelijk mede niet déh vierden Arti-
cul voor foo veel den felven ftrijdighis
met de Privilegiën van den Lande,
edoch fullen tot geen ofHcien mogen
werden gepromoveert , als die gene die
haar Borgerfchap fuHen hebben verkre-
gen , 't zy door geboorte , koop , of an-
derfins , en de rechten tot het poorter-
fchap ftaande fullen hebben betaalt , of
fullen by foute van dien félfs ook hare
Officien die Zy aireede foude mogen
hebben bekomen, genoodtfaakc wefen
aanftonts te verlaten.

Ordonnerende vorders dat aan de
voorfz.. Borgers fullen werden gecom-
municeert, 't zy door gefchrifte, 'i-zy

door den druk, allefoodanige Privile-
giën, en de Stadis Gerechtigheden , als

zy fullen defigneren haar lieden tot

noch toe piet genieën geniaaki te wer-
den.

Eyndelijk alfoo die van de Regeringc
aangenomen hebben de Stadts RefoJu-
tien , nopende het weeren der Remon-
ftrantfche Religie , pundlelijk te ach-
tervolgen , mitfgaders aan hare Borgera
en Ingef<gtenen contentement re geven,
rakende het beletten van den Opbouw
der Kerke.by die van de voorfz. Religie
airede begolt , foo werdt defen Articul

gelaten ter difpofitie van de opgemelte
Regenten.
Ons wijders voorgedr^en zijnde de

inconvenienten , die uyt de als noch
onnodige Dagh-wachten zijn rijfende-,

en hoe laftigh de felve aan de Boi:gers

en Ingefetenen vallen, verftaan wy dat

die fullen , of geheel cefTeren , ofver-
mindert werden, daan, en.tot .fujken

'getal.
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getal, 'als by de Regeèriétldc'Burger-

meefteren, naar preallable commu-
nicatie van de refpedtive Capiteyncn
dienftigh geoordeeic fal werden.

Gedaan in't Leger hy Bodegrave , den

^i September iCjx. .,^ ,

' '^'^ ""^' "' Was geteekeiit ar. job-o:

-inA rjobTr.i • G.H. PrimeiCOrehge)

^' '^' tagei" ftoHdtjter Ordonnantie vair

c '' Sijn Hooghèyt. .

'

' '
'•

•

'-''^

Engeteekefit

Aan Haar Edele Gróöt^Acht-
bare Heeren Bargermeefteren en
X X X V I. Raden , mitfgaders de
Heeren van den Gerechte der Stade

. A^mllerdam. ., /

•n; Behoorende op Pag: 7^0.

GEven met behoorlijke onderdanig-

heyt te kennen de getrouwe Bur-

gerye en Schutterye der Stadt Amfter-

dam, hoe dat fy in defe conjunöure van

tijden , haar ongeruft bevinden , onder

de Regeeringe van de tegenwoordige

Vroetfchap of Raadt defer Stede, foo

i» 't dat wy j om de geruftheyt van onfe

Burgerye enStadts welvaren, hebben
verfocht , en verfoeken mitsdefen.

1. Eerftelijk , dat alle fufpedte Raats-

Perfoonen en Regenten , haar fulcn

hebben te onthouden en ontflaan van

hare bedieningen ; en andere bequame
mannen , conform de oude Privilegiën,

in haar plaacfe mogen werden geëii-

geert , zijnde leden van de Gerefor-
meerde Godfr-dienrt.

z. Dat alle de Privilegiën en gerech-

tigheden den Bu''geren compecere4ide

,

haar weder werden ter handt gcftelt.

^. Dat geen Magiftraats-perfooncn ,

tot Sccrctariren incJuys^ fullen mogen
zijn Leden van den Krijghs-Raadt.

4. Dat yder Regiment fal hebbea-
zijn eygen Colonel , die gekooren fal

moeten werden by de Krijghs-Raadt

,

en dat uyt de refpedtive Regimenten
voorfz.

f. Dat niemandt in de vergaderinge
van de Krijghs-Raadt fal mogen prae-j

fideren
, proponeren en concludeeren >

als de refpedive Collonellen , begin-

nende van de oudfteaf , en foo voorts

by beurte, welke de Krijghs-Raadt fdcr

menighmaal fullen mogen vergaderen ,

als het haar E. fal welgevallen ; en dtc

de felve tot diep eynde fullen hebbea
haar eygen Secretaris.

6. Dat niemandt tot CapiteynjLieu-
tenant, Vaendrigh of Sergeant fal mo-
gen werden gekoren , als die te voorerï

ook voor Adelborft gewaakt heeft , op
dat de Burgery door bequame Officie-

ren mach werden geregeert, dewelke
nevens de Heeren van de Regeeringe
bevoolen is forge te dragen voor de wel-

ftant van de Stadt en Burgerye voorfzi

ten eynde de felve buyten hare kenniflö

niet werden overgelevert in handen van
een tyrannifche Natie, welke vruch-

ten van elenden onfe nageburen tot

haar uyterfte ruyne tegenwoordigh
fmaken.

7: Om foodanige ongevallen voor te

komen , fullen de Stadts-Artillery'-

meefters verkooren moeten werden
uyt de refpedtive Leden van de Krijgs*

Raadt.

8 Sullen de fleutels van de Stadt

altijdt moeten blijven in de bewaringe
gelijk die tegenwoordigh zijn op het

Stadthuys defer Stede , by de Officieren

van de Burgerwacht.

9. Sullen alle Bedieningen , ontrent

de Krijghs-Raadt vallende , moeten
werden begeven by de Leden van de
refpcdtivcKrij^hs-Raadt , waar onder
mede begrepen werdt de drie Doeleiyi

met haar dependentien, alfoo die de

Schuttery compececrcn.
10. C^



(IJ'S)

10. Op dat de Burgerye en goede

Ingefetenen defer Stede fouden mogen
bekomen haar behoorlijke welftant,

foo fuUen de Heeren Burgermeefteren

haar felven moeten verplichten , geen

Officien noch bedieningen te geven,

als aan Burgers die hier ter Stede , of
ten minften binnen de Provinciën van

Hollandt en Weft-Vrieflandt geboren

zijn , en haar Burgerfchap fes jaren heb-

ben gehadt.

1

1

. Dat de CoUegien van Schepenen,
Comraiflariflen en Sccretariflcn mo-
gen werden gefuyverc ; en dat geen
Burgermeefter het Officiers ofSchouts-

Ampt voortaan meer fal mogen bedie-

nen.

ia. Dat de Gilden in hare Privile-

giën mogen werden gemaintineert , en
de Willekeuren tot dien eynde ge-

maakt, ge- executeert, op dat alle Straat

en Lantloopers geweert , en de goede
Ingefetenen in hare neeringe en wel-

varen werden gehandthaaft en be-

fchermt.

Dit doende , fult altijdt bevinden

,

dat wy goet en bloedt voor de Staat

,

Stadt en zijn Doorluchtige Hoogheyt
denHeerePrincevanOrdngie,oplettenj
en betooncn dat wy zijn

Getrouwe , onderdanige en gehoor'

fame Burgers.

Numo. (jp.

Kdit geprefenteertaan de Bur-
gerwachten tot Amfterdam.

Bthoorende op Pag: 751.

"I^r Aar betuyginge van onfe gene-
•*-^ gentheydt , vcrfoeyinge van alle

muyteryc , belofte van.voorkomingh
van alle moetwil , afwecringh van alle

handeling die mochten voorgenomen
werden tcgens de goederen of perfoo-

nen van onfe hooge Achtbare Regeer-
ders , is ernftigh verfocht dat de Hee-
ren Burgemeelters ais ware Burger-
Vaders , en die het wel zijn van hare
Burgerye ter harten gaat , gelieven de
felfde Burgery te herftellen in hare
voorrechten : Waaropgeantwoordtis
van de Heeren Burgemeefteren, dat zy
fulks wilden ter harten nemen , &c.
En hebben daar op wy hier onderge-
fchreve in de befte forme gecommit-
teert uyt de Schutterye foodanige per-
foonen , als wy tot uytvoeringh hebben
bequaam geoordeelt,om aan SijnHoog-
heyt de Heere Prince van Orangien,
foodanige Remonftrantie en verfoek te
doen, als naar gelegentheyt van tijdt be-
vonden fal werden te behooren , ver-
foekende derhalven d'ondergefchrec-
ven Schutteren, uyt de naam veeier an-
deren, van wien zy gemachtightzijn ,
dat doch de Burgeren met kenniffe van
haar Capiteyn of andere Officieren uyt
hare Compagnie , foodanige twee per-
foonen gelieven te committeren die zy
bequaam achten fulks in de befte for-

me te konnen doen , tegens Saturdagh
naar middagh ten 5 uuren op de Cle-
veniers Doelen. Authoriferen daar toe,

Gerrit Claas van Fruyf, Jacob L.uykemaal
en Gerrit Meynders. Om dit aan de 60
Compagnie Burgers bekent te maken,
AdtumdcnS September 1671.

Was geteekent ,

A.v.P.J.r,B. E.N. enRv.R

(v) Numo. 70.'
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Numo. 70.

Verfoek van de Burgerye tot

Rotterdam,aan de E. E. Heeren Bur-

germeeflercn en Vroedtfchap der fel-

ver Stede. Toegeftaan en gepubli-

ceert den 8 Julii 167».

Behoorende op Fag: 751.

L

A Lied ie althans , wegens defe Stadt,

in de Vergaderinge van Hollandt

zijn gedeputeerr, aanftondts fullen wer-

den t'huys ontboden, en dat andere in

hare plaatfe fullen werden gedeputeerr,

die de Borgers niet fufpedt , maar aan*-

genaam zijn ; als namentlijk uyt de

Heeren, den Dijkgraaf,van der Meyde,
van Yck, Punt, de Reus en Hartman.

II.

Dat die felve op nieuws te dèjiuteren

Heeren , benevens de genoemde Per-

foonen uyt de Burgerye en Krijghs-

Raadt , fullen infpeétie nemen van alle

het gene tot noch toe , foo met Vrank-

rijk als Engelandt is gehandelt : En wel

fpecialijk , dat een goede Vrede met
Engelandt op het fpoedighfte werde
geflooten , daartoe AmbafTadeurs uyt

Engelandt hen binnen defen Lande
bevinden.

IIL
Dat aanftonts Gedeputeerden uyt de

Borgerye fullen werden geienden naar

Sijn Hoogheydt , met een dubbeld of

tripel getal , na voorgaande gewoonte

,

om in de plaatfe van Sonmans fdie hem
abfcnteert ) een ander tot Vroedfchap

te eligeren , tot een tripel getal van 't

welke de Borgeren by defen nomine-
ren,Leonard van Naarffenden Ouden,
Willem Baltiaanfz,. , en Sarauel Beyer,

Schepen.

IV.
Dat de Heeren Burgermeefteren en

Vroedifchappen , door de voorfi. Ge-

deputeerden ) aan Sijn Hoogheydt ful-

len verfoekken , ten eynde het de felve

Sijn Hoogheydt welgevallen mach op
het fpoedighfte binnen defe Stadt te ko-
men,en als dan de Magiftraat en Vroed-
fchap defer Stadt foodanigh te veran-
deren,als hetgemelteSijne Hoogheydt
fa! welgevallen ; welk welgevallen Bur-
germeefteren en Vroedtfchappen haar

midts defen fullen gelieven , en hebben
te onderwerpen.

V.
Dat de Burgermeefteren en Vroedt-

fchappen fullen gelieven te verklaren

,

dat door de woorden in de Refolutie

geinflueertjQualiteyten,Eere en Digni-

teyten , by hen-luyden werdt verftaan

,

dat by Sijn Hoogheyt in alles foodani-

gen Macht , en abfoluyt Vermogen '^,

en werdt gegeven , foo ten opfichte van
den Eedt , het ftellen en verfetten van
Magiftraten en Vroedifchappen , het

Uytdeelen van de Patenten , en alles

anders, niets ter Wereldt uyrgefeydt

,

als zijne loffelijke Voor-Ouderen oyt

ofoyt hebben gehadtofgebruykt.

De Borgeren verftaan abfolutelijk,

dat provifioneel in verfekeringh fullen

werden geftelt , en gehouden de Hee-
ren Peffer , Vroefen , Gaal , beydc
de Heeren VifTchen , Biflchop , van
der Aa, de Groot , en Paats : Nament-
lijk , de Abfentcn diegenoemtfouden.
mogen zijn , foo dra de felve na Citatie

en Indaginge met klokke-geflagh , aan-

ftonts te doen , hen binnen defe Sradt

fullen bevinden ; In fulker voegen.
Dat niemandt van de voorn, fufpedte

Heeren , noch hare Nafaten , tot in

het vierde Lith , in Regeeringe fullen

mogen werden genomen.
VIL

Dat*ét voor verhaalde alles fal wor-
den gedaan onwederrocpelijk » en fon-

der eenigh verwijt.
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A^e de voorfz,. Articule» roerden l>y de

Heeren Burgermeefiere» en Vroedtfchap-

fen defer Stede toegefiaan , op V goedt

vtvden van Sijn Hoogheydt , die op het

fioedtghfle fat verfocht werden hier te ko-

men. ABum den 8 Juli 't , 1672.

Ter Ordonnantie van de felve,

I

A, Couwenhove.

De Burgeren verfoeken noch
boven 't gene by haar aireede

is ingegeven.

ALs dat alle de Digniteyten, êcc. foo

fy op Sijn Hoogheydt den Heere
Prins Willem van Orangie , Sec. be-

geeren, by Sijn Ed: affterven fullen ko-

men te vervallen op Sijn Ed: Nafaten

,

foo daar fouden mogen zijn. En dat

onder de Heeren , die fy by provifie in

i bewaring? begeeren gehouden te heb-

ben , mede fal begrepen zijn den Heer
Voorburgh.

Werden de voorfi,. Artkulen , ah
vooren , i>y de Heeren Burgermee-

Jleren en Vroetjchappen toegefiaan^

Aftuni den 8 Julii löya.

^^'''
In iennijè van my

;

-„ i i7 .*. r-.iH t-' ^' ^ouwenhove.

Numo. 71.

Behoorende op Pag: 753.

INS I NU A T I E.

xy^/foo Btir^emeejleren , en Re-
geerders der Stadt Rotterdam , door

: Sijn Hoogheyt > den Heere Prtnce van
r Orangien , ii toegekomenfeekere Mtjji-

., ife-i éuydende vanwoorde tot Ttoorde ) als

qtjiifrnaifr.volgl^t:' _ ,"
:,.i.. ,1

'Erentjefie , Va^fevi^ , Jfèr Difc^^ete

,

ifejbndere goede Vrtendef^.-

A Lfoo wy tot onfe groote verv^'on-

•^ deringe in ervaringe komen , dat

niet tegenftaande de eenparige delatie^

de welke de Heeren Staten van Hol-
landt en Weft-Vrieflandt , op ons ge-

daan hebben van de Stadthoudeifchap

van hare Provintien , en tot prejuditie

van de Macht en van de Autoriceyt , de
welke ons daar by is opgedragen, eenige

onrullige Menfchen binnen U £. Stade

hebben ondernomenjhaar te bemoeyen
met faken , de welke tot onfe voorforge

fpe<fteren, en de handen te (laan aan hec

werk van de Regeringe , en aan de Per-

foonen van eenige Regenten aldaar,

daar toe in geenen deelen bevoeght en
zijn , en die wy by continuatie fullen

moeten aanfien , aJs verftoorders van

de gcmeene rufte , en van U E. Stadt

:

Soo hebben wy tot voorkom inge van
alle onheylen , en tot maintenue vau
het wettelijke gefagh , 't welk ons in de
voorfzr. qualiteyt gedefereert is , goet

gevonden U E. by defen feer ernftigh

te vermanen) ten eynde by U E. fooda-

nige ordre tegen de voorfz. Exceflen

werden geftelt, dat de Regenten de wel-

ke met eenige Arreften van hare Per-

foonen 1 of met eenige ongemakken
ontrent hare Huyfen en Goederen ge-

,

dreyght of in der daat geincommodeerc
zijn , mogen werden geftelt en gehou-
den buyten alle ongelegentheden en
bekommeringen , om met volkomen
liberteyt te exerceeren de refpedlive

fonétien , daar toe zy geroepen zijn :

En ten eynde allequadeimpréfTienen

verkeerde prefumptien , uyt de gemoe-
deren van de Geraeynte mogen wer-

den geweert , het zy vau eenige corre-

fpondentien met de Vyanden van den
Staat , het zy van quaat en ontrouw be-

leyt ontrent de onderhandelingen, de
welke met de Kroonen van Vrankrijk

^a'i ^pgelandt foude mógen vverden

onde^noroen ,„ foo ; verklaren wy by
defen , tot geruiHieyc van een yedcr,

dien het eenigfins coixrerneereh mach ,

dat wy niet en weien , ook nier en ge-

(v i) looven,



o $6)

looven ) dat'er yemandt 'van de Rege-
ringe van U E. Stadt 2,y , op den welke
met eenigh fondament foodanige fu-

fpicicn fouden mogen vallen : En dat

haar Ed: Groot- Mog: aan ons bcfon-

derlijk ook hebbende toevertrout de
diredtie over foodanige Negotiaticn als

by der handt fouden mogen genomen
•werdt-n, om den Staat van het lieve Va-
derlancte redden uyt degrooteongele-
genthedcn , daar in defelve ingewikkelt

IS. Wy met allen yver en circum-
fpedie , ook met volkomen kennifTe

van faken het gemeene befte fullen hel-

pen bevorderen : En hebben derhalven

U E. wel ernftigh vtillen vermsant heb-
ben , dat aan een yder wie het 7,y, ken-
niflè wilt geven van defeonfeopiechte
erklaringe, en van onfemeeninge , ten

eynde een ygelijk hem houden binnen
delimiten van fijnen fchuldigen plicht

:

En in gevalle yets particuliers of fpe-

ciaaldaar ontrent teconfidereren moch-
te 2ijn , dat het fclve werde voorgeftelt

aan on5,niet met confufie, of turbulente
menees , maar met een ordentelijk be-
leyt : En lullen wy gaarne rot de ge-
meene ruft, en het befte van U E. Stadt

en Borgeren helpen contribueren, wat
ons mogelijk zijn fal. U S. ondertuflèn

Eren tfejie , Voorpenige , feer diftrete ,

befondere goede Vtienien , heve-

lendi in de ProteUie van Gode Al~
machtigh. In '/ L,eger hy Bode-
graven den 9 'Julti lóji.

Onderftondr,en wasgeteckent,

U E goetwiüige Vritndt

,

P R I N C E d'O RANGE.

Voor adres in d'^onfe.

Erentfeften , Voorfienigen , feer

Dii'creeten , befondere goede
Vrienden , Borgemeefteren en
Regeerders der Stadt Rotter-
dam.

SOO IST , Dat Schout, Borge-
meefteren , en de Schepenen der Stade
Rotterdam , goet en geraden gevonden
hebben defen aan de Burgeryedarlclijk

tenotificeerenen te doen publiceeren,.

ten eynde niemaodt eenige ignorantie»

daar van foude mogen pretenderen,
maar hem puncluelijk na deninhoude
van dien regu!eeren,op poene als pertur-

bateurs van de gemcenc rufte geftraft

te werden ^ belaftcn wijders allen Inge-
fetenen van defe Stadt , alk 't gunt zy
fouden mogen weten ten iaften van
yemandt van de Rcgeeringe, of wie het
ook fotide mogen welen , 't felve aan
Sijn Hoogheyt, of aandeHeerBailiiu
defer Stede fullen hebben bekent te

maken , ten eynde tegen die gene , die
fchuldigh fouden mogen zijn , fooda-
nigh mach werden geprocedeert als na
gelegentheyt van faken bevonden fal

werden te behooren : En dat van ge-
lijke die gene die yemandt valfchelijk

van verraat of anderfins foude mogen
komen te befchuldigen , infgelijks aU
perturbateurs van de gemeene rufte ge-
ftraft fullen werden.

Aldus gedaan , en gearrefleert , den

lojulti 167». Préejent Bailliu,

van den Meyden , Pefler, Vroe-
fen, Borgermeefteren ; Beyer, de
Mey , Nieuwenhove, en Groe-
ninx, Schepenen.

In kennijje van my ,

A. C o U W ENHO VE.

Numo. -1I.

Extradt 11yt de Refolutien van
de Heeren Staten van Hollandt en
Weft- Vncflant,in haar Edele Groot-
Mog: Vergaderinge genomen , op

Donderdagh den 4 Augufiii 1 671.

Behoorende »f Pag: j6i.

DE Heer Johan de Wit, Raadt-Pen-

üonaris van den Lande van Hol*
lande
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landt en Wefl-Vrieflandt , van zijne

üntfangeneQuetfurengereconvalifcerc,

en wedcromme ter Vergaderingc ver-

fchenen iijnde , heeft aan haar Edele

Groot- Mog: eerft Dy monde gedaan ,

en vervolgens in gefchrifre overgelevert

de Propofitie hier naar volgende van
woorde te woorde geinfereert.

Edele Groot-Mog: Hceren.

OP den 30 der voorlede Maandt»
zijn i^ Jaren verloopen gcweeft >

zedert dat ik in defe V ergaderinge als

Raadt-Penfionaris van den Lande van
Hollandt en Weft-Vneflandt, na ordre

en gewoonte , voor de ecrfte maal ben
beëdighr ; in dien felven tijdt van 19

Jaren zijn den Staat veele fware Oorlo-

gen, en andere calamiteyten overgeko-

men , die alle onder Godts genadigen

zegen, meeft door de liberale confen-

ten en furniiïementen van U E. Edele

Groot-Mog: mitfgaders door der felver

conduite, en couragie,gelukkelijkziJH

gefurmonteert en ten eynde gebracht.

Het is U Edele Groot- Mog: of immers
die gene van de felve die defe Illuftre

Vergaderingc doorgaans bygewoout
hebben, ten beften bekent met wat yver

en arbeydf. , ook door hoedanige voor-
flagen en wel gepraepareerde Concep- ^

ten, ik al over veele jaren gelaboreert

hebbe om te vermijden en tedetourne-

ren de occafïen van misverftwnden en
verwijderinge met de jegenwoordige
feer machtige Vyanden van den Staat

,

niet fonder iterativc reprefentatien van
de groote bekommerniiïcn en fwarig-

heden , die by ontfteltenifTe van appli-

catie der noodige remedien , by ver-

volgh van tijden uyt de felve verwijde-
ringen ftonden te verwachten ; maar
het heeft Godt Almachtigh naar zijne

onbegrijpelijke, doch niet te min hey-
ligc beftiermge , gelieft de fake al van
langer handt meer en meer tot apparcn-

tie van 't uytberften der jegenwoordi-

gen Oorlogh te doen vervallen > foo

dat ook de tijdt en gelegentheyt een;-

germaten daar is gcweeft , om den Staat

in 't generaal , en voornamentlijk me-
de de Provintie van Hollandt en Weft-
Vriellandt in 't particulier ten beften te

flerken , mitfgaders om al 't gunt tot tc-

genweer konde dienen, naar vermo-
gen te verforgen , met wat applicatie

,

en aandringende Propofitien ik de Le-
den van defe Vergaderingc , en ook de

andere Provinciën ter Generaliteyt

daar toe geëxhorteert en gebeden heb-

be , fullen de Notulen van de Hecren
de dehberatien alhier en terGenerali-

teyt van tijdt tot tijdt by gewoont heb-

bende, foo wel als hare memorie , kon-
nen getuygen ^ En alhoewel Uw Ed:

Groot-Mog: ook alle goede voorfor-

gen hebben gedragen , met foodanigen

promptitudcais het mogelijkis gcweeft,

in een Lichaam gecompofeert uyt ioo

veele Leden , en van foodanigeconfti-

tutie , dat het meerder en eerder door
de perfuafie van deprarfenteenuytter-

fte necefliteyt, als door eene tijdige vcr-

maninge , alleenlijk op een toekomen-
de doch wel voorfiene fwarigheydt ge-

fondeert , gewoon is gepermoveert te

worden , foo heeft het nochtans Godt
Almachtig in zijnen toorn, fo 't fchijnt,

gelieft den Staat te laten overkomen de

defaftres en calamiteyten waar inne het

Landt fich jegcnwoordigh geinvolveert

vindt , en dat op eene wijfe die onbe-
grijpelijk is, en foo fubitelijk, ook met
(00 wcynigh tegenftandt dat de pofteri-

teyt reden fal vinden om 't felve niet te

kennen geloovcn.

En nademaal defe calamiteyten en
fubite dt.'aftres de gemoederen van de
Gemeynte , en van allcdelnwoonde-
ren van 't Landt, nevens een generale

fchrik en trcmeur, hebben doen opvat-

ten eene fmiftre impreffie van hare Re-^
genten , en voornamentlijk van diege-

ne die boven anderen eenigh bcwindt
(v 3) of
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'of beftier gehadt hebben > van welke
finiftreimpreflieik mijn perfoon (al-

hoewel geen Regent , maar alleenlijk

een Dienaar zijnde, naar de mate van
't beleyt üf beftier der faken dar aan de
voorfz. mijne bedieningen vafl is , of
liever dat by veelen , door onkunde,
gemeynt wordt , daar aan vaft en by my
gebruykt te wefen , jegenwoordigh met
foodanigcn portie vinde overftolpt, dat

ik in goeden gemoede niets anders kan
oordeelen , of de continuatie van den
voorfz. mijnen dienft als Raadt-Pen-
fionaris foude aaa de gemeene fake on-
dienfl toe brengen , ten opfichte het

buyten controverfie , feker is , dat de
Refolutien van Uw Ed: Groot-Mog :

die by continuatie van de voorfz. mijne
bedieningen,fouden werden genomen,
en door mijn Penne komen te paflcren

by de Gemeente die aangenaamheydt

,

en by gevolge ook die faciliteyt en
promptiiudeinde executie nietfouden
vinden , als het voor den dienft van
't Landt wel is vereyfcht ; Weshalven
ikgeoordeelt hebbe niet alleenlijk fon-
der ondienft , maar felfs met dienft van
den Staat , aan Uw Ed: Groot-Mog:
te konnen en te mogen verfoeken , ge-

lijk ik in alle onderdanigheydt en eer-

blcdi^heyt verlbeke by defen , dat het

Uw Ed:Groot-Mog: goede geliefte we-
fen moge , my van de voorfz. Bedie-

ningc goed-^rtiercntlijk te difpenicren,

en (limiteren ; Uw Ed: Groot-Mog:
in 't generaal, en alle de Leden van defe

llluftre Verj^aderinge in 't particulier

ten hoüghftcn bedankende voor ae
goedcrricrentheydt en 't faveur myin
verfcheyde gelegentheden bewefen ,

imondcrheydt mede over en ter fake

dar het Uw Ed: Groot-Mog: gelieft

gehad hccfc m y op den 6 Auguftii 1 6<;'^.

en by renovatie op den 15 September
i6ó^,cui;och wederom op den j 5 Sep-
tember 16Ó8 te begunftigen metcene
Aclc, waar by aan my vergunt en ge-

geven wordt de faculteyt , om , naar

expiratie van mijnen vijfjarigen dienft,

of oük tevooren , incas middelerwijlc

den dienft by my foude mogen komen
verlaten te worden , fcffie te mogen ne^
men in een vandeHoven van Juftitie

by my als dan te verkiefen , daar van ik

my , by guedertierne dimiftie van Uw
Ed: Groot-Mog: als boven onder der

felver wel nemen , in den Hoogen Ra-
de foude bedienen. En alhoewel het Uw
Ed; Grout-Mog: gelieft heeft daarby te

voegen dat in 't voorfz. geval aan my
geafligneert fal worden, gelijk van doen
af aan geaffïgneert wordt foodanigen

rang onder de Heeren mede Raden als

bevonden wordt by voorige Refolutien

aan de Heeren Raadt-Penfionaris Cats,

en anderen , toe geftaan te zijn , en dat

dienvolgende de iake in dier voegen fal

werden geconfidereert en op genomen,
als of ik zedert de bekleedingc van de
Fundieals Raadt- Penfionaris, en van
den aanbeginne van dien , zijnde ge-

wecft den 30 Julii 16^5. de roorlz.

Plaatfe eftèdivelijk en metter daadt be-

kleedt hadde ; foo en kan ik echter de
fake gecompadeert zijnde , naar de
rechtmatigheydi daar mede alle UwEd:
Groot-Mog: Adtien en Decreten gaan

geaccompaigneert , niet anders begrij-

pen, dan dat mijne Sefïie in den gemel-
ten Hoogen Raadt nier naar den dagh
van den aanvang , mijner ecrftc bedie-

ninge , dat is naar den voorfz. ^o Julii

lóy^. maar naar den date van devoorlz.

Rcfolutie , dat is zedert den 6 Auguftii

1658. gereguleerc fal moeten werden

,

immers foude ik het fclvc,voor foo veel

my aaRj;aat , rechtmachtigh vinden, en

dien volgende ook verfoeken , dat om
aan.nitmandt yets tü vergen 't gunt

ecnige hardigheyt impliceert , Uw Ed:

Groot-Mog: in 't voorfz cas mijne

Commiffic jIs Raadt in den Hoogen
Rade niet naar den date var. den 3c Ju-
lii ló)''^. maar naar uio van dend Augu-

ftii
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ftii x6')'i. gelieven te doen op maken ;

Waar op foo wel als op de vooriz. mij-

ne verfochte dimiffie Uw Ed: Groot-

Mog: goedertierene difpofitie verwach-

ten lal , die gene die is en akijdcs fal

blijven

Uw Ed: Groot-Mog: onderdanige

en getrouwe Dienaar

,

JVas getekent y

J. de WITT.

Waar op in 't afwefen van de ge-

melte Hcere Raadt-Penfionaris gede-

libereert zijnde^bebben haar Ed; Groot-
Mog: 't Verfoek by de voorfz. Propo-
ficje gedaan, ingewillight, en dien vol-

gende den voornoemden Heer de Wit
van 't voorfz. Raadt-Penfionaris ampt
gediipenfeert , ontflagen, en bedankt,
gelijk de felve daar van gedifpen-

feert , ontflagen en bedankt werdt
by defen ; En wat de Seffie in den ge-

melten Hoogen Rade belangt , is ver-

ftaan en gerefolveert, dat de Iclve in ge
volge van 't voorfz. geproponeerde

,

gereguleert fal werden , even en in ful-

ker voegen als of den voornoemden
Heere de Wit de Raadts plaatfe in den
gcmeltenHoogen Rade van den voorfz

6 Auguftii desjaars k^jS en niet van
den voorfz ^cjulii i6^^ bekleedt had-

de 5 in voegen dat hy in rung geplaatll

fal werden naar de Heeren Raden , die

voor date van den yoorfz. 6 Auguftii

1(^58. in den gemeken RadeSefïiege-
hadt hebben , en voor de Heeren Ra-
den die raar den felven dagh in den
voorfz. Raadt zijn gekomen : daar van
den Praefident en Raden van den Hoo-
gen Rade over Hollant en Weft-Vrief-
landt by aanfchrijvinge^. kennifTe fal

werden gegeven , om haar daar naar te

reguleren , en voorts allen den genen
die het aangaan mach , foo in den Hoo-
gen Raadt als daar buyten te doen regu-

leren ab naar behooren, Ënisnaariiec

nemen van de bovengaande haar Ed:
Groot-Mog: Refolutie aanllondrs den
inhouden van dien aan den gemelten
Heer de Wit , ten felven eynae v/eder-

omjne in de V^ergadennge verfcheencn
zijnde, bekent gemaakt.

Accordeert met de voorfz,. Refolutitn.

Numo, jg.

Ordre van den Krijghs-Raadc
tot Amfl:erdam.

Bekoorende op Pag- 845".

MYn Heeren van den Gerechte in

confideraüe nemende de tegen-

woordige bekommerlijke toeftant van
tijden , en dat de felve vereyfchen , dat

tegens alle bedachte en onbedachte
machinatien van de Vyand, op 't forgh-

vuldelijkfte mach werden voorfien,

hebben na ingenomen advijs van de
Krijghs-Raadt , goet gevonden te fta-

tuëren en ordonneren , ftatuëren en;

ordonneren by defen :

I. Dat by voorval van een generale

Allarm op het roeren van de Trommel,
en het luyden van de Klokken alle de
Burgers die op Wapenen zijn geftelt

,

en om in fuiken geval dienft te doen
zijn bcfcheyden , met de meeft doen-
lijke fpoet,foo Officiers als Rotgefellen

,

foo die in de Wacht als buyten de felve

zijn , fonder exceptie, haar fullen moe-
ten vervoegen na 't huys van de Vaan-
drigh van de Compagnie , onder de
welke zy reforteren, om van daar fon-

der uytftel in foodanige Troupen als.

van moment tot moment aan fullen ko-

men met de meefte acceleratie , fonder

eenige ordre van hooger handt af te

wachten , op die van de Capiteyn of
by deflèlfs abfentie van een minder
Officier , haar te begeven na de Allarm-

plaatfe haar Capiteynen aangewefen ,

alle met haar complete Wapenen , op
pene van dat de gene die daar inne

nalatigb;
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nalatigh bevonden fullen werden , ten

ware ommc Accidenten en Krankhe-

dcn die hen onbequaam maken , fullen

werden verklaart meyneedigh en eer-

loos, en vervallen te zijn van haar Bur-

ger-recht > inhabil om eenigc ampten
te bekleeden , en verder arbitralijk ful-

len werden geftrafc, felfs «an den Lijve,

na gelegentheyt van faken , en fonder

cenige conniventie.

1 1. Dat om de voorfz. Compagnien
foo veel te verilierken als doenli)k fal

zijn , en een gemeen gevaar met ge-

meene hulpe onder Godes zegen van

de Stadt af te drijven , byyederCapi-
tcyn binnen de tijde van tweemaal 24
uuren fal moeten werden geformcerc,

en in handen van de Heeren Colonel-

len overgebracht een Lijfte, bevattende

't getal van alle weerbare Mannen , die

in yeder zijn Wijk woonachtigh zijn,

en alle die onder den Eedt zijn gebracht

of nader gebracht behooren te werden j

met diftmdic van 't getal van de gene

die aireede aduëie Wacht doen , als

mede van de gene die daar van by uy t-

koop of anderfints zijn bevrijdt , en

echter in ftaat zijn om dienft te konnen
doen, en van de gene die om haar kleyn

, vermogen tot noch toe van de Wacht
7,ijn bevrijdt gebleven , met fpeciale

denotatie van het getal van de gene die

uyt het Magazijn van de Stadt van Wa-
penen fullen moeten werden voorfien

,

om aducle dienft te kunnen doen , en

dat met onderfcheydinge van de gene

die bequaam zijn om een Mufquet of

Snaphaan te voeren , ofanders de Spies

te dragen , en dat yegclijk Compagnie
diermate mee alle ürijtbare Mannen
vergroot zijnde , met volle Wapenen
op de te beflemmen dagen fal optrek-

ken en reveue pafTeren, fonder dat ech-

ter de gene die nieuwelijk onder de
voorfz. Compagnien in maniere als

voorfcyt is fullen werden getrokken

,

gehouden fullen zijn eenige ordinaris

Tochten of Wachten te doen , voor
dat haar fulks fpecialijk fal werden ge-

laft , maar dat zy fonder eenige nader
laft fullen nevens anderen in cas van
Allarm op de geordonneerde Rende-
vous-plaatfen hebben te verfchijnen

,

en aldaar te pareren aan de ordres die

haar gegeven fullen werden.
III. Dat de gene die ten voorfz.

eynde uyt des Stadts Magazijnen hare

Wapenen fullen ontfangen , goede for-

ge lullen dragen , ten eynd^ de felve

fuyver en ongefchent bewaart werden ,

om naderhandt op ordre van de Hee-
ren Burgermeeftereu wederom in de
voorfz. Magazijnen gebracht te wer-
den.

I V. Dat de Capiteynen met haar

onderhoorige Compagnien in voldoe-

ninge van de boven-geroerde ordres,

op haar gedefigneerde plaatfen verfche-

nen zijnde , fullen van daar niet fchey-

den nochte haar moveren , voor en
aleer hen fulks by de Heeren Burger-

meefteren > de Heeren Colonellen , of
de gene die volgens ordre van de Hee-
ren Burgermeefteren , de charge van
Lieutenant Colonellen en Majoor ful-

len doen, fulks fal werden aanbevolen.

V. En op dat alle misverftant om-
trent het veroorfaken van Allarm ge-

precaveert mach werden , foo fullen al-

le Officieren gewaarfchouwt zijn geen
AUarm te maken , dan wanneer des

noodt fal wefen , en na dat fy wel be-

dachtclijk fullen hebben aangemerkt of
fy ook geabufeert fouden mogen wer-
den in 't geen haar , als eenige Vyandt-
lij ke toelegh , tegens defe Stadt en de
goede Ingefetenen van de felve voor-
komen foude mogen.
V I. Dat wanneer door ordre vtn

hooger handt,nevens de Burgers eenige

gefoldoyeerde Militie op de Wallen
werd gebrachtjdc gemelde gefoldoyeer-

de Militie nevens de Burgers fal pare-

ren de ordre die haar van de voorfz.

Colo^
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Solonellen , Lieutenant Colonellen en

Majoors fal werden gegeven.

VII. Dat vorders op het eerfte ge-

rucht van een generale Allarm , nevens

de aldaar geordonneerde Compagnien
Burgers , haar op de Wallen op haar

geaüigneerde Pollen fuUen begeven al-

le de Conftapels en Bos-fchiecers , en

dat met alle de fpoet die doenlij k is , op
pene van aan den lijve , en (dis na gele-

gentheydc van faken met de doodt ge-

Itraft te werden.

VIII. In middels de Burgerye in

maniere als voorfeyt is , haar na haar

refpedive AUarm-plaatfen begeven,

fuUen nevens de Heeren Burgermeefte-

ren fich in alle meeft doenlijke fpoet

,

op het Stadt-huys laten vinden de Hee-

ren Collonellen, nevens alle de Heeren

van eenige Collegien van Magiftrature

niet onder de voorfz.Compagnien Bur-

gers reforterende , mitfgaders alle Offi-

cianten, Suppooflenen Boden, gelijk

ook alle Capiteynen en Lieutenanten ,

die voor deien in de Burgerwacht zijn

gewecft , alle gewapent met een halve

Spiets en Zijdt-gcweer , om te pareren

foodanige ordres als haar by welgedach-

te mijn Heeren de Burgermeefteren ge-

geven fuUen werden , op een boete van

aoo Ducatons en arbitrale corredlie,

voor de gene die haar eer behoorlijker

tijde ter voorfz.. plaatfe niet fulien heb-

ben laten vinden.

IX. En alibo mijn Heeren de Bur-

germeefteren met advijs van de Hee-

ren 36 Raden verfocht en gccommit-

teert hebben, de Heere Lieutenant Ad-
miraal de Ruyter , om te commande-
ren over alle de gene die haar Poft heb-

ben aan de V^ater-kant, foo Burgers,

Soldaten , als Matroofen , en alle an-

dere die daar werden gebruykt , foo

werden de felve alle gelaft zijn wel Ed:

ordre en beveelen behoorlijk na te ko-

men en te pareren.

X. En lullen ook uyt dien Hoofde

aan de ordres van wei-gedachte Heet
Lieutenant Admiraal pareren, alle de
Officieren, en alle andere perfoonen die

in dienft van de Heeren van de Admi-
raliteyt, of van de Heeren Bewlntheb-
beren van de Ooft-Indifche Compag-
nie fulien zijn geordonnecrt en be-

fcheyden , foo te Water als te Lande

,

om tegens Vyantlijke attaque dienft te

doen.

X I, Dat vorders de Capiteynen ,

minder Officieren en de gemeene Roc-
gefellen van de Ratel-v/achten , haar

gewaarfchouwt fulien houden , om in

cas van foodanige Allarm , fonder eeni-

ge intermiffie , met alle de uyterfte di-

ligentio , yder op haar aanbevolen
Poften , en de Officieren met het doen
van continuele Patrouilles te beforgen

,

dat alle defordre en tYamen-rottinge ge-

weert en tegen gegaan , en alle onhey-
len van Brandt en andere ongemakken
voorgekomen mogen werden.

XII. Dat vorders by voorval van
foodanige Allarm , alle die van de
Mennonifte geSntheydt , ook alle de
Wees-kinderen , tot het bluften van de
Brandt aangetekent , met de Meeflers

over haar geftelt , gelijk ook mede die

van de Joodtfe natie , aanbevolen fal

werden , haar in cas voorfeyt tot het

bluften van Brandt gereet te houden,
onder foodanige Opliendersals by haar,

foo Mennoniften als Jooden , felfs ful-

ien werden verkoren.

xAidui gtArreJieett den tp Dfcember , i67i.

Prafentibtts de Haren , JAr. Coenraat v*»
'Beuningen, :n Cornelis de Vlamingh van Ouls-

haorn , HtervanOutshoorn en Cj nel/hoek^, &€.
TiHrgermee(leren\ e>t allen den Scliepenenjdemt»

Jan Six, Heervan Vrettnemade. En ten[elven

da^e giptthlueert , TrtfenühHi dl Heeren ,

.Mr. JacibHoreel
,
pnejiderende Schepen', ah

Stedehouder -van den Heere Hooft Officier'

Ctrnelis de Vlammghvan Ohtihtorn, Heer van
Outshoorn en üneiboek^, C"c. Hurf^ermeefler i

J»an de Vries en Louis Trip, Schepenen.

In kcnnilTe van my Secretaiis

Cv. Heemskfrkf

(x) Numo. 74.
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Ordre van den Lt. Generaal
Rabenhaupt aan de Attaquan-

ten \ an Koevorden.

Behoorende op Pag: 848.

DAt 600 Man regel recht marchee-

rcn fouden op Tellinkhuylens

Huy« j en dat voorma Poppen-haar,

mee II Vakken van de Biesbrugge , en

geven haar in aller flike op de Contre-

fcherp, en eenige Paliladenaanflukken

breeken Je , /'al de Officier die het Gros
commandeert (zijnde de Overfte Lieu-

tcnant Eybergen) met 300 Man op het

Kafteel aanvallen , cerft in de Faulce-

bree , en door de Sortie, en lal voorts

ifo Man de Wacht, ftaande in 't Ba-

ftion Gelderlandt incorporeeren , en

baar mceller maken van 't Ballion , de
andere ifo Man fa! de Wacht inne-

men lliande in de Citadel voor de Ka-
ièeels-pocrt , en u'el verfekeren 't huys

daar de Commandant Moy in u'oont.

Voorts fal een Officier (die geweeft

is de Overlle Wachtmr. Wijier) met
de andere ^oc Man op het Baftion Hol-

landt aanvallen , op de Faulcebree fal

een Officier met ico Man by de Door-
fnijdinge op loopen , en de Wacht

,

jftaande in 'c Baftion Hoüant innemen
;

de ander aoo Man fal langs de Faulce-

bree loopen tot de Sortie , ftaande in de

Gordijnc tulTchen HoUandt en Zee-
landr , en tegens de Secreets-brugge op
klimmen , en Ibmmige door de Sortie

,

en dan met 100 Man gaan door de

Ooller-ftrate recht op de Hooft-wacht
aan , om haar van 02 Hooft-wacht

mccfter te maken ; voorts een Officier

met .o Man na deBenthemer Poort,
en de Wacht aldaar innemen , en ma-
ken haar mccfter van de Poort , en daar

de Pc.ft bewaren ; Een Sergeant met
^-^ Man lil Pcft grijpen in 't Baftion

Zeeiandtj en daar wel Poft houden.

Een ander Officier (welke geweeft is-

de Majoor Sikkinga ) fal met 300 Man
van de Troup afgaan, nemende zijn

wegh na 't Hengelaars Huys , achter

door de Holvoort, over de Spaan fche?

Dijk, over de Haar , tot aan de Hoppe-
goorn j leggende aan de Contrefcherp
op 't Puncft Over-Yftel.en met haar ne-

men 6 Vakken van de Bies-brugge , om
mede over 't Bijt te komen , vallende

voort op de Fachcvan Over-Yftel aan,

aan de kant naCamps Huys , loopecde
de Faulcebree langs tot aan de Sortie ,.

ftaande in de gordijnc tufichen Vrieflanc

en Over-Yflel;klimmende op deBrugge
van 't Secreet aldaar , en andere door-

de Sorae.tot dat alle binnen op de Wal
zijn ; op de Wal zijnde, fal een Officier-

(die gev/eeft isJr.Rutger van denCampj
Cornet van Hendrik Sikkirga} met 80
Man gaan op de Wacht ftaande in 'tBa-

ftion Vrieflant re incorporeeren j mee-
fter van de Wachten 't Baftion zijnde,

fal een Sergeant worden gecomman-
deert met 30 Man , om fich meefter

van het Baftion Uytrecht te maken , en
aldaar Poft houden tot rader ordre. De
Officier die de 500 Man gecomman-
deert heeft , fal hem voor eerft meefter
foeken te maken van 't Baftion Over-
Yflel , en het Kruydt-huys aldaar wel
doen bewaren , als mede het Kanon
ftaande op de Batterye aldaar, fcndende
een Officier met ^o Man in 't gefeyde

Baftion. Voorts fal de Com mandeeren-
de Officier met de overige Maofchap

! hem aanftonts vervoegen langs de ba-

; rakken tot aan de VrielTchePoortjen la-

' ten voort met p man de Schotpoort in

j

nemen en bewaren , en met de reft van
't Volk de Wacht voor de VriefTche

I
Poorr incorporeeren , en die Pootte

aanftonts los maken, omdeRuyterye
in te laten, en die Poft bewaren : wel-

I

verftaande dat die Troup twee Koevoe-
i
ten, eenige Handt- granaten , met Bij-

j
len en Hamers by haar moeten hebben,

Num<». 7f.
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Numo. 7f.

Lijfle van 't Magazijn in

Coevorden bevonden.

Bekootende op Pag: ^^o.

55" Metale Stukken Kanon.
aoYfere Stukken.

6 Metale Kijl-itukken.

Tefamen 6i van alderhande Calibre.

9 Metale Mortieren.

15' Yfere Mortieren.

'Te famen 24 van alderhande Calibre.

14 Metalen Petarden.

16^ Yferenidem.

949 Mufquetten,foo bequaam alson-

bequaam , daar onder 8i lofle Lo-
pen , behalven de gene die by het

Guarnifoen wierden gebruykt.

718 Heele en halve Pieken.

170 Wapenen.
iSoStormhoeden.

30 Ringkragen. (malen.

95 Handt-molens om Koorn te

506 Voile Tonnen Pulver.

58 Opene Tonnen Idem.

Een groote quantiteyt Mufquet- en

Snaphaan-kogels,waar van'tgroot-

fte gedeelte fonder Tonnetjes in

een Kelder leyc , ook een partye

Loot.

8 Formen om Kogels te gieten.

23 Beurs-tonnetjes.

17 Kardoes-kiften.

1277 Gepraepareerde Bomben.
IJ16 Ongepraepareerde Bomben.
Z113 Spring-kogclen , Lucht-koge-

len , of Stinkpotten,

aio Luchtkogelen uyt de handt te

werpen. (fchieten.

6^ Vyerkogels uyt het Kanon te

1772 Onbequame Handt-granaten.

12855 Kanon-kogels van alderhande

calibre.

a Vaten Salpeter.

I Vac Swavcl.

4.1 Vaten Ta rpcnt'jn.

z Vaten met Tarpentijn-olie.

15 Vaten Hars.

6 Halve Vaten Idem.
17 Vaten Pek.

8 halve Vaten i-iem.

ój Rollen gepekt Touw.
8 a 9 Rollen fwaar Kabelrouw.

Noch een groote quantiteyt gepeckt en
ongepeckc Touw.

27 Groote Ankers.

37 Kleyne Ankers van i^opondt.
1 6 Scheep-wagens.

Eenige Mift-wagens en Karren.

3 Bequame Blok-wagens.
2 Voer-wagens.

5 Nieuws begonnen AfFuyten.
Een groot partye oudten nieuw Yfer-

werk tot het beflaan der Affuyten.
Een groote quantiteyt oude Affuyten ,

Raden en anders.

400 Bijlen.

40 Snoey-mcflen.

3 1 Zagen.
Een groot meenighte Houweelen , een

goedt partye Schoppen , en een
groot gedeelte Palifaden.

3 Dommekrachten.

4 Spring- fchroeven.

2 Koevoeten.
Een Keten.
108 Yfere Hakmefïèn.
100 Oude Bijlen fonder fleel.

112 Ys-haken.

4 Vaten metYs-fpooren.
I Vaatjen Voet-Angels.

3 Tonnen Hoef-yfers.

Een gedeelte 9, 8 a 2 duyms rongen.
Een halve Ton Schiet-fpijkers en ander

kleyn Gereedtfchap.

3 Groote Booren.

52 Staven Yfer.

Een groot gedeelte Pinnen , om tot Pa-
lifaden te gebruyken.

5 Brandt-haken.

85 Polsftokken.

12 Modder-netten.
Een groot quantiteyt Greynen Plank-

ken , die wierden dagelijks tot de

(x 2) Batte-
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Batteryen gcbruykt.

Een groot partye oude Paerde tuygh.

Ammonitie van Vtvres.

Een grooce partye Rogge.

17 Tonnen Zout.

Een Brouw-keetel.

6 Brouw-kuypen.

z Sakken Hoppe.

Het meeftegedeelte hier van is in

het Ma^a-zijngevonden.

Numo. 76.

Generale Amneftie overHol-
iandten Well-Vrieflandt.

Behoorende op Pag: 855.

DE Staten van Hollandt en Weft-

Vrieflandt , Allen den genen , die

defen fuUen fien of hoorenlefen , Salut.

Doen te weten , Dat wy hebben bevon-

den , dat zedcrt eenigcn tijdt herwaarts,

in verfcheyde Steden en Plaatfen van

defen Lande zijn oncftaan geweeft veelc

diffidentien en murmuratien tuflchen

de Ingefetenen van de felve Steden en

Plaatlen onder den anderen , en wel

voornamentlijk tegcns de Overigheden

en Magiftratcn aldaarjen dat die voorfz.

diffidentien en murmuratien aanlcy-

dinge en oorfake hebben gegeven tot

grootc difordres en confuficn in de

fclve Steden en Plaatfen; ennademaal

den Yoortgangh van dien niet anders

kan caufercn , dan het verderf van defe

Landen , dat die buyten alle forme van

Regeeringe geftelt,cn tot hare defcnfie,

mitfgaders afweeringe der Vyanden
onnut en onbequaam gemaakt werden ,

en dat dien-volgende noodigh is, dat

het fclve tijdelijk op het krachtighfte

wcrde voorgekomen , fonderlinge , de-

wijle den Heere Princ» van Orange

,

volgens de authorifatie by Ons aan Sijn

Hooghcyt den 27 van de Maandt Au-
guftus killeden gegeven loc wec^tiine;

minge van de voorfz. diffidentien,mur-

muratie , en confufie > onvcrmindert de
goede naam en faam van de Regenten

,

foodanige ordre heeft geftelt, als Sijn

Hoogheyt voor den meeflen dienft van
den voorfz. Lande in 't gcmeyn , en
van de voorfz. Steden en Plaatfen in

het particulier geoordeelt heeft te be-
hooren : S O O 1 S T , Dat wy uyt

een Vaderlijke genegentheyt en voor-
forge , op alles dat tot rulle en welftandt

van den voorfz. Lande , en de goede
Ingefetenen van dien kan dienen , wil-

lende voorfien , met rijpe deliberatie

van rade , naar voorgaande advis van
den Hooghgemelten Heere Prince van
Orange, enopSijnHoogheydtsernfli-
ge recommandatie en begeerte, geor-

donneert en geftatueert hebben, ordon-
neren en ftatueren by defen, dat alles

't gunt ter fake van de voorfz. diffiden-

tien, en murmuratien, midtfgadersin
de voorfz. difordres en confuficn tot

noch toe is gcpalTeert en voorgevallen ,

van wat nature en quaUtcyt , en by wie
het ook begaan foude mo^en wefen, fal

zijn en blijven vergeten en vergeven ,

foo als wy uyt onfe rechte wetenfchap ,

en fouveraine macht alle 't felve abole-

ren, te niet doen en vergeven by defen

:

Interdiceren dien volgende wel expre^
felijk aan allejufticieren en Officieren

defer Landen , daar op nu ofnamaaJ»

tegens yemandt eenigh onderfoek , ca-

lange, of vervoigh te doen: Hebben
wijders mede naar voorgaande advis

,

en op ernftige recommandatie en be-

geerte van hooghgemelte Sijn Hoog-
heyt wel expreflelijk gcordonneert en
geftatueert , ordonneren en flatueren

midts defen , dat voortaan niemandt
van wat flaat of conditie hy ook foude

mogen wefen , hem fal vervorderen, de
Overigheyt , Magiftraten , Officieren,

Jufticieren , Schepenen , Gerechten en
andere,in wat dienft ofemploy die ook
foude mogen vrefon j foo wel binnen

, de
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I

de Steden als ten platten Lande , met
woorden eenigbfints te beledigen , of

in de authoriteyt en het refpedt haar

competereude te verkleynen,veel min-

der daar toe eenigc oorfake of aanley-

dinge te geven ot" te maken ; maar ter

contrarie aan haar alle fchuldige eer en

gehoorfaamheyt tebewijfen , oppcene
dat die geene , die bevonden Ibuden

mogen werden contrarie te hebben

gedaanjdaar over fulL-n werden geftraft

foodanigh , als naar exigentie van faken

volgens de difpofitie van de beichreven

Rechten en de Placcaten van den Lan-

de bevonden fal v/orden te behooren ;

Dat ook nieraandt van wat ftaat of con-

ditie hy ook fouJe mogen wefen , fich

fal vervorderen de voorlz. Overigheyt

}

Magiftraten , Officieren, Jufticieren ,

Schepenen , Gerechten , en andere , in

watdienit of employ, dieookfouden
mogen wefen , füo wel binnen de Ste-

den als ten platten Lande , of ook
yemandt van de andere goede Ingefcte-

nen van defen Staat, onder wat pretext,

fchijn , of voorgeven het ook foudc

konnen zijn, foo wel tenaanfien van

hare Perfoonen als Goederen , by we-
gen van feyten , of met gewek in eeni-

gerhande maniere te beledigen, befcha-

digen , of de felve tot het een of het

ander te forceren of te dwingen, veel

min daar toe eenigc Wapenen of ge-

wapent Volk te gebruycken , op poene

dat alle die gene, de welke bevonden
fuUen werden daar aan hantdadigh te

zijn geweefl , niet alleen de Hoofden

,

maar ook de anderen, met alleen de
Mannen , maar oak de Vrouws-pirrfoo-

nen , die haar daar toe fuUen laten ge-

bruykenfonder eenigc conniventie of
diffimulatien met dcDoot fullen werden
geftraft i en dat van gelijken londer
eenigeconni<;cntie of diflimulatie, naar
exigentie van laken felfs ook met de
Doodt fullen werden geftraft alle die

gene, de welke bevonden fouden mo-

gen werden, met woorden ofwerkea
oorfaak of aanleydinge te hebben ge-
geven , ten eynde de voorfz. Overig-
heyt, Magiftraten, Officieren, Jufti-
cieren 5 Schepenen, Gerechten, en
andere , in wat dienft en employ die
ooklüuden mogen zijn, of de goede
Ingefetenen van den Lande by wegen
van feyten , of met gewelt in hare Per-
foonen of Goederen eenighfints bele-
dight, befchadightjof totyets geforceert
of gedwongen fouden mogen werden ,

fchüon de felve de voorfz. Adie felfs

met hare Perfoonen niet fouden mo-
gen hebben geaffifteertjof bygewoont

;

Ofdonneeren en ftatueren mede, dat
alle de goede Ingefetenen van denfel-
ven Lande , indien , buyten alle ver-
moeden, eenige wegen van feyten, foo
wel tegcns de voorlz. Overigheyt, Ma-
giftraten, Officieren, Jufticieren, Sche-
penen , Gerechten en anderen , in wat
üienft ofemploy die ook foude mogen
zijn , als tegens eenige van de voorfz.
goede Ingefetenen fouden mogen wer-
den ter handt genomen, de felve wegen
van feyten , foo veel in haar is , ook
felver , doch op authorifatie of ordre
van de felve Overigheyt, Magiftraten ,

Officieren , Jufticieren , Schepenen en
Gerechten , onder hare Capiteynen en
andere Officieren , gewapender-handt
te verhinderen en belettende Autheu-
ren niet alleen , maar ook die gene , die

haar daar toe fullen hebben laten ge-
bruyken , ook felfs des noodt zijnde,

met de Wapenen aan te taften , aan te

grijpen , en levendigh of doodt te be-

machtigen , fonder van des te doen in

gebreeke te blijven , op poene van felfs

anderfincs daar over geftraft te werden ,

foo als na difpofitie van rechten , en
exigentie van faken bevonden fal wer-
den te behooren : Hebben noch voorts

mede naar voorgaande advis en op
ernftige recommandatie en begeerte

van hooghgemelte Sijne Hooghcydt
(x 3) g€-
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geftatueertengeordonneert, ftatueren
|

en ordonneren by defen i dat alle de

voornoemde Ingeletenen van den Lan-

de,van wat ftaat ofconditie die ook fou-

den mogen vvcfen, fuUcii hebben te be-

talen de gcmeyne Lants Schattingen en

Laften, die by Ons tot noodige defenfie

van den Lande albereydts zijn , of ook
noch ingewiUight foudcn mogen wer-

den; en d'Ontfangers, Gaerdcrsj Com-
mii'en, Deurwaarders en andere , 's Ge-
meene Landts Middelen vorderende,

de behulpfame handt te bieden , fonder

de i'elve met woorden of met werken

in eeniger manieren te befchadigen

,

beledigen, of in het voorfz„ invorderen

eenige de minfte verhinderinge toe te

brengen , op poene dat die gene , de

welke bevonden fullen worden , haar

met woorden beledight , of in 't voorfz.

invorderen belet , of ook niet geafTi-

fteert te hebben , andere ten exempel

aan den Lijve , en diegene, dewelke
bevonden fullen werden , haar met
eenige feytelijkheden bejegent , aange-

grepen , aangetail of bcfchadight te

hebben , met der Doodt fonder eenige

conniventie of diffimulatie geftraft ful-

len werden , want Wy niets meerder

dan de ruft en befcherminge van den

Lande en van de goede Ingeieiencn

van dien ter herten hebbende , \ gunt

voorfz. is , alfoo bevonden hebben te

behooren. Gedaan in den Hage onder

Onfcn Groeten Zegel den z; Jjeptem •

ber 1671.

Onderfiondt y

Ter Ordonnantie van de Staten.

Enwasgeteeke7it i

Hcrbt. van Bcaumont.

Numo. 77.

Behoorende op Pag: 8 5"
f.

Generale en Secreete Artijkc-
Icn van het Verbondt van onder-

linge Defenfie , tulTchen zijn Key-
ferlijke Majefteyt, ende Doorluch-

tighfte Heer Keurvorft van Bran-

denburgh, ren opficht van de Krijgs-

tocht, nu aangevangen , bezonder-

lijk tot de -verdedignig van hetHey-
lige Roomfcne Rijk, tnd'^onderhou-

ding van de Wefifaaljche Vrede , gelijk

ook tot hehoudïng van de Tra&aten
,

in de Pyrenee?i, te Kleef , en te Aken
gemaakt , voor foo veel de Spaanfc
Nederlanden betreft. Te Berlijn ge-

floten op den 25 van Junii, 1672.

Generale Artijkelen.

DE knoop van vriendtfchap fal be-

ftandigh en onverbrekelijk aan
wederzijden blijven. d'Een fal trachten

des anders voordeel te bevorderen , en
fchade te weeren , en hun onderlinge

nuttigheyt en veyligheytin ernft te be-

werken.
IL

Befonderlijk wordt van nieuws be-

veftight en vernieuwt het Defenfif Ver-

houdt tulfchcn zijn Keyierlijke Maje-

fteyt, en de Doorlug'atighfte Keurvorft

vanB'.urdcr.Lurgh , foo veel de Staten

en Lane'tichjppcn van weerzijden aan-

gaat , gclloten op den9 vanOdtober,
1658 en op den 10 van May'maandt9
ióG6, voor andere tien Jaren , na*t ver-

loop van d'eerlte tien, beveftigt en uyt-

gcbreyt, fon;'er dar men heeft te achten

Jat'cr in eenigh Artijke!, Punt, ofPun-
ten yers is verandert , als in de genen

over de welken hier wijder enbreeder

is verdragen.

IIL
Het ooghgemerk van dit nieuw ge-

maikr Verbondt is, dat d'^Ofnabrttghfe

Vrede ongcquwtft onderhouden;en door
nie-
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niemant , wie hy ook is, door eygen au-

thoriteyc verkeerdelijk verkiaarc en

uytgebreyt fou worden , en op dar men
niet onder eenige Ichijn regende Kcy-
fer , tegen 't Rijk , en regen dofTelfs

openbare Vrede , en daar bencffens

tegen d'eed, d.j ar mee yder aan de Key-
fer, en aan 'c Rijk verbonden is, ecnige

verbonden fou maken, of, indien zy
gemsakt zijn , dat Zy wechgenomeu
en vtrnietight fouden worden ; daar

bc-ncffens , op dat niemand: é^r gener

,

die de geicydj Wcflfaalfche Vrede

gemaakt hebben , ofvan de medcftaan-

ders der gedachte verbonden , of van

yemandc anders , wie zy ook fouden

mogen wef(.'n , oni de Scanden van

*t Rijk , die te gefeyde Wciira-lfche

Vreoeondei houden , of diredciijk, of

indiredleIi|K een ge vy .ntfchap, nadeel,

overlail of verhindering, fooveel hun
perfoonen , Staten , goederen en vcy-

ligheyt aangaat , of door fich folven

,

of door anderen , fou aandoen Maar
indien men yets hier tegen deer, ion-

der naar vriendelijke atmaning teluy-

fieren , foofullen defteurders tulïchen

dat, van de Vrede, door de Wapenen
van weerzijden , tot behoorlijke vol-

doening gcdwons^cn worden.

Iv.
Aan alle de Deelgenoten van defe

pacificatie wordt toegelaten fich na-

maals , op gelijke voorwaarden , en
met behoorlijke toeftcmmingh van
weerzijden , in dit verbont van onder-

linge defenfie te voegen j
gelijk ook

in 't believen van de Heeren van Span-
ien fal itaan, mee daar in te treden.

V.
Dewijl het d'intcreft van 't geheel

Rijk is , da: de V rede , foo wel te K/cef)

als in de fyrenevn , en t'Aken , voor de

befchuiting der Spaanfche Nederlan-

den gemaakt , bondi<;h en on^cquetft

blijft, foo fullen deic beyde Verbonc-

makers , bevorderen, en fich ouder-

ling verbinden , dat alle defe gemaakte
Vreden in him geheel , en ongequetll
blijven, of dat zy , foo yemandt daar re-

gen komt te doen , herftek worden

,

mits dat d'AgrelTeur en Vrede- breker
behoorelijk voldoening fal geven.

VI.
Wijders , dewijl'er een verdragh tuf-

fchen de DoorJuchtighfte Keurvorfi van
Keulen j en de Stae/t Keu/e» gefloten,
en , volgens bi^hoorlijk recht , van zijn

Keyfedijkc MajeReyt geraiihcecrc is,

foo hebben de beyde gefeyde Ccntra-
éleerders gefamemlijk a'le behoorelijke
hulp-middelen te verwachten.

VII.
De beyde Verhorrmakers fullen, foo

de noodtfakdijkheydt fulks vereyfchen,
hun Raden en Wapenen te famen voe-
gen , om al!e invallen , gj; welt , oi con-
tnvers te weeren , en niet ophouden
tot da:'er behoorelijke voldoening is

gegeven.

VIII.
Men fal dieshalven van weerzijden ,•

tot onderhou,:ling van de gemeene ruif,

een Heyr, foo te Voet, als te Paert,

met defe aangevange handeling over
een komende : Beneffèns alle ncotfa-

kelijke toerulling ten Oorlogh , onder-
houden.

IX.
En dewijlzijn Keyferlijke Majcfteyt

een Provtjioveel Verbondt van Defevfie,

met ecnige Keurvorften , en Standen
van 't Rijk gefloten heeft, foo fal de
Keyfer , foo veel als in hem is , bevor-

deren en bewakkercn , dar de gefeyde

Keurvorften en Standen mede hier in

treden.

X.
Geen van de beyde Geconfedereer-

den fal vermogen eenige faak van be-

lang te doen , of ecnige verdragh van
Vrede , of beftant aan te gaan , dan ge-

famentlijk met malkanderen , en met
tocftemming van d'andcr.

XI. Dit
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xr.
Dit Verbondt fal ten minften lo Ja-

ren duren , van defen hedigen dagh af i

en als defe tijdt verftreken is , of ook
verder , foo fuUcn die beyde partyen ,

die nu tradieeren , van wijder verlen-

ging en uytdrekking van dit Verboni

,

naar vereyfch van faken, verdragen.

D

Secreete Artij kelen.

I.

E Stade Keulen , fal voor alle din-

gen , door onderlinge beradingen

en byilandt , verforght worden. Sijn

Keyferlijke Majefteyt fal binnen de

tijt van fes eerflkomende Maanden,van
defen hedigen dagh af te rekenen , een

Heyr van izoco Mannen, foo te Voer,

als te Paerdt , vergaderen , en op de

been brengen , om het fclfde met Wa-
penen, en alle Krijghs-rufting, en met
Gefchut, tot fuik een macht noodtia-

kclijk , verforgen. De Keurvorlt fal

ook een Heyr vaerdigh houden , te we-"

ten van izcoo Mannen, foo Ruyters,

als Voet-knechten , alle met gelijke toe-

i uiting verfien.

II.

Men fal niets van groot belang on-

dernemen , dan met gemecne toeilcm-

ming.
III.

Wat de Godts-dienft , en de Kerke-
lijke Staten van 'c Keyferrijk aangaat,

de dingen , die in de Wellfaalfche Vre-

de begrepen zijn , en al het geen t dat

het gefeyde punt van de Godts-dienft

betreft, fal in de tegenwoordige ftant

gelaten worden : Invoegen dat'er niets

in d''Aerdts-bifchdommen , Abdyen ,

Prooftdycn, Commanderyen, en in

cenige andere Goederen en Beneficien

verandert fal worden , fonder eenige

fcheyding in deelcn , veel mindereen
algemeenc vcrvrcemdingh : Maar zy
fullcn voor het Roorafch Keyferrijk,

en voor het Katholijk geloof bewaart
worden , fonder dat men ook de rech-

ten van verkieling , aan de Capittclen

behoorende, eenigh fins fal turbeeren,

offteuren.

IV.
De Scadt Bremen , en des felfs on-

derhoorigh Landt en Onderdanen ful-

len ook hun tegenwoordige ftaat, vry-

heyt , rechten en privilegiën behou-
den,fonder verhindering, loo in 't Ker-
kelijke, als in de Politie.

V.
Dev/ijlookdoor de conftitiitien van

't Rijk klaarlijk geordonneert is wat aan

d'uytheemlchen in *t Rijk , foo veel de

veriamelingh van Krijghs-lieden , en
hun deurvoering en inlegering aangaat,

geoorloft is, of niet, foo fuUen de beyde

Verbondt- makers niet toelaten dat'er

in d^(c en diergelijke dingen yets toe

nadeel van de Keyfer , of van 't Rijk,
of tegen de gcraeene Vrede gedaan

wordt , of dat"men d'opperile rechten

van zijn Keyferlijke Majefteyt , of zijn

waerdigheyt en authoriteyt eenigh na-

deel aandoet.

VI.
En dewijl door 't Weftfaalfch Vrede-

Inftrument , en door d'andere Wetten
van 't Rijk verforght is, hoe verre het

aan de Keyzer, of aanyderderbefon-
derc Standen geoorloft , of niet geoor-

loft is , tot d'Oorlogh in de Staten van
anderen , of tot aantafting der Uyt-
hcemfchen tebefluyten , of aan te van-

gen , foo lal men van weerzijden met
alle behoorlijke middelen bevorderen

,

dat'er niets hier tegen van eenige ftant

van 't Rijk gedaan of aangevangen
wordt.

VII.
Het geen dat in 't vijfde Artij kei van

't openbaar verbondt gefeght en ver-

dragen is, foo veel de Vrede aangaat,

die m de Pyreneen , en te Aken gemaakt
is , dit fal , ten opficht van zijn Keur-

vorfte-
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vorftelijke Doorluchtigheydt , defe

verklaringh hebben , dat , indien het

noodtfakelijk fal worden de gefeyde

Vrede met de Wapenen te verdedigen,

hy die binnen de tijdt van vier eerftko-

mende Maanden , gefamentlijk met de
Keyfer , naar zijn vermogen , fal doen,

met defe hoop , dat de Catholijke Ko-
ning , tot vergelding van defe garantie

,

aan den Keurvorft , foo hy binnen de

gefeyde tijdt door de Wapenen aange-

taft wierd , gelijke onderftandt fal be-

wijfen j gelijk ook zijn Keyferlijke

Majefteyt, indien het noodigh is, fijn

gedienftigheyt daar toe by de gefeyde

Catholijke Koningh fal aanwenden.
Maar indien , na 't verloop van defe

vier maanden , de noodt vereyfchce dat

de gedachte Vrede mee de Wapenen
onderfleunt en onderhouden wierdt,

foo fal de gefeyde Keurvorfl wel hier

aangehouden zijn, doch niet anders,

dan naar het voorgaande en beflote

Contraö: tulTchen de Catholijke Ko-
ning , en de Keurvorft , foo veel de
middel en redenen van de gefeyde
Vrede t^onderhouden aangaat.

VIII.
De Keurvorft fal bevorderen dat de

Doorluchtighfte Koningh van Deen-
marken , het Huys van Brunfwijk , van
Heften- Caflel , en anderen ook in dit

Verbondt treden.

Dit alles is gefloten tuflchen de Vol-
machtighden van zijn Keyferlijke Ma-
jeftcyt , en van zijn Keurvorftelijkc

Doorluchtigheydt , uyt kracht van de
volmachten , en beveelen , door hun
Principalen aan hen verleent , en van
weerzijden gewiftelt , onder de Ratifi-

catie van zijn Keyferlijke Majefteyt

,

en Keurvorftelijkc Doorluchtigheydt,
die de Volmachtighden van wederzij-
den binnendctijdt van vijf weken, van
defe dagh af te rekenen , beloven te le-

veren , en te wiflfelen. Tot beveftiging

van 'c welk dit Inftrument door de

Heeren Volmachtighden ondertekent,
en met hun zege] bezegelt is. Te Ber-
lijn.a den i^ van Junii, lójz.

Numo. 78.

Behorende op Pag: 2^6.

Tradaat van Verbont tufTchen
fijn Keyferlijke Majefteyt, en de Ge-
nerale Staten der Vereenighde Ne-
derlanden, in 's Gravenhage , op den
ay vanjulius, ï6jz. gefloten , toe

onderhouding van de Kleeffe Vre-
de, en tot weering van dat yemandt
yets tot nadeel van de Weftfaalfe
Vrede, of conftitutie van 't Rijk, fou
aanvangen. "-;

DEwijl fijn Keyferlijke Majefteyt
ernftelijk van de Vereenigde Ne-

derlanden , en van der felfder Generale
Staten vcrfocht is , dat hy de guarantie
van de Kleeffe Vrede , in 't Jaar 1666.
gefloten,uyt kracht vün fijn Keyferlijke

declaratie, in 't fclfde Jaar te voorfchijn

gekomen , fou bewijfen , en hem , of
hen, die daar tegen gedaan hebben , tot

reden , en tot onderhouding van de ge-

feyde Vrede parflen ; en dewijl zy daar

beneffens vcrfocht en aangehouden
hebben dat het aan de Standen van
't Rijk niet toelaten fou zijn Oorlogh
tegen hen te voeren , voornamehjk
dewijl zy van het Rijk voor deelgenoo-
ten van de Weftfaalfche Vrede ge-

noemt zijn : Zoo is men tuflTchen bey-
de de partyen op defe volgende wijfe

verdragen.

I. Dat zijn KeyferlijkeMajefteytjOm

de Kleeffche Vrede te doen onderhou-
den 5 en te bevorderen dai'er niets te-

gen de Weftfaalfche Vrede , of tegen
de ccnftituticn van 't Rijk aangevan-
gen fou worden , fijn Heyr, uyt 5000
Ruyters , en 7C00 Voet -knechten
beftaande , en met genoeghfaam Ge-
fchut, en andere noodtfakelijke dingen

(y) vüor-
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ronrfien , met de Keurvorft van

Brandenburgh te famenfal voegen. En
dewijl aan de hoogh gedachte Keyfer-

lijke Majetteyt ernftighlijk verfocht is

dat hy het bedonge getal der Krijghs- :

lieden , om defe ooghmerken te lich-

telijkf r en veylighlijker te bekomen

,

fou believen te vergrooten j ten min-

ften tot iip.dere iiooo Mannen,foo ver-

klaart hy by defen , dat hy , boven de

gefeyde eerfte iiooo Mannen, nietal-

kenlijk andere 400U by de gefeyde

Troepen van de Keurvorft van Bran-

denburgh fa! voegen , maar voortaan

bevorderen dat men , indien de ftandt

en veylighey t der Erf- Koningrij ken en

Erf-Land[fchappen fulks toelaten , of

lijden , noch veel duyfent fal konnen
byvoegen , om 't getal van geheele

24000 vol te maken.
2. Daar en tegen fuUen de Staten der

Vereenighde Nederlanden , tot ver-

lichting van deCe laft , voor het voor-

gedachte Heyr , 14000 Mannen uyt-

makende , alle maanden betalen 45-000

Rijksdaalders , te weten op defe vol-

gende wijfe : Indien zijn Keyfcrlijke

Majefteyt, met de Keurvorft van Bran-

denburgh van fijn zijde , 14000 Man-
nen te famen heeft gevoeght , foo ful-

Icn de beloofde 4^000 Rijksdaalders

maandelijk in 't geheel aan hem betaalt

worden. Maar indien het getal der

Keyferlijke Krijghs lieden , die byge-

voeght fouden worden , minder wierd,

foo fal alleenlijk van de gefeyde 45000
Rijksdaalders, die yder maandt te be-

talen zijn , foo veel afgetrokken wor-
den, als de proportie van het gebreken-

de getal , tot geen 24000 Mannen op
klimmende, fal aanwijfen; en by ge-

volgh fullen de Vereenighde Staten

voor die 16000 Mannen , die zijn Key-
ferlijke Majefteyt by de gefeyde Keur-
vorft van Brandenburgh fal voegen

,

betalen niet de geheele fomme van

4.50CO Rijksdaalders , maar alleenlijk

van ^0000 Rijksdaalders , de welken,
gelijk gefeght is , vermeerdert of ver-

mindert fullen worden naar proportie

van 't getal der Krijghs-benden. En op-

rekening , of tot afkorting van defe

fomme fullen zy bevorderen dat men te

Amfterdam , ofte Hamburgh defom-
rïia van looooc Rijksdnalders voor het

voorfeyde Heyr fal tclkn , foo haaft

zijn Keyferlijke Majefteyt het felfde by

de Keurvorft van Brandenburgh ge-

voeght fal hebben ; en met d'andere

maandelijke betalingen fullen zy conti-

nueren de felfden ter behoorlijker tijdt

te betalen , foo lang defe beroerden

duuren.

^. Daar en tegen beloven de Veree-

1
nigdeNederlanden,en de voorgedachte

Generale Staten , datzy, felvenook,
I foo zy daar toe verfocht worden , hun

I

Wapenen , en een Leger in 8 ooo Paar-

! den , en 12000 Voet-knechten be-

\
ftaande , by 't Heyr van de Keyfer, en
van de Keurvorft fullen voegen , en tot

;
het gefeyde ooghmerk tot aan 't eynde

i van dOorlogh ageercn, en dat zy, zon-
' der toeftemmingh van de Keyfer en
! Keurvorft, geen Vrede fullen maken.

4. Indien'er Vrede volgt tuftchen de

\
genen , tegen de welken de Staten nu
Oorlogh voeren , foo fal de Keyfer , de

Keurvorft , en d'andere Bontgenooten

in de gefeyde Vrede-handcling inge-

voegt worden, en met eenen dat het ge-

oorioft fal zijn aan de Keyfer, en aan de

Vorften van 't RijK guarantie te verlee-

nen. En indien , na dat de Vrede op
de gefeyde wijfe gemaakt en gevolght

,

en defe Oorlogh tuftchen zijn Chrifte-

lijkfte Majefteyt en de meergedachte

Generale Staten geeyndight is , eenige

I Vorften of Standen van 't Rijk , en an-

i

dere Koningen en machten zijn Key-

1

ferlijke Majefteyt , of de gedachte Ge-

I

nerale Staten met Oorlogh aantaften ,

;
foo 'fullen zijn Keyferlijke Majefteyt,

I en de Staten der Vereenighde Neder-
landen 3
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landen , binnen de tijdt van twee maan-
den , van die dagh af te rekenen , daar

in het verfoek gedaan wordt j tot on-

derftaoc van de geen , die met Oorlogh
aangetall wordt , 4000 te Paerdt , en

8000 te Voet lenden , tot dat de Vrede

. herftelt fal zijn, of, in de plaats van

de gedachte onderftandt van Krijghs-

volk , een fomme gelts, overeenko-
mende met de felfde onderftandt , te

betalen ter plaats , die van partyen aan-

gewefen fal worden , in welker keur

het fal ftaan of zy ten deel , of in 't ge-

heel liever geit , of Krijghs-volk willen

hebben ; Doch echter op defe voor-

waarde , dat de party , aan de welke on-

derftant gefonden fal worden , tot ver-

lichting van de laften, aan de party , die

onderitandt fent , maandelijk 4.5000

Rijksdaalders fal tellen.

f. Het fal ftaan in believen , foo wel

van zijn Keyferlijke Majefteyt , als van

de Staten der VereenigdcNederlanden,
aan de welken , uyt kracht van dit Tra-

<5taat , onderüant gefonden fal worden

,

de gefeyde onderftant in *c geheel , of

ten deel niet te vorderen ; en yder der

partyen , die goet gevonden heeft d'on-

dcrftant niet te hebben , ofteverfoe-

ken , fal vry zijn van de fomme gelts re

betalen. Geen der beyde partyen fal

ook vermogen met degemeene Vyant
CQmgtfchor/Jing der Walenen te maken

,

dangefamentlijk, en mettocftemming,
foo wel van zijn Keyferlijke Majefteyt,

als van de voorgcdachte Staten. Doch
injien de faak voorviel dat men goet

vondr tot de Vrcdehandeling, of tot het

maken van beftant of Treves toe te tre-

den , lbo fal geen van beyde partyen

vermogen , fondcrgemeenmaking van

d'ander, At{z handeling aan te vangen ;

en d'een fal voor d'ander , in de felfde

tijdt, daar in hy voor fich felffpreekt,

macht en vermogen , vry geleyde en

nodige verfekertheyt bevorderen om
lijn Volmachtighden ter plaats , die tot

de handeling gefchikt word , te fenden.

Wijders, d'een faJ aan d'ander , en de
Mjniftcrs van weerzijden gevolgelijk,
en t'alien tijden die dingtn , die daar

voorgeftelt fullen worden , aan mal-
kander deelachtigh maken \ en geen
van beyde fal tot befluytingvan Vrede,
of befiant , of Treves voortgaan , dan
met d'ander in de voorwaarde van de
Vrede te betrekken , in te fluyten, en
vernoegingh voor hem , foo veel als

mogelijk ial zijn , te bevorderen , en
te gelijk een felfde recht , als voor hem
felf, en de felfde vryheden , uyrfondc-

ringen , en voordeden te bedingen ,

*ten waar daar na tufTchen hen anders

wierd verdragen.

6. Geen van beyde partyen fal ver-

mogen , geduurende dit Verbont , mee
andere Koningen, of Vorften cenigh

Traólaat aan te gaan , dat tpgen dit

tegenwoordigh verdragh ftrijdt , of het
felfde op het minfte vermindert. Maar
indien echter andere Koningen of Vor-
ftcn hier in begeeren te treden , foo fal

dit met gemeene berading en toeftem-

ming van zijn Keyferlijke Majefteyt,

en der Vereenighde Staten gefchieden.

7. Ditdefenfif Verbondtfal 10 Jaren

duuren. Doch indien zijn Keyferlijke

Majefteyt dit voor meer Jaren belieft

uyt te ftrekken , foo fal hem dit voor
de Ratificatie vry ftaan \ End'ondcr-
gefchreve Minifters van zijn Keyfer-

lijke Majefteyt , en de Gedeputeerden
van de Staten der Vereenighde Neder-
landen beloven, uyt kracht van de Vol-
machten , aan malkander vertoont , dat

zy zijn Keyferlijke Majefteyt , en de
Staten der Vereenighde Nederlanden
de dingen , die hier voorgefchrevcn

zijn , getrouwelijk fullen doen nako-
men, en uyt\ ot.-ten, doch alles onderde
Ratilï'.atie van zijn Keyferlijke Maje-
fteyt , en der gefeyde Staten der Ver-
eenighde Nedciknden , die

,
geli k zy

beloven , binnen de tijdt van twee

(y r) Maan-
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Maanderr, ofeerder , indien het moge-
lijk is, lullen vertoonen, Gedaan in

's Gravenhage , den 25 van Junii, i6~z,

'B.dtClfoU. StAvemjle.

Krampuht, libr.vanVicrJen,

Hornken,

Verklaring van het Tradaat , in 's Gra-
venhage tuflchen zijn Kcyferlijke Majefteyt , en
de Staten der Vereenigde Nederlanden, op den
sjvanluÜus, 1672. geüootcn.

DEwiil in het tweede Artijkel van het Tractaat,

tulTchen de Minifteis van zi,n Keyferlijke

Majefteyt, ende Geieputeerdenvan de Staten der

Vereenigde Nederlanden gefloten, verdragen is,

dat de hoogligedachte Staten voor het Heyr, dat

«laar, en in de voorgaande Artijke'en uytgedrukt

is, ofnaar proportie van de Ueyr-krachtcn, t'Am-
ftcrdam , of te Haraburgheen foinme van zooooo
Rijksdaalders fulkn doen tellen, foo hasft zijn

Keyferlijke Majefteyt het felfde met het Keyrvan
de Keutvorft van Brandenburgh te famen gevoeght

lal hehbcn, en met d'andere maandeüikefuUen
continueren, de felfde ter behoorlijke tijJt, foo

langh defe beroerten duuren, te betalen , Soo heb-

ben de voorgedachte Gedeputeerden der Staten

verklaart , dat de hooghgedachte Staten wel alle

vlijt fuUen aanwenden om het geen , dat tot ver-

lichtinghevan de laft van 'tgefeyde Keyr , ofnaar
proportie , alle Maan.lcn, volgens het gefeyde Tra-

<flaat , belooft is , te doen betalen : Maar dewijl zy
vooifiendatdic , in dele ftant der faken, aan de Ge-
nerale Staten ftti (waar fou vallen , loo hebben zy
uytdiukkeli jk betuyght , dat d opre:hte nieeningh

der felfde Staten is, dat zy her geen, 't welk zy
niet n3ct gereet geldt konnen beialen , met handt-

fchrifcen en behoorelijke Obligatien aan zijn

Keyferlijke Majefteyt , of aan de genen , die

geftelt zijn om de penningen t'ontfangen , te

leveren, foo uytde gemeenenaam, alsnaaryders

quoten in 't befondcr , te weten de. Staten van
Hollandt, Zeclandt, Vricllindt , Groeningen en
Ommelancen.ondet belofte V n foo lanigc renten,

als aan andere Schult-eyft": hei s der felfder Neder-
ianden betaalt worden, ofvoortaan fullen worden
betaalt.

Wijders , d'obligatie van met geit te betalen , of
handtfchriftcn , of obligatien te leveren fal met
d'eerfte van September begin hebben ; doch in

dier voeden , dat de Krijghs-beoJen van zijn Key-
ferlijke Majefteyt

,
gefam:ntli)k met die van Bran-

denburgh , om de gefeyde oo<;hgcmerken van het

eerfle Artijkel van het onlanghs gedacht Traftaat

te bereyken fullen Toortgaen met t'ageren , of aan
degrenfen\an'tRijk, ofaan de T^^^» , ofaan de
=M«^t, oïz^iideWefert mcthccKcyt tot verdedi-

ging der gefeyde Vredehandelingen , t'onderhou-
den, of, indiendenootfakcii,kheyt of reden van
d'Oorlogh niet vereyfcht dat het Heyr in een der

gefeyde plaar Ten by m.alkander blijft, met tegen

de genen t'ageren , die de Wtfljihaalfche ofKJee/jcbr

Vude [u\\sT\ breken, naar dat de nu voorgedachte
vcreyflchingh van d'Ooilojh toelaat. Dewi)look
in 't derde Arti|kel begrepen is , dat de Staten , en
de Vereenighde Nederlanden hun Wapenen en
Heyr,nyt üooo Mannen te Paart, en izcoo te Voet
beftaande, foo zy daar toe vetfocht worden, by het
Heyr van de Keyfer , en van de gefeyde Keurvocft

fullen voegen , en tot h;t gefeyde oogemerk laten

ageren, of, indien de Keyfer , endeiCeurvorft dit

beft oordeelen, gehouden wefen hun Wapenen
elders te keeren, foo hebben de Keyfer, en de
Staten goetgevonden defe verfamelingh dus uyt te

leggen . dat men vetftaat dat defe bewerkingh vol-

daan fal zijn , foo de gedachte Staten hun gefeyde

Ktijghs-benden, op hun gedaan verfoek, met de
gevolghdc ovetleveringh en vcrwifteüng van de
Ratificatie, met de Keyferfchen en Brandenburgh

-

fchen te famen fullen voegen , of de Vyandt , of
Vyanden , te weten de genen , die tegen de Weft-
faalfche, of Kleeflche Vrede fullen doen , of der
felfder guarantie beletten ,aantaften,ofdoor divcr-

fien, ofopalderhanJe wijfen, naat dat het belcyt

van dOorlogh uyt onderlinge berading van weer-
zijden lal dienftigh vinden , ageren.

Wijders, de ware meening van het vierde Artij-

kel is, dat de hooghgedachte Staten geen Vrede

,

fondet toertemming van de Keyfer en Keurvorft
fullen maken , dan op de wijfe , en in de forme , in

het vijfde Artijkel van het gezeyde Ttaftaat uyc
gedrukt; dat is dat zy niet alleenlijk beyde in de
Vrede ingefloren zullen worden , maar ook dat

aan hen reële en dadelijke herftellingh van al

't geen, dat hen, na de Ratificatien op dit Verbont
gevolght, doot deVynnden, o^Vrandc, (namelijk
door de geenen , die tegen de We.lfaalfche Vrede
de Keyzer zullen imtaften , of de Kteeffche Vrede
breken, ofderzelfder guarantie beletten] afgeno-

men en ontvoert zal zijn gedaan , en in d'andere

dingen, zoo veel als 't mogelijk is, fatisfailie be-
vordert fal worden, 't en waar zy namaals anders
onder malkander verdroegen.

Wy ondergefchreve Minifters van zijn Keyzer-
Iljkc Majefteyt verklaren door defe tegenwoordi-
ge, dat het Traftaat , heden tud'chen ons, en de
Gedeputeerden der Staten van de Vereenighde
Nederlanden gefloten, niet anders verbinden, en
bondigh wezen zal , dan onder de Ratificatie van
de voorgenoemde dedara' ie, die van zi n Keyzer»
lijke Majefteyr, envan de hooghgedackte Staten,

gezameotlijk met de Ratificatie van het gezeyde
Traftaat, geicvert zal worden. Gedaan in 's Gra-

venhage, den 2 van September , 1673.

'B.deiJftU, f.Kyampricbt.

E- Y N D E,

R E G ï-f-
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'D E S E S

B O E K S.
A.

Ardenburgs lof , en befchryvlng.

728. verval omtrent de fortifi-

catie 3 en het Magazijn. 729.

kleine befetting van couragieus

• volk, dat kondtfchap vand'aankomende

vyant krijgt, liïd. word heftiglijk befliormt,

en doet met groote dapperhei t de vyant tot

twee malen afftaan. 730. haar vrouwen
. lofwaardig. ibid.

-A B K o u D E van de Tranfchen ïn brant ge-

. fteecken. 818. ten tweede maal gheten-

teert. 819.

A c H iE I houden 't voor fchandc de vyant

door verradery te bedriegen. 37f

.

Acte in Vrankrijk gepubliceert , tot voor-

. deel der Nederlanders in zijn Rijk. 341.
van neurralitcit , door de Keurvorft van
Keulen gepubliceert. 3f7.

; A D V Y s E N van Condé en Turenne, die te-

gen malkander llrijden , in Maeftricht te

belegeren
3 j-j. der ftcden van HoUant ver*

fcheiden over het trafleeren met de Ko-
nink van Vrankrijk. 644. 649 6^0. Ó53. en

de volg. van de Groot. 6>"4

'Afslag in de Obligatien op de Gomptoi-
ren 637.
Alexander d'Hinyossa, Capitein

binnen Wefel , ftoukt de woedende wijven
aan tot de ftad aan de Franfchen over te

geven. 400. 't welk hem namaals het leven

keft. 401.412.
A L L I A N T 1 E N by dc Staten niet genoeg
gemaakt. 283.
Alteratie, zoek V e re a a s t h e i t.

Am BI OR i^ de Stichter van Emmerik 417.
Ambitie hoe krachtig. 1 67. Ambitie der
Franlchen. ióid. óes Konings van Vrank-
rijk, en de gruwel daar af. 543.
Am ersf-o-ort ontfangt Franfche Sauve-
gai-de. 477.

A M E Y D e van de Franfche ingenomen.&20
en verbrant. 821.
Amsterdams lof wegens de Juftitie.

232. vigilantie in het toeruften van hun
Oorlog-fchepen. 364. haar pradtijkenom
de zelfden over 't Pampus te brengen. 365.
voorgeflagen om deStoel van d' Oorlog daar
te planten. 451. 's Lands Comptoir word
daar gebracht. 4^3. toeleg der Franfchen
op deze ftad, toen in flechte portuur zijn-

de. 45-4. tot de vergader-plaats der Staten
voor gertelt. 539. fpretkt mannelijk tegen
de handeling met Vrankrijk. 644. haar ge-
committeerden weigeren volle macht daar
toe te verleenen. 64$. Lof van hun Heeren,-
en mannelijke moed in defeuittcrrtenoot.

647. 648. proterteert tegen de bezending,

'

en doet door de Pcnfionaris Hop een krach-
tige aanfprrak. 049 65 0. fpreektvannicus
tegen het verhandelde, öfj. fufpeéteert
ecnige Regenten. 6S7. fcheld Prins M au

-

rits, in het deur-trekken , voor een verra-
der. 688. word gepaait door een loffelijke

refoiurie tot tegenweer. il/id. rand een bur-
germeefter aan. 689. oploop by de regu-'
licrs tooren , en in 't noortfche bofch. 6^0.
recht een munt opby proviiïe. 704. ver--
feekert in tijts haar ftat van buytcn , met
alles onder water te zetten , en leggen van
forten, &c. 706. 707. met verdubbelen van
Wacht , en opmaken der wallen. 708, 709.
verbied den Franfchen de ftat , en' ftclt

crdre tegen brant ftichten in de fcheepen-
710. ontfangt fijn Hooghèit. 7 1 1. mindei'

"

ontroert , dan de andere fteden , en voorna*
meiijk om de Sfats fleutels. 746. t'famcn-
rotting voor 't huis van dc burge^meefter
van de Pol. 747. 748. de Magiftraat ontflaat
zich van de regering , daar fijn Hooghèit
eenige verandering in maakt. 749. ftelc

crdre tegen d'inbreeking der Franfchen
te Bodcgrave , en veel burger-ofKcieren

(73) bieden-
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ïhieclcn hun dienfl: aan. 84+ gelijk ook veel

burgers. 845*. zend Mariniers en boots-

gezellen naar Alphen, en fteltordre tegen

allarmen, 8cc. ihid.

S. Andriesschansj van wie, en waar

toe gebouc , en in hoedanige ftaat op d'aan-

komft der Franfchen, 486. Wordopge-
eilcht. ihtd. weigert twee Compagnien ,

tot haar aflGllentie komende , in te laten ,

ea ontfangt de Franlchcn cp capitula-

tie. 487-
Aristocratische Regeeringe
vervalt licht in een Oligarchie, of ineen

Monarchie 17 • Ariftocratie in Nederland

ingevoert door dry middelen , tegens de in-

tentie van de Gemeente. 134. 2 35*. en ver-

viel in een Oligarchie , en in een Decemvi
ratus. 243.

Arlington en Bukkingham naar Hol-

Jant in ambaflade gezonden. ^41. zoek

EUKKI NGHAM.
Arnhem bcfchreven j flcchte gefteltenis

van fortificatie en garnifocn 463. weigert

de timmcringen buiten af te breken , en

word van Turenne belegert , en opge-

eifcht. 464. d'inwoonders fcheppcn moed

,

en bieden tegenftant. 4<5f. de Stad weer op-

gcëifcht. ibid. confufie daar binnen , en ftiU

(knt van wapenen. 466. aan do Franfchen

overgegeven. 467. eed, deMagiftraatafge-

vordert. ihd,

Arrogantie van Aubery. 13 y.van Tre-

lon. 171.

A T T i L A overftroomt en verwoeft met zes

legers by na geheel Eu ropa. 361.

AUGM ENTAT1E VAN EEN StAAT hoe

verre die geoorlooft is. 2.

A Y L V A , overfte van 't Vrieflche heir ; zijn

voorzichtigheit in zijnbeleit. 598. koomt
binnen Groeningcn. 793.
Aytzingerï prophetye van d'inval der

Franfchen in Nederlant 777-778.

B.

T3 A L A N c E tuflchen Vrankrijk en Span-
•*-' jen 64. die wort van Engeland vaft

gehouden, thid. Balance van de macht
der Staten , tcg«ns die van hare Vyanden.

311. die Balance toont voorheen hetfucces

van den Oorlog. 311.312.
Barnevelts Factie , wort door Prins

Maurits gedempt. 11 z.

De Baron de Hovolich, Neef van
d*Oflerysgemalin,koomt i innen Rijnberk.

376. zijn verdicht voorzoek in 't open-
baar. 377, word van d'OITery uitgeleid, en
de deteden der fortificatie aangewezen ié;V.

Bassum Commandant binnen Rijnberk.

375- van verraat aangefproken. 377. hoe

hy zich verantwoord, tbtd. ontfangt Duras
binnen de Stadt, 378. treed in conferentie

met hem.
3 75). zijn voorftel in de Krijgs-

raat, op 't overgeven van die plaats. 380.
geeft de Stadt over. 381.

Van den Berg, het lant door de Franfchen

verwoeft. 8^7.

Bergen op Zoom, en des zelfs geftel-

tenis. 711.

Beroerte te Dordrecht. 677. endevolg.

te Harelem. 62i. 683. te Delft 684. te

Leiden. 685. en de "Viil^. t'y^mjierd^m. C87.

en de volg. ter Goude 690. tn de vo'g, te

Rotterdam. 693 en de volg. in Zeelmit. 698-
te Ztenkzee. ibid. te f^hjjingen. 6^9- te

Middelburg, ibid. te Dordrecht. 73f. te

Haarlem. ihïó. , en 736. teDelft. 739. te

Leiden.j^ï. f j4mjitrdam.j ^6.^ex Goude. 7/ 1.

te Rotterdam, ibid. te FliJJingen. yfi. te

Middelburg j<,6- en de volg. in*/ Gravtnhn-

^«.758. en de volg.

Beschryving vanOi-yÖM 368- van Ryn»

berk. 375. endevolg. van Bwriik. 382. van
;

Wefel. 3 90, en de volg. van de Lipperfchant.

39j-. van deftatRffx 413- en de volg- vaa

Emmerik. 417. en de volg. van *t Herenberg,

en vanD««rff«w». 434. van G?*»/. 436. van

BrevMr*. 441, van Lof^<?wj. 445', 446. van

de Hoten der Engeljchen en Franfchen. ^^6»
van i^rnhem. 463. van Knodfeuharg, 468.

van Schenkenfchans. 47 1. en de volg. van

Naarden. 477. van T/e/. 480. van de Töorw-

fchans. 485. van S. jlndriesfcharu. 485.

van Dotiburg. 489. van Zutphen 499 f00.

v^n^t Huts te Gennep j-io. van deftat Gr/i-

ve. f 12, Vin NifK-jjegen, en des zelfs out-

heit.fió- f 17. van de fchans Crevekeur,

fif. van Engelenfchans. fij- van Bom-

mel.
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v.elft^. v^n Deventer, fi^i» y^n Hattem.

f^i.fój. V3LnElhrg. ^6^if6f. van /ƒ«>•-

(ürwijk, f66. van Swol. 572. van Kaw-

pen. 5 89. van Koeverdem. 60 1 . van t/^«r-

denb^rgi%T. vanGroeningev. jSi. ende

njo'g van Bloktijl' 80 j. van SvearteJJuis.

823. vna Camtniec Podehki. 86(5.

van Beuningen raad de handeling met

Vrankrijk af , en vertoont de goede inten-

tie van Moiiterey. 6^6.

B E Y E R-V o R s T met den Pals-Graaf in

dilpuit. 189. Beyeren vandeFranfcheaan-

gelbcht , en door de Furftenbergs. 190.

Bezwering der Vuurwerken , maar niet

der Koegels. 611.

B 1 D D A G indeNederlandenaaQgeftelt.364.

van de K.eurvorft van Brandenburg. 8 ff.
B 1 N G s van zijn Hoogheit ingenomen , en

geflecht. 837.

B 1 s s c HOP van Munster raakt voor

de eerfte maai in Oorlog met de Vereenig-

de Nederlanden, en coUudeert met Vrank<

rijk. 1 39. verwekt murmureringc in Neder-

land. 149. wort aangefi»cht van Vrankrijk.

181.183. het Intereft van den Biflchop.183.

zijn humeur, ibii. accordeert met Vrank-

rijk , belchimpt de Staten , en breekt zijn

Verbondt met de felve 183. 184. prepareert

ten oorlog. zSi. i8i. Krijgt den Heer van

Amerongen aan zijn Hof zS8. verbergt

. zijn ooriogs delfeyn, 358. teikent d'oor-

logs-declaratie tegen de Staten tbid. zijn

opgeraapte pretexten. 5f 9 traceert eenige

•NederUnrfche Inj^efeten elendig. il>:d. trekt

met zijn heir op. 360. koomt voor Grol

,

en verovert de hele Twent. 43f. befchiet

Crol.437. eifchtdeftatop. 438. en ver-

^ overt haar op voorwaarden. 439 word
oaar ingelaten. 440. zend naar Brevoort.

441. befchiet de ftac. 441, 443. eilcht

haar op. 444. en neemt haar in op voor-

waarden. 44'). trekt naar Deventer , en

zend ecnig volk naar Lochem. !h:d 't welk

die plaats inneemt. 446. belegert Deven-

ter. 541. 543. eifchtdeftat Ichriftclijkop.

.ƒ47. befchiet de ftat metbomben. f49.
zend een paspoort aan de Aat. 5f z. ont-

fangt de zelfde op capitulatie, f58. ende

ntolg. zend volk naar Hattcm , Elburg en

Harderwijk, f (J2. koomt zelf voor Haf-
tem. 563. en verovert de zelfde mer groot
verlies. 5 64. buldert zeer over 't armeren
der Vriefen en Groeningers. f99. veran-
dert zijn deflTeinen op Vrieslant öüo neemt
verfchcide Ichanflen in bezetting, tbid.

doet de Gouverneur van de Bourtange te

vergeefs aanzoeken, ibtd. belegert K.oe-
vorden. 608. eifchtdeftatop. 609, doet
grote fchade met zijn bomben daar in. ibid.

en 610. eifchtdeftatweêr op. 6ia. breekt
het recht der volken aan de gedeputeerden.
613. verovert de plaats op eonditien. <Si/<.

houd het garnifoen met voordajcht op. 6 1 6.

raatpleegt. 618.619. befluit Groeningen
eerft aan te taften. 6zo. is in zijn mening
wegens zijn heerfchappy op Nederlant be-
drogen. 779. word in zijn kaperyen op de
Zuiderzee belet, en is ongelukkig in zijn

de/Tein op de Lemmer. 7 80. ook op Emb-
éQïx.thid. belegert Groeningen. 784. zijn
misflag in zijn koomft, ibid, plondert eni-
ge dorpen , en begint de ftat te befchieten.

78$. met vuurwerken , en zware bom-
ben 786. eifchtdeftatop. 787. word in

verfcheideattaquenafgeflagen. 788. ett de
njolg. fchiet met gloejende koegels , en
vergiftige vuurwerken. 790. verlaat de
ftat. 79f. zijn verlies daar voor. 796. doet
vergeefs de vriefche Schans beftormen. 807.
zijn uitbarfting in de tijding van 't verlies

van Koevorden. 88 1. verovert verfcheyde
fteden in 't Graaffchap van der Mark. 861.
Bisschop van Straasburg hoort ver-'

wijt over alle d'onhcilen dezes oorlogs. 1 76.
B 1 s s c H OP van T r 1 e r , zoek Keur-
vorst van T R 1 E r.

BiTTERHEiT der Roomfchen tegen
d'Onroomfchent'Emmerik. 437.
Bloksyl bcfchrev«n. 803. haar burgers
weygeren te zweren , en zoeken aftiften-

tic. 804. helpen de BifTchopfchen uitdry-
ven. 8o<J. lof dcrzelfder. tbid.

Boüegrave van de Franfchcn ingeno-
men en gruwelijk getirannifeert. 840. 841.
B o E K H o l t, Burgermeeftcr van Deventer,
beveelt de Steygcr te forti ficeeren , en de
Welle in portuur te brengen , maar word
daar in belet. 544, word belet pallifladcn in-
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'te halen, f4 f.

ftelt zich tegen 't opftcllen
)

van voorwaarden tot overgeving. 5-50. i

maaktzekerebrief verdacht. 551. doet te
|

vergeefs voorflag van uyt te vallen. 5fi. |

maakt de handeling van den Raat aan de

burgcrye bekent. 5-55. tracht alle berading

van capitulatie te weeren. «i»</. ffó. 5"57.

eenBoE R,Jan Pietcrfewijftden Franfchen
\

de weg aan door de Rijn. 455-

Boeren uit Noort-hoUant naar de fron-

tiercn gezonden. 563. hunflecbteconfti-

tutie. 364. van Maaüant dwingen de Ma-
giftraat van Delft Sijn Hoogheit tot Stadt-

houderteverkiefen. 684. en willen desge-

lijks in andere ftcden doen. 685. nemen
Gouda in. 6<?o. en vertrekken ylings. 6g i

.

ontrent Leiden geraonftert. 705. dreigen

Delft. 741. maken grootc beroerte te Mid-

delburg. 7f 6. onthouden zich te Arofter-

dam, om vaardig te wefen. 844-

3 o G A R T, gecommitteerde Raat van Delft;

aan hem belaft het magezijn van Delft naar

Amfterdara te brengen. 640.

B o M B EN van dris of vier hondert ponden

in Groening^n gefchoten. 786. meteen
koper plaatje, met letteren. 791.

Bommel word opgcëifcht door een brief,

en antwoord daar op. 488. befchrijving

van defe ftat.en haar fortificatie. 518. flecht

Magezijn,enzwakgarnifüen.3i9. beroerte

daar binnen, ibid. van Turenne fchriftclijk

opgeëifcht , en antwoord fchriftclijk aan

hem. 5'3 i . draagt het Sradthojderfchap op

(ijn Hoogheit. 532. word belegert. en op-

geëifcht fSB.j'JS fjó. befluittecapitulce-

ren, en zend gedeputeerden uit. f 37. geefc

zich over op voorwaarden. 538. 5'5y.

30NTHOUDINGE is een bcpaalinge van

hctintereft van Staat. 10. Exempelen van

verbrookcn l^ond, 10. 11. 12-

3 o s c n , Ingenieur binnen Rijnberk, roept

over verraat tegen d'Oflery. 377-
Botshol gctirannilèert en verbrant. 817-

JB o u R B o N raakt aan de Kroon van Vrank-

rij k. 49.

BouRTANGS Gouverneur te vergeefs tut

verraat aangezocht wegens de Biftchop van

Munfler. 600.

•Boxmeer van de Staatfchenin bezetting

genomen. 361.
B «. A K E L , Capitein ter zee, legt deblaeu-

we Vlag aan buort , en maakt het hem
bang. 448.
Brandenburg, zoek Keurvorst
van Brandenburg,
Br a n t te Londen. 4^0.'

Breda, in des fclfsgeftcltenis. 710.711.
Brevoort confiderabel wegens zijn fi-

tuatie Van fortificatie, maar flecht van voor-

raat en garnifocn verzien , verzoekt ver-

geefs affiftentie 44 1 . van den Biflchopfchea

aangetaft.44z. 443. op conditien overge-

levert, dochfeerfchandelijk. 444. 445.
Brieven vande vyandenblnnenRijnberk
ontfangen.376.378. vande Magiftraat van
Swol aan de Staten Generaal. ^74. en de volg,

B R o e r s M A, Gouverneur van Coevorden,

het commandement over die plaats afgeno.

men , en waarom, öoj-. koomt onder de

Biflchop weer binnen Coevorden. 616. fijn

fententiete Groeningen gepubliceert. 708.

Brouwershaven; toeleg van d'En-

gelfchen daar op. 809,

De Bruggeschans van de Groeningers

gewonnen. 799.
Buckingam in AmbafTade na Vrankrijk.

161. nefFens Arlington in Ambaflade naar

Hollant gefonden. Ó4 1 . word in den Haag
ontfangen, 660 komt in hetlegerby Sijn

Hoogheyt , en by de Koning van Vrank-

rijk. 661. eifcht voldoening van de condi-

tien. Cót. van Vrankrijk gebruikt, om de

Graaf van Monterey tot ontrou te bewe-
gen. 711. vernicut hettraétaat metde Ko-
ning van Vrankrijk. 322. keert over Kales

weer naar Engelant. 7 24.

Buren verkrijgt Sauvegarde van Turen-
ne. 481.

Bu R I K in flechte ftaat van krijgs voorraat en

garnifoen.382. van Turenne belegert. 3 83.
endcvilg- befluit tot tcgcnweer. 38Ó. word
aan de Franfchen overgegeven. 388. gedc-

molicert- 389.

B u R u M,nieuwe Commandant binnenCoe-

vorden , hoewel tegen zijn zin. 6oö. ver-

zoekt affiftentie. f07. advifeert tot d'uit-

terfte defenfie van Coevorden. 6i^, men
capituleert in weerwil van hem. óif.

By-

I
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Bylem MERMEER. deurgefteken» 707

c.

C^
A L E 3 by de Engelfcken verloo-

•* ren* 40
CaMIniec Podolski van de Turken

belegert en a.iig »aft. 866, flechte geftel-

tenis daar binncn« /'M, het nieu K.altcel

vliegt in de ludit. ibïd^ de Stad gaat over.

ihid, opconditien, 867
Camper , en des zelfs befchryving» ^89.

haar Fortificatie , Magezijn , Garnifoen,

couragieufe Burgerye, ^90, word gein-

ïimideert, en lend Gedeputeerden uit. J91.
geeft iich üver. j-ji*

Capiteinek van Rijnberkte Maftricht

gevangengenomen» 382
-Capiteyn SCHAP Generaal op

Sijn HooGHEiT te defereereu hoe be-
- diiputeert word. 149
Capitulatie ruffchen het Garnifoen

- van Wele] , en Conde» 409, tuflchen de
Stedelingen en Condé.+io.tufTchcn de Co-

•'' ningcnd'Ovcrigheitvan Rce5« 423.424. als
'^ ook van 't Garnifoen. 42f, van Deutekom.

43 f. van Grol. 439, van Brevooir, 444. van
j

Arnhem. 4Ó6. 467 van Knodfenburg. 471,1

VanSchcnkefchans. 476. van Naerdcn. 478,1
vati de Voorn- ichans 486. vanc>« Andries-

Ichans. 487, va ,=5 Doesburg, 498, van de Stad
• Grave.fif. van Nimwegen. j-244 van Cre-

vecoeur,y27. van Bommel, ƒ38. jjg. van

Peventer. ^^c), en de volg, van Elburg ,het

welk niet gehouden word, f óf. van Har-
óerw.^k. ^6S, endevolg van Zwol, 5-87, ex

' devolg. v.inCoeverdtn,6if van Uytrecht
inetdc Koning van Vrankrijk. 630. van de

• Nieuwe- fchans. 801, van Caminiec Po-
dolski. 866.807

Carel de Groote conqucfteert vee-

Je I-andcn, en word Roomfche Keyfcr.

Carel de III. wordlCeyfer. 33
Carel de V. Coningvan Vrankrijk, was

wijscngeKikkig, en lijn Soon Carel de VI.

was fot en ongelukkig. ?9- 4°

Carel de VII. wicrd genocmt de Co
ning v.;n Berri. 40

Carel, Hertog van A n joh, wort

STER.
gevangen , en ter doot verweefen , doch

krijgt Pardon. 4^

Carel de 1. Coningvan Engeland, pai il

de Nederlanders Lalt-gclt at , doch niec

lang. ?55

Carel de II. Coningvan Engeland, wort

herfteltin fijn Rijk. 12:, wort in de Ver-

eenigde Nederlanden Coninkli.k onthaalt,

daarover hy met woorden , en met metter

daad dankbaar if. 1 2}, raakt in Oorlog met

de Verecnigde Nederlanden. 1 38. 1 39.
doet

d'Oorlog tegen de Vcreenigde Nederlan-

den publiceeren. 319. waarom eerder,daii

Vrankrijk. 310. toont, door een brief , fijn

misnoeging tegen de Gouverneur van Su-

riname. 324. het grooc gevaar van Neder

-

lants verlies wort aan hem vertoont. 4j'}.

Gecom.mitteerden van defen Staat aan hem
gefonden , over welkers voorftel hy ver-

lloort word. 64 1, is vevbnaft over de groo-

ce progreffen der Franfchen , en lend Am-
bafladèur? naar Holland, ibid» 660

C A R o L u s M A R T E L L u s ccn Strijd-

baar HcM. ii-}^

C A s I M 1 R u s word door de Cofakken ,

door periuifie der Franfchen , tot Pool-

fche Coning geproclameert. 211. word ge-

flagen , en wonderlijk verloft door een

exempel van dankbaarheyt. 211. 212. woid

met de Cofakken vereenigt.2i2.reiignecrt

de Poolfche kroon, door perfuafie der Fran-

fchen. 2 ló. ftertt Abt in Vrankrijk. 86j

Catharina de Medicis wort on-

eens met de Princen van den bloede. 4?

C H A M I L L I trekt naar 's Hertogenbofch.

ƒ10. belegert Crevecoeur. f 26. maakt eea

nieu accoort met de Stad Elburg. j6j .
ver-

voegt zich by des Conings L.eger. 7 «9

C H A R L E R o Y van fijn Hüogheit bei ent.

836. en weer verlaten, 837

C H 1 M >£ R A , een Monller j de Franfchea

daarby gekeken. 857

Clodius Comatus refideert tot

Duysbcrg , en invadecri de Nederlan-

den. 29 }o

C L o D o R E van Turcnne gefonden , om de

Stad Graveopt'ci(f:hen, 5-13. bericht de

f]jnenom het Garnifoen iu't wederkeren

teflaan. P*,
(z) C L o-
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Clodoveos conqueftetrt groore Land-

Ichappen. 30, was d'cerfte Chrilten Ko-

ning. Uid. 30. ji. verandert het France

Wapen. ibid.

Clotharius vcreenigt het verdeelde

Vrankriik. 91

C o F. V o R D E N , en fijn befonde; e natuur-

lijke llerkre, 601. belbnderlijk verfwakt

door het droogmaken der Moeraflèn. 602.

en door het verhogen der laege wegen, en

vervallen der Fortificatie. 605. flechtvan

Oorlogs voorraat vcrfien. 604. gefteltenis

van 't Garnifoen. 60 ^ van een nieuwe

Commandant verfien. 606. word bele-

gert. 607.608. opgeeifchr, Ó09 lijdfcha-

de door de vuurwerken. iZ)/i. vcrlieft enige

buitenwerken éii. word v/têropgeèilcht.

ibid, fcnd Gedeputeerden uit , aan de wel-

ken het recht der volken gcfchonderi wort.

ibid. capituleert , en gaat over. óij". toe-

leg van Rabenhiupt dazr op.S^^ . en de vnl^.

word aangetaft. 849. en overweldigt. 8fo

Co M MAN DANT Van Schcnkcnichans Teer

;ong. 474. doet d'Uitleggers vertrekken.

47f. vergadertde Krijgs-Raid , en capitu-

tulecrr ; 't welk vreemde difcourfien ver-

oorfaakt. 476. hy Ineuvelt in de Belege-

ring van Coeverden. ibid.

Commandeur van Burik verfoekt afli-

llentie.doch vergeets. 58}. lijn wtkker
heit, ibid. en de volg.

Commercie fiet Negotiï.
CoNoé van de Franfchen gerecommandeert

tot de Poo.'fche Kroon. ^^^. Swarigheden

der Polen ontrent hem. tbid. hy voert een

der vier Hciren van Vranktijk. ^46. koomt
voor Wijk. 549. raid tot de Belegering van

Miftrichr. 55-3. trekt door Gulikkerland

over de Rijn. ibid* koomt voor Wefel.

35'4. 390. fijn antwoort aan deGedepu-
tcerde van die Stad. 4of. luiftert alicen

naar Mengers voordel. 407. geeft trotfe

antwoort aan hem. 408. Aitijkelen aan

het Girnifocn tocgeftaan. 409. gelijk ook
aandeStadt Wefel. 410. 411. belegert Rees.

413.410. fend de Gedepufeerden uit die

Stad naar de K.oning.4i3. koomt met fijn

Soon binnc'i Emmerik. 451. fteltordre

voor die Stad. 435. befichiigt hetTalhui-.

4^4. verflerkt het metceabatcrv , eadott
de zijnen deur de Rijn trekken. 45 {, trekt

felfook deur de Rijn. 4^6, word dooreen
ongeval gequetlt ibid. moet voorde brant

van het Tolhuis wijken» 457. word daar

Emmerik gebracht , en daar van d-eConing

bcfocht. 4f8. gelijk ook t Arnhem, naar

hy van fijn wonden genelen word. 718»
keert weer naar Vrankrijk. 724. befpot

d'Engelfchen over hun gemille toeleg op
d'Ooli-Indirche Scheepen, Si 2, iend afll-

ftentie aan Turenne , en trekt optotde-
lènfie van Lotteringen. 860

Conferentie en Difpuit tot Poifiy
• over de Rfligie. 4^
Conferentie tot Bajonqe tot uit-

royinge der Hugenoten. 41»

{Confiscatie der Goederen van de

j

Rijkfie in Vrankriik , wat voordeel het

[

geeft aan de Coningen. ƒ8
!
Confusie, foek Verwarring.

i

Co N R. AD I N u s en Hertog Frederik

j

worden gevangen en onthalft. 41. de
Scherprechter word medegedoot. 41

Conservatie van een Staat, door
Wat middelen die geoürluft is. i. z

CoNTEdeGuiCHF; fijn antwoort aan
de Gedeputeerden van Wefel. 40^

CoNTE de LoRGE bckoomt grootebuit
in de Betuwe, die hem wcêr afgenomen
word. 480. hy fclf gequetft. ibiJ*

C o p E s, Majoor binnen Welel geweefl: heb-
bende, word door ordre van Sijn Hoog-
heit gefententieert , en daar na gcgratifi-

ceeit, om fijn vorige dienflcn, 411.

CoRNELis de Wit, zoekt R u a r n van
Putten,

Correspondentie-penni ngen
nooit van de Raat- Penlionaris gcnoten.7} j

Cosakken worden verkort door UladiS'

laus, en gequelt door exadlien. zo8. armee-
ren fterk. 209. flaan dePoolfche Armee,
en brengen hare Landheercn , allejooden

en Geeftelijken om. 2 1 o, verjagen de Pof-

politer Ruflini, worden door Franfche Mi-
niftcrs met geld gecorrumpecrt , om Crf-

fimirv.t tot Coning teverkiefen, flaan een
Poolfe Armee. xi i.

C o u L .M a N
i

zijn genereufe antwooit te

Zut-
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7,utphen. foj» f04. en van zijn Vrou.

Cr e qjj I voert een der vier heiren van

Vrankrijk» 346.

Crevekeur belegerf. fió. befchrijving

vandeiéfchans. ibid* opgecilcht , beicho-

ten ,endeovergelererr. J27,
C R 1 o L I E s in America zijn voor de Spaan-

fchen formidabel. 79.

Croesus, Koning van van Lydien , tcg^n

Cyrus oorlog danheffende, vervalt tot d'uit-

terfte elende. 34^.
C R o M w E L oorlogt tegens Nederland ,

maakt een accoord, tot fetlufie van den
Prince van Orangie 120. z'jn dood maakt
giootc veranderingc in Engeland. 122.

Cuilenburg verkrijgt Sauvegarde van

Turenne. 482.

D.

DECLARATIE des Conings van Enge-

lant tegen Nederlant» ?I9- ondier-

zoek daar op. 320, e» de volg.

Delft raakt in roeren, door de Boerrn

van Maaslant, diedeftat innemen, en de

Magiftraat dwingen zijn Hooglieit tot Stat

-

houder te verkiezen, 684. de Burgers

gaande gemaakt, pionderen een huis uit.

759. doen bezending aan zijn Hoogheit,

5^40. verzoeken van de Migiftraat afftant

van de regeringo tedoen.»èfi. gslijkge-

daan word. ibid, de ftat vart de Boeren ge-

drcigr , en van zijn Hoogheit weer met
Migiftraat verzien. 741.

Deliberatien in den Haag ,op 't ver-

laten van d'Yflul , en de Stoel desoorlogs

t'Amfterdam re planten. 4^2.
De l f z y l door de koomft der Ooft Indi

fche fchepen verzorgt. 8u.
DEMOCRATIE vervalt lichtelijk in de

Ariftocraiic ,of inOchlocratie. 17,

Denemarken voormaals voorfpoedig

cnbellik«uj, hectt vele Landen geconquc-
' fteett. 94. Intereft. ibid. in oorlog met

Svveden. 121. hoe nadeelig voor Dene-
marken foude zijn , dat de Nederlanden
onder Vrankrijk raakten. 136. wort van

Vrankrijk aangefocht tegens de Staten.

STER.
20 f.

ook tegens de Sweden. io6. Fran-

Iche Toeken een Alliantie mer Denemarken
op te rechten, tb» Denemarken door d'En-

gelfchen aangelocht tegens de Staten. 207.

Deventer, door wie gecommandeert.

f41. fortificatie en defcden, ibid, fa-

ipide van quader trouv-^en daat binnen,

^42. gefteltheit van 't Magefijn. ibid. en

van't garnifoen. f4j. Faéhe daarbinnen ,

enoneenigheit.fè/</. belegert. iW. quade

gelteltcnis daar binnen, f44. en de volg.

antwoord fchriftelijk aan haar vyanden,

j'4S. word belchoten met bomben» f49.
tweede brie f ingeltelt. fp. ontiangtweêr

een brief van de Vyanden. ƒ f2. belluit toe

capituleren, f 5^4. fff. zend gedeputeerden

uit. ff 8. de vyanden in gelaten. r'A/i. Ca-

pitulatie. ^f^.?nde volg.

D E u T E K o M , en de befchrijving daar af

giaraandcFranfchen over.4}4. op capitu-

latie, 43 f.

D E V Y s E N van Louis de XIV. die zeer

[

verwaant zijn. 314.

DiEMERMEER deurgeftekcQ en onder-

I gcfet. 707.

Doesburg; d'oude bcfchry ving daar af

en haar fortificatie, 489, voorzorge van de

M Jgiftraar. 490, van alles verfien, en't gar-

nifoen tamelijk flrerk, 491. word opge-

eifcht, en daar d'eed van getrouheit ge-

daan, ibid. twift daar binnen om het Op-
per-bewint. 492, word weder opge-

cilcht, /Z»/W, brant daar binnen. 493. pro-

po/itie van de Magiftraat, tot verdediging,

en antwoort van de KrijgsRaad daarop.

ibid. oneenigheit tuff:hen de Magiftraat en

Militie. 494. wyven maken oploop daar

in, en de foldaten zijn onwillig. 49^. de

Krij^s Raad maakt een voorwerp vanca-

pirulatie. 496. Gedeputeerden uitgefonden*

497. gcett ilch overop capitulatie. 498.

Doops-GtsiNDEN binnen Groeningea
tot het dempen der bomben, enbluiïchen

van brant gcdelt. 7SÓ.

Dordrecht , beroerte daar gerezen,

daar de Schildcry van de Ruard gebroken,

en een huis uit geplnndert word. 677. de

gemeente raakt gaande door ièkcr gerucht*

ibid. en 678, fend Gecommitteerden aan

(z z) fijo
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iiin Hoa>ueit. ibU* haar Burgers verwci-

Iekomenhem.679.diedeRegcn:cadvviD-
gcn fijn Hoogheit tot Stadhouder te ver-

klaren. 680. geraakt van nieus in roeren,
en let de heele Magillraat af. 7J f. de Ma-
giftraat word daar verzet, ibid.

DoRosE NSKO, Overfte van een deel der
Cofakken , valt Polen af, 217.864. word
van Hanenko geflagcn , flut deielfde, en
verovert Huoaan, en moet dele Stad wcêr
verlaten. 86 y

ie Dor PEK Lopik , Lexmonde, Capel
en Benfchop van de Franlchen uit geplon-
dert. 81 f

DouNiNG , AmbafTadeur van Engelant,
wil dat de Staten fijn Meefter voor Hecr-
ichapper van de Zee lal erkennen, 3 z8. doet

üjnpropofitiein den Haag. 33)-. protefteert

tcgv'nd'antwoortder Staten , doch onge-
rijnn. ibid. krijgt ordre om de papieren
van defe Staat over naar Engelant tefen-
deri.350. neemt fiinaifchcit inden Haag.
ibid. geraakt in de Tour, doch haaft weer
daar uit. ibid.

Droogte den Franfchen fèer voordee-
IJg. 46Z

Duc de GuisE vervolgt de Hugenoten.

47» maakt den Conink by 't Volk verhaat.

ibid. raakt met fijn Broeder om hals. 48
D u T; L L E N worden m Vraokrijk rigourcu-

felijkgetlraft*
^^

D u I s B u R G van Franfche Sauvegardc ver-

STER.
j

Franfche aangefochttegens de Staten. i6?J.

j

van de Franfche onrechtmatig geofFenfeert,
170, cngeëmbroillecrt. - » 94

!

D u Y T s c » E N zijn Vyanden van den

j

Turk. lot

E,

EB B E tegen de natuurlijke loop , oorfaak
van TeiTeU behoudenis. 809

Eed der Noort-Hollandtfche Boeren, 5Ó3.
' door de Franfchen de Magiftraat van Arn-

hem afgevordert. 467. de Burgery te Zut-

I

phc.a. yo2. teNimwegen. f 18. der Hol-
' landfche Hecren tot malkanders aflifteo-

i

tie, 6)7» der Mjgiftraat van Rotterdam.
'

Ó95
iEeklykhEyt is een bcpaalingc van het
' Intereft van Staat. 12Eeuwig Edict gemaakt, en van

wat teneur, ifi» word van alle Regen-
ten befwooren» if 3. te Delft geannuüeert.

684 6Sf
Eygen Voordeel hoe krachtig. 1 66.

in deNcderlandfche Provinciën tefeergc-
focht. 14?. hoe de Steeden aan de Waal
door eygen voordeel het Land hebben ver-
fwakt. i9f

iicn.
3 f4

Du R A s koomt binnen Rijnberk» J78.
fpreekt met de Comm.indeur , en met
d'OITery. 379. koomt ten tvvcedemaal bin-
nen, /óiy, jpreekcin 't openbaar met Baf-

fumend'Oirery. 380, trekt wcêrnaar het
Leger. ibid. vlucht voorde koomft van fijn

Hoogheit. 834. 8}

f

DuYTSCHE Keyserryk, W3C deel
het heeft aan de Bilance van Europa. 64.6f

.

deflèlh Macht enlntereft, 79. So. ddfilfs
;

Vyanden wien die zijn. 80. Remedie voor
deflèlfs behout 82. v/ort noytv.in de Tur- i

ten beoorlogc , als het in Oorlog is met an-
(

dere. 83. hos fchadclijk voor Duitsland 1

foude zijn , dat de NeJerlinders onder
Vraokrijk raaktsn. 1J4. Duitshnd vande

j

Eysch van Vrankrijk op Nederlant. 6^2,
die onanneemelijk word gcoordeelt, fifj.

El burg, endeflechte ihat van die Stad.

^64. capituleert met de Vyand. f6f . maakt
een nieu accoort met Chamilli.fi/i. 't welk
ook niet gehouden word. f66

Elisabeth Coningin van Engelant j haar
antwoort aan de Spaanfche AmbafTadeur
over het verrichte van Fr. Draak in Weft-
Indien. jij

E M B D E N van de BifTchop van M unfter aan •

gefochr. 780. flaat fijn verfoek af» 781
Emmerik, des reli'-southeit»4i7. en op-

komft. 4zS. geraakt in befctringder Sta-
ten , en word tot een Fortreflc gemaakt.
ibid. deFortificatiedaar in verbetert, 419.
welverficnvan voorraat, dochgebrekke-
lijkvanGarnifoen. 429. word van de Staat-

fclien verlaten. 43 i. neemt Brandenburg-'
fchsBsfetting in. 451. fend Gedeputeer-

dea



R E G I

den tiaar Condé- ibil ontfangt deFran-

/ L 't"»-
lenen. , ... c

£ N G F. L A N D bahncccrt Vr.inknjk en Span-

eem 64. 91, i. door Vranknjk bedrogen.

?, »»
.EneehntmetSchptlantgccom-

b.neirr.90. li,nlntereft.9^-9i- l^'^*^'^;

rJ^/i. Hoger- en Lager-Huys.gu zeemacht

en pretenfie op de Hecrfchappyc der zee.

01 92» voordeelcn en geluk. 4?- "akt in

groote veranderinge door 't atlterven van

Cromwel. m* hoe nadecl.g voor Enge-

lant foude zijn . dat de Nederlanden onde

Vrankrijk raakten. 1 3 f.
raakt met Neder-

lant in oorlog. 138.139- verv/erpt de prc-

fentatien van Vrankriik, ca fo.kt Span-

gien te fecondeeren. 14+ 'i^c^ "" ^'^^^ï^ '§

lan een Alliantie detenlief. 144. hoc h^-

gelant van Vrankrijkis aangelochr tot ha

Leken van de TripleAll.3nt,e.M9t ^^

volg. onder preicntatie van vergoedmge

van hare fchaden. 161, het welk ftnjtte-

gens het Intereft van Engelant. 16?. dat

loor heen beter b hertigt
Y"-''/-/'

,/''

den:n daar van. 164 Engelandt ent Am

baffideurs na de Spa<infche Nederlanden en

na Spangien 101. die met een hecrl.jk ant^

woort worden aracwe{en.^02.^o^ loekr

Portugal aan teg^ens oe Staten. 104. zof

.

foekt Denemarl^cn aan tegens de Staren.

207. prepareertten oorlog , en foekt gelt-

middelcn.Z7f.^76. prell Zec volk. 277^

278. maakt een Travaat van vreede met

Aigier. 278. fent commilTien om te kapen
j

na Portugal. 278. geeft v.yheic van aldcr-
,

hande Religiën. 27°- begint cerft in d oor-

;

I02 tegen Nederlandt t'ageercn met de,

Smirntlche vloot aan te tallen. 514. v/ortj

tot drie malen afgefl^gen. ;i7- f-^^htj

defe Actie met gefochte pretexten tedek-

1

k'-n.? 18. de Gemeente toont haar milnoe-

,

ging over deze oorlog tegen deNcderlan-

derMi9- de KLoningdoet d'oorlog publi

ceerep. ibid. waarom hy die eerder decla-

reert, dan Vrankrijk. 310. Veroorfaakt|

frroote fchade ain de Nederlanders jzi.

verwekt , in 't har i6ó^. d'oorlog ibtd. en

ook in 't jaar 167Z. zijn ongeriimde ant-

wüort aan Meerman. 522. beroeQit hch

Vonrechtopdevi<aonen. '»'«

STER.
Engelenschans befchrcven.fiT- v-n

Turenniaangetall, en door het garnifocn

verlaten. , f^'^-

Engelsche n rebellecren in Surninamc.

3Zf. hun opgeraapt affront , wegens fchil-

deryea en penningen. 316. alsook hun

pretenfie over het ftrijkea van de Vlag , 8cc.

3 18. zoeken aftie door een Conings- Jacht.

329. worden daar door gaande gemaakt

tegen de Hollanders, ibid. hun ongefon-

deerthcit inde pretentie van de heerlchap-

py der Zee. 3? 3. hun deflein in hun oor-

logs declaratie. 336. zy zoeken Vrankrijk

mede te dilponeerea tot het dcclareeren te-

gen deStaten, en verkrijgen 't. 337. vluch-

ten met hun Vloot uit Duins naar VVichr.

36 f. vcrli' zen een van hun oorlogfchee-

pen. 366. worden van de Nederlantkhc

Vloot vervolgt, ibid. hun fchepen in Ne-

derlant van arreft oniflagcn, en naar huis

gel^jnden.367. cntflian ook eenige weini-

ge Ichepen derNcderUnder<;.5(58. komen,

met hun vloot, by de Franfche gevoegt.op

de Nederlanders aan, om hen te verbazen,

doch vergeef?. 446. begeven zich wcér

naar hun kuftii/(/. daar zy van de Neder-

landers aangetaft, en van de Franlche ver-

laten worden. 447. vluchten voor de Ne-

derlanders. 449- verlies van hun fchepen.

ibid, trachten de Nederlanders in hun ver-

baall':ieit tot zich te lokken. 4Ö0. zijn ja-,

loers over de Franfche conqucltcn. 660.

zenden dicshalven gezanten aan de Coning

van Vrankrijk.i6/</. tonen vreught over de

verheffing van zijn Hooghcyt.71)-. onwil-

lig tegen HoUant aan te gaan, worden door

toczeeging van buit aangemoedigt. 807.

80S. zakken met hun vloot die van de Ne-

derlanden voorby. ibid. hun vergeeffche

toeleg op brouwershaven, en Tcilcl. 809.

worden fchadeloos door een zware ftorm

,

ibid. hun toeleg op d'Ooll-Indirche fchci

pen op Doggerszant. 810. worden door

ftorm geweldig gcftingert. 8 ir. bclluiiea

hun Vloot op te leggen. 8 12. li)dcn grootc

fchade door de kapers- ibid, en Si j.

Engelsche en Franfche Oorlogen. 36.

I 27. Antipathie. »&»«/. Engellchc en Fran-

I

ichevricndfchapgemaakt tot ddca oorlog.

I
(z 3) ^^i^'
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ïf9, O! de volg. der Engelfè verwijt aan de

Franfe.iói. Engelfche hopen op buyr.1 6i

Enkhuizen; y ver van haar Burgers, tot

haar defenfie. 714. 715'.

l'E s r I E R. E , Burgermeefter van Deven-

ter, doet een vreemde Harangue te Zwol.

jSf. koomt teCampen fpo. intimideert

daar de Ma^iftraat, en is in gevaar van de

Burgcrye. 5'9i.

Europa in 't J.iar 1670, in een algemene

Vrede. ;i3. gelijk ook in 't Jaar jjóz. en

3984 ibid. vervalt h.iafl: in een algemene

oorlog, ibidt van Atrila met zes legers te

gelijk overftroomt en verwoed. 561.

Executie aan twee perlooncn binnen

Groeningen, wegens vernar. 783.

E Y B E R G E N tot de Blokadc vaH d'Oude-

Ichans oclatcn. 799.bloqüeertde Nieuwe-

fchans. Soi. tot overlle over d'aanflagop

Coevcrden geftelt. 847, en de volg.

FA c T 1 E N in Nederland haar begin van

Lyccfter.Roordaen Barnevelt. 1 1 i.i iz.

worden door de Princen gedempt» lii.

menigvuldige Faftien ontlïonden in Ne-

derland by de StaatfeRegeeringe. 144, in

Polen. 8Ó9.

Facel, Penfionaris van Haarlem, recomman-

deert de faak van fijn Hooghcit in die Iht 681

F I N A N T I E ho2 nootzakelijk. 20. en 12.

De Lacedcmonicrs hadden gce.ie finantie.

21. Gebrek van Geld hoe ichadeiijk, en

Voorraad hoc voordeelig.23. Finantie hoe

die moet bevordert w^erden. ij. 24. De
Gouvernante van 't gcidt. Z4« van de Fi-

nantie en hare vermeerderinge. 160. en de

yolgt hoe voor den oorlog in Nederlandt

voort gezet wierd. }o8. 309. in Hollandt

vermeerdert door capitalc Leening. 703.

Fi. ORU3 getuigenis van de bcdriegelijk-

heit der oude Frantchcn. 63 z.

FoRMANTYN, Doder in de Sorbonne

,

van de Coning bebft om de leer en 't leven

der Doopsgefinden t'ondcrzoeken. 772.

fpreckt bredclijk t'Emmerik m.et Hen-
drik van Voorft , Leeraer der Doopsgelin-

dcn. 773. en icheid van hem met volle

Tcrnocging. 774.

STER,
FoR TRESSEN hoe noodzakelijk.iT» hoc

vervallen waren in 't Vcreenigde Neder-
land, 1^8.

Fortuin, wat het zy. 776.
Fo u c A u T voor ICnodfenburg , doet de

Belegerden conditien opftellen , en capi-

tuleert met hen. 471.
Franc;ois de I. tracht na 't Keyferrijk.

43.44. verbint zich met den Turkfchen
KeyferSoliman tegen Keyfer Carelde V.
ibid. foekt de Univerlele Monarchie, ijj.

Franke NiA ND wordt bezet van Duit-
fche Franken. ^o.

Fransche Coningen Toeken op te

recijten de Univerfele Monarchie, fz. en
maken pietenfie op het geh^ete Chrillen.
rijk. f2. pretendecren de Voorgang voor
alle Potentaten. 65. en nemen hiarlnterefl

waar door verlcheide onrechtmatige Re-
gulen. ibii.endi^tendevolg.

Fransche W y n e n , Brandewy-
N E N en C I o R E geven groot voordeel
aan de Coning. 57. in de Nederlanden ver-

boden. 1^7. ij-8.

Fransch Geld hoe krachtig. 1 24. 1 2 ƒ".

Fransche Listen hoedanigh die

zijn. z2_f.

Fransch en haren Oorfpronk.28.z9.haar
eerrte Coning 29. Franfche en Engelfche
Oorlogen. 36. ?7. Antipathie tufichen de
Franfche en Engellche. ibidem. Franfche
Neerbgen voor Sluys, in Picardien en lu

Poiftou. 38. 39- hoe fy haare Nabuyren
ontecnigen. 66 hoe fy haar mengen in alle

verfchillen. 67. op wat pretexten, en hoe
liftigfy zijn in 't corrumperen van andere.

68. hoe fy andere Potentaten door huwe-
lijken aan iich trekken Ó9. hoe licht" fy

pretenficn en pretexten formeeren. 70.71,
en hoe iy haare deflèynen bedekken. 7 1. fy

zijn bedrieglijk en houden geen Parole,

't welk met ecnigc exempelen te fien is. 72,

7}.cnallarmeeren hare Nabuyren geftadig.

74. zijn Vyandcn van Turkyen. 102. haa-

re roveryen op de Middelandfche Zee. 121.

geven aan alles verkeerde namen. 176. na-

men alles verkeerdelijkcn op. 194. Franfche

fpoiieeren de Nederlandfcheen Spaanfche

Couriers, 198. maken de Cofakken tegen

s

de
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de Polen door geld op z 1 1 . doen de Polen

de Vreede met de Cblakken violeeren. z 1 2.

Toeken Condi of Sieuburg tot Poollche Co-
ning te promovceren« 213. worden vsn de
Polen befchuldigt oorfaak te zijn van alle

haare onheylen. 11 j. 114, focken Swe
den tegens Polen op te hitfen. 11 6. doen
Cafimirus óe Kroon Tcügneercn. ib'td. v^r

wekken in Polen veele onheylen doorcor-

ruptie-geld* ibid. foekcn den nieuwen Co-
ning van Polen teontkroonen» 217. fenden

Envoyeés na Turkyen*zi8» maken Sa-

voyen tegens Genua op. 220.221» prepa-

reeren ten oorlog tegens Nederland. 2Ó6,

e» de vofg.VranCche couragie hoe ó'\ebtZ6j.

Franfche zijn goede conquefteurs. item

haare preparatien ter Zee. 272.273. hun

maximen in 't conquefteeren. 297. die in

de Nederlanden zijn worden van hun Co-

ning ingeroepen. 342. fluiten de Rijn. 343.

beletten de generale Negotie, 344. 't welk
nadeelig is voor de gehcele werrelt. ibid.

voor Vrankrijk zelve. /^/V/» voor Italien en

Sicilien. ibid» voor Spangicn en Portugal.

tbid. voor Engeland , Sweden, Deenmar-

ken, en Duitslant. i^i(/. getal van hun Mi-

litie tegen de Nederlanden. 54^. hun op-

tocht. 348» zy verfchonen niet de Spaan-

iche Bodem, noch ook het Heiligdom.

349. berennen Maftricht» ibid. houden

ilechthuisio 'tlantvan Luik. jfo. maken
zich Meefter van Mafeyk. ibid. 't welk zy

verfterken. 3f i. houden krijgsraadt over

het belegeren van Maftricht. ibid» lijden

groote fchadc voor Oribu. 369.370. ko-

men met verdrach daar binnen. /i/^. tonen

daar haar eerde exempel van hun tyranni-

ge aart aan hun eige Landtgenoten , en het

tweede, dat noch erger is, aan de gevan-

genen. 371. bedienen zich van verradery.

37j-, vcrtoonen zich voor Rijnberk. 376.

belegeren Burik. 383. approcheren tegen

dieplaar.«. 38)". komen daar binnen, met

goede belofte, 388. zy pionderen hetgar-

nilben. 389, maken dcflèyn op Wefel, en

belegeren deze flat. 390. veroorfik' n gro-

te fchrik daar binnen. 396. ravsgercn al-

les daar omtrent. 397. beklimmen en win-

nen deLipperfchans. 399. komen binnen

S T E R.

Rcej, en ontwapenen het gnrnifben der
Staten, en fluiren hctlelfde in dekerkop.
427. komen binnen Emmerik. 432. plou-

dcren te Nedcr-elten de keiknit. 434, ko-
men binnen 's Herenberg en Dcuttkura.
ibid. zy trachten met hun vloot , byd'En-
gellchen gcvocgt , de Nederlandcr.s te ver-

bazen , en wijken met hen naar d'Engcl-
fche kuft. 4^6. voeren de voortocht , en
worden, na hun eerfte furie, op de vlucht
gedreven. 447. houden krijghsraat voor
Emmerik, over 't invadeercn der Neder-
landen, 4f3. leggen toe om Anifter-

dam t'overylen. 45-4. trekken deur de
Rhijn. 45-5', vallen op de Vriezen in.

4fó. pionderen het huis van Keur-
Brandenburg. 4f7, veroveren een i'w.i-

ren tooren. ibid. namen v.in hun officie-

ren , doorde Vritfengedoor, ofgequetff-,

45"8. zy trekken over een Schip brug in de
Betuwe, ibid. worden van twee Uytleg-
gcrs feergeincommodeeit. 4Ó1.462, ma-
ken groote buit in de Betuwe, die hun
weer afgenomen word. 480. winnen de
Voorn-fchans, 48^. en ook deS. Andries-
/chans. 487. eiflchen Bommel op. ibid. ko-
men binnen Zutphen , en eyfTrhen daar
rantfben voor de Metalen, jog. nemen
Raveftein, en 't Huis te Gennip ir. 5-10.

belegert Nimwcgin. f 19, endevolg. ver.

overen die ftat* f
25-. gelijk ook Bommel.

f39, houden niet het accoort tot Tilburg,

fóf. hun bedriegelijkheir, zelfs in oude
tijden. 63 2. zy komen bmncn Woerden.
633. nemen Montfoort in bezitting, 634»
delibereeren opdeconquefte van Hollant,

en ondervragen daar opd'Inwoonders van
het Sticht, 6^9. worden door drie midde-
len belet Hollant dieper in te trekken. 660.

door d'Ambafladeurs vm Engelant , door
het water, en door d'opihnt der Gemeen-
te, 663. plondercn Tilburg uit. 719, wor-
den voor Aardenburg tot twee malen afge-

flïgcn.73o. hun grootsheit , en hun haat
tot de Gereformeerden in hun Rijk, 77 i.

hun voornemen tegen de Doops-gtfinoen.

772, overweldigen en verwoeffen 't Huis
te Cronenburg. 814. pionderen verfchei-

de andere plaacfen daar omtrent uit. Sij.

d.ur
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^aar zy groote wicetheit bedryven. 8ió,

817.818. hun'oel(g op Schoonhoven en

Gorcum miflukr. 821. gelijk ook op Houf-

den en Oudevvater. 8iz. veriorg n hun
conqueften ttgenalleaanllagen 814. doen
een attaque op 's Gravenlanr,en worden te

.Ankeveen gefluit. Siy. 82,6. hun boosaar

dighcitbyceii Chimera geleeken.S37. plc

gen gruwelijke wreerhcit te Bodegraven
en Swammerdam.840 841. zijn bekom-
mert over de Duittchc armeen, en branden
de brug te Straatsburg ah Syg, zetten Jict

Isnt van Cleet- onder contributie. Só2. be-

moeyen fich met d'oorlcg tullchen Sa-

voyen en Genua. ?76, S78,

Fundamenten van Engelants declaratie

tegens Nederiant» 511.

FuR,STENBERG mislcyt de Kciir-V'orfi:

van iCeulen door liniftrc r^acfiijken, 17^.

gaar in A mbalfjde naar 't Hofv.in Branden-
burg. 174, miakt deconfercnticn der Kd-
icrlijkc-GefubdelegeerJen vruchteloos. 179.
dat hem verweten wurd. iSo. difponeeit

Keur-Beyerentotde Franfchepartye. 190.

helpt de Ungarifche Rebellyen. 218. lijn

toedronk aan de Keur- V'orft van Keulen
over het fucccs van 't veroveren der Smir-

nafche Vloot. 518. 319. verloekt loffing

ofgoet tradlcment voor twee gevangenen
binnen Groeningen. 794. fijn angft op de
aankomft van lijn Hoogheir. 83}

GA R N I s o E N van Rijnbcrk door haar

Overften verraden,
j 77«c» de volg, wort

befpot, 381. en 5^2, v:!n Burik prtjonnien

de guerre , of oorlogs gevangene» gomaskt,

en gedwongen dienft onder Vrankrijk te

nemen. J83. van Grol moet fijn goederen
achter laten by gebrek van wngcns. 440,
van Arnhem in de kerk grflooren. 467.
trekt uif Knodfcnburg, 47 1, van S.henkc-
ichinstrckrnaar Coeverden, en word on-
derwegen uirgeplondert. 476. van Does-
burg in de kerk g;-floten, 499, gelijk dat

ook van Zutphcn. 5-08. verlaat de Stad Gra-
vc. f 12. word gcfligtn in 't weê.' keeren.

5-14. van Nimwcgcn in de kerk gefloten.

f 1 f. van Ommer-fchansrebellcerf, en ver

liat üjn VcOing, f49. van Coeverden leÜjk

door de Biflcliopl'en inishandtlt. ól6,
en de volg. van Kronenburg tct Kri;gs ge-

vangenen gemaakt. S14. ook dat van Loe-
ner- floot. 81 f

Gecommitteerden van deze Sraat

aan de Coni gen van Vrankrijk en Enge»
land gclonden. 640. worden in EngeLnt
als in een eerlijke gevangenis gehouden.

641.hnn vüorftel andcrs,dan men verwacht
jiad. ibid, trekken over Uitrecht naar

Doesburg, bydc Coning van Vranktijk.

64;. hun conlerentiemetdesConings Mi-
ni fters. fbid*

jGeestelyken in Vrankrijk hoe groote

I
icharringen aan den Coning moeten beta-

' len. f9 in 't Land van Cleef veranderen

de text , van hun Keur-Vorft tot de biddag

gcftelt. %f
Geld hoe Vrankrijk 't felveaboniantelijk

verkrijgt, jó. J7, j-8. f9. en 60. Geld hóe
krachtig h.t is. 166. 224. 225. GtL-
d E R L A N D hoe dc M.uimen van Hol«
land vo'gr. 237

Gemeente in Holland en Zeeland } haar

algemeen opflant. 66^. van Holland ge-

raakt aan 't hollen. 6jf*6j(>. Aiipedeert

1 deRegentenom't verlies van iboveel Ste-

j

den. 7} 2. en buldert regen verfcheiden

va'ihen.753. dringt op verandering in de

I

Regeering. 734,

|Gene reuse antwoort van de Comman-
deur van We(èl aan eenigeOfücieren. 402

Genlis koomt binnen Montfbort , ea
aanvaartdepofTefTie voor fijn Coning. 6^^.

6^4. verleent Sauvegarde aan Oudewa er.

ójf. fijn beloften aan de burgers. 6}6
van Gent, Admiraal van Amfterdam,

i

voert d'Arricr garde in de Vloot.477. Iheu-
' velt in de Slag ter Zee. 448
van Gent wegen- Gelderland aan de Co-

ningvan Vrankrijkgefunden. 640
'Genua raakt onder de Franfche. 4}- fijn

Intcrcft, en wien daarop pretendeert. 88.

89. word door Coning Louis dz IV. ont«

roert. 221. geeft uit een Contramani-
fef}. ibtd. doet onder foek op fekcr con-
ipiratie. S72, word van Savoven aange-

taft
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gctaft. 87}. doet fatisfaéloire prefentatie

ibid* re vergeefs. 874. ruftlich ten Oorlog

toe. ibidt procedeert tegen de Verraders.

87ƒ verovert Caftel Vecchio weder. ibid.

heeft verfcheide vcrwinnlngen op Sa

voyen. 876. flaat Savoyen* 877. maakt

lUlftant van Wapenen, en Vrede. 878
Gcruftheit ran eenigen in d'algemeenevcr-

flagcntheit. 6^7*638
Getal van de Franfche Militie tegen Ne-

derland. 345'» van d'Engelfche en Fran-

Iche Schepen tegen de Nederlanders. 446
Getemperde Formevan Regee-
_RING£ is debefte. 17. 18. Exemplendaar
van by de Lacedemoniers, Romeinen , Ve-

netianen , Engeliche, Hollanders en Zeeu-

wen, ibid* jS.en 19

Gierigheit , wat quaat fy caufeerr , en haar cf-

tVtt in Nederland. z6i
Glorie van Coning Louis de XIV» een

gruwel. J40
van G oc H gaat voor Ambafladeur na En-

geland, daar hy opgehouden werd» IJ9

G o R c u M van de Franfchen opgeèifcht.

f40, aan de Maarlchalk Wurts tot fijn port

aengewefen.6ji. vergeeflche toeleg daar

op» Sz.1

Goud E van de Boeren ingenomen. 690»

een huis daar geplonderr. 691. de Ge-

meente roept daar om Siin Hoogheit tot

Stadthouder te hebben, ibid» geraakt door

de koomft van Sijn Hoogh;^it weer op de

been , en word gcftilt met de feUde tot

Stadthouder te verkiefen. 692. hunvoor-
forge. 714. beroerte in die Stad , daar in

de Regenten afftaan van hun Ampten , en

Sijn Hoogheit ordreftelt» 7yi

Gouverwelle-Sluys een Poft van

de Graaf van Hornes. Ö31

Graaf van Hor nes Overfte aan de

Poft van GouverwelleSiuy5»ó3i. neemt
de Stad Oudewater in befetting. 717. tot

d'aanllag op Woerden uitgefonden» 817.

drijft de Vyaodt mannelijk te rug. 8x8.

eifcht Woerden op , en trekt af. 829

De Graaf, Burgermeefler van Amfter-

dam, door het Graau aangerand , word
uitgeleid. 6S9

G R A V e ; ordre daar in gefonden , om het

fclfde te verlaten, ƒ ii» de Krijgsraat wei-

gert zulks. r^f(/. ivord verlaten» ƒ IJ. bc-

Ichrijviug van defe Stad ,en van haar Krijgs-

voorraat. ibid. van Turenne opgeëifchr»

yij. en by Capitulatie overgegeven. (14.

's Graven hage ; en de beroerte daar gerelen,

en de wreetheit aan de Raats-Penlionaris,

en aan de Ruard van Putten gepleegr. 5 ^j,

en de volgende*

Groïningen hoe tot de Maximes van

Holland wierdgeinduceerr. 138. ingroo-

te alteratie over 't overgaan VatiOver-YC

fel. f 96. ongefteltheit daaraf» ^98. verlaat

d'Oude, en ook de Nieuwe Schans, ibid.

verkieftRabenhaupttot fijn Gouverneur.

f99. befchryving van defe Stadt. 781,

haar Fortificatie en gelegentheit»/7);V. haar

Magezijn, en Garniiocn. 782» Weerbare

Burgers en Studenten. 783» twee Per-

foonen daar ingeëxecuteert, over verraat.

ibid. word belegert. 784. genadert, en

befchotcn. 78 f, met Vuurwerken, daar te-

gen goede ordre word geftelt- 786. fchiec

ook met Vuurwerken. 787. word opge-

èifcht» ihidt Sententie tegens Broersma

gepublicecrr. 788. de Stadt aan d'een zijde

in Oorlog, houd kermis aan d'ander zijde.

ibid» verlcheide uitvallen, ibid. krijgt

eenige afliftentie. 789» word bcftormt.

ibid, word met gloeyende koegels , en

vergiftige Vuurwerken befchooten. 790.

word geaffïfteeit. 791» heftig befchoo-

ten, en antwoord dapperlijk. 791» krijgt

fecours van Volk. 79 j. doet een uitval,

794. word van de Vyand verlaten. 79^.

Viigilius verfen daar op toegepaft» ibid,

verlies binnen de Stadt , en waarom van de

Vyand verlaten. 797* de Stedelingen win-

nen verfcheide Veilingen dacr omtrent.

798. 799
Grol altijdt feer confiderabel , en v/el ge-

fortificeert , wel verfien van voorraat , maar

niet van befetting. 436. word bcrent, en

geapprocheert- 437. van water berooft.

ibid. onttangt een nieuwe Commandeur,
en word belchooten. ibid. word opge-

èifcht. 4? 8, en de voorwaarden gemaakt.

439. laatdeVyandt binnen. 440
De Groot, Ambafladeur der Staten, lange

tijdl te Parijs opgehouden» 341. word
(aa) cin-
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eindelijk veilioort, en de antwoort aan

Iiem gedaan. 34t. word , wegens HoU
lant, aan de Koning van Vrankrijk gecom-

j-nitteert.640. Koomt voor Doesburg, daar

hy, neffcns d'anderen , met des Konings

Minifters confereerr. 642. verreift alleen 1

weef naar den Haag , om d'intentie van ,

hare Ho. Mog. re verftaan. 64?» vertoont
j

detocftant aan Sijn Hoogheit te Bodegra-
j

xe»" tbid* doet rapport inde Vergaderittg
i

van Hollant, daer in hy ook zijn advijs
j

geeft, ibid* word met gelimiteerde au-

thorifitie weer heen gezonden» 646. rap-
j

port van 't geen , dat hem op zijn reis is

b-jcgent. 6)-o. en de velg. advifcert over

deze handeling. 6^4. is fufpecT: by Sijn

Hoogheit, en vlucht dieshalven uit het

Lanr. 7^5-

Groote Hof- meesters in Vrank-

rijk hare macht» ?!
DcGrooten van Vrankrijk worden door

de Coningen verarmt» ƒ4' J f-

Di G u I s E vervolgt de Hugenoten. 47»

maakt Jen (Coningby 't Vo)kverhaat.»èz(^.

raaken beydc om hals. 4^

H.

HAARLEM, beroerte daar gerezen. 6B1.

zend Gecommitteerden aan fijn Hoog-

heit. óSy. haar zwakheit,70ƒ. fufpeaeert

vcrfchcide Heeren , en voornamelijk de

Raat-l*enhonaris deWir. 756. gebruikt

groot gewclt in 'thuis van Zypcftein. ibid.

nieuwe beroert; daar binnen, li/ii. houd

c'e Soldaten van lijn Hoogheit buiïen. ibid.

llcltd'oudeK.vijgsraa!:af, doet de Regen-

ten hun Amptcu ncdcrlcggen , en verze-

gelt de Secretarie. 7J7. verkicft nieuwe

Krijgsraar. 7 ;S. de Regering daar weer in

ordrc gebracht. ^l'''^-

H A N E N K o doet een petitie van Polen,227.

flut Doroiensko, en word weder van hem

gcilagcn. 86 f.

n A R n E R w Y K , en de befchry ving daar af.

5-66, fortificatie, hoe vervallen, ƒ67. Ma-

gazijn llecht gcddt.ibid* zonder Garni-

iosa.ibid, wil zich echter verdedigen. li/V.

word opgecilcht , en capituleert, ƒ 6S. in

aevaar van geplondert te worden, ƒ70»

il A s s £ L A A B , Scliout en Oudburgcrmce-

S T E R,

ftcr van Amftcrdam , zi/n genereushelt.

64S. word deerlijk gequetft, daardedoot
opvolgr.

^
yij^

H A T T E M ; Hechte gefteltheit daar af. ƒ62.
word van den Biüchop van Munfter op-
geëifcht , en geeft een edelmoedige ant-

woort. f Ó5. word van 't geheel Leger om-
pingelt, f6r, capituleert» »^/i. word van
haar zilverwerk berooft» ibid.

H A u T Y N , fijn qualiteyt. J64. begeeft zich
naar Eiburg» ibid. capituleert met die

Stadt.yóf, gezint Harderwijk uit te plun-

deren. f70»
Heilige Ligue doorwien,entotwateynde

gefmeet. 47. Liguiften confpireeren» 49.
Hendrik de VT. Soon van Hendrik de

V. Coningvan Engeland , word tot Parys

tor Franfche Coning gekroont. 40.

Hendrik de II. ongelukkig omgekomen.
44. zoekt de Univerfeele Monarchie, ijj.

Hendrik de 1 1 1. wert vermoort. 49.

Hendrik de IV. is edelmoedig en geluk-

kig. 47. wort Coning. 49. zoekt hulp. ib.

recupereert Parys, en wort Rooms- Gatho-
lijk, fo. Oorlogt tegens Philips de 1 1. ibid^

confirmeert de Hugenoten hare Vryheit

van ReWgk.ibid. wort vermoort. Ji. zocht

de Univerfcle Monarchie. igj»

Dry Hendrikken zijn hoofden van dry

faólien

.

48.

Hendrik van Voorst, Leeraar der

Doopsgezinden , ipreekt bredcli)k van de

Leer en 't leven der Doopsgezinden met
Formantyn, Dodtür van deSorbonne, tot

des zelfs grootc vernoeging, 773. 774.
'«Herenberg laat de Franfchen bin-

nen. 434»
Hertog van HanüvEr allieert zich

met Vrankrijk. 196»

'sHertogenboscu benauc door de

Coninklijke Legers. 719. flecht verzien ,

maar door de Burgers in flaat gebracht.

ibid. met Volkgealuilecrt, en door de re-

gen gefecondeert. yi-Oé

H E u s D E N, en dei zelfs gefteltenis. 720.

Hilversum getiraaaiicert , en uitge-

plonderr. 81 f.

Hollant mimkuleufalijk bewaart voor

de Zeemacht der Vyanden. 807. tegen-

fpoedig in zijn Deffeincn. 821» in fchrik

over
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over de doorbreeking der Franfchen te

Nieuwerbrug. 845,
HoLLANDSCHE Burgcrs naar de Fron-

tierengecommandeert. 363.
Holmes na Guinea. ijp
Hugenoten revengeeren de Moort van

Parys.47. worden vervolgt door Duc de
Guife. ihtd.

Huis te Gennep geevacueert, ƒ10»
des zelfs bcfchry ving. r^irf*

Huis te Ulft aan de Franfchen over-

gegeven. 450.
Hungarien voormxals zeer machtig,

waar door het verzwakt is, ziinlntereli.

99. door Vrankri/k ghetroubleerr. 207.
20S. zi8. de PfOtcilanten worden ver-

drukt. 219.

HussEN, een Stedeken by Arnhem, door
de vigilantie van de Heer Veeren gelal.

veert. 4Ó2.

T.

HEt huis te Jaarsvelt van de Fran-

sen vermeeftcrt, en uirgeplondert. 81 f.

Ja-k OB yan der Graaf, inct zijn Com-
plicen , maakt toeleg op de Penfionaris

Jan de Wit. 672. taft hemaan. Ö7}. word
gevangen , en bekent zijn handel. 674.

word gcëxecuteert. 6 7 f

J A N de Wit, Raat- Penfionaris, zijn len-

timentover 't orergaan van Rijnherk» 381.

zijn raat in deze verwarde tijden. 6 j8. 639.

van fommiffen voor hooft en oorzaak van

alle d'onheilen in Nederlant , geftelt. 666.

redenen daar toe bygcbracht. ibid. en de

volg. word van anderen ontfchuldigt. 668.

toeleg op zijn lijf. 67}. hy word van vier

tegelijk aangetaft, weert zich dapper, en

vrord gequetft. ibid. en word vergeefs om
vergiffenis aangezocht. 674. zijn verheu-

ging over 't avanccment van zijn Hoog-
heit.69f. word in zeker pafquil lelijk uit-

gemaakt, en fchrijft daar over aan zijn

Hoogheit, van de welkhy wcêr fchrifte-

lijke antwoord ontfangt. 733. word door

de Gecommitteerde Raden ontfchuldigt.

ibid. by de Hagenaars fufpeö. 7^9. Ver-
zoekt ontflaging van zijn dienft. 7Ó2, ver-

voegt zich by zijn Broeder op de gevan-

gen-poort. 704. word, ueffens zijn broc-

STER.
dor, afgehaalr. 766. word gemaiTacrccrt

.

en zijn lighaam mishandelt. 7Ó7. word
's nachts algenomen , en begraven. 768.

I M M e N e s van de Franfcheuuitgeplon-
dert.Sij-. en mishandelt. 816.

't Interest van Staat wat het fèlvc
is, en waarop 'tzelvcgefondeertis. i. kan
niet bedriegen. 24. boven welke Wetten
het is* ibid* en 2f.

Intereft van Vrankrijk hoe het word waarge-
nomen. 24. óf. cnvolg* de algemeeneen
particuliere Rcgulen van Intereft. 74. In-
terert van Span;en.7f, 76,77, 78. van het
Duytfche Rijk. 79. van den ICeyfèr. 80.

van de Rijx- Vorftcn. ibid. van de Pro-
teftanrlche Vorften. 8r.

Intereft en Vyanden van Iralien. 83.84. van
den Paus. Sj. 86. van Venetien. 87. 88,

van Genua. 88, van Savoyen. 2g. van
Tofcanen* ibiit van Parma./ètc/. en 90,
van Engeland. 90. 91.^ van Sweden. 94.
van Denemarken. 95-. van Portugal. 96.

van Polen. 96 97. 98. van Hungirien. 99.
van Mülcovicp. 100. van Turkyen. loi.
loa. 103, 104. io{. van Switleriand. loj.

loó. en van de Vereenigde Nederlanden.
loS,envotgendet

JOHANNA VAN LoTHARINCEN Ont-
zet Orleans, verllaat de Engellche , wort
verbrant. 40,

JoRMAN, met veertien Compagnien , tot

onderiknc van Groeningen. 791. wint
Wjnfchooten.798 de Winlchootcr-fchans,
ende andere plaatfen.799. word weer naar
Hollant ontboden. ibid.

I s o L A krijgt ordre van den Keizer , om de
zaake van Keur- Keulen in den Haag waar
te nemen, ijf* verwijt aen den Biflchop
van Straasburg alle onheilen. 1 76.

ItalietJs Intereft en Vyanden. 83 . 84.

J u s T I t I e is de tweede Pilaar van eiken
Staat, en is ot Univerfcel of particulier

,

deze weder Commutatief of Diftributicf.

IJ. Nootwendighcit van de Jultitie. »/»?</.

Misbruik van de JoÜitie. 14. Verval der
Univerlelejufbtiein Nederland. 250. ver-
val der Commutative Jullitie aldaar, ibid.

Hoven van Juftiti»; wierden gecxauthori-
feert. 230.23 c. verval der Juftijiein veele

Steeden.231. LangduyrighcitdcrRechts-

(aa 2) plee-
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plccginge. i?i. rcmedtendaar tegen ver-

\

wa^riooiL i6/<i. Lof van Amilerdam we-;

gen' de Juftitic, zji. Diftributivc Juftifiel

vervallen. ibid.
j

K.
I

KA I s E R s Intereft.80. hoe van de Fnnfc
j

geconrramineertwerd.81. hoedeKai- ;

fcr van de Franfe is aangezocht tot de Neu- :

trahteit.1o9.de Kaizer maakt twee nieuwe
;

Trad:aten , werft volk en prepareert ten :

Oorlog. 171, IJl. word van Geulen ge-

zocht tot aiTillentie. 17S. Kcifer contrami-

neert de Franlche deflèinen in Polen. 1 14.

Kaiserschen conjungecren zich met
i

de Brandenburgers, en trekken met hen

op. 8f6. hun Winter quartitren. Sót.

Kaperyen van de BifTchop van Mun-
!

(Ier op de Zuidcr-zee belet, 780. der Ne-

i

derlanders gelukkig tegen de Engelfchcn
j

en Franfchen. 815.
j

Keulen word om hare bcquaamhcid van

de Franfe aangezocht , die daar op ook

pretenfie maken. 177. verfchil tuflchen de

Stadt en den Keur-vorft. 177. en de velg.

word gewaarfchout , zoekt aflillentie by

den Keyler , en word gefortificecrt. 1 78»

ibekc airiftentie by de Staten. 179. accor-

deert melde Keur-vorft by provifie. iSo.

het Lant door de Franfchen verwoeft. Sj/.
1

K E u L E N AA R s congratuleren en befchcn- !

kende Coning van Vrankrijk.+gj. krij-

gen geen zoo goede autwoort , als zy ver-

wacht hiddcn. ibid.

Keurvort van Geulen isVreede-

Jievent, word van de Franfchc misleit,

door Prins Willem van Furftenberg. 172.

173» en door de Geetlelijkheit. 174. word
geabufeerr, I 7 f . krijgt latisficfjoire prefen-

tatie van de Staren. 176. verfchil tudchen

de Keur vorft en de Stad Geulen. 177. de

Keur-vorft word geintimideert. 179. Ac-

cordeert provifioneelijk met de Stadt. 180.

Icnt een Envoyé aan Spanjcn. 204. prepa-

reert ten Oorlog» 279. neemt Franfchen

over in zijn dienft. i8o. zoekt de Staten

teabufceren met de Neutraliteyt.iSi. ver-

wellekomt de Goning van Vrankrijk op

zijn bodem. jfj". kan zich niet van wee-
ncQ onthouden in des Conings prefcntie,

en neemt veel Franfchen in zijn dienft

over. jy6. Publiceert een A£te van Neu-
traliteit, om zijn dcfleiiicn te verbergen.

35'7. zijn pretext tot de Oorlog. 3 j'7. Pu-
bliceert d'Oorlog tegen de Staten, en zend
zijn militie naar de Biflchop van Munfter.

gfS. advifetrt Groeningen esrft aan te

tallen. 619. vlucht naar Bon, op de aan-

koomrt van zijn Hoogheir. 83).
Keurvorst van Brandenburg
word getenteert door Furftenberg. 174.

is z,cer contiderabel, en word van de Fraa-
fche aangefocht. ipi. zoekt de Franfche,

den Oorlog af te raden. ipj. maakt een
Alliantie met de Staten. 195. raatdcRijx-

vorften tegens Vrankrijk. 194. contrami-

neert de Franfche defïïrinen in Polen. 214.

krijgt Amerongen aan zijn Hof, en doet

grooteprefentatien. 287. zijn huis by het

Tolhuis doorde Franfchen uitgeplondert»

4ƒ7. zijn dankbaarheitaan de Staat, over

het verheffen ran zijn Hoogheir. 716. zija

tradtiten van afiifteniiemet de Nederlan-
den , en van Defenfie met de Keifer. 8j z,

zijn toerufting, en biJdag. 85-4. trekt op
van Berlijn, en neemt Heuxter in bezet-

ting. 8 fö. conjungeert zich met de Kei-

zerfche. ibid. doet een vergeeffche aanval

op de Franfchen , enageert Vyandeiijkifi

Munfterlandt. 86i« doet onderftant aan

Polen. 864»

Keurvorst van Mrnts weigert

deurtochtaand'Armeen dcrDuitfen. Sjj.
K I L p A T R I K Gouverneur van *s Herto-

genbofch. ƒ11.
K. L E e F s E Steden , als Kleef, Duisburg .

Kalkar , &r. krijghen Sauvegarde van

Vrankrijk. 454. het Lant een groote con-

tributie door Turcnne afgeèifcht. 8y7. en

cokvand'Ertrade. 8Ó2.

Klom PE MAKERS ftoutheit te Haar-
lem. Ó83.

Kluchtspel van een Koe , op de zwa-
righeden in Nederlant toegepaft. 77S.

Knodsemburc, de ftaat daar af 4ÖS.

word buiten om gerafeert , en van de

Vyant bezichtigr»iè/t/. van Turennebelc-

1
gert, en van de Franfchen aangetaft. 469»

j

verzoekt aftïftentie van Nimwegcn. 470.

geeft zich over». 471»
Ko.
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KoNiMGSMARK trekt met zijn Troepen

'

naar Leiden, 841. word weer naar Alphen
gccommandeerr, 844.

Kopere Schuyten der Franfchen. 2.71.

Kronenburg door Princen Volk beztr»

813» van de Franlchen aangetaft , en

tot overgeven ghedwongen. 814» geruï-

neerr* ibid.

De K u 1 N D E R weer gewonnen» 807.

L.

LE M M E R, de toelegdaarop mislukt. 780,

L E Y D E N raakt in roeren over het

vluchten der j^oederen, en over de befchul-

diging van een Roomfchgezinde Dodtor,

68 f. oploopder Wijven en Burgers in die

Stat , daar de Refolutie, van Sijn Hoog-

heit rot Stathoudcr te verkiezen , afgele-

zen word. 686. nieuwe beroerte. 687. zend

tweeduizent Mannen naar Nieuv/erbrug,

en Buflekruit naar Nimwegen. 706. de

Burgers geraken daar in roeren , en wor-

den oneenig,74i» fpreeken lang met Sy-

mon van Leeuwen. 742,» behandigen hem
een lijft van de namen der gelufpeöeer-

j

de Heeren. 745. leveren hun Requeft en

Lijft aan Sijn Hoogheit. 744. vuile ter-

men in 't Requeft. ii»W. de Magiftraat 7.end

ook haar Gedeputeerden aan Sijn Hoog-
heit. 74f. wijder oploop der Burgeren,

die een nominatie van een dubbelt ge-

tal maken. 745'. met zes Artikelen* 746.

ordre van Sijn Hoogheit daar in geftelr.

ihid. maakt ruimte buiten , en houd Co-

ningsmark buiten. 8};.

Liever Franlchals Prin?* 305.304.

L Y F R E N T E N tot Amftcrdam genego-

tiecrr. 703.

LippERSCHANS, en haar flechte con-

ftitutie. 59j-. van de Franfchen aange-

taft. 398. word beklommen en ingeno-

men. y99-

Loc HE M befchrevcn, cnvan deBiflchop-

ichcn ingenomen. 44^«

L o D E w Y K de L raakt in een Klooftcr. 3 3.

LoDEWYK de IX. Oorlogt ongelukkig,

w^ord gevangen , en fterft. jö.

LoDEWYK de X r. isdeneerften Funda-

teur van den huydigen Staat van Vrank-

S T E R.

rijk. 40.41. wint Bourgondien. i^id.

L o E N EN Van de Franfchen uitgcplon-

dert. 81 f.

LoENER SLOOT, het Slot van de Fran-
ichcn verraeeftert. 82 ƒ.

LoEvESTEiN de uiterfte Frontier van
Hollandt. jjj». van de Franfchen opge-
eiicht. f40*

Loevesteinsche Factie haren

oorfpronk. 113, zoekt de Stathouderlijkc

macht te verminderen, dat groote onlu-

ften caufeerc , die bygelcit v/orden door

een Amneftie. 1 14.

LoNGEviLi. E doot gefchoten. 4f 6. zijn

lighaam naar Rees gebracht, daargebal-

femr, en naar Vrankrijk gezonden. 45*8.,

LoosDRECHT van de Franfchen gefi-

rannifeert en uirgeplondert. 8if« 81 $.

Lotharings Hertogen pretende-

ren de Franfche Kroon. j-f. zijn door de
Frsnfchebedroogen. 73. en van haar Her-
togdom berooft. 146. 147. zoeken de
Poolfche Kroon. iif.

Louis de Xin. door wat middel hy de
Univerfele Monarchie zocht. 133.

Louis de XIV. Coning van Vrankrijk >

zoekt den Dauphin te maken Roomfche
Coning en Keiier. 8i. zijn Elogieotpcr-
foneele befchrijvinge. 1 30. word gcnoemt
Le Peiit Dien , en heeft tot zijn oogmerk
de Univerfele Monarchie, i^it zijne Heer-
fucht en gelukkigen ftaat. 131. zoekt de
Monarchie door de X V I L Nederlandfche
Provinciën. 133. wat voordeden hy daar

uit foude trekken* 134. 13 f. fpeculeertop

zijne defTeinen , tot de Univerfele Mo-
narchie , en brouwt een Oorlog tuflchen

Engelandt en de Vereenigde Nederlanden*.

137.138. corrumpeert tot dien einde eeni-

ge in 't Opper- huis. 138. colludeert met
den BifTchop van Munfter. 139. flatteert

ondertuflTchen de Staten. 140. en abufeerJ
Spanjen met een geveinsde Vrede. 14 i.valt

in de Spaanfche Nederlanden. 141. 142.doet
aan de Staten een prefentaric tot verdelinge

vandeSpaanlche Nederlanden. 143. doet
mede preftntatie aan Engelandt. 145 144»
ftcit den Oorlog tcgcns de Staten vaft, met
vertrouwen van groote fucccflen. 148. j f4.
zoekt de Spaanfche Nederlanden by ac-

(aa 3) coort>
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coort. 1 f4. bekommert de Nofiotie van

,

de VercjnigJe Provinticn. 1 ^4. i f f. i fó.
j

zoekt de Triple Alliantie te vernietigen.!

I5"8, en Engelandt dsar van af te trekken.

ifP- g-Iijk o-rik Sweden. i6f, zoekt al-

le nabuirigc Potentaten tegens de Staten

op te rokkenen. 166. 168. als mede het

Duitfche Rijk. ib:d. zoekt den Keizer

te difponeeren tot de Neutraliteit. 169»

170. 171. zoekt den Iveur-Vorft van Geu-
len op fijne zijde te trekken, lyi, zoekt

de Srad Ceuler. 177, zoekt Luiker-

land- iSi. iSl. en zoekt, den Biflchop

van Muniler. iSl, 183. brengt de Rijx-

Vorften inzorgioosheit. i8j". zoekt Keur-
Menrz. 287. en fCeur-Trier. 188. Keur-
li-yeren» 190. Keur-Paltz. 191. Keur-
Sixen. 191. Keur- Brandenburgh. 191.

zoekt het geheele Duitlche Rijk te ein-

broilleeren. 194, heeft Nieuburg tot zij-

ne devotie. 19^. zoekt de Luuenbiirg-

/che Vorften. 195". sllieert zich met Ha-
nover. 196. zoekt de Svvitzers. 196.

brengt haar in oneenigheit ibid* wertt

veele Siviczers. 197, zoekt Spanjen door

zijnen Ambafladeur T'illars , met groote

prefentatien. 198. krijght van Spanjen

Hechte antwoord. 199. zoekt Portugal

aan tegens de Staten. 204, onder groote

prefentatien. maarte vergeefs. 20 f. zoekt

Denemarken aan tegens de Staten, lof.

206. en tegens de Svyeden. 206, tron-

bleert Polen en Hungerien. 207, 208. en

iiolg, zend Envoyeés na Tnrkyen. 2i8.

doet Hungarien rebelleeren. 218. 219.

maakt Savoyen tewens Genua op. 220 121.

zoekt den Paus aan. 222. zoekt Tofca-

nen. 225. Mantua. 223. Venttien, Mo-|
dena en Parma. 224. en alle Potenta-

ten door dry middelen. 224. 225' op^

wat motiven hy den Oorlog begonnen
heeft tegens de Staten. 26^.266. tooot

j

zijn groore verwaantheit in Devijfen , en
roeptalie Potentaten te hulp. 314. ver- I

klaart d'Oorlog tegen de Staten , onder
|

drie pretexten. 337. op het beftier der Sta-
I

tco Generaal in zijn regard. 358. op de,

ondankbaarheit over d'übligatien , die de i

Staten van hem , en van zijn voorzaten
|

iebben genooten. 339. en op zijn glo-

^ TER.
rie. 340. Satisfü£lie word hem door ccn
brict van de Staten geprcfènteert, 341. zijn

antwoord aan de Amballadeur de Groou

342. en zijn brief aan de Staten, ibid* zijn

publijke adle tot voordeel van de Neder-
landers in zijn Rijk. ibid, hy doet zijn

onderdanen uit de Nederlanden in roe-

pen, ibid* zijn gruwelijke ambitie, die,

volgens neft'ensgaande exempelen , hem
quilijk zal fuccedccren. 343. hy zelf voert

een van zijn heiren. 146. tiekt op van Pa-

rijs met groot ge woel. 347. komt tot Char*

leroy en doet daar een reveue, en monftert

veci wijven , 8:c. uit. 348. trekt over de
Spaaniche Bodem , fonder daar d'Onder-

danen , ja zelf het heiligdom te verfchoo-

nen. 349. koomc voor Maftricht, en he-

rent deze plaats, f6/U befluit ^'ïail^ichtte

verlaten. 35'3. doet verzoek van de ge-

vange Marquis de Sauvcbcuf wel te tra-

(Steeren, 55-^. komtteNuis, en word van

de Keur-vorrt van Geulen verwcllekomt.

3 f f. komt voor Rijnberk, en doet overal

billetten affigeeren. 35-6. bedient zich van
verradery tegen Rijnberk. 376. oordeelt

Wezel bequ.5am tot de ftcel des Oorlogs.

J90. zijn voorwaarden aan de Burgers

van Rees vergunt. 423.424. en ook aan
het Garnizoen. 42f. zijn dreigingen aan

die Stadt. 426. hy neemt zijn verblijf

even bniten Emmerik, en word daarvan
de Stad Geulen gecongratuleert.453. be-

zoekt Condé , gequetrt zijnde , binnen

Emmerik. 45-8. komt voor Doesbergh.
4S9. doet Zutph;n opeiffclien, foi. trekt

naar Uitrecht, ƒ09. nodigt de Hollanders,

door een i£tc , tot hun Steden over te ge-

ven. 6 3 2. zijn cifch van deze Saat. 6f2.
word te Zcift geluk gcwenfcht van de
vreemde Minifters. 6^8. gruwelijk ge.

vley aan hem bewezen, ibid, komt met
groote Magnifïcenric binnen Uitrecht.

6^c). zijn antwoortaan d'Engcllche Am-
bafladeurs. 662. moe: Woerden en Ou-
dewater verlaten, ibid, breekt , op 't be-

richt van zijn Hoogheits verkiezing , met
zijn Leger op te Zeift, en verlaat Ojde-
water.7ró. en Woerden. 7 17. llelt Gou-
verneurs over zi'n conquellen, en trekt

n:ar 's Hertogenbofch. jiS. dreigt de

Graaf
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Graaf van Monterey, en tncht hem tot on-

trou te bewegen. 711. delibereert op vier

poindten. 71.1. hoc hy zich met nieuwe
Alliantien zou verz.' keren. lè/V» vcrnicut

zijn alliantie met Engelanf. ibtd. keert

weer Ipoedig naar Vrankrijk , en word te

Pari;s verweliekoomt. 724. ftelt Turen-
ne tot GeneralilTiaiis , buiten de conque-
ften, en Luxenburg tot bewaring van bin-

nen. 7a f« tracht door verfchcide midde-
len de Keyfer van de Traktaten te doen af-

ftaan. 716. gelijk ook de Keur-Vorft van

Brandenburg, en andere Vorften. 727. fijn

fchrikkelijk voornemen tegen de Onroom-
fchen. 774. fijn hooge geJachren tot Je

Monarchye. 77f. bied van felfde Polen

byftant aan. 8Ó3 . 864. doet Vrede tufTchen

Savoyt'n en Genua maken. 878
LuNENBURGSCHE VoRSTEN fecr

conliderabel. jpf» van de Franfche aan-

gefocht. ibid. allieeren lich met deKey-
ihr. 196. worden van de Staten aange-

focht. 288

LuxENBURG voert een der vier Heiren

van Vrankrijk. H^» legert Ikh eeni-

ge dagen omtrent het witte zant , by De-

venter. f40. koomt binnen Eiburg, en

doet de Biiïchopfchen vertrekken, fóf.
neemt Harderwijk in pofleflle. ƒ71. word
in Ncderlandt, tot befchermingder Con-
queftcn , gelaten. 72 f. doet Kronen-
burg , en andere plaatfen daar omtrent

aantaften , en eenigen daar af uitplonde-

ren« 814. 8if. trekt tot ontzet v?n Woer-
den , en vaitopdepoft van Zuileftein aan.

827. hy word tjefchrevea ; en fijn bloet-

dorftigen aart. 838. lijn deflèin op Hol
l.md , dat hy te werk ftelr.. ibid» fijn god-

deloos encouragemcnt ann de lijnen. 859.

hy trekt op. ibid. word dooreen Uytieg-

gcr, en door de Huislieden van Nieukoop
atgewefpt. 840. komt binnen Swaramer-

dam en Bodegraven, ibid. fijn grouwelijke

woeden en tiranny , daar gepleegt. ibid.

en 841. doet de NieuvTerbrugfche Schans

flechten, 84^.

LuYKBRLAND foudc 3en Vrankrijk over
- gaan, als de Nederlanders daar onder qua-

mcn telbrtceren. 137. Luikerbnd isleer

confiderabeljcn Ibekt de Neutraiitcit,wort

van Vrankrijk aangefbcht, iSi. die daar
door de paOagie krijgen .tegensden fin van
de Luikcnaars. 182,.

Luik doet bcfending naar Bon ann de
Keur-Vorft , en krijgt Hecht befcheit van
hem } en ook van de Franfche Coning,
35-1. Tend Gedeputeerden aan Sijn Hoog-
heit.

Lycestersche Factie.
e??

M
MA G A z Y N E N hoe nootfakelijk. 2 r

.

hoc vervallen waren in 't Vereenfgda
Nederland, zfg. teNuys ingeftort. 393

Malta van Vrankrijk opgcrooyt. 27

2

Mantua word van de Coning Louis aa'h-

gelbchu il 5

van der Mark door de Franfchen ver-
wovft. 8^7

Mar q^ is de Louvigny Overfte van
de Poll te Schoonhoven. öjj

Marschalkén, Rang onder hen ge-
maakt, 't welk onluftcn verwekt. 247

M a R s I L 1 E N door Louis de X I V. inge-
nomen. yS

M A R T Y N van J uc H E M } fijn qualiteic,
in voorgaande tijden , en Commandeur
binnen Wefel. 390. in den Haag ontbo-

I

den , verfockt AlTiltentie, en word daar ge

-

j

houden. -,01

j

M A s E Y K ftelt fich ter weer tegen de Fran-
Iche, 3p. geeft fich over. /^/?. v/ordge-
fortificeert. jfi. Helt fich in portuur tegen
de koomft van Sijn Hoogheit. 834

Mastricht van de Franichcn berent.

3 f o. is wel verficn,
5 p . desavantagie van

die plaats.
j^jMeer h a n en twee anderen aan de Co-

ning van Engeland gccommicteerr. 640
Menage hoe die bepaalt if. 261. Menage dor

Particulieren hoc die vervallen i'. 264. 26y
Mengers, Capitein binnen Wclel , fu-

ipc£t. 407. krijgt ablbiute macht om met
Condé te handelen , en word trots van hem
bejegent. ^08

M E N T s c H e Keurvorst hoe van do
Franlchc aangelocht. 187. hoe hy het In-
tereft van 't Rijk behartigt, ibid. foek
K(nr-ror[lvanMeiiis.

M e R o-



R E G I

Meroveus conquefteert verfcheide plaat- t

fea , en geeft occaüetot het formeeren van

de Franlche Spraak. 30

M I c H A E L , Coning van Polen } fijn vigi-

lantie voor het Rijk. S63. fend om byftant

aan alle machten, ibid. fijn wakkerheit.

867. S($8. fijn brief aan de Palatinen van

Polen, ibid» ftelt ordre in fijn Leger. 870.

maakt vrede met de Turken. 871. enook
met de Krijmfche Tartaren. Syt

Middelburg in roeren. 699. 7 ƒ6. de

Boercnj daar binnen gekomen, verv^ekken

groote beroerte. 7^7. eenige Heeren daar

gevangen. 75'8

M 11^ AAN raakt onderde Franfcfae, endaar

na onderde Spaaniche» 4J
Militie hoc nootfakelijk. 10. is twee-

derhande, te Land en te Water. ihid. Mili-

taire Sjhool voormalen in dcnVercenig-
den Staat onder de Princcn van Orange. ib.

Verval van de Land- Militie in Nederland.
i^otcnvolg, nootfakelijkheit van een Mi-
litairOpperhooft. l^-o.zyi. DeoudeMi-
litie wjcrd in Nederland afgedankt, ifj.

zjf. Militaire Dilcipline vervallen in Ne-
derland. if6. van de Militie ter Zee in'tj

Vereenigde Nederland. 160. Militie van

Vrankrijk en het getal daar af. 345 . in vier

Legers verdeelt. J46
1/1 o D E N A word van Coning Louis aange-

focht. 224
M o D E N s der Franfche geven hare Conin-

gen groote inkomftcn. f6Mom BAS, fijnqualiteit , en Troepen. 4 ff.
handelt trouwclofclijk. ibid. wordgevan-
kelijk naar den Haag , en van daar naar Bo-
degraven gevoert, en lkrkbel(:huldigt. 439.
ontvlucht uit fijn detentie» ibid» fijn ll-n-

tentieg:;velf. 460
Monarchale Regeeringe heeft

veelcfauten. 16, of men fodanige Regee-
ringe in Holland heeft willen oprechten.

147
MoNMouTH, natuurlijke foon des Co-

nings van Engeland , by de FranCchen, by
de Coning fulpcft, 547. keert wcêrnaar
Engeland. 724

M o N T A L , Gouverneur van Charlcroy, ver-

voegt üch, m."t de Ruytery, binnen Tonge-
ren» 834. komt door een krijgUifl: wcêr

STER.
binnen Charleroy. 8}6

MoNTAUBAN nadert de Stad Rees. 4X2»

tot Commandant binnen Zutphen geltclt.

fo8. fijn belcheidenheit. f09
MoNTFOORT van de Franfchcn ingeno-

men. 634

M o N T E R Y , Gouverneur der Spaanfchc

Nciierlanden, fijn ulogue en vigilantie.z84»

28f, lend Beletting naar's Hertogenbolch

en Breda. fij. word daarover van de Co-
ning van Vrankrijk gedreigd, en tot verraat

verlöcht.72r. vervoegt lijn Macht by die

van Sijn Hoogheit. S]l

M o o R T VAN P A R Y S, 4 j-, 46. WOrd gC-

renvengeert door de Hugenoten. 47
MoscoviBN is een vriend van Polen te-

gens de Turken, 98. word fliafachtig gc-

regeerr. 99. de Czar ah een God geëert,

zijnlntereft, Mollovien heeft geen Scho-

len, de Ruflen mogen niet van de Religie

difputeeren , noch buiten haar Rijk reifèo,

Vyandenvan Molcovien. loo. Molcovien
is Vyand van de Turken. lo2« loekt dc

Pooliche kroon , maakt met Polen een al-

liantie tcgens de Turk. zi8. iènd onder-
flant aan Polen. 084

LA Motte eifcht Louvenfteixi , Worcum
en Gorcum op. f^o

MouLATTEN in Amcrica worden gehou-
ücnalsflaven. 79

M u NTSAK E misbruikt. 547
Munt t'Amfterdara by provifie opgcrecht»

704
M u Y D E N door vijf Franfche Dragonders,

daarbinnen gekomen , in groote verbaaft-

I

heit. 478, iend Gedeputeerden naar Ro-

I

chefort , om met hem te capituleren. 479
word van Prins Maurits in beferting geno-
men, ihid, en tot een der vijf Pollen van
Holland gemaakt. 631

N»

NAARDEN flecht verfien , van eenige

Franfchen opgeëifcht. 477. verbaall-

heit daar binnen, ibid. veraccordeert met
Rochefort. 478. aanfltg der Hollanders

daar op. 824. die mislukt. Szy

Namen der vcrlore Steden en Veilingen. 731

Napels hoe ecrft onder Vrankrijk quam. 4 1

.

wort ingenomen eerft door K<irelde V

1

1 1.

daar
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daar na door die tan Arragon, eyndelijk

doordeFranflecnSpaanfetTamen. 41.43

De N E D E R L A N D E N van zes Legers re ge-

lijk aangetaft. ?ól. revolutie daar in. 769.

hun fatiliteyten, 770
Nederlanders fchijnen tot de Nego-

tie geboren te zijn, door beneficie van 't

Teftament van Noach, 1 24. hebben veel

fchade van d'Engelfchen geleden. 321.

worden door Karcl d'I. Laftgelt afgeparft»

553. of fy fich met Vrankrijk tegens En-

gelant hebben getracht te vereenigen» f^/rf.

en 534. de Koning van Vrankrijk zegt

hen d'Ooriog aan. 337. zijn verbaafl:

over 't overgaan van Rijnberk. 38i« en

verblijd over de Vidlorie ter Zee. 4fo.

hun verlies te Land , in de tijt van een

maant. 4fi. hun verbaaftheyt over d'in-

breuk der Vyanden in de Betuwe. 460
Ne erlaeg van hondert duyfent Fran-

fcheen Duytfche Edelen. 34» dcrFran-

fchen voor Sluys > ia Picardijen , en in

Poidou. 3S. 39
Negotie wort in Vrankrijk feer bcy vort

en gebeneficeert» f 9» is in de Vereenig-

de Nederlanden c tweede poindl van In-

tereft. 108. en wort bevordert door

verfcheyde middelen» 109. iio. m»
Joopt in Neêrlant pericul door jaloufie,j

fadtien en invidie» m. wort door de
j

Franfchc bekommert» 1 5'4» i fƒ» i f6 i

N I e u B u R G üaat tot devotie der Fnnfchen.

19 f» wort door de Franfche gerecom-
j

mandeert tot de Poolfche Kroon. 213» I

aï4» zif» Zwarigheden der Polen om- 1

trent Nieuburg» 2 1 f. neemt Raveftein in
!

poflèflTie. ƒ10'

NieukopErs keeren de Franfchen af»

'

840
Nieuwerbrugsche Schans van

j

Pain & Vin verlaten» 842» van Luxem»
{

burg ingenomen, en geflecht» 843;
de Nieuwe Schans van de Groenin- 1

gers verlaten, j'98» weêrgebloqueert»8oi.
|

van de Munfterfchen verzorgt» 807
Nydigheyt befc breven , en doet quaat

aan de Negotie in Nederlant. 11

1

N I N w e G E N van de Franfchen uit Knod-
lenburg beichoten en opgeéifcht. 47 2» be-

fchryving van die Stad , en vnn haar oud-
hcit. 51Ó. haarKafteel,enFortificatien.

f17. Garnifocn daar binnen, en wolge-
moedheit der burgers. ^18.^19. van Tu-
renne belegert, ibid. word opgeéifcht,

befchoten en aangetaft. ^-lo» en de volg,

d'Officieren zwaarhoofdig» p2, ver-

draagt met Turenne» f24» ontfangt de

Frank'hen; f2f. het Guarnifbenindekerk
gefloten» ibid.

N u Y s word gefortificecrt. 270. een Ma-
gezijn der Franfchen, ftort daar in» 395

O.

OB L I G A T I E N , afflag daar in , gedu-
rende de ichrik. 637

Officianten Surpressie geeft
,

groot voordeel aan de FranfTe Koningen»

sd
Officien Verkopen geeft groot

voordeel aan de Fraöfle Koningen, f8.
was in de Nederlanden ook al gebruike-
lijk» 232.

Officieren van Wezel te Gorcum_
verzekert , en naar zijn Hoogheit ge
voert, en driedaaraf gefententieert. 412*

der Franfchen , gequetft zijnde , wor-
den zelden gecureert j en d'oorzaak daar

af» 4fS
Ommerschans verlaten. f94
Onheiien in Nederlant van fommigen

zijn Hoogheit , en d'Edclen te Jaft geleid,

en de redenen daar toe. 664» en van fom-
mige op de Staten geworpen» 66f

OoRLOGs-Mi DDELEN zijn Gcld en
Alliantien. j-6

Oorzaken, die rechtvaerdig zijn , tot

d'Ooriog vereifcht. 340
O o s T e N R Y K is de befte vriend van Po-

len» 98
Oost-Inpischen handel hoe gcze-

gent die is geweeft by Koning Salomo,
tot Tirus, Sidon , Carthago en in E-
gypten. i2f. tot Venetien , en in Por-

tugaal, 126» word by de Nederlanders

gezocht uit twee oorzaken , en verkre-

gen» 126. 127

(bb) Oost-
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O o s 1 - 1 K D IS c H E Retour -Scheeper. ko-

men g-^lukkiglijk binnnen Delfzijl, 789,

81 1. 't weik daar door verzekert werd,
811

Opstant der Gemeente in Holland en

Zeeland. 665 . en de volg.

O p T o c H T des Coniiiks van Vrankrijk van

Parijs, met groot gewoel. ^47. van de

Hertog van Orlean;, Condé, &cc, J48. van

de Biflchop van Munfler. 360

Orange door Louis de XI V. door aan-

radingc van Mazarin ingenomen» ca te-

gens de ^Koninklijke Parole gedemante-

leert. f6. 74.

Orleans voor Orfou. 5 f6. 569. voor

Zutphcn. j-Of. fijn voorftel aan die Stad.

f07. koomtdaar binnen , enkeertw«èr
naarde Koning, f09, trekt met hem naar

Uitrecht, ibid* keert met hem weer naar

Parijs. 7 14
O R 3 o u ; befchryving van die Srad. 56S.

haar Fortificatie, en klein Guarnifoen.i^/t/»

belegert , en opgeeilcht , doch te vergeefs.

9Ó9. dapperheit van 't Guarnifoen. ibid.

weer opgeéifLht, en overgegeven, 370.
wreetheit , door de Franichen daar ge-

pleegt. 371. 372. word gedemolieert.

a OssERY tot Adjun(f} binnen Rijnberk
geftelr, J7f. laat een Edelman van de

Vyand binnen. 577. geleid hem weer
naar buiten , en wijft hem de dcfeóten der

Portificaiion aan. ibid. ontfangt een twee-
de brief van de Vyand, 578, zend fijn

cige Trompetter uit en indeftat, en naar

des Vyands Leger. ibid. zend drie Capi

teynen tot Gyz.'laars uit, 578, treed in

conferentie met de Hertog van Duras bin-

nen Rijnberk. 379
d'O u D F. - S c H A N s van de Groeningers

verlaten, 39S. van hengebloqueerr. 799.
wordbetchoten, 800, geeft lich over op
voorwaarden. 801

Oude WATER verfoekt affiftentie by de
Staten. 6\^, krijgt weinig trooft , en
verfoekt dieshalven Siuvegarde van de

Franfchen, 6jf. word vande Franfchen
verlaten. 715. en van ds Graaf van Hoorn
:ab€lettingg«Qomen. 717

O u D Y K wegens Zeeland aan de Konink
van Vrankrijk gecommittecrt, 640. doet

rapport van 't verhandelde» ófo, prote-

fteert daar tegen» 6fi
Over-Yssel is een exempel van won-

derlijke intriguef. 2}8. en de volg, haar
ontrou lang voor heen bemerkt, ƒ94» de
gevluchte goederen van haar Regenten in

Holland geconfifqueert.
j'9f. word doop

verdeeltheit geftraft. ibid, haar overgaan
verwekt grootc alteratie in Vrieslant en
Groeningen» ^96

P.

"HainetVin verlaat de Nieuwerbrug-
-L fche Schans, en begeeft zich naar Gou-

de. 842. en wort daar over met de dood
geftraft. 843

Palm, Colonnelj fijn dapperheit voor
Woerden. gij

Pals-Heydelberg in difpuit met
den Beyer-Vorft, 189. Intrigues van Hey-
delberg, 191

P A R Y s , groot gewoel aldaar in d'Oorlogs-
preparatien, 34^»

Parysche Moort. 4f. 46, word ge-
revengeert door de Hugenoten, 47

Pa R M A , fijn Intereft. 89. 90. word van
Koning Louis aangefocht. 214.

Patent van Krijgs-Volkte laten uittrek-

ken ,door Siegers , Commandant van Lier-
oort.geweigert. ^97

Paus fijnintereft» 8f, 86. word van Ko-
ning Louis aangefocht. Z22, fielt , tof

onderftant der Polen, impoft opalleGee-
ftelijke goederen, 8cc, 8f4. zend naar Ge-
nua en Savojcn , om daar de Vrede te be-

middelen. 877
P E R s I E N is Pölcns Vriend tegen de Tur-

ken. 98. en Vyand van de Turken» loz
Passer, Burgermeefter van Rotterdam

,

aangerand. 69J
Petrus van Arragon word Mee-

fter vanSicilien. 42
Philips de IL Koning van Spanjen

,

ontroert Vrankrijk» 48
Philips van Valois werd Koning,

en
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en InftcUcr van het darde Koninklijk Ge-

flacht. 3 f

VAN Piek , Commandeur binnen An-

dries- Schans. 48Ó. weigert twee Com-
pagnien tot afliftentie komende, in te la-

ten , met dreiging, 487. capituleert met

de Franfchen , aan dewelke hy de Schans

overgeeft» ihid.

P I p I N word Koning. 31

Piraten moeten om de Negotie inge-

toomt werden. 109* Pirateryen der Fran-

fchen op de Middelandfche Zee» III

PiSTOLETTEN der Franfchen meer machts

op Schenkefchans.dan hun Wapenen. 476
Polen fijnIotereft»96. uitterlijkeVyan-

den, macht en inconvenienrien» 97» lijn

befte Vriend is Ooftenrijk , en fijn liftigften

Vyand is Vrankrijk. 98» remedien tegens

alle inconvenientien. §8. 99» de Polen zijn

Vyanden van Mofcovien. loi. Polen van

Vrankrijk getroubleert. 207» loS. Pool-

fche Armee word door de Cofakken ge«

(lagen. 110. lii. Polen raakt met de

Cofakken in vrede, die de Polen violeren

ter oorfake van de Franfche, dat den Po-

len een Oorlog brouwt met de Turken»

2IZ» ZIJ. Pooilche Kroon word aangc-

focht door Condé. zij» door Nieu-

burg. 21 j. 214. door den Mofcovit. 2IJ.
door den Tartar. ibid. door Lotharingen.

ibid. Polen kieft een Coning , dien de

Franfche foeken te ontkronen. 2161 217.

de Coning word geaffifteert door Radze-
vi!» 217. Polen maakt Alliantie met Mo-
fcovien. 2 1 8. raakt met de Turken in Oor-
Jog. ihid. is in flechte conftitutie. 863. en

de yolg. ontfangt afliftentie van verfcheide

Vorftcn» 864» van de Turken aangetaft»

86f» verheft CaminiecPodolski. 866. al-

gemeene vlucht daar in» 8Ó7» van Nadien

gequelt. 869. fluyt Vrede met de Turk.
S71. en mee de Tartaren. 872

Politie is de derde Pilaar van eiken

Staat. 14. eo is Ordinair of Extraordi-

nair. 1$. haare Adminiftratie beoogt het

Gemecne Beft» 19. pericul van des fclfs

veranderinge. j'W. de goede Politie is

oorfaak geweeft van den fleur der Vcr-
eenigde Nederlanden. 253. hoc defel-

' V© aldaar vervallen W3S. m.endevdg.
P o M p o N E handelt , ncffens Louvoys,

met de Gecommitteerden van Nederland»

6/i.

Poolsche Koning, foek M I cha Et.
Portugal raakt onder Spanjen , daar

van het naderhant afvalt .' en fich een Co-
ning kieft , heeft byna geen Vyanden ; en
wat fijn Intereft i?» 96» word van Vrank-
rijk en Engeland aangefocht tegens de Sta-

ten. 204. onder groote prefentaticn , daar

na Portugal luiftcrt , doch de Gemeente
word gaande» 205*

PospoLiTER Rus s INI maken een
Verbond met malkander , tot voorftant

van Polen» ?69» 't welk in 'teerftnaau-

keuriglijk onderhouden word» 870
Post, een Krijgs-OverftedesBifIchopsvaa

Munfter, dreigt de Stad Campen. f91
Pressingb van Zee-Volk is een Ti-

rannige middel» 272» prefllnge in Enge-
land. 277» maakt aldaar vele moeiten» 278

Princen van Orange hebben ia

defc Nederlanden opgerecht de School van

Mars. 10
Princbsse Douariere gecompli-

mentecrt over 'c Avancement van Sijn

Hoogheit. 6f9
Prins van Orange om Capitein

Generaal te worden, word bedifputeert»

149. een brief van Brandenburg word
daar over qualijkop genomen» ijo. Frios

word aangenomen als Kind van Staat , en

krijgt Curateurs» idem* deffelfs Avance»

ment belet door Holland» ifi» word
Seftie vergunt in den Raat van Staaten.

15-5. Sijne Authoriteit v/ierd vermindert

door de Staatfche Regeeringe , in Per-

foon , Naam , en Goederen» 25 f. 2j6-

237. en hy wierd by de Gemeente ver-

haat gemaakt» 2fo. word Capitein Ge-
neraal. 304. onder gelimiteerde ordre.

351. Sijn vigilantie aan d'Yflèl» 363. hy
raonftcrt het Leger , en bevind het feer

fwak. ibid» bcfluit, met de Veld-Maar-
fchalk Wurts, de Vyanden weer uit de
Betuwe teflian , maar bevind fulks onmo-
gelijk. 4f9. doet Mombas vangen , en

naar den Haag voeren, ibid, breekt op niet

(bb z) fijn
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zijn Leger aan d'Yflïil , en zend enige Re-

j

gimenren naar de Steden. 463. getal van 1

zijn Krijg-ïvolk , in fijn rctirering. ibid.

koomt voor Uitrecht, ibid, fijn ant-

vvoort aan de Tielenaars over hun ver-

zoek van affiflcntie. 481. zend ordre

aan de Gouvcrneur.van de Grave om weer

rtaar die Stad te keeren. f 15. zijn ant-

woort aan de Gedeputeerden van Bom-
mel. f30. yj3. koomtvoor Uitrechtmet

fijn Leger , dat in weinig Regimenten be-

ftaat» 621» treed daar binnen, en deh-

bereert met des felfs Staaten , en Burger-

Hopluyden. 6zi. rcfolveert de Stad te

defendeeren. 613, doet een propofitie

voor des felfs Staaten. Ö24 word, met

*s Lands Militie naar Holland ontboden.

^2 f. vat poft op deFrontieren van Hol-

land , en neemt zijn Leger-plaats te Bo-

degrave. Ó31. verdeelt d'andere Poften

te Muiden, Gorcum, Gouverwelle-fluis,

en S;hoonhoven. ibid. doet de Poften

opmaken. 651. koomt te Woerden, dat

hy moeft verlaten, 635. word in alle

Digniteiten en Etiiinenticn fijner Voor-

Vaderen geftelt. C<;j. öfS. word van

fommigen voor d'oorzaak der onheilen

van dele Staat geftelt. 664. van anderen

ontfchuldight. 66j-. koomt , op ver-

zoek , binnen Dordrecht, ójp» word
daar in fijn karos aangerand. 68o» wei-

gert daar het Stadhouderfchap aan te ne-

men. 681. van de Haarlemmers verfocht

in hun Srad te komen , verontfchuldigt

lich , en zen*d neffens de Gecommitteer-

de een Trompetter meê. 683. te Delft

tot Stadhouder verkoren. 684. word
met groot gejuig ter Goude ontfangen

,

' en daar rot Stadhouder verkofen. 692.

Staatswijfe Deputatie aan hem gedaan.

'>95'» ontfangt het StadhouderfcIiap,8cc.

te Bóde^rave, ibid* verfchijnt indcVer-

i;adcrit!g der Staaten van Holland, en

voorde Generaliteit» 69e. ontfangt daar

d Eminentie fijner Voor-Vaders onder

d'Ecd. 697. neemt feffie in 't Hof van
" ^uftitie. ibid. word van alle vreemde
Minifters gccongratuleert. ibid» word
Taa Zeeland ook voor Stadhouder, S«c.

aangenomen» 700, vruchten daar af. rSW.

en de volg. 704. kooint t'Amftcrdam.

711. belichtigt die Stad rontom. 71a,

neemt Icflle in d'Admiraliteyt , en in 't

Vroedfchap. ibid. befichtigt Muiden ,

Weefp , öcc. ibid. vertrekt van Amfter-
dam» ibid* koomt te Woerden , en de-

libereert of men daar poft fou vatten. 7 18.

ontfangt uit Engeland d'impertinente eilch

der beide Koningen» yiz. koomt daar

mede ter Generaliteit, en difficulteert de
felfde t'openbaren , om dz prefentie van
fekerHeer. 723. die hy daar na noemt»
ibidem, antwoort aan de Raat-Penfiona-

rislchriftelijk. 733. word door een a£te

geauthorifeert tot de verandering der Re-
genten. 754» doet ordre ftellen in de

Magiftraat te Dordrecht» 73 5*. fend krijgs-

volknaar Haarlem , totftiiling van d'op-

roer. 73Ó. fijn les aen de Burgers. 737»
fend CommilTanflèn naar Haarlem , die

de Regeering wcêr in ftaat brengen. 738.

herftelt de Regeering te Delft. 771. dif-

poneert wegens de Magiftraat van Ley-

den. 746. maakt eenige verandering ia

de Magiftraat van Amfterdaui. 749, 7^0.
ftelt ordre in de Regeering ter Goude»

7f r. toont fich misnoegt over de beroer-

te te Rotterdam» 7^2» doet de€tie van
de Regeering. jff- geeft de faak van
de befchuldiging van de Ruard van Put-
ten in handen van het Hof van dejufti-

tie» 760. zend Jorm.an , met fijn Regi-
ment, totfecours van Groeningen» 791»
zijn aanflag op Naarden. 824. die mis-

lukt. Szy. zijn aanflag op Woerden, en
de toertel daartoe. 8i6. hy koomtvoor
de Stad. 827, taft de Stad aan. S'iS. trekt

af. 819. geeft ordre aan de Graaf van
Hoorn om mede af te trekken, ibid. by
Scipio Afrikanus vergeleken. 831» dif-

poneert de Hollanders tot een oflfenfivc

Oorlog, 851, verforgt de Poften. 8}2.

vervoegt zich te Rofendal» ibid. trekt

naarMaaftri.hr. ihid. ftelt het Aartsbifch-

dom van Keulen onder contributie, word
van de Luikenanrs begroet. 83;. maakt

deflêin op Duras.8}4. verovert Valken-

burg, en houd fijn defleinen fecreet. 8} f.

berend
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berend Charlcroy , doch word door de
Hemel van een goed fucccs gcfruftreert.

8}é» verovert Fings, en keert wcêr om.
doet de ruigte buiten Leiden neder837.

werpen. 845. grote hoop op hem. 8ƒI.

8f)» Digniteyten aan hem geofFerecrr,

Prins Maurits vat poft te Muyden.

479. 65 1» word voor een verrader uitge-

maakt. 6884

PRmsGEZ,iNDEN; hoe zy verdrukt

wierden, inde Vereenigde Nederlanden.

2JZ.
^

257.
pROPHETYE van d'mval der Franfchen in

Nederlant. 777» 778-
Prot , Commandant van de Bourtange,

betoont zich een getrou Officier, óoo» óo i.

R.

RA B B N H A u p T , tot Lt. Generaal van

de Provintie , en tot Gouverneur van

de Stat Groeningen vei kozen , ftelt op al-

les goede ordre. f99 785. beveelt fterker

dan te voren te fchieten» 787. zend de

brief van de vyantaandeRaat. ibid. zijn

antwoord aan Furftenberg. 794,. doet

de Oudefchans bloqueren. 799, zijn

toeleg op Coevorden. 84f» en de volg^

daar af hy Gouverneur , en niet eencn

Droft van de Drente wordt ghemaackt.

85-1.

R A D z E v I L komt dea Coning van Polen

te hulptegensdePrans-gefinde. Xij

R A V E s T E Y N gccvacueert , en van Nieu
burg in pofleflie genomen, en van de Fran-

fchen geflscht» 510
Rj2ESj gelegenheit van dreftat. 415* hoe
zy eertijts gcfortificeert was ; en verval der

fortificatien in de koomft der Franfchen»

414. flecht van garnifoen verzien. 4 1 ƒ . ge-

lijk ook de fchan^» ib» des fel Fs Gouverneur
verzoekt Afliftentie, maar vergeefs. 416*
de ftat word berent , en fchiet heftig. 410.
van Montauban aangetaft , en word opge-
eifchr. 412. verbaaftheit en verwarring
binnen de iHt.ihld. Capitulatie met de Ma-
giftraar. 413. en met het garnifoen. f 2j.

STER.
I

nieuwe verwarring inde ftat.,^ 2(5. daarde
Franfchen inkomen. 427.

Religie is tweederhande. Innerlijk en

I

Uyterlijk. 2. 3. wat de innerlijke is. /^t^f,

de Uyterlijke is onderfcheyoen in vier
Hooft-Religien , als de Heydenfche, Jood-
fche , Chriilelijke en Mahumetaanfche. 4.
de Chriftelijke hoe die wort onderfchey-
den.4. y. nootfakelijkheit van de Innerly.
ke Religie,

f. nootfakeli;kheit van de Uy-
tcrlyke Religie. 6. vryheh van Religie hoc
verre men raag toelaten. 6. 7,8, Conferen-
tie en Difpuit over de Religie tot Poifly.4J'.

verval der Innerlyke Religie in de Veree-
nigde Nederlanden. 226.227. vetval der
üyterlyke Religie aldaar. 227. Gerefor-
meerde Religie wierd aldaar onderdrukt.
228. Gereformeerde Theologanten be-
Ichuldigt. ?èz(/. de Vryheitdergener, die

buyten de Gereformeerde Kerk varen

,

v/ierd te groot. 229.
Repar titie tufflhen de Franfchen

,

Engellchen, Keulfchen en Munfterfchen
gemaakt, f71. tuffchen Vrankrijk en En-
gelant. Coo^

R H E N e N ontfangt Franfchc Sauvcgar-

de. 477.
de Ryn door de Franfchen gefloten. 343.
hoe nadelig voor de gehele werrelt , voor

Vrankrijk zelve, voor Italien, Siciüen,

Spanjen , Portugal, Engelant , S weden,
Denemarken, en Duitslant. 344.

Rynberk wort tot pretext genomen van
Keulen tegens de Staten. 17 j'» vandcFran-
fche Coning belegert. 5 5-6. goede fituatic

vandieftat, en haar fortificatie. 373» die

vervallen is , en wcêr opgemaakt word.
ibid, een volmaakte FortcrefTe, 374. met
een welvcrzien Magazijn , doch van haar
vorig garniloen ontbloot» //'»cf. gelijk ook
van haar oude Commandant. 375-. van de
Franfchen berent. %y(>. verraat daar bin-

nen, ibid. en de volg. word aan de Fran-
fchen gclevert- 381»

Ripperda; zijn bericht , wegens het o-

rergaan van Zwol. ^78. en de volg.

Ryx-Vorsten haar Intereft. 80. wort
door de Franfche gecontrani meert. 82.

Rijx-Vorften worden door de Fanfche ge-

(bb) 5 bradit
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bracht in forgloosheir» 184. iSy. raken in

groot pericuLen raad daartegen» 186. Rijx-

Vorften zijn Geeftelijkot Wereltli k* 187.

hareplicht. 18S. harelbrgloosheit. iSgi-

P.OBBERT, Intendant der Franlchen, be-

fchryving van zijn qualiteit, en over de Fi-

nantien van Nederlant^eftelt. 71?

Rochel wort belegert en vermeeftert. fr.

RocHEFORT ftelt Sauvegarde te Wage-

ningen, Rhenen , ia Wijk te Duurftede,

en t' Amestbort. 477. maakt aanflag op

Naarden , en zend enig volk derwaarts.

ibid. onttangt deze ftat op voorwaarden.

4.78. handelt met Muyden op de zelfde ar-

tykelcn. 479. koomt met hondert ruyters

binnen Uy rrcchr, en eilcht de fleutels. 619

Romen, door Hanncbal benaut. 8 jo. door

Scipio tot een offenfive oorlog gedifpo-

neert» 831

RooMscHGEZiNDEN bitter t'Emrae-

riktegend'Onroomfchen.433. infolentte

Doesburg. 499. te Zutphen. {09. t' Uit-

recht. 610.

RooRDAAS Factie 11 i.

R o T T E R D A M j des zelfs Burgers raken in

roeren, en zenden gedeputeerden aan de

Magiftraat, die d'ccd van getrouheit doet.

69}. tweede beroerte. /^»(/. Refolutie daar

genomen , om zijn Hoogheit tot Stathou-

der te maken, en gedeputeerden aan hem
gezonden, ihid. de ftat in rep en roeren.

7fi. en de volg,

RuARD vm Putten reprelènteert op de

Vloot de Souverainiteit van 't Lant. 365*.

begeeft zich voor des Stuurmans hut , om
op het bedrijFdcr Capiiainente merken.

448. toeleg op hem gemaakt. 672. zijn

becit te Dordrecht door de dulle gemeente

aan de oalg gehangen. 677. weigert d'afte

van 't vernietigen van 'c eeuwig Edidl te

tekenen , en word door zijn huisvrou daar

toe bewogen. 681. word van Tichelaar

aangeklaagt van naar 't leven van zijn

Hoogheit geftaan te hebben. 7^9. 760.

word van Dordrecht gevankelijk naarden

Hage gcvoerr, en geexjminecrr,76o. een

Deduftie tot zijn verontfchuldiging inge-

bracht. 761. word van de Haagiche Bur-

gers naau brwaart, en van 't Hof van Ju.

ftitie zwaarlijk gepijnigt, zonder iets te

bekennen» 763 . Sententie tegen hem uit-

gel'proken. 764. verzoekt zijn Broeder by
hem, ibid* word met fijn Broeder van bo-
ven gehaalt» 766. en op een barbarifche

wijze gedoot , en zijn lighaam mi&liandelr»

76 6. en de volg*

de RuYTK R , Luitenant Admiral ; zija

gevecht tegen de Hertog van Jork,447. be-

laft de doot van d'Admiraal van Gent te

zwijgen. 448.

s.

SA L I o A Lex , waar en wanneer ge-

maakr, 29. wat fy behelft, j/.ji. fj.'

hoe onwetrigh die is. ihid. geeft aaOjde

Franlche altijd pretext tot Oorlog» 131.'

Savoyens Intereft. 89. wort door de

Franlche tegens Genua opgemaakt, aio.

op een vreemt pretext. 2ii. declareert den
Oorlog, ibid. armeert fterk. iii* begint

oorlog tegen Genua , en overrompelt

Pieve. 873. declareert d'oorlog , op eea

frivool pretext, ibid. verwerpt de billijke

prefentatie. 874. neemt eenige plaatfen ia.

87 f. haare Krijgs lieden gcflagen. 876.

verheft verfcheide fteden ibid. eenige ar-

tijkclen van Vrede opgefteir. 877. verovert

ondertuflchen eenige fteden. ibid, word
voor Nave geflagen. ibid, verovert Oneglia

weder. 878» daar op ftilftaot van Wapenen,
en Vrede volgt. ibid,

Sauvega rde der Franfchen aan de

KleeFfche fteeden. 434. aan Wageningen
Rhenen,Wijk te Duurftede,en Amersfoort,

477» Cuilenburg en Buren. ^Si* aanTiel.

485". aan Woerden. 633. aan Oudewater;

635'. aan verfcheide particulieren, in Hol-
lant, dochbcdektelijk. 6}8.

Saxen van Vrankrijk aangezocht. I9i«

zend eea afgclant aan Brandenburg , komt
in perloon te Poftdam. 192»

de S c H A N s by Rees zonder flag of ftoot

aan de Franfchen overgfjgeven. 421.

Schilderyen en penningen van d'En-

gellchen voor affront opgeraapt. 520» daar

mede men van alle tijden gewent is te

triumphcren. ibid.

S c H E N -
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Sc'HENCKfNSCHANS, de befchriivingh

daar at. 472, haar fortificatie, 473. gefchut

en ammonitie. 474. gsrnifoen , met een

jonge Commandant. ?7;/V. men drinkt daar

op de gcfontheit van fijn Hoogheir, en de

Coning van Vrankrijk. 47f . word van Tu
rcnne belegert, en opgceilcht. /Z'/V, geeft

genereufe antwoort. ibid. capituleert , en

geeft zich over, 476.
Schoonhoven tot poft van Hollant ge-

kozen, óji. vergeeffche toeleg der Fran-

fchen daar op, Sn.
5ECRETE Raat, in de Vercenigde Ne-

derlanden opgerecht, van wat effed:. z^6.

S E E L A N T , zoek Z E E L A N T»

Sententie tegen de Ruart van Putten

uitgefprooken, 7Ó3. 764.

SiCILlAANSHE VeSPER, ^2,
Si c I L I e N lioe eerft aan Vrankrijk quam.

41. raakt onder Petrus van Arr::gon. 42.

S I E G E R s , Commandeur van Lieroort

,

weigert de patent van volk te laten trek-

ken, ƒ97. lokt veel volks binnen zijn Ve-

fting, om de zelfde te verdedigen. f98.
SlRIKZEE, zoek ZiRIKZEE»
Smirnasciie Vloot door de Engel-

Ichen onverhoeds aangetafV. 314. dooreen

Hoeker gewaarfchout» jif. flaat d'Engel-

fchen af. 316. tot driemaal. 317. verheft

echter eenigefchepen.iè/cf. 318.

een Soldaat bezweert de Vuurwerken

,

maar niet de kogels. 61 1.

SoRGELOosHEiT oorzaak van 't verlies

veler Landen. i8j« in 't Vcreenigt Nedcr-

lant. ZJ7*
S o u T geeft groot voordeel aan de Franfche

Coningen. I7. fS.

So uvERAiNiTEiTinde Nederlantfche

Provinciën en fteden misbruikt. 244. 247-
j

Spaansche NedeRl.^nden gcin-

vadeert tegen Parole door de Franfchcn.

141. 142. worden door de zelve gezocht

by accoort. l R»
S p A N j E N met Vrankrijk gebaianceert. 64

door Vranktijk bedroegen. 72,73, Span-

jens Intereft tegens Vrankrijk. 7 f .76,
Span-

jcns Macht en Intereft in Europa tegens

boytenen Binnen Vyanden. 7Ó. 77, Span-

/icns liitercftbuytenEuropa,78, Spaanfche
j

onderdanen in America zijn dricderha ntfe,

dat voor Spanien periculeus 1^,75. hoe icha-

delijk voor Spanjen ioude zijn, als de Ne-
derlanden onder Vrankrijk raakten, 136.
Spanjen door Vrankrijk geabuleert door
een gcvcynfde Vrede, 141. doet aan de Sta-

ten een prefentatie van fteden te verpanden
voor tien tonnen gnurs. 14}. Spanjcns In-
tereft tegens Vrankrijk wegens de Veree-
nigde Nederlanden. 197, Spanjen maakt
een defenlive Alliantie niet de Staten. 198.

Spaanfchc Couriers door de Franfche ge-
fpolieert. ihid. Spanjen word door den
Franfchen Arabafl'adeur VilUrs aangefochc
door fchoone prefenratien. ibid, VilUrs

wort heerlijk beantwoort. 199. Spanjen
prepareert ten oorlog. 200. Spanjen worc
door den Engelfchen Ambaftadeur Soiuwd
en Sunderland aangefocht. 201. worden
heerlijk beantwoordt. 202, 203. Spanjen
wort aangefbcht door een Envoye van
Keur- Keulen, 204. hoe confiderabel Span -^

jen is voor de Vcreenigdc Nederlanden»
2S3. Spaanfche confideraticn over 'tfubit

verlies der Vercenigde Nederlanden. 284*
Spanjen prepareert ten oorlo?, Hid.

Staat s-GEWYSE Regee ringe, hos
fchadelijk. 12}.

Staats maximen; of daar af pilaren

zijn de Religie, Juftitic, Politie, Militie en
Finantie. i. hoe zy van de Franfchen wer-
den waargenomen. 24. daar aan depcn-
deert de wel vaert van yder Staat. /i'/W. en 2 f.

Staten G k n e r a a l in autoriteyt era

macht vermindert. 146.
Staten prefentatie over het ftrijken' aan

d'Engelfchen. 352, zenden een Ambafta-
deur naar Engeiant, die daar opgehouden
wort. ibid. zenden een brief .len de Konino-

van Engeiant, tegen de valfche geruchten
van hun handeling met Vrankrijk, 334.
antwoorden aen Douning. ;} f. zy preien-

tceren fatisfiiftie aan de Coning van Vrank-
rijk, door een brief. 341. endoor hun Am-
bafladeur de Groot. 342, fenden eenige

troupen uir,diecnigchoftiliteytplegen.3f7».

beramen een Ring onder de militaire Hoof-
den , en deputeren acht Hecren te velt.jö r.

oiuflaan d'EngcIfche Schepen van hun ar-

rcft',^
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reft. 5^7. delibereeren om de Stoel des
oorlogs c'Amfterdam te planten, en daar

hun vtrgaderplaetstenemen,4y2. en doen
's Lants Comptoir derwaarts voeren. 41'}.

befluyten de ftat Grave te verlaten , om
's Hertogenbofch en Bommel te verfter-

k:n. pi. van HoUant concluderen tot

volle macht om met Vrankrijk te handelen
te geven. S^f. gelijk ook de Generaliteyt,
die de Groot onder limitatie authoriferen.

^46. van enigen voor d'oorzaken der on-
heilen in Nederlans befchuldigt , en van
anderen ontfchuldigr. 66 f. van Holland
difpenleren malkander van d'eed op 't Eeu-
wig Edidl. 694. difpouerendeGenerali-
tcyt tot het defereren van de patenten aan
zijn Hoogheit «i/(f

. verkiezen hem tot Stat-

houder, en Capitein Generaal, ibid. doen
een ftaatswijze deputatie aan hem. 6()^.

ontbieden de tiende man op , tegen d.'in-

breukder Franlchen te Bodegraven. 844.
StAthouder in 't Vereenigde Neder-

land nootlakelijk * om vier reedenen, i ló.

117,118, 119. Stadhouderlijke machc
focht men te annulleeren. izo. Effe£tvan
de Stadhouderlijke Regeeringe, 123, ze-
dert wanneer den Staat was geweeft
londer Stadhouder, en Veld-marlchilk.
I fo. confideratien der Staten over het Stad-

houderfchap. ifi- van 't weJke Holland
SijnHoogheytbelet.iiew.Stadhouderfchap
gcfepareert van 'c Gcneraalfchap door het
eeuwig Edi£V, t ƒ!. en gemortificeert»i}4.

Steden van H o l l a n t yders advijs in

'r. bezonder , over de handeling met Vrank-
rijk. 644. en de volg. 649. over des Co-
ningseilch. é^^.eiidevolg.

Stratagema geoorlofr» 3 7 f, door
exempelen uit de H, Schrift bewezen» J76,
het goed beleit daar af maakt een goed
Veltoverfle. ibidt voor Coevorden ge- 1

bruikr, 849.
Superstitie, hoe fchadelijk voor de
Regenten p^ I

Suriname van de Nederlanders verovert.

324» van d'Engelfchen hernomen, ibtd^l

aan de Nederlanders gereititueert , rnf"

veel impertinentien, daar overdeConing
van Engclant zijn misnoegen toont* ibid*

of de voorgedachte Coning enig recht daar
op heeft behouden, j^,^

S u s p I c I E van verraat , tegen d'Oflery
binnen Rijnberk. 377. binnen Wefel, 592,
tegen Mengers binnen de zelfde ftat. 407,
bmnen Deventer.

^^j,
S U T P H E N , zoek Z U T P H E N,
S WA M M E R D A M van de Franfchen inge-
nomen

, en gruwelijk getirannifeert. ^o.
841.

>WARTE Sluis; gelegenheit daar af,
d'aanflag daar op tot twee malen mislukt.

813.
S w E D E N door Vrankrijk bedroegen. 73,

is glorieus geworden door de Oorlooen ia
Duytsland, Polen en Denemarken. ^5.94.
vreeft geen buyten-vyand.en beoogt Geld,
Conqueften en de Vryheit van 't Duitfche
Rijk. 94. de Sweden zijn vyanden van Po-
len. 97. en van Mofcovien. loi. enko-
men in oorlog met Denemarken, iii, hoe
nadeelig voor Sweatn,(bude zijn , dat de
Nederlanden onder Vrankrijk raakten.
1}6. Sweden is feer confiderabel. i6_f»
ió6. wort van Vrankrijk aangefocht tot
het brecken van de Triple Alliantie. i6f,
195. enopgehitfltegensPolen.iié, maakt
met Vrankrijk een alliantie. zS6.
w I T s E R s met hare Geallieerde , haar la-
tereft. lof, io6. Comparatie van haar met
de Nederlanders. 106, worden van Vrank-
rijk aangefocht , en oneenig gemaakt. 196.
laten de Franlche in haar land werven. 1 974
waarom de Franlche haar werven. 267.
Switfers zijn mercen-iire loldaten. 268.
weigerende over de Rijn op de Duitfche
bodem te trekken , worden gedreigt met
de doot , en gcnootzaakt hun geweer weer
op te vatten, en mede te marcheeren. 3j'4,
WOL, zoek Zwol

T.

I
* A R T A R E N zijn Vyanden van Polen*

-i- 97. van Mofcovien. 100. loi, foeken
de Poolfche kroon. 2i^. Tartaren uit de
Krym maakcn vrede met Polen, 872.

T E M p-E L Ipmmeert de Staten , wegens Su-
'"iname, en krijgt zijn oogmerk. 32?.

Te 5-
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Te SS EL} toeleg <3er Engelfche Vloot daar

op, word mirakuleufeiijk bewaart, 809.

Thuin van de Franlchen ingenomen , en

wrcdeljjk gehandelt. 349.

Tichelaar bedraagt de Ruart van Put-

ten van hem aangezocht te hebben om fijn

Hoogheit te dooden. 75-9. maakt de ien-

tentie van de Ruart aan de Hagenaars be-

kent, en hift hen op* 764.

T I E L } befchrijving van d'outheit. 480. ver-

zoekt affiftentie* 481. doet een voorflag

van de Neder-betuwe af te fnijden. ibid^

en 481. doch vergeefs* ibid. refolveert tot

een provifionclecapitulatie. 485. zend brie-

ven aan'-de Staten Generaal, en aan fijn

Hoogheit. 484. en aan Turenne , omSau-
vegarde te bekomen* 485'.

T I L B o R G geplondert* 719.

het T o L H u 1 s aan de Rijn van de Fran-

fchen ingenomen. 4f f* verbrant. 4^7
Tollen moeten gemodereert zijn om de

Negotie. iio.

Tongeren inhandenderFranfchen48}3.
van fijn Hoogheit herent , en van Montal
gefecondeerr* 834.

Tosc A NENs Intereft.89. wort van Coning
Louis aangeibchr* 223.

TrierschE Keur-Vorst hoe ge.

conftituecrt , en hoe van de Franfche aan-

gcfocht. 188. geeft aan de Franlche paf-

fagie. ibid* verièekert zich binnen Co-
blents* 8f8*

Trierschlanö word door de Fran-
fchen verwoeft. 188. en de ftadt ingeno-
men. 8/S*

'

Triple Alliantie opgerecht. i4f.diecen '.

brcydel is van Vrankrijks ambitie 146. En-
;

geland en de Staten trachten andere Prin-
cen daar mede in te trekken, ibid* daar
over de Franlche de Staten dreygen. 148. T
en de felve Alliantie foeken te breeken.
15-8. foeken Er geland daar vanaf te trek-

ken* 1^9. e«</eï^o/^* alsook Swedeii. i6j,
T u r E N N E verovert Mafi)k*

5 y i . doet die

plaats fortificeeren. 35-2* trelq: op over de
Maas naarNuys, Orioy, Rijnbcrk , Bu-
rik*}f4. flaat ecnig Staten volk. 3^7, be-
legert Burik*j8}. endevolg. de plaats aan
hem overgelcvert. j88. 389. belegert de

Schans by Ree.%415. 420. commandeert
over Condces leger*4éo. verdeelt 7ijn trou-

pen , en zend hen naar verfcheyde plaat-

fen»46i. koomt voor Arnhem, en doet die

flat opeilTchen. 404* belegert haar van de

lant-zijde, en doet haar weer opeiffchen*

465". ontfangt haar met verdrach. 466. 467.

belegert Knodfenburg, 469* dat aan hem
overgegeven word*47i* trekt naar Schen-

ken-lchans. 472* belegert de zelfde. 47 f.

doet haar opeiflchen , en krijgt genereuiè

antwoort* ibid, verovert de plaats op voor-

waarden* 476. geeft Sauvegarde aan Kui-
lenburg en Bueren* 482. vertoont het ge-

vaar der Tielenaars* 483* verleent ooK
Sauvegarde aan Tiel. 48 f. doet, op de tij-

ding van 't veroveren van de Grave , die ftat

opeiflchen* f 15* ontfangt defe ftatopcapi-

tulatie. <!ƒ* belegert Nimwegen* f19..

doet de itat opeiflTchen* po. capituleert

daarmede* f 24* neemt haar in, f2 f. trekt

naar Crevekeur. ibid* eifcht de zcUde op,

eö verovert haar op voorwaarden* f27*
doet d'Englen-fchans aantalten. ibid. doet

Bommel fchriftelijk opeiflchen* f }i. bele-

gert de ftat, en eifcht haar op* f33. van

nieus, met een brief* fjf. word van de

Edelen tot ftormen aangezocht, ibid. ont-

fangt de ftat op capitulatie, n^ .f39' trekt

naar s' Hertogenbofch* ^40. vervoegt zich.

by des Konings leger.719* legt met zijn le^

ger aan de Moefel , om op de Keylèrfchen

en Brandenburgers te paflen* 83 f. verzorgt

Nuys, en eifcht groote contributie uit het

lant van Kleef* 8f7. verwoeft de landen

van der Mark, Bergen Keulen* ibid. en

ook het lant van Trier. 8 f8* volgt de Duit-

fche Armeen, en doet üc brug te Straats-

burg afbranden. 8f9#
u RKEN zijn Vyanden van Polen. 97. van
Molcovien. loi. Turkfen Sultan is ablbluyt

Souverain loi hettt 4. Vyanden lor* io2»

Intercft 102. Broeder moort, executie der
voornaamflc lanitzars <.'nSpahi* 102. loj,

armoede der onderdanen. Politijke Maxi-
men van den Alcora^f. lo^j. verbod van
Wijndrinken , en van 't difputeeren over de
Religie. Prcdeftinatie, hoopcderfaligheyt,

vreeie van verdoemen ifliè* 104* vermeeren

(cc) haarc
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iaare onderdanen doorVryheyt van Reli- ,

gie, doorOfncien , Bcncticien enimmuni-j

tcytcn, 105-, maaken prereniicn en een Oor-

1

loïjrcecns Polen, z II* 218. lenden een En-

vove ni Vrankrijk , en ontfangen vandaar 1

ook Envoyeéj«ii8. hungroote toerirfting!

regen Polen, trekken op naardcDonau.Séf
i

belegeren Caminiec Podolfki, enverove- t

ren defè piaars» 866. verwoeden het lant ,en

verfcheidc fteden in Polen. 870* maaken
. rrecdemetdcPoIen. 872.

V.

VALKENBURG van zijn Hooghelt ver-

overt. 83 f
•

Valkenier, Burgerraeefter van Amfter-

daro , zijn heerlijke Oratie» 647-

Valkhof , een Kaftcel te Nimwegen

,

van Karel de Groot herbout» ƒ17.
Valois geraakt aan de Franfche Kroon. 3 f.

Vatgeld wat voordeel het aan Vrank-
rijk, en nadeel aan Hollant geeft. 5-7. i>6.

rie Franfchen parlFen lege ichepen mede
hetvatgelt af, tegen alle redelijkheit.

y E N E T I E N s Opkomft, Hcerlijkhclt

»

Macht en Intercft. 86. 87. 88# word van

Coning Louis aangeibcht. 224.

Veranderlykhéyt in alle Staten.

2f»2é. Exemplen daar van. ibid*

VERBAAs;rHEiT Van Nederlant over

't overgaan van Rijiibcrk.5 8 1» binnen We-
fcU40o. in Hollant ovex 't overgaan van

Welel. 4J3« t'Emmcrik onder 'tgarni-

focn I dat naar Scherkenfchans vlucht.

451. te Londen over 't verlies ter zee.

4fo. in Nedtrlant, ov;r d'inbreuk der

Vranf;hen in de Betuwe. 4C0. te Naarden.

477» te Muydcn. 47S. over de handel

van de ftat Grave, f 16. ia Vricslant en

Groeningen , over 't overgaan van O/er-

yfle! f9Ó. t'Uitrecht. 620. binnen Woer-
den over 't vertrek van zijn Hooghcit. 63 }.

in Hollant en Zeelant over het naderen der

Franfchen. 636. der Vyauden over hun
verliesvan Coevorden. 8fr. in Polen ,

over 't verlies van Caminiec^ 867.

Vereenigde Nederla.^d balan-

ceert Vrankiijk , Sj>anjen en Engeland. 6^

met Switferland gecomparcerf» ïoö. ïsin^

dependent , groot van vermogen , en heerft

over veelc Landfchappen* 107. Sijn Inte-

rert. 108. Vryheit van de Zee . door wiett
die eerft isgeturbecrt, en de intoominge
der Piraten» 109. heeft noodig een genera-
.Ie Vreede , deffèlfs Tradaten van commer-
cie. 1 10. fijne welvaart loopt pericul door
de jaloufie, fadlien en Invidie, en begin
van defTelfs Fa£tien« 1 1 1 . door Lycefter

,

Roorda, Barnevcld, die door Prins Mau-
rits gedempt , en door Prins Hendrickge-
precaveert werden; 112. Oorfpronk der
Louvefteynfe Fadiie. ijj. Nederland!-

Commercie en Scheepsvaart 124, Ooft-

Indifchen handel» izj. 126» 127. "Weft-

Indifchen handel. 127 128. Nederlanders
bcquaamheit tot de Negotie , bequaam-
heit der Inwoondcren en Zeevolk» 128.

wat voordeel Nederlant daar uit trekt. 1 29.
Nederland moet hebben een Stachouder,

116. 117» 118. 115?» raakt in Ooi log met
Cromwel, 120. en met Sweden in Dene-
marken, lar. lijd groote ichade door de
Franfche Rovers op de Middelandfe Zee-
ibid* word gedreygt met een deflTeyn van
de Coning van Sweden , Cromwel en Ma-
farin. 122. wat voordeelcn het Vrankrijk

foude toebrengen, als het daar onder for-

teerdc» 134. 13 f. 136. raakt in Oorlog met
Engeland , en met den Riflchnp van Mun-
fter , en hadde een ongelukkig begin, i j 9.

maar daar na viftorie op Engeland , en
maakt Vreede. 143. verbied de Franfche

Manifaéluren , Wijnen, GewafTen, &c.

if7. lyS. afllfteert deftatCeuIen. 179» ha-

re intentie omtrent Geulen. 180. maakt eea

Alliantie met Brandenburg. 19}, en een

Alliantie met Spanjen. 198. Generaal ver-

val der Fundamenten der Vereenigde Ne-
derlanden» 116. hoe de vereenigde Repu-
blijk in veele Republijken was verdeelt»

247. hetVercenigt Nederland heeft veelc

voordeelige middelen van defenfiete lan-

de, 289. 250. en tewater. 291. 292» hoe
wclof qualijk die zijn waar genomen. 29%
e« vol^» Nederlands verfuym omtrent de

difficile paffagien 29S. omtrent de Fottref-

fen. 299» in Nederland v/isrd toegelaten

den
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icn uytvoêr van alle Oorlogh-en lijfs-be-

hocften even voor den Oorlog. 310.
Verlies der Nederlanden in de tijt van

een maant. 4^1.
y E R R A D E R Y van alle tijden afvoor fchan-

de gehouden» 37f, van Coning Louis ge-
bruykt, 576.

Verwarring onder de Regenten. 63 7»

y I G I L A N T 1 E van zijn Hoogheir* jój. der
Amfterdainmers in het toeruften van hun
oorlogsvloot, en hun praftijken , om d'oor-
logs-ichepen over Pampus te brengen» 364»

V

I

L L A R s aan 't Spaanfc Hof» 198. 199.200»
Uitlegger voor Rijnberk doet grote

fchadc onder de Franfchen«}79. valr,met de
ftar, in des vyants handen , en doet namaals
grote fchade aan deze Staat, ibid* twee
van bezonder fatfoen doen den Franfche
grote afbreuk aan» 461, 46*. worden
verbrand. i^/V» flauwhartiglieit van vier

Uitleggers. 472. worden van Schenken-
fchans verzonden. 47ƒ . doet grote fchade
onder de Franfchen voor Bommel, enge.
raakt in brant. s'^S'* van de Franfchen
verovert. 81 7. keert de Franfchen af» 840»

Uitrecht, hoede maximen van Hollant
volgde. 238» in grooteangft en verwar-
ring. 6to. houddeftatspoorten gefloten,
uit vrees van geplondert te worden. 621.
haar gevaarlijke conftitutie. ibid. doet een
bezending aan zijn Hooghcit , met de welk
gcdelibereert word. 622. en befloten die

itattedefendcrcn. 623. tracht 's lants mi-
litie op te houden. é2f» maar vergeefs.ói<S.

overweegt wat'er te doen Ihat. 627» zend
twee Trompetters na de Coning van Vran k-
rijk, en ook gedeputeerden. Ó28. ontfangt
Rochefort, met hondert Franfche ruirerj,

binnen. 629» rapport der Gecommitteer-
den , in hun weerkeering. ibid. capitu-
latie, met de Coning gemaakt» 630» hare
inwoonders fchromig in de Franfchen te
raden, wegens Hollant dieper in te trek-
ken»

6J.5.
Uladislaus verkort de Cofakken» 208". pre-

pareert ten oorlog tegens de Turken, door
induö;le van fijne vrou, doch vergeefs» 209.

y L 1 s s I N G E N in roeren» 6(}gt drie pcr-
&asn van de Gilden aan zijn Hooghcit ge-

zonden» ibid. de burgers daar in wape^
nen» 75-5-. doen bezending aan zijn Hoojr
^'^yf*

7/6.
Vloot der Nederlanders met ^rotc yver

toegeruft. 3Ö4. kiert ^ecjö^. doccd'En-
geKche Vloot vluchten, ibid. neemt een
van d'Oorlog-fchepsn» 566. vervolgt d'En -

geHche Vloot» ibid. vertoont zich voorde
rivier van Londen, ibid. koomt op Scho-
nevelr» ibid. nodigt de Franfchen en En-
gelfchen tot een bataillie. 446. volgt d'En-
gelfchen en Franfchen, entaft hen op de
Engclfche kuft aan. 4+7, drijft de Fran-
fchen op de vlucht. 447. gelijk ookd'En-
gelfchen» 449, legt op Schonevelt, met
exprefle ordre van die poft te bewaren ,

en niec oficnfijfdc vyant in zeeaenteta-
fleO' 808.

Vluchten in de Betuwe en Veluwe na
beneden. ^go.

Unie in de Vereenigde Nederlanden is een
poindtvanhunlntereft. loS,

Universele Monarchie foekea
de Franle Koningen op te rechten, ƒ2. daar
toe fygrooteapparentie hebben. 225-. raad

. daar tegens. ibid
Universele Monarchie is 't oog-
merk van Louis de XIV. 131. door wat
middelen die te bekomen is. i j 2. 1 3 3

.

V o o R N s c ftA N s , in een fobere ftaar, 48ƒ.
capituleert, en geeft zich aan -de Franfchen
over.

48^,,
VooRZEGG ING van vier belegeringeia

in een dag» 5,g^
Vragen voorgeftelt: ofeen gehele Neder

-

lantfche Vloot voor een Enge !fch oorlog-
fchip moetftrijken. 350. otcen jacht voor
een oorlog- fchipgerekent kan worden. r/yi.
of de Britannifche zee van de Noortzee on-
derfcheiden is» , ,

^^

V r A N K R Y K is een voorbeelt van geftadige
veranderingen. 28. en vol^. wort twee-
maal verdeelt in vier dealen. 31. eens in
dryen. 33. en eens in feilen, ibid* we^
deromindrycn. ibid. 34. raakt in binnen-
landfe Oorlogen, fi. env/on weder ver

-

eenigt. f2. is door de binnenlandfe Oor-
logen ontfenuwt» f3. en door de Rcligieiife
Twiften»/4» eadoordc Grootc» f^. Ibekt

.(cc 2) Jïifj.
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fija gold door de modens.fd. en door veele

andere middelen. 5-7. f8. ƒ9. en 60, mar
inde byfondere Voordeelen vanVrankrijk

be.flian, 6o» 61. 6z. Vrankrijk enSpanjen

gcbalanceert. 64. Vrankrijx Intereft hoe

het wort waargenomen. 24 6f. en volg.

Vrankiijxintercll tekens Spanjen, 75-. 76,

tegens den Keyfer. 8 1 . regens de Vorften

van 't Rijk, 8i. Vrankrijk is de liftigfte

Vyand van Polen. 98.

Vrede nodig tot de negotie, iio. in ge-

heel Europa. 5ï3-

y R E u c H T der Nederlanders over 't verove-

ren van Coevorden* Sfz.

Vriesch E- SCHANS dappcr Verde-

digt. 807.

Vriesla,nt hoe tot de maximen van

HoUantwierdgeinduceert. 238. is in gro-

te alteratie over 't overgaan van Over-yfTuU

f96. befluit tot tcgenweer, en wend alle

middelen tot defenfie aan. ƒ57» formeert

een leg 71- op de frontieren. ibid.

V R Y H e Y T van de Zee hoe nodig tot de

Negotie, endoor wien die eerft is getur-

beert» 109.

V R Y H E I T , hoe daar mede de Nederlant-

fche Gemeente wierdgeflatteert» 249.

Vrucht van'tavancement van zijn Hoog-
heit. 704,

Vuurwerken binnen Coevorden door

een foldaat bezworen. ^i i

,

w. •

WAartgelders tot afliilentic naar

d'YfTul gezonden. 45-i.(

Wageningen ontfangt Franfche Sauve-

garde. 477.
het Water belet de Franfchen dieper ia

Holhnt te trekken» 663

.

Waverve en van de Franfchen getiranni-

feertcn verbrant. 817.

W e R V I N G e in Nederland hoe die toe-

ging» joi.joijoj. 504. Wervingc der Of-

ficieren, j Of. Wervinge der Staten in Swit-

ferUnd wis vruchreloos. 506. fchadelijk ef-

fect van de laat aangeftelde wervinge. 507

We SE I. van de Franfchen herent. 5^4. ge-

legenhei!: daar af. 390. van hen belegert, ib. l

fufpicievan verraat daar binnen ,'

en verval

der fortificatie. 392. flechte ftaat van het
gefchut , en ovcrvloet van alle andere din-
gen. 393. het garnifoen zwak daar bin-

nen. 594» verzoek van de Magiftraat om
meerder bezetting, die noch vermindert
word. ibid. flechte antwoord aan haar. ib.

deftedelingen doen echter haardcvoir. z^»

fta'at van het garnifoen. 39^. Alteratie daar

binnen, en de wijven op de been, die van
eenige mannen noch aangeftookt worden.
400. de Magiftraat van de ftat vergadert ge-

zamentlijk , en overweegt alle zwarighe-

den. 401. refolveert haare burgers de wal»
len te doen verlaten , en de Krijgs-raat be-

fluit de buyten- werken te quiteeren. 402.

gelijk ook gedaan word. 403. de ftat in al-

larm geraakt, ibid. Gedeputeerden uit de
Magiftraat naar buyten gezonden, ibid. die

met groot gevaar voor Condé gebracht
worden. 404. antwoort, van Condé hen
toegevoegt.40f. doen hun rapport binnen
de ftat, die in onderhandelinge treed. 406.

407. het volk daarbinnen aan het hollen.

408. Capitulatie tuflchen de Franfchen en
het garnifoen. 409. tuftchende Franlchen,

en de Gedeputeerden der ftat. 410. de ftat

aan Conde overgegeven. 411. het garnifoen

in de kerk gedreven. 41 2. de ftat tot een

generaal Magezijn gemaakt. 41 j. moet
boete geven over het houden van de Bid-

dag. . Sff.
West-Indische Compagnie in Neder-

land hadde een gelukkig begin , maareen
ongelukkigen voortgang. 128.

Wyk TE Duurstede ontfangt Fran-

fche Sauvegarde. 477.
Wynbergen, Gouverneur van Rees,

verzoekt affiftentie , doch vergeefs. 416.

beveelt aan de Commandeur van de Schans

niet al te hard te opiniitreren in des zelfs

verdediging, ibid^ prefente.'rt zich tot een

deiTiyn op de Biffchop van Munfter, 't welk
hem belet word in 't werk teftellen. 417.

krijgt tijding van de belegering vanWefcl,

en fteltdaar op goede ordrc in de Schans,en

ook in de ftat, ibid. zijn vigilantie , en aan-

maning aan de Burgers , en goede voorzor-

ge» 419. zijn voorflag van Rees of Era«

merik»
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merik.een van beide, te bewaren .dewijl

het garnifoen tot beide te zwak was. 410»

zijn t'urie, of eerder wanhoop , 411. 412.

weigert te capituleren , word daar over van

de burgers acngetaft, en door de Ruitery

ontzet» ibid. weigert de capitulatie te te-

kenen. 41Ó. zijn defperate refolutie, en

zijn vertrek naar zijn Hoogheit, 417.
W I L L E R s defendeert zich zelf gelukkig-

lijk. 812.

Winschoten van de Groeningers ge-

wonnen. 798. ookdefchans,enzijl, 799.
Winsten, die onrechtvaardig zijn, heb-

ben geen duur. 777.
Wit, Cornelis de Wit , zoek R u a r d van

PUTTEN.
Woerden, van fijn Hooghest verlaten

,

in grote verbaallheir. öjj . word enigfins

door de ruftigheit van zija Baljuw getrooft.

ibid, zend gedeputeerden naar de Coning

,

en krijgt Sauvegarde. ibid. word van de

Franfchen zelven voor de genen , die na

hen komen, gewaarfchuwt iè/^. van de

Franfchen verlaten. 717. van Luxenburg
weer in poflèflie genomen .718. toeleg van

zijn Hoogheit daar op. 826. geraakt in al-

larm , en de toren in brant. 827. word
door de Graafvan Hoorn opgeëifcht. 828»

en verlaten. 819» en door de Franfchen ge-

fortificeert. ibid.

W o R c u M van de Franfchen opgeëifcht.

f40.
Wreetheit der Franfchen t'Orfou.371.

37*-W u R t s , Veltmaarfchalk , zijn ftoute en
edelmoedige antwoort aan de Franiche op-

eifTchers» {"40, heeft zijn poftteGorcum.
631. flaat de Franfchen , tot d'aanflag te«

gen Gorcum uitgezonden. 82 1

.

X.

XE R X E s , Coning van Perfien , decla-

reert d'oorlog tegen de Rcpublijken
van Griekenlant , om drie redenen , die

bygebracht worden , en geraakt naauwe'
lijks levendig daar uit. 34}«

Y.

YS s u L hoe die was uytgedroogt en aan-

geland. 29f« word verfterkt met rc-

trenchementen. 296.

z.

ZE E L A N o hoe tot de maximen van
Holland wierdgeinduceert. 23 7» pro-

tegeert tegen de handeling met Vrankrijk.

6/ó. ftelt artijkelen aan de Regeering
voor, 6_f 7» protefteert van nieus. ibid. is in

een flechte ftaat.697.en in berocrte.698.ve1v

klaart zijn Hoogheit Stathouder,8cc, 700.'

Zee-Pr£paratien wierden in Ne-
derland feer behcrtigt, 507» 308.

Z I R I K z E E in roeren , en de Magiftraat
gedwongen twaalf artijkelen te tekenen.

698.
ZuiLESTEiN tot d'aanflag op Woerden

uitgezonden. Si6* fneuvelt. 828.
Z u T p H E N befchreven, 499. Sec* haar for-

tificatie , magazijn , en garnifoen. po*
word tot twee malen opgeëifcht.pu zend
Gedeputeerden uit. f02. word verbaaft op
de tijding van Uytrechts overgeving. ibid,

belegert en befchoten. ƒ06. doet twee uit-

vallen, ibid. capituleert, f07. het Gar-
nifoen in de kerk gefloten, f00. denBur-
geren rantfoen afgeèifcht. ibid»

ZvvoL, endebefchrijvingdaaraf. 1-72. for-

tificatie , en hoe die vervallen* ibid* geftel-

tenis van 't Magazijn, en Garnifoen. f75*
haar flechte inwendige conftitutie oorzaak
van haar verlies, f74. haar Magiftraats
brief aan de Staten Generaal, ibid* en de
volg. bericht van Ripperda , wegens het
overgaan van die ftat. f 78. f» de volg. daar
tegen de Magiftraat een Tegenbericht uit-
geeft. 5-84. word echter zeer befchuldigt.

X^f* Capitulatie. ^Sj. en de volg*

E Y N D E.
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