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MERCURIUS,

Verhandelende

Europifche, en voornamentlijck Fran-

fche faken , in en omtrent defe

tijdt voorgevallen.

j^s mede

Een verantwoordinch van dere\fèndeMercu-.

rius op de acnmerckinge over en tegen

de felve gedaen.

Zynde van de Reyfende Mercurius

HET DERDE DEEI,.

Door L.v. B.

t'A M S T E R D A W,

By JanBouman, Boeckverkooper in de
Kalver-ftraet , op de hoeck van het Jongens

Wees-huys , in de Druckery 9 1674.





Aen den

SER-
Ehoed ons voor

f-
al dcfc Mcrcurien

,

I feyt mijn Lefcr , en

hy heeft groot ge-

lijck y niy docht felfs

al dat'er met de ecrfte al een te

veel in de Wereldt was. Maer
wie had gedacht dat die eene foo

veel Jongen uytgcbroedt & tantas

tragi€dtas excitajjet ^ Too veel Ipels

gemaekt fou hebben, en om rondt

te gaen , Lefer^ de eerfte is in de

Wereldt gekomen , ick weet fel-

verniethoe. De tweede, opdat
hy niet alleen fou gaen , heeft my
de Drucker af-geverght

,
gelijck

ick my oock inbeelde noch een

Pot te vuur te hebben , en lichte-

lijk voor twaelfftuyvers aen Waer
§ 3 «c



te fullcn konncn uyt den hocclc

halen, en terwijl ick daer in over

mijn Fortuyn tamelijk wel te vre-

den was , komt hier een blauwe
Boeck-maecker , Pafcjuillift of

Vit'tliti^ator alias Muggefifter , die

mijn Pen weder gaende maeckt.

lek had al bcflooten mijn Pen te

huy s te houden , en dien Lief-heb-

ber met ftilfwijgend verfmaden té

betalen5wel oordeelende dat Luy-
dcn van kenniffe het werck voor

my welfoudenbeplcyten
, gelijk

my oock geraden en verfeeckcrt

wierdt. Maer hoorcnde dat'er in

Schuyten en Wagens, by gebreck

van beter ftof van gepracc wierdt

,

en datter een deel Baftaert-Hol-

jandersde tanden mede ftoockten,

nam ick eyndelijck het Kijf-ge-

weer in de handen, om weer als

een geterght Schaep van my te bij

-

t<^n. Maer oni dat ick half Gon-
fcientie



fcientic macckte , dat het geit, dat

voor een blauw Bocckjeiiytgege-

ven, en foo lichtelijck weer ver-

riiorfl: wordt, oock om mijn blau-

we groH de Le/er uyt den beurs ge-

haelt 5 en daer na lichtelijck be-

klaëght fou worden : Vand ick gfe-

raden , daer noch wat by te voe-

gen ^ dat ick tot voldoeningh van

den L^ifr noch meende overigh te

hebben, en foo moet bet u wel be-

komen. Ick weet niet beter of ick

hebbe my hier van alle bitterheydt

onthouden , en wenfchte wel dat

mijnen Tcgenfpreker ter eeren van

de Pen, fulcks mede gcdaen had ,

en gelooft my Lefer y ick fou in der

daedt noch meer over die faeck

hebben konnen feggen: Maer vand
nietgeraden weder een deel quade
Backhuyfen te openen. Ick was het

twiftcn al moede, eerick daer half

in was, oordeelt nu eens wat ick
inoeE



moetzijn, nu ick mijn gediik noch
tot daer en toe , en ad calcem heb
moeten gewelt aen doen : Hier uy

t

kondt ghy oock lichtelijck begrij

pen , al wilde defen Man , ofje

mandt anders weder de beeft fpe«

len, dat ick weynigh luft hebbe
^

om hem weer te antwoorden. On-
dertuffchcn verhope ik, hebben de
voorgacnde u eenig genoegen of
nut (dat ick qualijck derve hopen)
toegebracht, dat defe tegenwoor-
dige niet heel ondanckbaer voor ii

geit fal zijn;, en dat gy denSchrij-^
ver, foo vry van quacdcaerdigheyt
alsmooghlijckis, Tuit gelieven te

erkennen voor

UytmijnPalaii
dcfèti iS May,

1(574.
U Aldergenegenfte Dienaer ,

L. V. B.
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b E

> R A N S C H E

MERCURIUS,
Verhatideléndé eenige faken v^n Ëii*

ropa, en tegelijckeenverdedigin-

ge tegen den Aenmercker, op
de befchuldiginge , rakende

de Broederen de Witten.

Mtriure Galand. ReyfenJe Mercurius.

Roomfche Fafquijn.

Men. Gal. <g^^*=*^g(T Yndelijck hebt ghy mijh
verwachting voldaen , en
gcroont dat gy noch eeni-

ge Hefde voor myüwen
Broeder hebt , waerde

Mercurius , en my noch eehn:iacl komt befoec-

ken , die by na dol van verlangen ben gewccft ,

en by na Man cri Maeght , als een Sot gedurigh

naer u gevraeght hebbc , hebt ghy onibn Mer-
curius niet gefien? Waer ils dooli nu de reyfehde

Mercurius ? Hebt ghy mijn broeder Mercurius

niet gefien ? d'een feyde my , ghy waert in Spari-

gien , eenander, ghy waert in Engelandt, tot

oat my ten laetften , ick weet niet wie onder-

richtingh dede,dat gy in Hollindt, onder Moor-
ders en Struyckroovers handen gevallen, eh
miiïchien veröngeluckt waert, maer nu ick het

met oogen fie , zijn die bedrogen , en ick heb

my te vergeefs om uwcnt wil , jammerlijck gt-

Quelc.

A n,M.



a De "Eranjche Mercurius.

R. M. Ghy noch fy , 2,ijt niet t'eenemaeïi be-

drogen, ick heb daer in Hollandt al eeniigen

acnitoot geleden , en onder een dcd Lefhrigo-

nen , Canibalen , Tapoyers , en diergeliijcke

flagh van Barbaren geweeft ; maer heb'e^r de

huyt af-ghebracht , en hoope daer de hiuyck
oock wel af te brengen. Maer om u lange • ver-

wachtingh te vergoeden , hebbe ick u Mtercu-
rius met iiitereft geleveit , enonfen vrient : Paf-

quijn , ergens uyt de hoeck gehaelt, en ined<e ge-

bracht.

M. G. O Vajquino m'io doke , duyfentrmacl

wellekom , dit vertrooft al mijn voorige fmnart

,

en falft mijn wonden te wonderlijck, treevede

Compliment.

Pafq. Mercurius heeft my foo fchooni ge-

weten te beleefen , dat ick bcneffens herm de

reyfe herwaert aengenomen hebbe.

M.G. Ghy zijt myhertelijck wellekom mijn

Vriendt , hadden wy hier nu mede onfcn Gobbo
de 'Realto , foo was het fpel geheel volmaccckt,

hoe vaertdien goeden Man toch ?

Vafcf. Oudt , koudt en ftijf , gelijck gh}y wel

dencken kondt , ep gelijck ick mede ben , ick

heb hem noch onlangs ir.et ovSen Marforiio ge-

weeft befoecken , maer ick verfekere u diat hy
noch al wat in te brengen had.

M G. Dien eerlijcken vroomen Heer dater hy

is j en evenwel A propos van Marforioy hoe ftact

het met hem, dien armen Krf«/><r/, kondttghy

lieden nu wat beter te famen accorderen ,. ghy
pleeght wel een kyverijtje altemets tefamiente

hebben ?

Fafij. Dat gaet al wel toe , wyflachten de Ad-
vocaten en Procureurs , wy fchijnen malkaander

als Tygers in den baert te varen , maer fy fcchey-

den als Lammeren.
M,G, Wel



De Franjcke Mercunus. 5

M.G. Wel nu wat doen wy, om de koften

dranck te verdienen, eentour de r«;//<rr;r, de
Sainói Germai» j de FontahMeaü ?

Alen. Aldaer het u goet dunckt , en onS dé

voeten leyden , laet ons maer op wcgh flaen ,

voor eeten en drincken hebt ghy u niet te be-

kommeren , Luyden van (blek flagh als Paf-

quijn en lek eeten en dnncken niet veel, dat

Mcei ghy wel , ghy fult naer u gewoonte uyt

u

die- lack de koft wel krijgen , wie weet waer on-
derwegen ons noch een Boutcelle wijn voorden
mondt waeyt.
M. G. Ala bon heure. Maer Broeder,van waor

isdekomft?
Merc. Van over al.

M. G. Maer het laetft?

Merc. Uyt Engelandt , om u te dieiieh.

M. G. U dienaer mijn Heer : Ten minfteii

fult ghy ons nu wat bericht van de faecken ge°
ven.

Merc. Wat fou men veel leggen en geven 1

men magh voorraeft fijn mondt niet openen,
of ghy krijght den eenen , ofden anderen Mug-
gefifrer aen den hals , die u door fijn quaedt
back-huys gcnoegfaem ^winght, Bongrewalgre
de pen tegcns hen op het papier te ftellen , om
ten minftcn de eer te hebben , dat hy een ander
die moeyte gekoft heeft:.

M. G. Maer evenwel van ons hebt ghy dat Kort

niet te verwachten , laet ons iets van de faecken '"''^^^

toekomen , hoe ftaet het al in Engelandt } Systaetvan
zijn, geloof ick, daer feer met de vrede,tu{rchen Emop».

hen en de Hollanders gemaeckt in hunne fchik.

Merc. Souden fe niet, ick meen datfe daer re-

den toe hebben , fy fien te wel wat hen dien ver-
derftelijcken oorlogh , die hen Vranckrijck ge-

brouwen heeft , gekoft heeft, daer het op een
Al duvfent



^ De Ffsn/che Mercurius.

duyrent genome Scheepen of twee niet aen-

komt. Dat vaft hunne Koophandel onder de

voet gelegen heeft.Sy ficn hoe fy door denFrans-

man mee alle bedrie^hlijckheden om den tuyn

2ijn ^eleydc , dar fijn Majefteyt , ten believe van

de Franfche heerfchfuchc , al wat hem Godten
de natucr gegeven heeft , in de waeghfchael

heeft geftelt j iy bemercken dat aen de paflle van

Vranckrijck voor fes Millioenen bedongen zijn

geweed: , het bloedt der Onderdanen , en de

welvaerc der eerlijcke Lieden , dat de opgeno-

me hoop , van Hollandc te vermeefteren , ver-

ydelt , en dat het hen vry hardt valt , tegcns den

pnckel te flaen ; en dat , als het al fchoon in hun
gewelt was, fy maer hun verderf en geduyrigc

quellagie , op den hals fouden hebben gehaeit

,

krijgende tot een ongeruftigh landrgenoot j die

geene , daer hen de Zee foo geluckiglijck van af

gefcheyden heeft , fy fien wel dat het veel beter

is , tot reden en billijckheyt te keeren. Korta-

lijck fy fien wel dat hunnen aenvangh van den

Hemel niet gezegent is geweeft , en dat Boctius

jrecht gefproocken heeft , daer hy feght.

^uid dignum JroUdis meniwus mprecett
Opes , honores amlfiant.

'Et cumfalfa gravi mole paraverint >

Turn vera cognojcant bona.

Dat is

:

Wat wenfch ick toe het fot en dwaes gcmoet

»

Als dat het haeckt gcftaegh naer eer en goet ;

En 't valfche nu met moeyt en lift verkregen

.

Sy dan eerft ficn waer 't rechte is in gelegen ?

Maer dat het daer noch ver van daen was , en

d*t felfs de hoop daer toe verfoeyclijck was , fy

begin-



X>éVrênfche Mefcutitts. 5"

beginnen nu de Franfche Machinaticn van «ch-

teren te fien , en te bemercken wat'er achter dat

Momacnficht verboi^wi is , en dat

Tkta frequenfjue via efi fet amicifallere nome»

Tut0fre<iuenjque via lictt yfit via , crimenkabet.

Het zy de veylge wegh , bedro^h in vrienden
fchijn

,

Macr een vervloccktc wegh , hoe veyhgh zy
magh zijn.

En fy nu gehjck als da lagen ontfprongen , en in

verfekennge zijnde, mogen nu vryelijck hun
Metgcfellen toeroepen.

failite fallentei » exmagnaparteprofanutn
Sunt genus : in La^ueos quospofaere cadtnt.

Bedriegt vry wieghyzijtj die uytzijt op ba-
driegen,

Ghyzijc, dat'swisgenoegh, een goddeloo»
gebroet>

En fuk in A<t{& ftrick , die fprcuck en &1 niet

liegen

,

Die ghy een ander brcyd , verwart fien uwen
voet.

Sy fien voort , met wie fy al aengefpannen
hebben , hier met een Muniterfchen BifTchop

,

die voor heen , Engelandt door Vranckrijck

,

en Vranckrijck door Engelandt bedrogen heeft

,

en nu voor detwcedemael, en aldermeeftfijn
felven bcdriej^ht , en BilT'^hop van Geulen , die
alfoo wel ils fy by gebracht is, Kortelijck noch
eens , fy fien dat den geheelcn hutfpot niet
deught , en dat al dien handel al geheel fwaerlijck

voor de Nakomelingen fou te verantwoorden
flacn 5 en dat fy hunnen Godtsdienft geen kley-

A 5 ncn



6 pe Franjche Mercurius.

ncn brandtmerck aenfetten , terwijl fy hun Ge^
loofs-.genQoten foecken te verdelgen. En dat

het daerotnme heter is cum Phrigibusjero , quam
nunquam fapere-, laet als nimmer wijs te zijn.

Nu zijn {y deeerfle die deFranfche vuylighe-

den voor den dag brengen. En den hact tegen

de Franfchen ftaet al immer foo bitter te wor-
den , als de achtinge oyt groot is geweeft Het
fchijnt de natuur heeft den aert der Engelfchen
fo.o Qp haer eygen handt gemaeckt , dat fy

nootfaeckeüjck , of alleen zijn , of met haer

ilrijdigje vergeielfchapt gaen moeten. Hollandt
konnen fy niec beminnen door afgonft , Vrank-
rijck willen fy noyt beminnen , om dat twee
hovaerdige malkander niec verdragen konnen ,

Spangien fujlen fy noyt berninneh , uyt een op-

genomen biccerheyt uyt twee oorfaecken voort-

komende. 1. Gepretendeerde verongelijckingh

voorheen hun Koningh Carel de eerfte , maer
toen Prins van Walles , over fijn houwelijck

met de Dochter van Hifpanien , aengedaen.

2. Het opgeleyde poeder-vcrraedt, het welcke

van veelen op de rekeninge der Spaenfchen ,

toen fcer in hetquade blaecje fcaende , gePtclt

wordt. Welcke dmgen nu te verhalen, niec

feer nodigh is.

Paf^ Waeram niet, wy hebben toch niet

veel anders te doen.

M^;re. Wel , wel, wy mogen eenmael fien hoc

hec flus te pas komt , nu magh ick mijn aenge-

vangen opheef, niet af-breecken.

De Hollanders zijn mede niec veel minder

met defe vreede in hunnen fchick , als diedacr

de Zee door vry gekregen hebben , en langhs

dien wegh , de vrede hoopen te foecken, en hun
achterftallen weder in te halen , en de ledige

fiock beneden weder te" vullen. Het is een groo-

te



De Franjche Mercurius. 7

tewinft voor haer, al wordt hetby fommige
verlies gereeckent ; hoewel mifTchien eenige

Zeeufchc en Hollandfche Reders, daer weynigh
verlangen na hebben gehadt ; fy bevinden (ich

nu weer in een ftatelijcke poftuer , om tetoo-

nen , wie fy zijn , en als'er noch een onkruytje

uyt den tuyn fal gcwijt zijn , fal men hen weder
dennaem va nB<ïr<«wre» geven. Haerafgeno-
mene Steden en Provinciën krijgenfe weder ge-

lijck fyfe meeft verloren hebben, fonderilagh

of-" ftoot : En ick fie daer dien Landcaerdc wei

voor acn , dat ten waer hunne verbrande en ver-

wocfte Hoffteden, hen de gedachtenifTe van het

algemeene leet in wefen hield , fy eer een half

dozijn jaren ten eynde gaen , fullen vergeten

hebben dat'er oyt Fran'chcn in het Landt zijn

geweeft , en dat fy het fpreeckwoort fullen op
de been helpen , dat niemant betert van oorlogen y

fieckten of bevaerden. Het begint'er alreets wel
na te fien. De zegen die over defe Landen,
met dien jont?cn Voorflander , den Prins van
Orangien , als Stadthouder en Capiteyn Gene-
rael, te water en te lande fijnen aenvangh ge-

nomen heeft, ftaec met fijne hooge Amptea
erftelijck te worde,n , foo wel als de haet der

weerfoorige Aenhangers , die invite felices , te-

gens hunnen daiick, onder fijn beleytgeluckigh

zijn, en lichtlijck vooreen gedeelte daer van ,

lijn jammer en onderganck wel fouden willen

koopen , al Ibu het alles voor duyfent Franfchen
varen.

Munus <^ hoc nobii iiruta Troja dedit.

Een fchrickelijck flagh van Mcnfchen , die de
inbecldingh foo vleyendc hebben , datfe buyten
die geen Landt fien te befeylen. Wanneer de
faecken in duyfent verwarringen ftonden , wa-
-ren zy A 4. Molle



t De Pranfcke I^ercurius.

MolU pecus mutumque metu.

Hadden niet een woordt in te brengen , haei

-

den de fchouderen op , en feyden , men moft
maer fien om een goet accoort te maeckcn , en
nu het alles , onder een doorluchtigh hooft ge-

noeghfaem geredderr is , fchreeuwenfc over de
vryheydt, alswarenfe

BrutoConfule Nati

Daerfe die nu eerft verkregen hebben, en dacr

wy mogen feggen met Claudianus

Faïlitur egregiè , quisquisjubprincipe credit

Servitium , nunquam libertasgratior extat ,

^uam Jub Rege pio.

Pat is;

Hy dwaelt wel groffelijck wie oock hy wefcn
magh,

Die doemt als flaverny , een vorftelijck gefagh

,

Een Vorft godtvruchtelijck in deugden uytge-

lefen

,

Gheeft aen de vrydom eerft het acngenaemfle
wcfen.

^Nliemant ftoote fich sen cien naem van Rcx ,

Koningh , het komt'er met de Hollanders noch
niet toe , fy houden dat fy gchadt hebben , en
krijgen datfe niet hebben gehadt.

De Munftcrfche Biflchop , heeft fijn verdragh

roet 4en Kcyfer en de Vereenighdc Staten gè-

inaeckt , maer moeft den Jager die hem be-

dremt had , noch een fteeck met den ftaert ge-

ven , en in vergeldingh fijn Weftphalingcn
noch eens hooren fuchten , tot een nafpel van

de fnoode farce die hy gefpeelt heeft , en heeft

voor al fijn ingebeelde glorie , alleen den nacm
van den Mijter in een helmec te konnen ver-

anderen 5.



De Vranfthe Mereumt. f
anderen , en fijn nageburen dcfc lc$ ingeboe-

fcmt te hebben 9

Nun^am tffsllant anmifui vulpe Uuntts*

Slaet acht ghy , wie ghy 2.ijt,

Op Papen vlcyery , en hoeren baer gekrijt

Hy heeft nu tot tweern ael toe de Hollander»,

bedrogen, doet hy hettenderdemael, danis't

haer ichult. De Keurvorft fijn Macker ftaet hem
nootwendigh te volgen , en dacr mede gaet een

yedcr fijns weeghs , het hammetje is gekloven.

Diffugiuvt cadit

Cum face fïccatii amici y

Ferre jugum pariter doloji.

Het vat is op de boom , nu fchort hst aen't gc-

lagh

,

De vrienden gaen haers weegs, die men foo loos

voorhenen

,

't Verfoeyelijcke Jock te famen dragen fagh.

En daer mede mogen de Hollanders voor goe-

de bctalingh opfteecken: Da veniam culp<edece-

pit ido?ieus audor. Peter leght de fchuldt op Pau-
lus ,• raaer tot de reft.

Het Keyfer-rijk vindt fich in beter eendracht,

om de Franfche Pijpers, uyt de koy te hou-

den 5 danck heb , haer eygen driftigheydt , met
Keur Mentz, en KeurPaltz, fooonhebbelijck

op den tabbaert te komen. Want Broeder ,om
ronr te gaen , ghy lieden zijt een Volck , dat wel

kan veynfcn voor een tijdt ; maer het barft ten

laetilen ten zijden uyt , ghy hebt foo veel gedult ^^„j
niet , als een kloek te hooren uytflaen , ofghy derFran-

vraeght hoe laet het is. [«" "'«'

M. G. Wacht u voor de Franfchen Mpnfrere ,11",^"°

fy fouden daer nochdeSpaenfclien noch de Ita-ontvcyn-

liainen iets in toegeven. fen*

A j Merc, Var-
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Men. Pardonne moy ) Monfrere •, ghy2.ijtde

rechte Lieden met , en daer fou ick u wel goede
ftalen van konnen geven.

M. G. Wel laet ons die ftalen eens hoeren,

van de oude tijdt denck ick.

Mere. Neen,wy lullen hetfoo verre niet eens

halen. De Koningh,om met eerbiedigheyt van
lijn Majefteyt te fpreecken i daer hy altoos , met
eengeretireert Volckalsde Spangiaerden 2,ijn,

heeft te doen gehadt. Heeft voor fijn eygen be-

langh fijn ftaetfucht , geduyrighlijck te feer laten

blijeken , door dewelcke fy gedreven wordt

,

om fich Meefter van de Landen onder de
Spaenfche Kroon hehoorende , en andere meer
te roaccken. Want voor eerft uwe ftaets en wa-

pen-handel zijn niet als enckele démarches. Aen
d'eene zijde loyt men fijne ftricken , om de On-
voorfichtigete bedriegen, en aen d'andere zijde,

gact men foo t'ontijden den Hartogh van Lotha-

ringen ontwapenen, en by gevolgh fijn Landt

af-nemen. Wat doet dat anders,als u by al de we-

reldt , niet alleen hatelijck , maer oock flapende

Honden wacker te maken. Men had hem wel

voor heengcfegc, dat de Koninghgewiiïelijck

na fijn doodt , "fich in het befit van fijn ftact fou

ftellen , volgens het verdragh dat met hem ge-

maeckt was j en op het gerucht dai van fijn doodt

liep, wasmenalvoortvaerdigh 5 omdientuyn
aen fijn Kroon te hechten j maer door onfe

voorb*righeyt , heeft hy u van uwe Mezures en

uw ftuck gebracht , en aen al de wereldt doen

blijcken , dat die arm die hem dreyghde , hen ,

indien men te tracgh was op fijn hoede te zijn

,

maer al te ontfacht op het lijf komen fou.

En om wat nader te komen , de wijfe van pro-

cederen en u werck aen te leggen > omtrent de

Ijingh ingebeelde , en in Idea opgerechte vijfde

Mo
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1

Monarchy , hcefc de gronden daer van wech «Jerea

genomen ; fijn Mijefteyt meende twee of drie j™"^^
vhegen m^c een klap te üisn , te gelijck het on- naichy.

ordenriijck en inwendigb door gefuborneerdc

Suppooften bedorven Nederlandt , in een Cam-
pagncte överromp."lea , en te gelijck tot voort-

{ètting van hier detïeynen en aenlligen ^-^n va-

i\c voet in het Duytfche Rijck te krijgen , en
weder aen d'ander zijJe ov^er Zee , Engehndc
foo fchoon uyt te mergelen, en van fiji ;nachc

en fchepen te ontbloten , dat het hem maer daer

na een ontbijt fou zijn , vindt fich in het een e^
hecander bedro g en

.

Chi troppo imbrachia nuUt (Iringe. ^
Muitapetentibus,

Defunt multa.

De gicrtgheydt heeft hem te lenrgeftelt. Inde
Nederlanden geluckte het tamelijck wel , daer.

les traiêires ont tenu leur promejjl'. Maer door den
ongebonden handel by Scraetsburgh , Mentz >

en in den Palts , tegen verbonden , beloften

woordten trouw, foo t'ontijden aengerecht,

heeft men het voor heen gefcheurde Rijck, eea-

drachtigh gemaeckt, en fich op den hals gefchon-
den. Voegt hier by het overvallen van het Fran~
che Comté-, en dewijle om voor heen fich het fel-

ve toe te eygenen , ea andere aenlligen voor
de oogen van deganrfchewereldc, teontijdigh

aengevangen,beneffcns de afgeparfte Contribu-
tien, uyt Limburgh en het Landt van Gelder
toonen genoegh u licder drifrigheydt , en wat
fraet men op onderhandelin;>;en , met u lieden

acngegaen kan maecken , zijnde de blijcken van
u ongetrouwigheydt en v/oordc-breu( ken ze-

dert door duyfent voorbeelden in HulUndten
haer 'Naergebueren foo klaer gcbleecken , dat

indien
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indien fijn Majefteyt noch eenigehoope heeft j

met fijn Mafquer tot fijn But te komen , hy ,

mijns oordeels, daer weleen fpeltjeby fteeckcn

magh. Sonder dat ick hier noch te berde wil

brengen , de openbire trouwloosheydt van Am-
hrun tot Madrid , die de Koninginne Regeme

,

duyfent vcrfceckeringen van fijn Mcefters trou-
Trouw- wedede , terwijl hy duyfent middelen (agh aen-

™°*''"^'wenden , om die te breecken , en om rondt te

gaen , wat recht had fijn MajeCleytom foo vio-

lantelijck met Holla,ndt te breecken? Wien«
grootfte misdaedt was , een goet Leerkindt vau
ulieden en andere Staten te zijn geweeft, vol-

gende dien felven voet , die ghy altoos omtrent

Maxi- Spangicn gehouden hebt, wanneer die Kroon
Ben vin u fcheen te machtigh te fullen worden , en na de

^•^ck van
oppcrhoofdigheydt van Europa te ftaen , met

Holiandt haer te Contracarreren , en ioo veel handen op
fevolgt,het hooft te halen , datfe uyt haer oogcn niet

*-,«*" konde fien oipn in haqir deUeynen voort tegaeru

Die voet die al de Italiaenfchc Vorften droos
gehouden hebben , en noch houden, datfc voor-

namentlijck, ten tijde van Karel de vijfde, en
den Koning Fran^oisd'eerftcvan Vranckrijck,

getoont hebbe , die voor heen de Franfche Pro-
greflicn en aepwinningcn in Lom bardyen en
andere gedeelten va,n Italien , met alle geweldt

fochten tegen te gaen, de Keyferlijcke en Spaen-
fche Wapenen voort te fetten. Macr hem foo

haeftby Pavia nictgeüagen , en in handen des

ICeyfers fagen, of vielen met foo groeten yver

den Keyfer tegen , als (y hem te voorcn voor-
gcftacn hadden.

Engelandt heeft die Politique mede wel ge-

weten , niet alleen onder Hendrick de achtfte

,

(die op de felve wijfe nu den felven Koningli

Fran^cis , dan den Keyfèr Karel de vijfde , foo-

,
danigh

éttt
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danigh wifl te handelen , dat hem geen van bey
den te gcvaeriijck wierdt) maer oock onder dé
Koninginne Elizabeth , die niet foo feer om
hun Ichoon aenficht , de Hollanders op gehou-
den heeft , als om dat fy wel wift dat (y met ons
te befchermen baer vrees voor Spangien te min-
der maeckte. Gelijck fy oock die geene , die

haer wilde raden, Vranckrijck, onder Hen-
drick de vierde te laten drijven , wel wift te ge-

moet te voeren . ^e lors que Ie dernier jour de la.

FraTKe "Jtendroity VAngleterreJereit auffia la veiUe

ie fa ruine , dat wanneer de laetfte dagh van
Vranckrijck fou gekomen zijn , 't verderf van
Engelandt voor de dcure was ; en wat grooter

Crime was dat nu > dat de Hollanders ontfait va-

ïoir unpeu leur talent^'cn&dc om defclvc Intereften

hebben willen toonen , geen O in het cijfFer te

zijn , eenigh gewicht de Bilance hebben konncn
toebrengen , hunnen lefle vaa u en andere wel
te hebben geleert > en fich een gevaerlijcken Na-
gebuur hebben gefocht van den hals te houden ,

hocwelfe door hunne Aenleyders te fchendigh

bedrogen zijn geworden, fulcke Lietdeloofe

ilreecken hebt ghy Franfchen over u , en maekc
u daer mede Vyandt van Jan Alleman , en wey-
nigh helpt het , dat ghy de Nagebueren met u
onderftant naer Hongarien , en Candiatefcn- Bedrieg-

den , en radt voor de oogcn foeckt te drayen , i'jc*^en

ghy moeft dat laten blijven , ofhet werck beier
*'^"'*^^'

beftellen , dat de Boeren niet en fien wat'er me-
de gemeent wordt. La Feüillade die het geheym
van de Miflè niet wift , hackt vaft rijckelijck toe,

in weerwil van Colignj , die ordrc hadde allee^

wat fchijns te maken , wacr uyt voort gekomeè
is , dat

CruniUifc^hrisfrstiumfttit huic diadtma.

En de
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Eii de Venetianen fouden ootk niet ieer mala pro-

pos gedaen hebben , indienie de Franfche Troe-
pen , ioo we! als die van den Prins Almeric var)

Modena weder te rugge hadden gefonden.

Ghy Meflieurs hebt noch een ander quact in

uwe Lenden, daerghy u fchadeHjcke voorba-

righeydt in laet fien Dat is een feer driftige Paf-

fie van tefchrijven , en lelfsde aldcrdelicactfte

geheymen van uwen ftaet het papier en den

druckpars te ver-trouwen, die niet minder kan

als fwijgen , en Vranckrijck is foo vruchtbaer in

die pratende Geeften , dat men met recht van

haer magh leggen als men van Africa fcght , dac

het altoos wat nieuws, en het een of het ander

Monfter v(x->rtbrenght ; en het quactft is , dat

tnen foo qualijck de Ombragie en het na beden-

ken kan wech nemen , die defe verftanden in de

ingenomene gemoederen veroorfaecken. En
feght my toch cenmacl mijn goede Broeder,
waer toe dient het dat men aldus de Memoires en
gedenck-fcbriften van SuUy van Richeheu Ma%a~
rijn , la Caway , Perron , Votx-, Bajfomfiere-) JeaU'
nin , en andere diergelijcke Tradiaten , Nego-
tiatien. Entrigucs en verbintenifTen met vreem-
de Vorften en Staren. . voor den dagh brenght

,

als om te wege re brengen , dat Spangien en an-

dere Staten ons met onfe eygene Wapenen op
de ribben flacn , en door de kenr.ifTcdiefevan

onfe Mezurcs hebben , de hunne daer voorfich-

telijck naer te lecren nemen Hier eenen CafTan

wint 16000 guldens vsn Richelieu, voor het

fchrijven van fiin boeck van de pretentien van
Vranckrijck. ^rroy en du Puy, zijn der oock niet

qualijck by gevaren. En d'Aubery heeft men
oock trcfFelijck de banden gevulr ; om dat hy
heeft aengevangcn te bewijfen , dat het grooifle

gedeelte van Hoogh'duyts-landt de Kroon van

Vranck-
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Vraackrijck toebehoort, foo ver is het daer af

dat fijn Majefteyt die fchadelijcke Licentie en

vryheydt fou foecken in te toornen ,
gehjck wel

andere Tegenfchrijvcrs doen , gehjck de Baron

d'Ifola fijn Schrijver van de devolutien doen

fwijgen heeft. En befiet my eens de maximen

,

en Regulen die ghy Heden al leght voor te fchrij-
poijti.

ven. Dacr is u Folitique de France , die in dier que de

daedt wel goede middelen van bcftieringen aen- Fiance

wijft ; maer ondertufTghen , de Franfche maxi-^.", '^"

men vry te klaer en te bloot leght. Want om de ^ande-

"

waerheyt te feggen , men vanght geen Hafenlingcn.

met trommels. De rechte Politica móet den blix-

em en niet den donder gelijckzijn , defe maeckt
veel geruchts en brenght geen hinder by j geenc
defe quetfl: foo haeft alsfe blickt.

Voor eerft hy maeckt de Spangiaerden als

een deel Bottericken uyt, en raeckt in het voor-

by gaen aen , eenige misflagen in hunne maxi-

men , en leert hen foo tot u eygcn koften , be-

ter Mezures te nemen , in de plaets van hen te

laten blijven het geen fy zijn, om u voordeel

daer mede te doen. En waer toe dient die voor-
ftellingh van te foecken , het Rijck van Portu-

gael vol Franfchen te ftoppen , onder fchijn van
de Hartoginne van Aumale j die daer op den
Throon fit , te dienen , om fich aldaer den
Bacs te maecken ; en dat het d'Intreft van de
Koninginne is , die te onderftutten , als om u-

wc Princeflen inftalligh te maken ; en dat defel-

vc, waer menfeoock befteet , de Franfche In-
tereften met fich voeren , en de Portugeefen
te meerder af-keer van de Franfchen te doen
hebben, en die Koninginne felfs, die als nu
met den Prins Don Pedro , en de gantfche Ge-
meente , in de befte Intelligentie , en eendracht
ter wereldt leeft, by d'ecn en d'ander in ver-

moeden te br€i3gen, Fa/^.
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PdJ^. Dat houwe.ijck en die echtfchcydingh

van den Koningh van de Koningin , heeft tot

Roma veel feggens gemaeckt , alhoewel fijn

Toim- Heyligheydt de minftc fwarigheydt ter wereldt

gaeliche niet gemaeckt heeft,fijne difpenfatie "en toelating

Eclu en daer over te laten toekomen ; veel oorfaecken

fthc°"'
^^" onmachtighedén , onbequacmheden en an-

dingh. ^cre mifgeftalteniflcn , zijnder wel voort ge-

bracht ; maer geen foo voldoencnde , als ick

die wel wilde ; het geeft al groot bedencken, een

Koningh te gelijck van fijn Rijck en fijn Vrouw
te berooven , en naer een Eylandt in een eeu-

wigh banninement te verfendcn.

Men. Soc doet het in dtr daedfc i mier wan-

neer ghy het allesten nauwften ,
(gelijck het nu

onlanghs met den druck gemeen gemaeckt is)

iult verftaen hebben , fal het u niet vreemdr

duncken , en ick fal het my niet laten verveelen»

de Meffieurs daer van te dienen , hebt maer w*t

gedult.

Om dan voort te gaen métdefén Politjjck.

Hy raedt u oock, in de faecken vanHollandt

Raet om den Neus in te booren , en foo veel eenighfins

Holiandt mogelijck is , verwerring en oneenigheydt on-

warlS' ^^"^ ^^" f^ verwecken ; oock tuffchen Engelandt

en haer twift re berockenen , gelijck ghy lieden

dat nu ten derdemael gedaen hebt , én t'élkens u

foo aen d*eene als d'andere zijde gedragen , als

men weet , doende geen hulp ais in fchijn ,
foo

dat felfs der duytfchen Hoofden in defe laetfle

onluft niet wiften offe u voor Vrienden of Vy-

andcn fouden houden , en veel van der felvcr

Regeerders noch al hoop hadden, datdedrey-

gende oorloghs-buy een ander als hen öp het

dackVaycri fou , en dat het u maer te doen was,

om de Engel fchen een kocküagh in de lenden te

doen krijgen : Gelijck ghy op de fclyc wijfc met
dÈ
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de Hollahderen in den voorgaenden oorlog nebt

gedaen , daer Engelandt goet hadde defelvc ge-

dachten te hebben , alfoo ghy genoeghfaism met
hacr de Concert gingt.

By defe uytfporighedén voeght liy noch En-
gelandt dennaem van trouwloos té geven ; met

^^^^^
welcke Hy fegbc dat men geen onderharidclihge £ng,.

rioch vrede als op voordeelige voorwaerden lanat

moetaengaen , daer het na deFranfcbc eh Mac-"°"*"
chiavellifche Methode beter was te veynlen , en

°°^'

de barmhercigheydc van Pplyphemus met hen^

te oefFeneh , gelijck feecket Schrijver feght , dat

is hen tot op het laetfle te iparen , als al de andere

op gegeteh 2^ijn,

Hy weet fich vorder feér uyt te breydén i op»

het nabedeneken dat men de Engelfche moet
geven , omtrent de Cin^ue ports , bet Eylnndt

van Man, Wight, Jernfey, Gernfay enYer-
landt tegaen hengelen , en ietsa^nrcchten^ om 1^^^"'^°.

den Koningh als tot de Wapenen re d\$'ingen , om^*En,
en ailfbo ombragie en misnoegen aeh het PaHe- gelande:'

ment tèdöèn geven. Om ondèrtuflchen , ter- '^ ^"^'

wijl fy béfigh zijn te fatficn , eick fijn recht goet 2*°'

tè maken , de faken tot dié conqücfte voort re

fetten ; fonder dat u pretexten en tijtelen van
recht foude ontbreecken , daer wy hier na noch
ists van lullen by brengen , ai was hèt maer op
het voeren van uwe Wapenen. -

Pa/<f. Dat recht v^n de Engelfchèn moft dan
oock niet vergeten worden . ,

Aïerc. Als net niet en fal. Baff/i: con t^mpo ê la

paglia maturefcmio Ie Ncfpak. Alles met''ér tijdt

Sign9r Pafijuino.

Hy pretendeert cock de Taecken van Schot-.
landt , foodanigh te menageeren , dat 'er een
brandt magh inkomen ^ die bequaem is Enge-.
landt in vuur en vlam te fetten. In Yerlaódt fi'et

B hy
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B.aet om hy het mede wei te fteilen , en het werck foo
Schot- verre te brengeia , midts dat men de Seden,

v«war-^
d'cene tegen den ander gaende houdt, dat het fel-

icQ. ve Rijck , niet minder als Vrancicrijck , Duytr-
landt , en de Nederlanden daer door in den uy-
terften noodt geraecken ; waer by hy noch een
andere praöijck voeght , van den Koningh van
Engelandt , den nacm vaii Roomfch gefint ic

geven, en in eenigh misvertrouwen te brengen

,

Den Ko- ^^^^ geheyme Brieven , in cijflfer letteren die

ningh "^en verfcheyde Perfoonen d^lntrigues fal ma-
Rooms leen in handen te vallen. Dat men vorder , om
!^. "°*' hen den koophandel te beletten, deHoUande-
vorder te ren moet m den arm nemen, hen Belle IJle-i

deren, ofhet Eylandt van Rhé, aen de Ridd'ers van
Malta te geven, om de Engclfchente verbin-

den , hen de Commanderyen van hun ordrc
weder te herftcllen , en in geval van weygerin-
ge hen den Oor'losh aen te doen.

P<*/f . Al maximen , die van een heel anderen
aert, aJsdie van dien grooten Hendrick de Vier-

Maxi- de waren, die om het Huys van Ooftenrijck
kleyn te maken , al fijn moeytenaen't belangh
van fi^n verwanten hingh , om fich de fclve door
een bande van trouwe te verfccckeren.

Defen voorbarigen Schrijver gact al voort

,

en dat met opene deuren, feght,dat men Straers-

burgh, het Franche Comptc, den Staet van Mi-
laen, van Genua, van Porto Longone, van Fi-

ombino van noden heeft,om de Swicrers,Savoy-

aerts , het gröote Hartoghdom van Tofcanen ,

Raedt Parma, Modcna , Mantua, en Romen inde
omSpan- banden te krijgen, datCorficaen Sardeigne ,

gien te foo wel als Napels en Sicilien wel haeft dan ftaen
dwingen

j.g yolgcn. Majorque en Minorquc zijn^dan maer
een ontbijt ; maer hier in begint de Man aen het

vcpkeerde eynde, xijnde de kortlic wcgh , met
Span-

men van
Hendrik
de Vier-

de.
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S|5angien te beginnen , om al óxcfuhaiteme , en
onderhoorigc Heerfchappyen van felfstedoen

volgen. Benec nu eens de vrucht van defc fchoo-

ne duyvelaryen van Sract , ghy lieden doet alle

moeyten van de Wcreldc , om die voort te fet-

ten , en al de Wereldt aen de neus re hangen »

alleenigh om te toonen , dat ghy des Beaux E"
Jprtts in Vranckilfckhebt , en hebt by wijlen het

hart niet , om die te avoüeren of te erkennen :

want als de Koningh van Engelandt eens het

oogh op defe maximen quam te flaen , fagh hy
Monjr. Colhert eens over hoecks aen , om hem
te kennen te geven > dat hy wel verftondt , dat

Vranckrijck hem aldus niet ftroockre als om
hem te bederven j had die Heer geen andere

uytvlucht als te feggen ) dat het van dekonften
van d'Ifola een was , die fukke dingen op reke-

ningh van Vranckrijck wift voor den dagh te

brengen. Waer over eenige uyt nieuwsgierig-

heydt het eene , en het ander foo dit gefchrift

«

als de Schriftaa van dien Baron nafagen , en
klaerlijck bevonden , dat d'een en d'ander Stijl

^K, Axiriia-vf van malkandercn verfcheelde y en
dat het maximen waren , die geen als het Fran-
fche Rijck dienftigh waren , en dat de Schrijver

daerhetmeeftein misdaenhad, te hebben ont-
deckt en voor den dagh gebracht » het geen hy
voor het licht der Sonne (elh behoorde te be-
decken. En aldus krabt ghy-lieden vaft de won-
den open ) en doet de geheele Wereldt fien , dat

ghy geen drie jaren fonder beroerten , of Tonder
Ooriogh kondtzijnj en dat voor dcreftu-lie-

der irouvffiies punica is.

U lieder voorbarighcyt iti het confifqueren en
aen flaen der Goederen , en het overdadigh be-
laften der Koopmanfchappen , heeft fich ooclc

yitïntalAprtpoi t'onpas laten Wijckcn ^dacr ghy

»

B X reche
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recht tegen de maximen van Kendrick de Vier-

de, geiijck onCen Pafquino , daer evenwel ge-

1'eght heeft , tot haet mede verweckt, die ghy

,

om te verderven , gcUjck ghy het toch al foeckt

te doen , u veel beter by èen geveynfde gene-

gentheydt foudt vinden , in der daedt het rechte

fenijn, daer de goede imborftder Hollanderen

het gereetlle aenbarft. Defè fjraèt ghy hun Goe-
deren aen , en ontflaetfc wedei* ter liefde van de

Koningh van Engclandt , en laer hem alfoo met
den danck heenen gaen , houdende fijn Maje-

lleyt van Vranckrijck , niet anders als die van
een gedwongen genade. Maeckt dit niet de har-

ten weerbarftigh tegens u ? In de plaets dat gyfé

door foctheydt behoort te vsrinnen. In der daedt,

men toont fich feer onvoorfichtigh , met het bc-

lallen van de hollandtfche Kaes , en het verbodt

van hunne Lakenen , dewijl mèn daer mede
fijn Galanten, gelijck als de deur vöorby wijft

(die ceri Kalf inbrengen , en een Koe weder
kopen) en ftobt alfoo van fijn tafel , ecri inko-

men van over de ^6 Millioenen, die Vranck-

rijck foo van hen ,' als hun Nagebuuren treckt ?

en brenght hen in de plaets, van dat voordeel

van hen te trccken , datfe in de plaets van u foo

veel Millioenen op te fchieten , fich genoot-

feeckt vinden foo veel duyfent Mannen op de

beert te brengen , die u wercks genoegh foaden

gcmaeckt hebben , indien het daer gcweefl had

,

gelijck het behoorde.

Ghy-tieden hebt oock een feltfame maxime

,

fbo haèft als u een windt averechts komt, ter-

ftont u Fran§oifen , vart over al waer fy Ziijn

,

weder t'huys te ontbieden , en dat met meerder

yver als andere trachten die' quijt te zijn. Dit

doet de Princen en Staten de oogen open, en

dencken op het geeüc , fy noch noyt bedacht

hadden

,
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h?idden , en fien wat gewormte de Franfchen
zijn , om over al in te kruypen.

M. G. Spreeckt met refped: Monfrere , fa$i

ileu y ventrejant gry.

Merc. Piano Bravo-, alfoetjes, nierquaedttc

worden ,wy kennen malkander ,ick wil dat feg-^

gen , zijn het Califen , men haelt een deel Be-

delaers , filoux en rappalje t'huys , zijnfe wel ge-

feten, men roeptfe uyt hunne geiegenthcydt,

en haeitfe t*huys kael en beroyt. De Vorflen en
Repüblijcken zijn felfe tijts genoegh in de weer,

om hen te verdrijven, en het was udienftiger

volgens een van de voorgaende maximen , hen
onder de vreemde Volckeren vermenght te fien.

Caftel Rodrigo , al fnediger als men hem ver-

trouwt te zijn , heeft de Franfchen wel haeft be-

laft het Landt te ruymen.
De Ertshartogh Phihppus, heeft het felfde

eertijts met de Èngelfchen wel weten te doen ,

gheiijck Hendrick deSevendevan Engclandt,

met de Vlamingen , en Karel de eerfte , Vader.

van den tegenwooidigen Koningh Karel de
Tweede ; heeft om het Voick te vergenoegen ,

als dé Frangoifen , Domcllijcken van de Ko-
ninginné binnen den tijdt van 14. uuren , uyt fijn

Rijck doen vertrecken ; behoudende alleeijigh

een Kamer Juffer, en de Biechtvader van de
Koningin , (oo dat de Vorflen felfs daer forgh-

vuldigh genoegh in zijn, tonder dat men hen
het woordt in de mondt behoeft te leggen. In te-

gendeel vindt gby u Intereft en belangh te wel
met Sjüoencn , en Saet-faeyers in andere Ho-
ven te hebben : dat wiften die van Canterhury

wel, en aen het Parlement te vertoonen en re-

mohftreren, dat de Franfchen en andere Uyt-
landers , hen in getal overtroffen , en fulcks hen.

fchadclijcJf kpnde zijo en die van Londen

,

3 fienfe
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fienfe mede foo gaerne als de Hondt in de pot

,

loo menighmael heu die droeven brandt in de
gedachten fchiet.

Voor de reft , 6 duyfent Franfcheh of meer ,

die men tot Madrid kan bereeckenen te zijn ,

of geweeftte zijn, en iiooo andere tot Sara-

peFran-goz'ia, , en njer ijevolgh in de andere Steden van
icheijit- Spangien , fouden bequame lieden zijn > oin

^l\c%^
fich by u te vervoe;rea , ea u by te fpringen-,

\ooT ?e|"'^'^" g^y t'eeniger tijdr , met uwe Wapenen
Kroon, in Spangien quaemt foo. verre door te dringen.

1- n in der daedt i indien de Koningh Ferdinand
de Gatholijck , en de Koningen die na hem ge-
komen zijn,voornamentlijk PhiJippus deTwee-
de , foo veel fof;»e ghedragen hebben , om de
Mooren uyt dat Rijck te doen verhuyfen , meer
forge behoordenfe met recht te dragen , om de
Franfchen te doen vertrecken. Het gheen mea
oock gefien heeft met de Portugeefen in Caftil-

le , daerfe ftaende den Oorlogh de faecken va»
hunnen Koningh meer hebben geweten te be-
vorderen , als de Verwanten vanJohan , of Al-
fonfus , oyt hebben konnen doen , door hunne
Wapenen , en dat door haer geheyme berich-

ten. Ghy-lieden hebt dat voordeel, datghy over
al zijt met u klompen , en wcynigh Vreemde-
lingen zijnder onder u, ten minSen daermcn
bedencken van behoeft te hebben
Noch is'er een verkeerde Policie onder u-lie-

den , en ick neem het in bedencken , of men,
het behoorde voor den dagh te brengen , om
niette fchiinen , ute wi'len konften leeren , of
daer omtrent , uwe misflagen aen te wijfcn , om
daer na meer fchade te doen ; maer evenwel , de-

wijl het van anieren genoeghfaem is ghefeght

,

fal ick maer uyr hunnen mondt fpreecken.

Da? is u acn\'angh van de Spaenfche Brieven

t»
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te onderfcheppen ; daer ghy voor een tijdt hun- /^^'
ne defleynen en aenflagen wel mede wift te ent-

j^/^fi?
decken , maer ghy hebt het foo bot en plomp yen-

gemaeckt, datfe uch genootfaeckt hebben ge-

vonden , een anderen wegh uyt te foecken , en

die over Engelandt te fenden , fonder dat ghy-

lieden middel vindt , om uwen Neus daer in te

fteecken , in de plaets dat ghy had behoorcn hec

addres , en beleydt te hebben gehadt , om di^ te

openen i weder te fluyien , en die foo heenen

te fenden, fonder dat men kan mereken datfc

geopentzijn geweeft , om hen alle mistrouwen

te benemen , en u ondertuHchen van hunne ge*

heymen te dienen. Die konft had Walfmgham
in Engelandt wel , die opende en weder vcrfe-

gelde al de Brieven , die m.en aen Maria Stuard >

de Koninginne van Schotlandt fchreef , over

de middelen om haer uyr de gevangenis te tree-

ken ; en dat door de 1 >osheydt van een Artus

Gregorij , en een ander heeft men foo liftigh

weten te vinden , die al de brieven van Effex

wift te copieren , en uyt te fchrijven , die daer

na niet weynigh tot fijn overiuyginge ghedient

hebben ; en in een van u voorgaende Campag-
nes en veldt-tochten » ontcijfferde men al de

Brieven , die Monfr.de Lyonne aen den Koningh
fchreef, daer de Spaeniche kennifle door kre-

gen , van al het geen de Franfchen op het tapeet

brachten, omreruytvoeringe teftellen.

Dit is Mgnfrere , dat ick van u-lieder voorba-

righeydt, ei) de daer uyt oocftaeude onachtfaem-

heydt hadde by te brengen. Ick fie wel , dat ghy
daer ten beften niet over te vreden zijt , want
men hoort niet ^aerne tot nadeel van fijn

l^aadts-Iieden fpreecken.

Succenfere nefas patria , ne fadior uHa

Cu/pa Jub extremas ftrtur mortaUhju umhras.

Sk 4o(uere Jènes, B 4. On-»
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'Gnbillijckheydt is't fich tegen het Vaderlandt

te vèrsraimmen.

; M G. Daer hebbe ick geen reden toe , ick

hoore u geernc praten , maer fou evenwel wel

mogen lijden > dat ghy eens op een anderen

fnaerfloeght. .
.

Men. Seer gaerne , wacrde Broeder. Wy Tul-

len dan in het geen wy hebben aengevangen

,

voortgaen ; heel veel hebb : ick niet te feggen ,

om dat adèuc mtfjis in herba efi. , het noch vroeg

inhecGafthuys is, fooveel is''ervan , dat mah
farta male didabuntur i, en dit derf ick op defen

ilanten fijn Majefteyts Verwanten toepaflèn,

om dat die felve door quade middelen verkre

gen , weder door quade ofgoede middelen, foo

ghy wilt, verloopen of in duygen vallen , ge-

lijck een gecftigen Konflenaer onlanghs heeft

gewecten te voorbeelden. Met de andere, die

men aen de handt heeft ghefocht te krijgen

,

rranfchc hgefc het niet willen lucken. De Swedcn , op
^"- het vertoonen, dat nu hunnen tijdt gheboren

was , om fich eenmael o/er hun gekruyfte Def"

feynen , eil verlies op Funen en elders , over de

Hollanders te wreecken , gaf , (fcght men) tot

ïmtwüort : De algemene Vrede te fullen foecken

te betraoiitcn. - Deenraareken over dat felve

Auck ; maer onder andere beweeghredenen aen»-

geport , gaven tot befcheyt : dat de Staten van

Hollandt fijne Vrienden en Crediteuren waren

,

hy had op hen niet te feggen , en focht liever

hunne vriendtfchap als vyandtfchap. Geulen liet

ïich lichtelijck door Prins Willem van Furften-

burgh , dat wackere wcrcktuygh van de Fran-

iche Kioüa, in het Spel brengen ; maer hoe
het defetot Nicuwfttdt by den Keyfer fal ver-

antwoorden ) fiJ ons de tijdt moeten leeren.

Münfter had maer een vjnger van noden , om
; / 1 . , . '.

. / . geifco-

^jcn
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geftooten te worden daer hy wefeo wilde , wil-

de gaerne den Fransman , loo wel als de Duyvel

om gek in fijn grootsheydt dienen ; maer al^

d'Arent met ernft fijne wiecken begoft uyc tè

fiiien , en de Franfche ina;edrongen macht dacr

door te krimpen , & iff/e redire , fich te Tarnen

te trecken:

Ex iüo fluere é" retrofublapfa referri

Sfes Danaum yfn^a vfres , avérfa Dea mens.

Zint nam de faeck fijn keer , de hoop kon niet

he(l:aen,

Sijn kracht verrraolt als Was , fijn luckfiar was

verloopen

,

Al fijne lift , en fagh voor fijn bedrogh gheea

open

,

En 't Ooreloghs geluck hem van ter zijden aen.

Dat gaet foo heen met licentie. Vorders ge-

iijck ick gefeght hebbe , wat de naefte Campag-
ne , de Hollandcfche Vloot ter Zee , en andere

tüebereytfelen fiillen uytwercken , fal ons te tijdt

welleeren. .

M. G. Hoe ftaen doch de Poolfche faken , fal ^^^\.
men daer niet haeft weder een nieuwen Ko-kcn.

ningh fien ?

Merc. Men vertrouwt van ja, maer ofdie een

vreemde,ofeen Pi ifto, een inboorlingh fal zijn,

moet men fien. Die Natie heek mede hacr ver-

anderlijcke- winden. Voor heen wildenfe een

Piaflo hebben , en nu na men hoort , alfoofc

hun eygeft kleynheydt beginnen te verachten,

of d'een den ander dat voordeel niet gunt , fou-

den by fommtge de gedachten, wel naerccn

Uytlandtfch Vorft hebben ; het belangh van de

Koninginne , dat by hen eenparighlijck vaft

ftaet te beforgen , fal fommige hun pretentien

<1 w&t bcfnijden. In de verkiefing van den voor-
>• B jT

gaenden
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gaenden Koningh , wierden de voordeden ócr

Candidaten en Prxcendenten al nauw overwoo-
gcni Vranckrijck hadde oock gaerne de Prins

van Condé , in gefien , en deed openbare in-

ftancien genoegh , wat die Kroon nu in hec ver-

borgen voor d'een of d'ander doet , weet ick foo

nauw niet , altons daer waren veel redenen

,

waerom fy dien Prins niet begeerden , ghelijck

oock de andere , als de Mofcoyifche Prins

,

Nieuwburgh en Lotharingen niedebrachten

,

dat hen toe fcheen te hinderen. Ick fou die be-

langen hier wel voorftellen , maer het werck is

eeniger maten van aengeficht verandert , en
daerom alles niet applicabel.

Vajij. Het mach zijn foo het wil , daer fal al

iets in lijn , dat op de tegenwoordige fpecula-

tien te paflen is.

Men. Wel dan , om u te believen.

Wy beginnen dan met den Mufcoviter. Deie
beloofde dat de Czaar Prins de Roomfch Ca-
tholijcke Godtsdienft omhelfeii , en fijn Volck

^^^naer het voorbeeldr van ]ai;ello , te ghelijck de

kingc op Kroon Poolen , en de Godtsdienft van het felve

Je Pr«. Rijck toe voegen ibude j dat hy de Provintien

,

tendac- ^^^ geenc ztjüe van den Boryfthenes of Nieper

dTpooi"^^ Smolenfco , aen de felve Kroon wederom
fche herftellen foude. Dat hy de Landtpalen vaii bet

iCrooa. Rijck , feer wijdt en breedt uytbreyden fou >

fijne met des Ri)cks krachten vereenight zijnde.

Beloften de Octomannifche Poort, de Tartaren , en;
vjn den niet alleen de Naburen , maer oock de gantfche :

vilü
° Wereldt fchrick aenbrengen , en alfoo uyt vree-

fe van de Poolfche macht , door geruftheydc

der Naburen, het Rijck in een diepe welftant

cn vreede ftellen i voorts het Rijck met veel duy-
'

lenden aen geldt verrijcken , het Heyr hunne
^hterftallen bculoi , en de Landcfaten > van

d<ï
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ie Landifchatcingcn , en andere laften bevrij-

ien fou.

Hierop vielen de gedachten foodani^h, dat Bedcac-

1et den Mofcovirer ghcenfins ernft was , dc'^'"»'^

RoomfcheGodtsdienft teomhelfcn , als zijnde'^**'' **^

e lialfterrigh , en te vergeefs daer over onder-

aft. Dusleghthetverhaeldaervan. De hooge
Gefanten van de Poolfche Kroon Staniflaus,

Rienevitzki , Czarniechovifche Waywode , en
Cyprianus Brzoltovius , Referendarius van Li-

thari , weder uyt Mofcovien te rusge gekomen
iijnde , hebben na de wijfe voor den Konin^h
toen noch in het Rijck , in den Raedt verkl.tert i

d»rfe den Grootvorft van Mofcovien , voor een
vroom en godtvruchtigh Vorft hielden , die de
beflootene voorwaerden , heylighlijck meteede,
en niet Tonder tranen beveftight hadde ; dat >

wanneer de Palatijn , als Oppcrfte in het Ge-
fantfchap, het In/ifrumentum pacis , het vredens
verdragh , overgevende , daer by iets uyt de
Openbaringe van Johannis, van een koeck van
huyten en van binnen gefchreven , voeghde fulcks

den gefeyden Grootvorft ten alderhooghften
behaeght had. Dat fy vorder hun af-fcheyt van
fijn Majcfteyt nemende , van den felven ver-

focht en vermaent waren , de eerwaerdigc Va-
ders Paifius Patriarch van Alexandryen , en Ma-
carius die van Antiochien , (die daer als doe , om
den Mofcovifchen Patriarch Nico , afte fetten >

tcgenwoordigh waren) hunne ölf^biedisiheydt te

bewijfen , en defe fijn aangename Gaften te be-
jïfoeten. Defe pligt hadden hem deGefantentoe-
gcfegt . en fy het felve te wege brengende , had
de ralatiin of Waywoda, volgens fijn wel fpre-

kentheydt met defe Vaders , een gefpreck aen-

gevangen , van de macht der Koningen en Ko-
jpinckrijcken > van de vervoeginge van Polen

ca
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en Mofcovicn , waer door fy yeder vyandt , hy
ware dan die hy ware, en felfs de Ortoman-
nifche Poort , feer ontfaccheiijck fouden wor-
den. Dac dit een waerdigh werck voor de Pa-
triarchen ftond te 2ijn , nademijel de Politijcke

of Landtvrede , nii tufichen defe twee Monar-
chen vaft geftelt was > te gelijck de gemoederen
van beyde'de Rijcken , in eendracht en over-

èen-komft in het geloof mochten verbonden
woirden Hier op hadde , uyt hunner aller naem
Ligarius , de Metropolitaen van Gaza , een feer

gclecrt Man geantwoort , dat de Patriarchen het

(elve met hert en ziele wcnicHten , en den He-
mel af-baden. V orders was daer van de Godts-
dienft niet meerghefproocken, ofgehandek^
daer op doorliep gheheel Poolen een gerucht

,

als of de Grootvorft naer het Roomfchc Geloof
helde , dit gerucht vermeerderde felfs de Ge-
fellen der Patriarchen > ghelijck oock andere

met woorden en gefchriftendat gerucht hebben
ghevoedt : voornam entlijck , een geeftelijcke

van de Prediker ordre, d\e nu met Paulus Pe-

tocci, Soon van den Palatijn van Braclauw3(

dertigh jaren in de Stade Mofcou gevangen ge-

teren hadde , maer als doen in des Czaars Can-
celarye , tot Latijnfch overrecter ghebruyckt

wierdt, en met den Metropolitaen van Gaza
ghemeenfaemlijck bekent was , die fchrijven

derfde dat de Patriarchen, tot dcvereeniginge

der RufTen , rr^dc Latijnen feer geneyght wa-
ren , datfe alreedts de berdoopinge van de

Roomfch-gefiriden verworpen , en gheheel af-

gefchaft , en voórls den Bijbel te fuyveren , en

volkomender na de oude Grieckfche Bijbels,

uyt te geven bevolen , en de ghewoonelijcken

Ban , teghens den Roomfchcn Paus , en de

Roomfchgefinde wederhoudejo hadden.

Cedre*

\
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Gedreven door dit loopcnde gerucht , hee^
het fijn Konincklijckè Majefteyt , en (^e voor-
naemfte Biflchopp^goet ghedacht j'.dèfe gele-

gentheydt van den Öfbomfchen Stoel te verheer-

lijcken , niet te laten voorby gaeri.

Men heeft dan het werck Aridreas Olszovius^

BifTchop van Culmen , en Onder-Canceüer vaa
het Rijck aen bevolen ', die vaerdighlijck deé

Koninghs Brieven , de Patriarchen en de Me-
rropoliraen vafi Gaza , in de maendt van Maert
heeft toegebracht. Maer het is te verwonderen >

dat op foo veele Brieven en Schriften , niet

eenen letter tot antwoordt ghevolght is. De Ko-
ningh heeft oock den Onder-Cancelier toe-ge-

ftften , de Vifitc of het bèfoeck der Mofcovtfché
Internunticn , ofGefanren toe te ftaen, hoe-
nvel buyten de wijfë; maer noch defe, noch eeni-

ge anderen , hebben met den Onder-Cancelier

»

hoewel hy van dé brieven aen den Metropoli-
taen gefchrevèn , gewagh maeckte , een woordc
van de faken derGódtsdienft aengaende ghe-
fproocken, hoewel de felve hetwel'fekerlijck

verwacht haddc.

Hier mede is al dehoope van vereeniginge in

den Godtsdienft t'eenemael verdweenen , zijn-

de met <\c^Q en andere plichten , niet anders ge-
vordert , als dat men nu meer als genoegh ver-

feeckert was , dat de Czaar niet minder in den
fin hadde, als den Roomfchen Godtsdienft te

ömhelfen, en géleert voortacn , aen fulcke uyt-

geftroyde gheruchten , foó licht geen geloof te

flaen.

Maer het zy nu foo, de Mofcoviter vérinderc
van Godtsdienft, fijn eenigc Perfoon foude
fiiet veel voordeel aen de Kerck konnen toe-
brengen , en daer-en-ooven was het feecker

»

dat ^ch niemandt der Moicoviteren , of altoos

fccr
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ieer weynige met ben daer roe begeven fbuden y

in tegendeel ware her feecker , dat de Cofackön ^

die mede van de Ruffifche ofGrieckfche Kerck
ïjjn , daer door ghererght'l^'dAerle nu onder de
Pooifche Kroon ftonden , gewifTelijck daer van
af-vallen , en dat groot gedeelte in het Pooifche
Rijck , datfe befitten , met fich fleepen : ten

minften , door geduyrigh verwijt de Mofcovi-
teren als Afvallige en Overloopersgeduyrigh-
lijck tergen , en rot ergerlijcke handelingen ba-

wegen fouden : Behalvendat den Godtsdienft

om ftaet aengcflagen , wordt felden anders als

gevaerlijck bevonden te TJjn , ghelijckoock al

de Roomfche Prelaten , en de Paus feer bc-

komrtierc in die faeck waren , en hartelij<^k

wenfchten,datde Mofcoviter tot die verkiefinge

niet mocht komen. Het voorbeeldt vanJagcllo,
het geen hy in fijn beloften voorftelt te fulien

volgen , komt oock by defe faeck niet re pafle

;

als die uyt het Heydenaom felfs tot de Chri {lelij-

ke Godtsdienft overgekomen was , hebbende
Hedvigh een Konincklijcke Princefle » en een
feer deughtfame en Godtvruchrige Vrouwe ten,

houwclijck genomen s ghelijck hy door desfelfi

onderwiifin?e en voortpan<7h fon feer gevordert

heeft gehadt , dat hy fich felven als een Priefter

,

in het bckeeren van de Heydenfchc Littauwers

gedragen heeft. De tijden waren nu oock heel

anders , alsfe toen waren gheweeft j men was
toen flecht oprecht en onbedorven, nu was het

over al vol ketteryen en dwalingen , die gheen
gelegentheyt laren voor by gaen , om de Room-
fche Godtsdienft fchadc en hinder toe te bren-

gen.

Aengaende het vereenigen van het Ruffifchc

roet het Pooifche Rijck, viel nauwelijcks iets

goca te bedeneken -, want wat fou den Groots

vofft
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r orft bewegen , een erffelijck en oppcrmeeftcr*
ijck Gebiedt, tot een vry en keu)baer Rijdi

over te brengen j fou die konnen verdragen » als

y toelatingh tegaen heerfchen , diealsnuhet
hooghfte recht over leven en doodt , van fijn

Onderdanen befit. In tegendeel hadde hy re*

den om te vreefen , dat fijn eygene Onderda-
nen) hebbende eenmael de fmaeck van de Pool -

fche Vrydom wech , of die uyt het voorbeeldt
van de Polen in haer deughden overwoogen 5

miiTchien een af-keer van hunne oude dienftba-

ren Staet krijgen; en hunnen Heer, wien fy

Tüo flaeflijck tot hier en toe ghehoorfaemt heb-
ben , taittjuam peraÜ^ Jervitutis perofi , als wal-
gende van hunne voorige ftaec, te meer moch-
ten komen te haten en te verfoeyen, Cum €o«t-

tnijji errorispcenitentia nujquam'vehententius quant

in auSioresfavire credatur , het leetwefen van een
begane dwalingh , op de oorfaeck daer van
haer meefte birterheydtuytfpouwt ; daerom fal

hy zijn tot heerfchen geboren Kinderen , aen
Godt of het lot, van een Poolfche hachelijckc
verkiefinge niet venrouwen , nochbuyten foec-
ken , het gecne hen te huys aengeboren is, of
ten wSl de Polen met hun vryen ftaet , in hec
erf-recht van het Mofcovifche gebiedt , over-
gaen , en alfoo hun vryheydt in een jock ver-
anderen , en hunnen rugge aen de Ülaeffchc
Geeflèl overgeven wilden
Oock niet langh geleden had de Gefantvan

den G rootvorll, trcckendeover Wariauwnaer
de Staet van Venenen , over defe faeck van ee-
nige benieude aengcfproockcn zijnde, daer op
geftght , dat de groote Czaar fijnen Soon , als

dan aen den Poollchen Scepter wilde overge-
ven , wanneer het Foolkhe vrye Rijck , met
hec criFelijcke vaa Mofcoviea vervoeg wierdï

.

en
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en. de Poolfche Raedt die ftaèt van onderdanig-
heydc wilde aen nemen , die men heden in de

Mofcovirdie Boyaren fiet.

Het was oock gccnltns te bcdencken , dat de

Mofcoviteren Smolenfco ter liefde van de Pools,

fche Kroon , fóuden weder willen overleveren

,

dewijl de Groocvorft fulck een achtingh voor

die plaets haddc , dat men die den naem , van

ét% Czaars Vaderlandt gaf. Sy fouden gheenfins

jlbomildt, of eerder onbedacht 2.ijn een plaets

in teruymen, die in tijden van Oorloghmet
Polen, hem fulck een aenfienlljcke Frontier,

en foo bequaem om den Poolfchen Oorlogh te

voeren, en als eert voorburghallèhacnftootaf

te weeren is ; en zijnde nu met fwafe onkoften

,

foo fterck ghemaeckt , en met alle nootdruft

voorfien , ftaet geenfins te ghelooven , dat die

plaets anders als door gheweldt van Wapenen

,

uyt fijn handen fal te krijgen zijn, maer dat men
dit gelijck als een LocKaes aen den angel ghe-

bruyckt , wierdt waerfchijnlijck gheacht. Wat
vorder "belanght , her vergrooteft v^n hèt Pool-

fche Gebiedt en Heerfchappy , fy oordeelden

het met de befte intefeft van dat Rijck» niet

feer over een re komen j het gebiedt al re verre

uyt te breyden , en achten den Raedt van Au-
guftinushierin aenmerckelijck ; cohthevda intra

juftos termmos imperia, dat men de Rrjcken en
Heerfchappyen , binnen hunne behobrlijcke

bepalingen behoort te belluyten ; gelijck een al

te groot en fwaer lichaem , alfoo is een te

groot en fwaer ghcbiedt , traegh en loom in fijn

beweeginge, enwerckt fijn doen met minder
gefwindighcydt en wackerheydt uyt. Daer-en-

boven , hoe fich een lichaem verder en wijder

üytbreydt, hoe het voor meer flagen enaén-
öootsupen llaet.Voor het geinceD,omftaet geen

nut.
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«ut , uyt de wijtluftigheydc der Heerfchappyq^
en het voortfetten van de Palen des ghebiedts ,

'

alleen de middelen der gemeene Lieden > kön-
nan op foodanigen wijfe vermeefderc worden,
maer voor de Staet groeyen de forgen , onko-
ften, en de Oorlogen daer door acn. Walachia

,

dat voor heen , onder de Kroon Polen gheftaen
^^

heeft , en vermaert door de Lijeken van fop ch^"'h«
veel brave en doorluchtige Mannen , en ghc~Kerk-hof
noeghfaem hctKerckhof vandenPoolfchen A-vah den

del , foo langh en menighmael , door Granou
,?J°''

Tarnou , Zamofci , al grootc Veldt-overften, en Ifci"
andere befchermt , is eyndelijck evenwel het

Poolfche Lichaem önttrockcn , en niet lahgeir

konnende behouden worden , door het Rüflen-
fche verdragh , als wech-gheworpen. Pruyflèn
en Lijflandt door veel Helden-bloedt ghemeft ,

en foo veel eeuwen opgehouden, hebben fy fich

met weynigh moeyten laten benemen. Deaen-
grenfende Landen , gen geene zijde den Nie-
per , Severta , dat woeft uytgebreyde Reek , en
als het erfdeel van het Poolfche Rijck , is wel
door de Grooten befeeten gheworden , die van
daer huri gro'ote geweldige Rijkdommen, en by
na Konincklijcke Macht hebben ghetrocken j

maer het gemeene beft heeft daer van weynigh
ofniet te bet gehadt. OndertufTchen is de over-
daedt , gierigheydt en hovaerdigheydt der Be-
dienaren van de felve, niet felden de oorfaeck
van verfcheyde wederfpannigheden gheweeft,
die de Staet foo veel bloedts en Rijckdommen
gekoft hebben , en daer door foo dierbaer doen
bekoftigen , het geene daer defelve geen ofwey-
nigh voordeel van treckt.

Door het erweelen tot- de Kroon vati den
C2aar Prins , fou de Poolfche Kroon , met eeni-

jjc Milliochen vèrrijckt wórden ; maet die zijn

C eet-



34- Oe Franjche Mercuriüs.

eerder ghenocmt , als ghetclt , eerder belooft ^

als gegeven ; weynigh wift men van de Gout-
mijnen van Mofcovien te fpreecken , en het was

bekent dat het geldt , dat voor de dertienjarige

tocftant van Smolehfco , en de nabuyrige Lan-

den , volgens het beftants verdragh de Poolfche

Kroon toegeftaen was , foo fwaerlijck voor den
dagh te halen was , zijnde de Groo'tvorft niet

machtigh een Millioen op een reys , uyt fijn

Schatkift op te brengen , maer quam'er foo be-

krompen uyt dafer noch een groot deel kleyn-

geit onderloopen moeft , by gcbreck van Gout
en Rijcksdaelders : voorts oordeelden zy , noch
foo verre niet vervallen te zijn , of {ouden hun
Staet en Regeeringe noch wel fondcr die Mof-
covifche Penningen in eeren houden , en ter

nauwer noodt was'er in de Boratiniacnfche Ko-
perwerckeh, noch koper genotgh , omfichtei

noodt daer mede , in die kopere eeuwe te behel-

pen , oock oordeelde men de Poolfche Oorlogs-

macht wel foo redclijck ,* en den Adel wel foo

edelmoedigh , dat d'eene wel foude iets van fijn

recht en eyfch af-flaen , en d*ander liever alles

wat hy konde by fou willen brengen > als fich

aen de flaverny van een Mofcovifche en Ru(Tï-

fche Heerfchappy over te geven , en anderfints

toe te laten, datfc by mangel van het Ruffifche

geit, hunne ongeloovigc Vyanden tot flaverny

fouden worden.
Een Millioen of twee fou het Poolfche Heyr

niet ten vollen konnen voldoen , en altoos vooi

eerft den Polen geen verlichcingh in hunne Ac-

ker-laften konnen toebrengen. Hén quam ge-

noeghfaem te binnen , dat'er niet was dat hen

fwaerder druckte als het op brengen van die vier

hondert duyfent Rijcksdaelders foor Elhingh ,

en hondert en twinügh duyfent voor Drahim ,

vol-
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volghen? het verdragh aen Branderibürgh öp té

brengen. Maer hen ontbrack geen raedt , ona

oock 'dien laft te verlichten j want eenigh ghe-

deelce van die fomme, namentlijck over de hoa*

dert , en meer duyfent Rijcksdaelder», fou voor

de af-fchattinge van Warmie j onbetamelijckcr

wijfe aengheftelt , en voor de tfeftigh ftuckeii

ghefchuts van daer vervoert, vo'or-eerftrïP^-

ten af-getrocken worden , weder een ander ge-

deelte voor die , niet toegefonde onderftandt tot

den Poolfchen Ooriogh 5 het overige kari door

een gedeelte van de Troepen , die de Branden-

burger ghehouden is , ons voor het befiC van

Pruyfïèn (namentlijk 500 Ruyters, en 1500

Voetknechtcn) in de plaets van geit te geven , af

te ftaèn , goet gemaeckt worden.
Daer-en-boven fou dien DoorluchtigenVoril,

buyten twijflfcl het ooge op de weldaden > hem
van de Poolen eertij ts bewefen > flaeh , en der-

halven lichtelijck de.Staet van Polen foo hart

niet handelen , en t'eeniger tijdt het oor eens

(luyten j voor den verkeerden en wreveligeii

Raedt, van fijnen Raers-man Houwerbeeck

,

die door fijn eygen bewegingc, inghewoontc
fchijnt geraeckt te zijn, om Polen onderden
voet te treden.

Vorder een grootc by een vervoegde Macht 9

geiijck de felvc ontfacchelijck voor hunne Vy-
anden was , alfoo liet defelve niet na oock ge-

vaerlijck voor de Ingefetenen te zijn , vöor foo

veel d^er uyt lichtelijck oorfacck tot nieuwe
Oorlogen komt te ontftaen. Sou men wel mee-
nen dat de Turck , op het fluyten van fülck eeri

verbondt met den Mofcoviter , fich felven gbe-

ruftenwelte vreden houden , en geen jalouiie

fcheppeh fou ? In tegendeel ftondt te vreefen ^

dat indien het Poolfche Rijck , met dat van

C a Ruflie^
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Ruflie 9 quam vercenight te worden , het met
h«in by geen morren en dreygen blijven ; maer
dat hy fckerlijck den Polen den Oorlogh aen-

doen fou. Ondertuflchen Mofcovien , meerder
aen een kant en af-gelcgen , fou de flagen ont-

duycken , en Polen dight'er voor de handt , al

de ftormen van de Turcken , Tartaren , en al

de nabuyrige Barbaren 5 opbaren hals gedwon-
gen 2ijn af te fchutten. En dit derfde al-

reets de Gefant der Tartaren , Dedei Aga , tot

Warffauw , met volle monden te kennen ge-

ven, dreygende aenflondts te vertrecken, in-

dien men fich tot de verkiefinge van den Mof-
coviter wilde in laten, hebbende alleen maer ie'Ps

in het rouw van de faeck gehoort. De wijt uyt-

gebreyde menighte van de Grieckfche Lieden,

\s den Turcken felfs altoos feer vermoedelijck

geweeft ; onder wiens gebiedt , gelijck de kun-
dige fulcks weten te feggen , wel drie vierde ge-

deelten, van defe Grieckfche Kerck zijn ; en
niet laten in hunne by-een-komften voor den
Ruffïfchen Kopingh (gelijck fy den daar noe-

men) te bidden. De Sweedfche Koningh , de

Keurvorft van Brandenburgh , en de andere na-

buyrige Vorftcn , misnoeght over fuick een

groote Macht , fouden fich ongetwijfFelt , on-

derlingh met een nauwer verbandt verbinden

,

om fich tegen fulck een geweldigh lichaem met
de Wapenen te konnen befchermen. Het was

oock bekent dat.de Keurvorft van Brandenburg,
Parnau Donhoff", den Soon van den Palatijn

van Parnau,aen den Grootvorft gefonden heeft,

en die Majeftcyt daer door laten aenfeggen ,

ten ware hy van fijn aenfoeck op de Kroon van

Poolen af-ftondc , dat al de Vorften tegcns hem
fouden opftaen.

Wanneer Polen eertijrs door dienaetiwas van
Littauw
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Littauw vergroot wierr, wift men met wat voor
jaloerfe oogep al de Nageburen het felve hebben
aengefien , en, dat de felve niets onverfocht
hebben gelaten , om de vereeniginge om verre

te ftootén.Hier uyt waren de fchadelijkegefchil-

ien ontftaen , die onhebbelijcke aenbiedingh
des Keyfers van de Kroon van Littauw aen Vi-
toidus ; die opftandt der princelijcke Broeders,

tegen Jagello ; die driften en zijdigheden van
gheheel Duytflandt voor de Kruysdragers , op
Grunewald , en daer door het beveftigcn van
de macht en het geweldt , óer felver Duytfche
Ridders of Kruysdragers in Lijflandten Pruyf-

fen , en andere ongemacken voor het Rijck van
Polen meer , die in de gefcbicht-boeeken ghc-
noeg te fien waren.

Voorts was de Regerende Czaar felfs vry oudt
van jaren , fij n jongfte Soon een Kindt van acht

jaren , beyde onbequaem tot den Poolfchen

Rijckftaf. Sijn eerftgebooren Soon , een Jon-
gelingh van achtien jaren , feecker Erfgenaem
van fijns Vaders Rijck , en derhalvcn fwaeriijck

den Vader en het Volck uyt den fchoot te tree-

ken, gelijck nyt het voorbceldt van hunnen
JJladijlaus te fien is , die zijnde tot Grootvorft

van Mofcovien verkoören , fijn Vader Sigtf-

mundui en de Staten , vertoeft hebben naer

buyten tefcnden.

En ingeval van het- openvallen van den Mof^y
covifchen Stoel , was het gheenfints te bedenc-
ken , dat die oudtfle Soon , fijn crfrijck minder
als het aengenomen van Polen fou achten. Hy
fou dan, liever trachten die beyde te behouden ,

en dat is niet over een te brengen , hy foude , en
dat achtmen feecker , ofheymelijck, ofopen-
baerlijck de Polen laten fitten, enfich na fijn

vaderiiickc gront en Throon begeven,^
C3 Het
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Het Poolfché Rijck in der daedt was incompa -

iihely of Öövergelijckelijck met eenigh ander.

Door hunne Wetten was vaft geftelt, dat de Ko-
iiingh buyten fijn Rijck , en fijn onderhoorige

Landen niet Vcitrecken magh. Het; vielhunne

Voorouders fwaer en laftigh , wanneer den

Landrsdagh tot ^uda in Hongarien befchreven

wierdt , wanneer de Rechts-plegingen , bera-
' dingen en beftieringen van den Staet> onder den

Boheem Wenceflaus , en den Hongar Ludovi-

cus buyten Polen beftelt wierden , en dat de Po-

l(?n t het aengeficht van hunnen K9ningh niet

mochten fien , of mp?ften daer fulcke fware

reyfen om aenvapgen. Dat Ciacow , Pofnau

,

Caminiec, en andere ftercke en aenfienlijckc

Veftingen , ja gheheele Landtfchappen en Pro-

vintien , door vreemde beftiert en gheregeert

wierden , dat de gefeyde Koningen nauwhjcks

cenmael en dat gewapent Polen hadden befocht,

dat defelvepooghden derijckfte Landen, hun
Erf-landen toe te voegen , ja gheheele Landc-

fchappcn , met eenige Sloten als dat van Do-
trin aen dtn Hartogh van Steffin , dat van Vie-

lun aen den Hartogh van Opolia , en hunnen
aenhangh ov?r te geven. Uiadiflaus , Jagiellos ai>

Ifomft, te ghelijck Polen en Hongarien rege-

rende, had maeralte mildelijck het Poolfché

Krijghs-volck , en het bloedt der Edel-lieden

,

tot bcfcherminge van het Rijck van Hongarien.
tegen den Turck gebruyckt , tor dat hy ten laec-

ften met veel Poolfché Helden , in dieberuchie

.Warncnfche nederlaegh , gefneuyelt is.

Sigjfmundus deeerfte, een Yaderlandt lic-

vendt Vorft, hadde van felfs de aenghebo-

denc I^ijcken van Hongarien en Bohemen af-

geflagen. D^er-en-tegen had Henri,cus , door

ccn aengebörcne genegentheydt tot fijn Landt-
acre
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aert Polen, met de vlucht verlaten. Sigifinundus

de Derde aengaende, wat ongcmacken hadde die

hen door fijn Sweedfche Nakomelingen , en fijn

recht fpreken op die Kroon , niet toegebracht,

van welke twee beyde Uytlanders, men den eer-

ftcn fach uyt walgingh van defe Kroon , defelve

in den noot verlaten , en den anderen , defelve

willende behouden , de vyandtfchap van een an-

der Rijck , hem en de Poolfche Kroon op den
hals halen. Het ware inder daedt een feer voor-

fichtigc daedt , dat de Sweden onlanghs , die

grondt wel hadden gegeven , dat het Sweedtfche
Rijck , niet medclijdigh van eenigh ander Rijck
t€ houden was.

Vorders een ongeletterc Koningh hadde ye-
ipantmet recht eeagekroondenEMl genoemt,
ende Polen een lettcrgierigh en kundigh Volck

,

heden van een vaerdige en cierlijcke uytfpraek,

vereyfchen oock een Poiitijck , ftaetkundigh en
geletteit Prins , die raedt plegen, hetgherecht
bedienen en des Rijcks faecken uytvoeren kan

,

en men twijfFelde of de Mofcoviter daer al be-
quaem toe fou zijn.

De naburige macht van den Mofcovifchen
Vorft, die over Polen fou gefteit zijn , ftondt
hunne vryheydt fwaer en gevaerlijck te worden

:

defc met een geheel Leger omcingelt , dat den
naem van fijn Hof-gevolgh en Lijfwacht droeg,
fou de Krooninge en de Rijcksdagen beplechti-

gon. Het minfte misnoegen fou hem de gcle-

genthey t konnen doen nemen , den Polen door
fijn groote Macht te overvallen , en alfoo t'eehe-

mael een abfoluyt onghebonden en crffelijcke

Heerfchappy in te voeren j oock de Gricckfchc
Kcttery., alreets foo verre in Polen inghedron-
gcn , aldaer tot haer volle befit te brengen.
Hunne Voorouders hadden altoos een af-

C 4 keer
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keer van het Huys van Ooftenrijk j en de Duyt
fchers , uyt vreefe voor hun groote en naburige

Machten gehadt ; en de Hongaren , en Bohe-
men hunne aenpalend^ en broederlijcke Ghe •

bueren en Volckeren waren gewoon , hen eer-

tijdts te vermanen , en als toe te roepen : Wackt
u Polen voor het Huys van Oqfienrijck j die vrye

Koninckrijcken * en met defelve vrye macht
van Verkiefmgv: met den Polen begaefc, eens

een machtiger Nagebuer tot hunnen Koningh
verkooren hebbende , waren iedert tot de erfl-c-

niflb en flaverny , van een geflachr , fonder hun
weten en gevoelen allcnghskens vervallen.

De hulp vorders van de Mofcoviters , was niet

feer veyligh , voornamentHjck , indien defelve

een lichaem , en geen lidt of deel van een Heyr
uytmaeckén. Het Roomfche VoJck had, met
het verdedigen van hunije Verwanten , fich

Meefter van de geheele Wereldt gcmaeckt. Het
Oofterfche Keyfer-rijck , Hongarien , foo veel

Provintien , Landen en Steden hadden hun ey-

gen verderf , door hulp der Turcken te verfocc-

ken ,op den halsgehaelt. De Francken hadden
Gaulia of Gallia , de Saxen t' ngelandt, de Noor-
mannen de Saxen , de Gcthen j V/andalcn cii

Hunnen, Itahen , en Vranckrijck , en foo dicr-

gelijcke Volckeren , andere Rijcken , door het

toebirengen van hulpenbyftandt onder fich ge-

kregen. Hunne Voorouderen hadden door hun-
ne eygen macht, en fonder cenige hulp van
buyten eercijdts hun Stacdopgerecht , vermeer-
dert , en fouden , met Goden hulp bequaemheyt
genoegh hebben, om defelve voort tefetren j

en te befchermen. Sy hadden flechts een Ko-
ningh en dapper Voorganger van noden , die

foude aen de dapperheydt der Burgeren geen

ip^aygcl hebben , en foo fouden fy den Nage-
burcc
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buren eerbiedi^heydt voor hen , en ontfagh by
den Vyandt verwecken.

Maer eyndelijck het ware mifTchien te v< !r-

geefs voor de Mofcoviter fich bekommert, c\ic

lichtelijcken geen gedachcen naer hec Pooliclte

Rijck hadde , ghelijck hy noch met woorden ,

noch fchriften , noch eenige andere blijck eii

teeckenen ghetoont haddaer na te ftaen ; jain\

tegendeel , ghelijck voor heen van den Gefant \

gefproocken is , fcheen hy daer niet toegenegen

te zijp j OQck Nafezokin heeft in de t^genwoor-
digheydt van den Hartogh van Courlandt ge-

Teght , dat den Prins van Mofcovien , ter Iioo-

pe van de Ppolfche Kroon , in te laten , foo veel

was , als den felven met lijf en ziel indenaf-
gront te werpen. Sou men hem dan feiver aen-

focckeojop dat hy trotfèlijck fou mogen ftof-

fen , den Polen met het aenvaerdigen van de

Kroon , en niet de Polen hem door het vergun-
nen te hebben verbonden.

Sy maeckten oock reflexie en opficht op het

Gefantfchap van Michaël Haraburd , een Man
van bekende bequaemheydt , van wegen den
Raedt des Groot-hartoghdoms van Lithuania j

acn den Grootvoril, in't Jaer i^ji verricht:

Waerin, en omtrent, hem belaft was ^ teonder-
foecken , of de Grootvorft fijnen Soon Fedor

,

over de Polen en Lictauwers verfocht te laten,

heerfchen; op defe foovriendelijcke voorftel-

lingen hadden fy dat befcheyt gekregen : On/e»
Soon IS geen Dienfimaeght , dat hem van om eenige

uytfettfnge fou te wachten ftaen , 'tnd^en de Volen

hem tot een Koningh , en de Littauwers kern tot een

prooien Hartogh begeeren , datfy ons hunne Veft'tn-

gen en Landen overgeven , na hun goetv'mden ; maer
dat mijnen Soon Fedor in het Rijck van Polen , en

het groot Hartoghdom van Littauwen erffelyckzyy

,C f , «*
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en de feïve Volckeren va» onfe Natie niet iteder af-

gejlheurt werden. iVanrteer het geheurt dat Fedor
,

of yemant •van fijn Stam komt ts fierven , falhun
lic baemnaer M^fcovien overgel>racht , en m hunge-

ficvhts begraejfenijfe geleght moeten werden . Lijf-

l tndt moefh onder het gebiedt van Mofcovien getroc-

iien worden, in de Eertyteien moe/l Mejcovien Je

Foorplaets hebben , voor Polen en Li*tauw ; voorts

indien het Groot-harteghdom van Littauw , fich van

Polen wilde af-fonderen , en tot onfe H^erjchappys

voegen , fi>ude ons fitlcks veel aevgenamer z,ijn.

Maer de Polen wilden de dienftbaerheydt van
Mofcovien foo duur niet koopen , en om van de

Ruflen een Koningh te ontfangen , fich felvcn

geenfins verkoopen , en tot Slavinnen van die

nagebueren maken*, van de wreedtheyt en ftren-

ge Regeeringe der Mofcoviteren, en andere on-

pafiTelijckheden , die dien Landtacrt eygen zijn

,

wilde men niet veel fpreecken , dewijl- daer goe-

de hulpmiddelen toeicheenen overightexijn,

en die Natie fich , hoe langhs hoe meer burger-

lijck aenftclt- Maer dit wierdt gedacht , dat fe-

ker Schrijver, vanhcttuffchen Rijck, vanden
Koningh Hendrik feght. InMgnatio rei deltbera-

tienern de Mofcovïa aucê fujCéptar» opprejjit , het

misnoegen over de faeck ( namentlijck de vlucht

van Koningh Hendrick) heeft het overlegh ,

dat men omtrent den Grootvorft van Mofco-
vien opwierp > t'eencmael onderdruckt.

Hartogh van Nicuwburgh.

Defe als de tweede, die naer de Kroon ftondt,

ftelde voor > dat hy den Polen bekent , en door

kn^vMi^^ ghedachtenis van het Houwclijck, met de

Ntcu^i'- Priitcefïè van Polen Conftantia , acngenaem
bu'jb, was , hem ontbraken opck geen groote Buy-

tealaadtfche VQortf:tters > die met verdragh en
verbondt



J^e FroTf/cke Mercuriuf. 45
verbondt belooft hebben , hem tot de Poolfche

Kroon op te voeren.

Hier op vielen de ghedachten. De waerdig-^

heydt van de Perfoon , en fijn goedertieren oftt-

meganck waren veele ghenoeghfacm bekent ; Bedenc-

en het Houwlijck , met de Poolfche PrincéfTe , k'igen

gaf een fmakelijcke ghcheugcniflè , maer daer '''^ °^'

waren nu zedert al omtrent de dertigh jaren ver-

loopen , die veel veranderingc hadden konnen
toebrengen j hy had de felve kracht van jaren

niet, de middel ouderdom was. verre de befte,

bet volgende ontlaet üch veeltijdts in fieckten

en toevallen v^n de pudtheydt , fy mochten feg-

gen noi quondam fuimus inclytiMo Vjri , wy zijn

eertijdts goede Oorloghs - mannen gheweeft :

maer met meerder nadruck mochten de Jonge
feggen : Nos talesfumm fac quivis periculumt wy
zijn het noch , hy befoecke het , die bet luft-

Oock was d«t in de gheheugcnis der Polen ,

niet geheel uytgewift , dat de Rijckdom van Po-
len , en de glans van het KoninckHjcke Huys

,

daer door uyt-gheput , en het hunne na den
Nieuburger over gebracht was ^ en dat zijnde,

de Vor.ftinne fonder Erfgenaem geftorven , het

houwlijcks-goet , van daer noyt weder te rugge
gekomen was. De gunft was met de vcrwant-
I'chap , door de doodt van de Priijceiïè verftor-

ven. Men maeckte reftexifeen opficht op de uy-
terfte wille van den Koningh XJladiflaus , in de-

welcke hy den Vorft van Nieuwburgh, als be-

quaem om als Koningh te heerfchen prees;

maer oordeelde dat , ipdien defelve Koningh ip

defc tijdt leefde , hy gheheel van een ander ge-

voelen fou zijn gheweeft; en gheoordeelt heb-
ben , indien hy de Rekeningh wel ma^eckte

,

dat die Vorft , nu van des Koninghs Sufter be-

rooft, en van Kinderen, uyt Koninghs bloedt

ontbloot,,
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ontbloot ,. fwaer en kftigh voor de Staet , en
beduchtelijck voor de vryheydt fou hebben te

23jn. Men wüde niet verdragen , dat de Konin-
gen by hun leven hen Opvolgers fouden op-

dringen, als fochtmen daer mede de vrye ver-

klefinge gewelde aen te doen , en dat men voor
henen fonder hen Koningen erwelen foude :

•Voor de reft was het gevoelen , dat alhoewel de

Vorft van Nieuwburgh al de behoorlijke verey-

fchen tot de Kroon hadde, men hem evenwel tot

. Koningh niet fou verfoecken -, als die fijn geluck

aen vreemde verbonden en bemiddelingen , en
niet de vrye verkiefnige der Polen bevoolen
heeft. Men had oock vry te vreefen , dat de

Keurvorft van Brandenburgh (gelijck men wil-

de dat hy t'eeniger tijdt al had onderftaen , fijn

Kccht van verkiefinge , omtrent de Poolfchc

Kroonen , hoewel over langh verworpen en
af-gewefen , weder mocht ophalen , en by ge-

volge andere Vorften meer hier door ghemoe-
dight , voor bet toekomende , fich dat recht

mede aenmatigen mochten. De Polen fochtcn

fich in geen anders faecken en belangen foo ver-

re in te dringen. Die de eerfte voor Nieuwburg
hadden gefproocken , waren de Keurvorlt van

Brandenburgh , de Koningh van Vranckrijck,

de Koningh van Sweedcn , en daer by komende
fijne Keyi'erlijckeMajefteyt, de Keurvorft van

Saxen » ende andere Keur en Vorften van het

Roomfche Rijck ; van dewelcke een yeder op
fijn eygen. verhoopte nuttigheydt , ende meefl

den wegh naer Gulick en Kleef, ppoudepre-
tentien en rechtfchrijvinge foecken te banen.

Ondertuflchen belijdt Nieuwburgh in een brief

door fijn eygen handt gefchreven , dat door aen-

raden van de voornaerofte Staten van Polen,

ypor de befcherminge van de vryheydt en bet

oude



De Franfche Mercurius. 4$

oude recht van verkiefinge , defe Confocderatie

of verwantfchap defer Vorften , opgcrecht 2y.

Konden dan de Poolfche Rechten met fulckeen

Koningh vaften verfckert blijven , die alreedts

met het fchenden der felver fijn Rijck aenvangt;

maeckende verwantfchappen , om in een vr/

Rijck te komen, alsof fulcks niet eerder in-

dringen by Kuyperye , ais vrye Erwelingh waS;

Male qu^ptum imperium vix UTJKjjttam bonii artir

bus rethetur. Een qualijck verkregen Gebiedt

,

A^ordt Telden door goede konften behouden.

Het ware oock een feer vermocdelijcke faeck ;

.

dat Brandenburgh en Nieuwburgh , zedcrr góé-

de Vrienden geworden zijn ; en niet fondcr be-

dencken liepen de gheruchten , dac door eert

heymelijck verdragh , een gedeelte van Poleri

deCc Keurvorft , en een ander den Koningh vaft

Sweden af-gefchreven was. Dat oock de Ko-
ningh van Vranckrijck , door het bevorderen

van Palti Nieuwburg , fijn heerfchappy aen den

Rhijn te beveftigen , en als het foo te paflè

mocht komen , felfseen fprongh naer het Key-
fer-rijck te doen , ghefocht hebbe , ghelijck de

hoop en gedachten van die Kroon , fonder bcpa-

linghzija Maer men geloofde wel , dat de Kcy-
fer , door gheen fijn eygen belangh, maer door
de gemeene drift der Rijksvorften vervoert zy

;

maer wat defe Vorften felfs acngaet , men oor-

deelde, dat een yedcr van hen-lieden , fuick

een onmatige hoop , en vcrwachtinge voor fich

uyt defeverkiefing€ begrepen en ontfangen had,

dat om defelve te vervullen , niet allen Gulick

«

Kleef, en denBergh, maer oock gheheel Po-
len felfs niet ghenoegh fouden zijn.

Wat fijn Vorftelijcke Perfoon felfs aengaet.

Hier in hinderen hem tot de verkiefinge fijne

hooge jaren , te veel ais dat hy met de fclve den
Polen
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Polen in oorlogen en ftaet-faecken dienitigh

kondev.iin. Hec alreers neygendeghewicht, van
hun oude ghemeene beft , vereyfcht ftercke en
jonger fchouderen. De Roomfche Wee ghe-

bruycktegeen Krijgsman , naer fijn vijftigh , en

geen Raets-heer na fijn tfeftighfte jaer. De oude
jaren , ghelijck men in Galba ghefien heeft j

worden lichtelijck veracht. Het ware den Staet,

gcenfins veyligh aen een bouvalligen muur te

ieeiien. Het ftondt met Polen gefchapen > naer

een kort verloop van jaren , wederom tot defel-

ve ongelegentheyt, naer een nieuwen Koningh
om te fien , te moeten vervallen , en om kort

tegaen, de ftaet van dat Rijck vereyfcht, een

kloeck jongh en moedigh Koningh , op dat de-

felve fich te bequamer na de Pooliche ghewoon-
ten en manieren fou konnen voeghen > "en de

moeyelijckheden der Landtsdagen , leger-toch-

ten , en der felver onghemacken verdragen

;

voort hunne wetten en talen leeren i en een

Vrouwe naer het goetvinden van de Staet trou-

wende , uyt de felve hen nieuwe hoop , in een

twijffelachtige verkiefinge befchafFen.

Niet minder hinderde hem de menigte en de

jonckheydt van fijne Kinderen ; dewijl het den
Polen feer laftigh en fwaer vallen fou , . defelve te

voorfien , en te beforgen. Men wil , dat'er twee

tot den geeftelijcken ftaet ghefchickt en op-ge-

voedt worden , namentlijck tot de hoope van
Bifdommen en Abdyen in Polen, en wie fou

men de befte Preuven toe-voegen , als ^es Ko-
ninghs kinderen , en dat met uytiluytinge van
de Ingeborenen ? En waer fil men de andere

Soonen en Dochteren mede voorfien? als uyr

de Landtvooghdyen en fchattingeri , dewijl door

de Wetten van beftellinge vcrforghtis, dat de

Prins niet behoeftigh zy j waer door de verdce-

lingc
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jinge der felver wech genomen is j en wat dee-
linge had daer places ,daer fulck een merckelijclc

ghedeelte voorden af-ftaenden Koningh , Jo-
han Cafimyr, moet wech geleyt worden? Gu-
lick , Kleef en Berghflandr , wat zijn die voof
fulcke Princen , die met 'een Koriincklijcken

nacm te brallen hadden ; en wat foude het ooclc

helpen , door de wetten en voorwaerde van de»

Capitulatie, en voorbedingh , de Konincklijc-

ke Kinderen te bepalen , en die buyten Polen
te houden , dewijl'er geen Wet ghevonden kara

worden , die de rechten van de natuur , en dè
vaderlijcke en moederlijcke gcnegenthedeh be-

palen konnen.
Hier viel öock aeh te lïiercken * dat na de •

de doodt van den verkoorenen Koningh > airede

boven dé tfefligh jaren oudtj jichtigh, fwack
iijndc, en die niet langh fal konnen leven, de
Polen, niet feer licht tot de verkicfingevanje*

mant der Konincklijcke Sooncn » buyten het
R ijck alreetis geboren zijnde, te fullén konnen
verftaen. Soo foüden die dan noodtwendigh dat

Rijck moeten verlaten , of de Vader als noch in
de regeringe , fou alle gunften en genegenthe-
dcn der Vorften , om een Soon naer hem oj>

den Throon te krijgen , foecken te winnen.
Wat misvertrouwcn , zijdigheden, en beroer-

ten , waren hier uyt te verwachten ? Ten min-
ften een droevige verwerringe omtrent de nieu-
we Verkiefinge. Maer indien na des Vaders
doodt de Soonen uyt het Rijk gefet worden ; wat
gevaer ftoht'er van hun machtige, en groote ver- •

wantfchap niet te gemoet ;e fien. Men kan bj /

na in het gantfche Keyfer-rijck geen Vorftaeo -

wijfen , die in verwantfchap den Nieuwburger ^

foo van wegen het Heflü'chc als Paltfche Huyl •

,

verre kan övertreiFen. Ten tijden van hunVoo r-

oudert ;a
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ouderen had de ballinghfchap vaji UJadi
flaus de Tv/eede , en die van fijn Soonen , Po-
len in een Oorlogh met den Keyfer , en den Ko-
ningh van Bohemen, fijn naverw^anten inge-

wickelt , en eyndelijck Silefien van het Rijck
doen af-rucken.

Vorders hinderde den Vorft van Nieuwbuz-g
5

een Vorift van het Duytfche Rijck te zijn : om
dat men oordeelt , dat Volck een natuerhjcken

. haet den Polen toe te dragen. De Polen waren
: altoos feer af-kcerigh van de Duytfche Vorften

j
•>eweeft , hebbende noyt willen verftaen , die

t ot hunne Koningen te verkiefen , en in tegen-

t eel aicoos , wanneer fy daeromme vrijden , die

1 'erworpen ; daer waer een gröote verfcheyden-

I heydt en verfchil tuffchen de Polen , en dien

J landtaert in de manieren , zeden en driften des

j

gemoets , ahelijck de Polen haefl een tcgenfin
,

I tegen Sigifmundus , den Marquis van Cracou
. kregen, die aen de tafel fittende, den Polen
: niet eens gewaerdighde aen te fien , en hen fom-
wijlen de deur voor de Neus dede fluyten

,

daerom oock feeckcr Schrijver feght , dathyde
Polen uyt de kamer , maer de Polen hem uyt

het Rijck gefloten heeft.

Sy wilden wel de gantfche Duytfche Natie

nietbefchuldigen, als die door haer iniijvingh

in de Landen van PruylTen , Lijflandt , en
Courlandt , door de geduyrige onderhandelingc

t tuflchen de Landtfatcn , door ooirloghs-dien-

j den , d'een den anderen bewefen , verfochten

i n verkregen onderftandt , nu al veel inden
\ laet teghens den Pblen af-genomen hebben.

jR 'lacr de Vorften van Duytflandt , door een in-

gi ïboren begeerte , tot de abfolute en ongebon-
d» ïne Heerfchappy , en die in hen machtiger

,

al s alle andere bewegingen heerfcht , waren te

huY$
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huys fwaerc , maer voor de Polen onverdja.egh'»
lijcke Mcefters: De wreedtheydc en gierigheyt
der Duytfche Vrouwen en Koninginnen i was
uyc hunne jaerboecken ghenoeghfaem bekent*
daer (y die van het huys van Ooftenrijck , noch
gaerne van willen uytfonderen , van dat huys
fc^ende , dat door een geluckigh noodtlot voor
andere de Koningen , en voor hen de Könia-*
ginnen, daer uytwenfchelijck zijn. .

Sy wiften hoe fwaer hen altoos de Duytfcheri
gevallen waren ; hunne Voor-ouderen hadden
de kruysdragende Duytfche Ridders , die ballin-
gen , en uyt Ptöleinais ghedreven waren , tot
hun ondcrftandt tegcns de Naburige Pruyflen
geroepen. Watwas'ereyndelijckvan gevallen,
wanneer nu Pruyflen door de wapenen t'onder-
gcbrachc was, hadden die ondanckbare weder-
fpannigcn, meer als gheheele twee hondert ja-
ren langh, den Polen door bloedige en ver-
derffèüjcke Oorlogen af-geflooft. ijcfe waren
Religieufen en Geeftelijcke, Voortfetters vaii
het gemeene geloof, evenwel hebben fy aldcr-
hande mooghlijcke wrcedtheydt tegeris ons ge-
plecght en aengevangen. Defe kleyne ordre>
nudde menighmael Hcyrlegers van vijftigh,
hondert , ja , ghelijck als by Tannebergh , van
honderten veertig duyfent Mannen op de been
gebracht. Onder hun broeder fchap verbonden
fich Keyfers , Koningen en Vorften , en al wat
de bloem van de Duytfche Oorloghs macht was j

oorloghde voor de Kruys-dragers , teghens de
Polen.

Degeheugenis was noch verfch , dat wanneer
Garel Guftavus, Koningh van Swcden, dien
inval in Polen dede , de Vorften en Graven van
het Duytfche Rijck , ghelijck als op het gegeven
teken, quamen toegelopen , en denckende dai^

D Polec
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Polen nu alreeds^ door die overftroomende wa-
penen t'ondergebracht was , elckecn ftuck, of

een broek , daer van meenden te eygenen.

Hadde die felve Koningh van Sweden , wan-
neer hy inDuytflandtVolck wierf , fijn Leger
aldermeeft uyc Duytfchcn verfterckt , by na al

de Keurvorflen , Princen , vrye Steden , waren
even graegh , om den Koningh van Volck te

voorfien , latende een yeder openbaerlijck fijn

Wervingen toe ; en dat met grooter ongelijck

als betaemde tegen het naburige Polen , dat al-

toos hen gunftigh , en in het Munfterfche ver-

dragh ingefloten was, ghebruyckc te worden;
al-hoe-wel de Bedienaers van de Kroon Polen ,

foo by den Keurvorft van Saxen , als die van
MentZjbenefFensde Gedeputeerden van Frank-

fort, en daer naoock voor het gantfche Keu '^

vorftelijcke Collegie , daer over fichfwaerlij

bcklaeght hadden, alfoo bleef oock noch a/ta

mente repofium , wel diep in hunne ghedachten
hangen , hoe voor heen in hunner Voor-oude-
rcn tijden , door wat konften en Iposheden , de
tweede flam ry der Marquifen van Branden

-

bi^r^ , het Vorftelijck Pruyflfen , der Polen erf-

deel ingenomen heeft ; om te fwijgen wat ff

noch de hedendaeghfche Vorften , al niet tv--

handt trccken , om een ongebonden Heer-
fchappy te verkrijgen , al welcke voorbeelden

van andere , maer te lichtelijck v/ierden inge-

volght , ghelijck de Hartogh van Courlandt j

mede leenroerigh ten de Kroon Polen , allengs-

kens meer en meer voet nam , en de AppelJ'

en beroepen tot het KonincklijckeHof, ge i

plaets meer geven wil, druckende vorder de

vryen adel van het Piltenfche Bifdom ,met fulck

een fware Heerfchappy , als kennelijck ware 5 op
alderhande wijfe betrachtende 5 dat hy den tijtel

van
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ran Opper-Erf-hcer in Courlandt verkrijgen

magh.
Aldus wierden fy doordefe voetfl:appen,door

dcfe konflren van de Opper-heerfcbappy te ver-

krijgen, eti de wij/c der Duytfchen , omtrent

hunne landtbeftieringe af-gefchrickt, daer fy

Polen met hunne oprechtigheydt niet tegen en
mochten i gelijck als oock het loopende gerucht 3

dat niet altoos dwaek, als dat voordefebevor-
deringh tot de Kroon , het Konincklijck Pruyf-
i'en , het overige Lij f-landt , in Samogitia , door

,

een heymelijck verdragh alreets verdongen foü

zijn 5 het geen fy Pólcn evenwel foo niet in de
windt konden flaen , als noch indachtigh die on-
betamelijcke onderhandelinge , over de opper-

hoofdigheydt van Pruyflen , het Bifdom van
Warm ie 5 het Waywoodfchap van Poien j Ca-
lifz,, en het Landt Van Viclun.

Het was oock buyten twijïFel , ofde Hartogh
van Nieuwburg, hebbende den Poolfchen Scep-

ter verkregen , feu trachten het Rijck fijn Na-
faten, tot een erfdeel naer te laten. Het was do
L'bewoonte der Duytfchen , het geen fy eens in

luinnc klauwen krijgen, hetfelve in der eeu-

wigheydt , foo lange ten minften als fy konnen ,

te behouden , en de K aets-heeren , Rechts-ge-
lecrdcn, en Palatijncn, zijn daer op uyt dat fy
de rechten en heerfchappyen van hunne Vor-
ikn , door recht of onrecht , altoos meer en
meer foccken te vermeerderen, en te aterni-

2eren , of eeuwigh te maken. Sou dan de Har-
togh van Nieuwburgh , een Man van tfeftigh

jaren , en foo fwack en onpaflelijck als hy is

,

naer een Rijck ftaen , ten ware hy voor haddc
het felve fijn Soonenen lateNaeneven , van
handt tot handt over te laten , tot wekken eyn-
dc hy fich genoeghfaem met verwantfchappen

D 2 ver-
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verbonden j verfekeringen en Guarantien > die

hy voor fijn huys , me: de Vorften beftellen

foude, felfjs tegen de Poolfche vryheydc (die

noyt veylige trouw by Uytlandtfche Vorften

vindt^ voor raed en wapenen , ghenoeghfaem

verfekeren en fterken foude. Hier viel de groo-

te macht , en de treflijckheydt van het Paltiifche

Huys vorder aen te mereken ? aen dit hmrs dan

waren vaft de PooKche en Svveedtfche Conin

gen , de Ceur-vórften van Geulen en Heydel-

bergh , van Vrouwen zijde , de Landt-gravcn

van HefTen , en fulck een menighte van Neven ,

en Nichten , en verwanten , die Polen en al de

Nageburen genoeghfame oorfaeck van te duch-

ten geven fouden. En wat ftond die macht by

verloop van tijden noch aen tegroeyen, door

foo veel Soonen en Dochteren , en <}ui najctntur

abiUiSj die uyt hen noch ftonden voort te ko-*

men , en met foo veele banden , de macht van

dat huysonvcrbrekelijck vaft maken fouden.

Wanneer dan in Polen een Vorft regeerde

,

die met het Huys van Ooftenrijck gelijck was

,

of nu, terwijl dat voortrefFelijcke Huys maer tot

twee hoofden ghcbrachrjs. namentlijck, ó^n.

iCeyfer en Coningh van Spangien , beyde kin-

derloos , het felve noch wel te boven gingb.

Sou den felven miflchien wel in den fm komen
te vallen , t'avondtof morgen eens naer de Key-
ferlijcke Kroon te ftaen. Welcke ftaet-lucht den

Polen , in groote gevaerlijckheden, moeylijck-

heden, fwarigheden, faöien aenhangen , en

Oorlogen ftondt in te wickclen.

Vorders wanneer de Nieuwburger Coningh
was , fouden de Duytfche Edele Mannen en

Vrouwen , buytcn alle bedencken ai de macht

»

en het gefag , foo van het Hof, als de Coninck-

lijck Kamer hebben , en alfoo by gcvolgh ,
ghe-

lijclc
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iijck ghemeenlijck ghefchiedt , den regeren-

den Koningh en Koningin , lbo met verfma-

clinge, ais met haet tegen de Pooifche Land-

faten en Adel mnemen. Volgens hunnen eygcn

wil en goetvinden , fouden al de bevorderingen

aen-geftelt , en voort gefet worden ,- een faeck

in der daedt , die , als ftreckende tot merckelijck

nadeel, van foo veel wel-verdiende Dienaren

en Burgeren van het Rijck , voor den Polen aen

geenedeelen te verdragen fou 2,i)n.

Ofde gunft vorder van Vranckrijck,voor den

Hartogh van Nieuwburgh , uyt geheymer oor-

. faecken, als men bekent maeckt , hem tot fijn

bevorderingh helpt , of hindert , ftaet hier na

een weynigh breder aen te mereken.

Wat voorts de Schat- kift , en de grooteby-

ftandt van penningen , wacr mede hy het Pcol-

Iche Rijck te onüerftcunen ftondt , daer over

vallen oock veelbedenckingcn. Men wi! datfij-

nep Af-gefant Ghifen, dacr al feer breedt van

opgegeven fou hebben ; macr men houdt het

vooropfnyerien, eo een lockebroodt , om den

Vogel daer door in de knip te krijgen , in te-

gendeel houdt men het daer voor , dat de Pooi-

fche fchatten , langhs den ouden wcgh , eerder

weder naer Nieuwburgh , ofnaer Dufleldorp

fouden w^andelen, voor foo veel als hem ccn

Erf-vorftendom , meerder als een aengekomen
Kroon , ter harten fou gaen , zijnde in her eene^

een feeckcr befic , en in het ander een onfekere
~

opvolginge ; en om die felve reden fou de Har-

togh meer oplicht en forge voor fijnerffelijck

cygendom dragen, a!s voor het vreemde Pooi-

fche Rijck , dat hy buyten forge, als hem macr
voor een tijdt aengacnde , houden foude.

De Koninginne Bona , haer Soon en Doch?

ter, hoewei in Polen ghetcelt, achter 1wende,

D 3
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haddc de fchatten uyt Polen naer Italien ghe-

voert , hst Harcoghdom van Baar , haer eygene
kinderea ontvreemt. De Koninginnc Ludovi-

ca Maria , had Polen gheheei , ielfs van een le-

p.elfteel , om foo te fegt^cn (terwijl de Anguyü-
fche en Paltfifclie VolniaGhtighden , het al , cum

pulvifculo , tot het fchrapfel toe , uytfleepten)

onterft, behalven andere ftroperyenmeer.
Kortelijck , de Hartogh van Nieuwburgli ,

vondt in Polen lbo net fijn rekeningh n,ict , eii

alfoo 3 perdiderat oleum <^ operam , alle mocytca
en on koften te vergeefs aengcwendt. Nu komt
hier de Prins van Condé op het Toaecl.

De Prins van Condé

Was aengenaem , ter oorfaeck van de glie-

Voor- heugeniffe ran hunne gewefene Koninginne
^'j^^j"" doorluchtigh in oorlogen tw overwinningen

Vranckrijck hier dooreen Vriendiane van Pil-

len , en bequaem om hun veyligheydt , voor er.

tegen alle buyten geweldt te verdedigen Men
achteoock dat'er veel in het Hof, en het Leger ,

aen hem verbonden en verfchuldightzijn.

Hierop vallen oockdefe, en ibodanigebc-
denckingcn.

Hy waer te minder aengenaem , ter oorfac. ":

•Redenc- van de Koninginne felfs , om wiens wille,
kingen fich te aengcnamer fchatte te zijn , die door h.

.

opdefei, byfondere deugden , aenfienlijck en treflijck b:--

faemt , maer de ftaetlaftig, en wit meerder, al-;

een Vrouw geweeft is ; als hebbende een groot :•

fwier van hecrfchen , en alles over hoop te

werpen. In der daedr , fy oordeelden geen kle\ i.

wcrck met hacr gehadc te hebben.

Gelijck Vranckrijck , in een (lecht gerucht by

de Polen was , alfoo was de liefde tot iat Rijck >

by de Polen oock feer geringh j als het wclckc
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«y dat treurfpcl van hunne ellenden enjamme-
ien , verfchuldight waren : De forghloosheydt

der Polen over de vrede met Swedcn , daer op
de onverwachte uytbarftinge tot den Oorlogh ,

het beftandt van Stumdorf , door de Franfche

JMediatie gcmaeckt en beveftight , foo llechte-

lijck ghehouden , en foo fchendigh verbroken

:

De Poolfchc krachten in de voorgaende flagh

by Warfau , foo merckelijck verfwackt. Foflè-

vitski , met de Blom van de Littaufche Ruytery ,

by Tykocin , en Lubomirski , met de kracht der

Lanciers by Cracouw lbo mishandelt. Veel
maenden achter een , by Warfau tjen Leger fon-

der nut gehouden , entei^laf ij^r^^heheel ver-

ftooven. Het af-wijeken dv^r %5voodfchap-
pen van Groot-polen , Vol»^aTj|,iieii Ruffie

,

een weynigh voorden ftrijd^K)@g|ilaten, alles

onder een fchoonen glimpeitó^paem van vre-

de door Davecourt , Gefant van yrtucjkxijck

,

bedrieghlijck voorgeftek , voorts de Rertuncia-

tie, voor alle andere dingen, van Pruyflen en
Lijflandt, daer door te wege ghcbracht ', en ter-

wijl hy den Polen dat van het hert bindt , de

verlengingh van den Vreden-handel > en ondcr-

tuffchen dat tYaemgevoeghde met de Sweden ,

Zevenbergers , Cofacken , Walachcren , Hon-
garen , Moldavicrs , en al der naburige Barba-

ren inval in Polen. Het openbaren van de Re-
den, waerom de Mofcoviter met de hoop van
de Kroon opgehouden én gelief-kooft wordt? en

die des felfs Gefantcn tot Regensburgh , foo

trouwlooüijck van den Franfchcnter handt gc-

ilelt , alleen om den Polen fwart te maken. Vor-
d«rs het ontbieden van den Keurvorft van Bran-

dcnburgh tot Bidgoilia , en daer het vernieu-

wen van het Vclavifche Tradaet , in nadeeliger

termen, als voor heen. Het vervreemden , en
f. D 4. af-ftacn
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af-ft«en van PruylTen , en toeftaen van Lauen*

burgh, BitoWj Élbingh , Drahim, foo ver-

quiftigh als verderffelijck : De ghefochce twee-

dracht , tufiTchen het Huys van Ooftenrijck ea

Polen j het mishandelen van des Key fers Leger >

by Thooreni hetvertreck vandeConinginne

van Berlijn. Het heymelijck fenden van Voin-

fcius naer Bruffel , en van Fantoni naer Parijs

,

door de Mcdiatie der Franfchèn , ^ui aUvdJ^an-

tes aliudfedentes dicunt , heet en koudt uyt eenen

mondt blafen, deSweedtfche faken, door des

Coninghs van Sweden doodt, hoewel verbro-

ken 5 in d? Olivenfche TJacStaten , weder te bo-

ven gebracht.^ Vorders het ghedurigh en onher-

ftelbaer véi'fiès^fji Lijflandt : her uyTfluyteia

van den C^oniï^ivan Deenmarcken, FooKch

verwant', «5?f'-|et Traftaet van Oliva, voorr-

fettino;e VJlneeiï^Opvolger , noch by bet leven

,

en buf'^eïj"kèr[tiiire van den Coningh van Polen,

en by mahp^el van defignatie , van een Opvolger

óY de Landtsdagh , die uyt name van het Groot-

hartoghdom van Littauw , verderflFelijcke en

icheuringh dreygende Manifeftatie , ofverkla-

tinge , die geweldige raedtflagen , verdorvcne

en omgekochte Rechtsboven.

Die loofe Deputatie van den Adel , dat ver-

bannen van een treflijck Burger , en des felfs , ea

al fijne voorfprakeu onbermhartelijck af-gefla-

gen ootmpedigheydt. Die Inlandtfche beroer-

ten , die twift der Staten , die borgerlijcke op-

roer j door tuflchen komen van Andreas Trze-

biski, Biflchopvan Cracouw, ten naeften by

bygeleght, en daer na weder opgehaelt, en toe

den volgendtn Somer toe opgeblafen. De in-

voeringe van het Littaufche Krijghs-vclck , tot

in het ingewandt van bet Rijck , ér tognataqne

(Ufminmarma» vrienden wapenen teghensmal-

kajnderen
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kanderen aengehitft, de Regimenten foorcu-
kelooflijck verfpilc , de oudcfte. Soldaten van
het Rijck , die («o menighmael af-gebroken by-

een-komflen , dat fchrickelijck invoeren van
valfche Munten , loo veel eygen hoiFelijckc ge?

breken ingevoert. De macht van een gemee»
ne en vreemde Vrouw ^ het af-ftaen van het

Rijck , de verwantfchap voor den Vorft van
Nieuwbiirgh , en duyfent andere kon ften meer
wierden geoordeelt en vaft geftelt , uyt de fmit-

fe van de Franu.hc Onderwroeters voort gekor
men te zijn. Meii had daer oock een vaft ver-r

Wouwen , dat de Foolfche faeck van de Fran-
fchen 5 by den Crimmifchen Tartar mede veri-

handelt , en het werck aldaer tegen die Kroon
befteken was, en felfs eenige wilden feggen,
dat men meer Franfch geit in de handen der

Tartaren fagh , als de koophandel hen konde
geven.

Lombre Franfch-ghefant , had den ftrijdt van
Prag , by Warfau aengcftoockt, verbitterende

den Keurvorft van Brandenburgh , door een
ontijdelijck aenbrengen , namentlijck, dat de
Polen tot een byfondere onderhandelingh met
den Koningh van Sweden alleen genegen wa-
ren , en hy Brandenburgh als een Vaflael uyt d^^

Tradtaten gefloten fou worden , en die uyt be-
vel van den Coningh enden Racdt, eerftop
fijn knien vergiffenis vatt fijn weder(pannig-
heydt fou hebben af te bidden , het wclcke
de Ceurvorftj als de voorname oorfaeck van
fijn aenhangh met Sweden » den Keyferin fij-

nen brief toegefchreven , en tot Bidgaft , in te-

genwoordigheydt van de ConinginnC verklaert

hadde. Maer het was noyt opentlijck gefeght <%

en ofbygeval , uyt hevige driften van fmart> een
onbedacht woordt Korycinius , 4ea Rijcksj-

D 5 Can-
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Cancelier in het byfonder mocht ontvallen Zijn

,

foo was het evenwel het werck van een vriendt

en Middelaers geenfins , terwijl de Heyren nu
genoeghraem tegen malkander ftonden , en de
raferny van den Oorlogh als op het hooghftc
was, door fulckdemoedt de wapenen van den
Keurvorft te verbitteren , en te tergen. Akakia

,

en andere roervincken van de Franrchen> willen

hier wel geeftigh onder te fpelcn , en oly in het

vyer te werpen , op dat Sweden te fterckcr door

den val van Polen , het Huys van Ooftenrijck

te gemacklijcker verfwackcn » en Vranckrijck

vervolgens het felve onder de knie krijgen

moche.
Sy hadden oock de Poolfche gheheymen

,

door Trabuc ? San Martin , Radulnoyers » en

andere foodanigh gheopenbaert , dat de arme
Polen nacht en dagh in geduyrige onruft , en

groote quellinge zijnde, of vermoedende, of

vermoedelijck vriendt noch vyandt wiften te

onderfcheyden. Dewijl het geheele Hof nu al-

reedts t'eenemael Franlch geünt was.

Vranckrijck had oock dat verbondt met Swe-
den , foo hmderlijck voor de Poolfche Kroon .

in hec jaer 1061 tot Fonteynbieau , door beftie-

ringh van den Grave Tot ghemaeckt , dacr de

felve belooft heeft , dat de Sweden voor Franfcli

geit een Heyr van izooo Koppen werven
Ibuden , om in Polen de verfekeringh vau

de verkicfingh voor de Franfchen , onder den

naem van Prins van Condé , vaft te ftellen , daei

alreeds het grootftc gedeelte van den Racdt van

Polen mede ingev/ickelt was ; maer het was een

geluck van Polen , dat dit verdragh daer na den

•Swcedtfchen Raèdt niet heeft willen aenneraen

,

en de Rijcksdagh in Polen quam met onorder

l,t fcheyde» , en dat grootfte ghcdeelte van den

Racdr

.
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Raedt , door het oproerige Krijghs-volck , ge-

lijck de Ajax van den Keyfer Auguftus in de
fpongie gevallen , en uytgewifcht is. Wederom
hadden de Franfchen den moede ghenomen,
den Sweden op nieuw te nodigen , om met de
wapenen het belluyt en den aenhangh van het

Poolfche Hofte verdadigen , omtrent het welc-

ke de Franfche Gefant , Monfr. de Pompone
in het jaer 1666 geen moeyten , noch arbeyt ge-

fpaert heeft , alles op het vertrouwen en verfe-

keringh van de Renunciatie des Koninghs , Jo-
han Cafimyr, maer het heeft den Sweedtfchen
Raedc , gclijckfe fchriftelijck vcrklaert hebben,
niet goet gedacht : feggende , Dat het voor Sv>e-:

denfeer ongelegen quam , het gevicht van den FooU

fchen Oorlogh op hunnen hals tehalen ^ de preten-

derende Vorfien , met het gantfche Rijck , teghens

fich op te maken ; alhoewel de alderchriflelijckjie

K-oningh fijn Guarantie , doch van Franfche en ver

te foeckene Troepen i>elooft » fou evenveel de faeck

joor Swedenfrooer en volgevaer zijn , het waer hen

ongeraden , hun tegenrpoordigh gherujlen flaet , en

kracht van het gantfche Rijck, niet om hun eygen ,

ptaer eens anders Interefi en voordeel , omde faetk

van een Vriendt voor teflaen , fiaende de minderja-

iigheydt des Koninghs , fojtder kenni/fe en toeftandt

da Standen , infuUkefekere en ejndeloofè beroerten

,

oorlogen en moeyelyckheden in te vptckelen. Daer-en-

hoven hadmen van de Fotlfche Standen tevrefen y

dat kebhende eefimael door des Koninghs affiandt

,

nieuwe vryheyt tot verkiefingegekregen , defelve te-

gens de verwachttnge van het Hof , foodanige din-

gen voortfetten , die niet alleen des felfs meeninge

t'eenemaeltegen , maer oock de Perfoon des Konings,

en der Koninginnegevaerlijck zijn mochten. Echter

rpterdt hefloten , dat Sweden welkeen grooten af-

keer van het werck hadde , behoudens dateer een

veyliger toegh aengewefen wterdt, Vranck-
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Vranckrijck hadde oock in de Keurvorftelijc-

ke vergadering!! van het Roomfche Pvijck, fich

niet ontficn onder de oorfaken van tegenftant

,

aen defe Leopoldus , om tot de Keyferlijcke

Kroon verkoren te worden, mede byte bren-

gen , en de Keurvorften en Gedeputeerden der

Staten , voor te houden , dat de Hulp-troepen
den Polen toegefonden , als de oorfaeck van den
verweckten Oorlogh , en het fchenden van de

Duytfche Vrede waren ; en den Koningh van
Hongarien te laft te leggen , dat defelve den Po-
len hulp en byftandt toebrengende , het geluck

der Sweden weder houden , en fich in den Pool-

fchen , Mofcovifchen , Tartarifchen , Zeven -

berghfche, en Ukranifchc Oorlogen ingewic-

kelt hadde , ghelijck oock de volmachtighde
Plenipotentiarifen en Ghefanten van Vranck-
rijck , de Heeren Grammond en Lionne , door
hup Memoriael , met eygene handen ghefchre-

ven , en overgelevert, dat men den felven Ko-
ningh van Hongarien, tot fatisfa€tie en voi-

doeninge, op de Sweedtfche Gravamina en
fwarigheden dwingen foude , verfocht hadden.

Wat was dat anders, als den felven dooropcn-
baer ghefagh van het Rijck , tot herroepen van

fijne Hulp -troepen te dwingen , Cracouwdcn
Sweden weder in handen geven , en geheel Po-
len weer en wapenloos j de vyandtlijcke Wape-
nen over re geven.

Carafter Jegens den Prins van Condc , foude de ge-
•«n negentheydt in Polen fooonhebbelijck niet zijn.
poodc.

j^jjgj. ghelijck ghy Franfchen,behoudens u broe-

derfchap, een furieufe drift tot fchrijven en
fchenden hebt , een gelchrift aen yemant van de

Grooten in Polen gcfonden , heeft aldaer by die,

en al de reft h^bverige van liefde om geftoten ,

of uytgebluft. Dit fchreefhy van hem , dat hy
fclfs
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fclfs nu by de Franfchen van een uytgediende

,

verteerde , en den Polen gheenfins voldoende

kracht , en dapperheyt gehouden wicrdt > dat

het met hem was

Stetft llium^ 'tngent

Gloria Dardanidum. Of
Et nits ali^uod nomen'jue decujque

gefjimus,

Wy zijn eertijdts wel wat gheweeft , maer
nu , &c. hy was door al fijn arbeyden en onge-
macken , gebroken , door de gebreken van fijn

jeught ontfenuwt , van fijn beenen verlaten •

gev/oon in een Stoel gedragen te worden , en
had van fijn oude dapperheydc, niet anders als

den naem en roem behouden , 2ijn eertijdts

bloeyend lichaem was niet foo feer door den
ouderdom , als door fijn ongebondenheden af-

gemat. Hy was een Mars in den Oorlogh , maer
een kindt in Staets-faken , ontfacchelijck in dca
ftrijdt , maer belacchelijckten Hove ,- vaerdiger

en dapperder té* handt , als in den Raedt , maer
voorde reft, weeck voor niemandt in godde-

loosheydt tegeus Godt , ondanckbaerheydt te-

gen fijne Vrienden , en driftigheydt tegens een

yeder. Defelve onbekende leyde hem mede te

laft, dat hy foo woeft van leven was , dat hy hem
noch noytgebieght hadde , dat hy by Prins Rad-
zeviel een groot Cakrinift tot Parijs te gaft ghe-

weeft , en op een Vrydagh met hem vleefch ge-

geten hadde , dat hy felfs de gheheele Chriften-

heyt, als nu foo veel en wy oudt xijnde verachte>

en oordeeIde«dat men een heel nieuwe Godts-

dienft behoorde op te rechten ,
gelijck hy felver

wel foude hebben gefeght : dat hy fijn trouwe te-

gen verfcheyde groote Vrouwen van Vranck

njck niet bewaert hadde

,

den Hartogh van
Bouillon

,
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Bouillon, en fijn Broeder de Turenne, fijn ge
trouv/fte Vrienden , felfs ultra aras ^ aen geenc

zijde den Altaer verlaten hadde , dat hy een vait

feftelt befluyt van den Franfchen Raedt , om de

/lazarinianen uyt te feggen verfocht hadde , en

delclve fulcks weygerende, door fijn cp-ghc-

maeckten , het Paleys felve foude hebben willen

doen aenfteken , dat de Aenleyder daer over ge-

vat en opgehangen yvas , fondcr evenwel , uyt

vreefe voor des Volcks muytery iets te melden ,

dat men hem , niet foo feer uyt gunft tegen fijn

Perfoon » of uyt liefde tot de Staet van Polen ?

als om hem , uyt het Franfche Rijck en Hof
quijt te zijn , focht voort te fetten , dat hy de

Franfche Oorloghs-tucht gewoon , noch in die

van de Polen een Leerkindt > als die öp een ge

heel andere wijfe gevoert wordt, Hond te fullen

zijn , dat fijnen aert t'eenemael een af-keer van

vrede hadde , fonder dat hy evenwel tÖt Oorlo-

gen feer bequaem zy , dat indien men hem tot

Koningh verkoor , het fou zijn , honum militem

ferdtdijiis , malum Regem creafiisy ghy hebt een

goet Soldaet bedorven , en een quaedt Kohingh
verkoren : dat voortis /pes ere/centis Juli j de

hoop van den Soon van ghefeyde Prins, den
Hartogh van Anguien , den Polen niet moefl:

bedriegen , zijnde fijnen Vader in fijn ghebre-

ken 5 maer geenfins m fijne deughden gelijck ;

vol van ydele roem , endoor fijn laetdunckent-

heydt , het Hoffelfs feer hatclijck ; en dat men
te vrefen had , dat hy door het erf-quaedt fari

fijn Moeder , mede wel tot fotternye mocht
komen te vervallen. •

Wie die gene nu magh zijn , Tros "Rutuhpv» ,

Havus an OEdipus , albus an ater , is onbekent j

ma^ niet defe , die in de openbare vergadering^

tot Warfauw derfde feggen , non ejfs cvm Deo qui

i favet
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favet CoTidao , dat hy niet van Godt was , die

Condc begunftighde , en defe waren felfs niet
J^°*"^^j^"

genoegh,om de roem van defen moedigen Prins condc.

onder de voet te werpen. In tegendeel warender
ilie in fijn voordeel derfden fchrijven , datCon-
dé treffelijck in den Oorlogh , en door lijn

kloeckmoedigheydt , en andere voortreftelijcke

gaven , tot de Scepter en de Poollche faken te

beftieren bequaem was , voornamentlijck om
de Oorloghs-macht in goeden Handt en ordere

te Hellen ; maer fijn Franfche Medcgefcllen fta-

ken <ie Polen op den borft , wekkers menighte
van een bekende ongebondenheydt , wreedt-
heydt en trotsheydt, weder opeen nieuw het

PooUche Hof ftondieii te overftroomen ) die

vierige en driftige geeftcn , en die maximen van
Vranckrijck waren niet na den aert der Polen ,

noch na de gedaente der Poollche Regeeringe.
De Polen ftemmigh en byfondere Vrienden

van welftant en wclpaflèntheydt , fouden fich

tot defelve niet wel konnen voegen j noch ver-

dragen dat hun dappere daden den Franfchen
wierden toegefchreven. Mieiitzki eertijdps een
voortrefFelijck Vclt-hecr , had in het Socolenfi-

fche belégh een Hongerfchen Stalmcefter ver-

worpen , om dat de Koningh Stephanus de dap-
perhcydt van fijne Hongaren al te hoogh roem-
de. Men wift in het gemeen van het feggen, van
een Frans-man te fpreken , die het Hofvan Po-
len volghde , dat de Polen dapper en kloeck-
moedigh genoegh waren , alsfe een Frans-man
tot hun Overfte hadden. Het ftondt te venwach-
ten , dat de ftoutheyt der Franfchen in te fchrij-

ven , wat hen in de gedachten fchiet , het Rijck
^^an Polen onder de Leen-gocderen van Vranck-
rijck fouden ftellen, en dat die van de Sorbon-
ne j het felvc fouden beomfchrijven en definië-

ren ,
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ren> de Parlamenten ftaende houden , envail

ftellen» daerdoor de Regeeringe van den Ko-
ningh Hendrick , en den Prins van Condé , in-

dien hec die te beurt viel , of door den Fiaitogh

van Nieuwburgh , de alderchriftelijckfte Ma-
jefteyt, tot de Poolfche verkiefinge macht liad-

de. Men las tot Parijs een Frans gefchrift : Re-

chrfes des droit de la Coürine de Frame ghenaemt

,

daer niet alleen op Polen , maer oock alle ande-

re Rijcken , belacchelijcke Rechten , in voor-

gheftelt worden , met welcke dingen foo veel

echter wordt te wege gebracht , dat de Franfche
hoogbrhoedt , te driftigh om alles ten naliwften

te onderfbecken , foodanige leuren te lichtelijck

geloof geeft, en daer door fich felven te onver

draeghlijcker maeckt.

M. Q. Monfr. Monfrere , de Franfchen heb

ben u den koeck niet wel ghebotert , dat ghy
foo tegens hen in leght.

Merc. lek hoop immers Monfrere, dat gy wel

onderfcheyt kondt maken , wie hier de Scghs-

man van is , en oordeelen dat ick dit alieenigh

by-brengh , als iets hetgeen by de Polen , om-
trent hunne Verkiefmge in achtingh ghenomcn
wordt.

Ptf/f. Laet ons flechts voört-gaen, onfe Broe-

der de Galand, lieeft daer öngelijck in , het is

feker genoegh dat de Franfchen ghewoonzijn ^

hunne Koningen tot Goden te maken , en geen

tevoelen als van fich felven , en hun Rijckte

ebben , als of de Franfche Kroon geftelt was

,

om over alle andere te heerfchen ,
ghelijckfr

trouwens oock met'er daedt ghenoeghfaem be-

toonen. Maer laet Mercurius voortvaren , in-

dien het hem gelieft , defe dingen zijn alfoo ver-

werpelijck niet , en geven al veel licht in de fa-

ken van Europa.
Merc. Sv
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Merc. Sy achten voorts , dat al degefchillen ,

vyanden eii oorlc^en die Vranckrijck hadde >

Polen mede aen-gcnayt foude worden , daer

Condé door heymelijcke contradten en open-

bare weldaden ,
(waaronder die van defeErwee-

linghen bevorderingh tot de Kroon , geen van
de minfte foudezijn) al het befluyt , indien nicc

het bevel van Vranckrijck fou ontfangen , en d«
Louvre den Raedt-kamer van WarlaudeWec
fou komen te ftelleii.

Coiidé vorders was getrouwt , enfulckswai

niet na de Wil en fin der Polen , foo toen, als nu,

dewijl fy toeil het ooge op een ongehouwelijckt

jongëlingh, die door eennieuw Houwelijck,
een gunftigh huys en volck vbor de Poolfche

Staet, fou mogen opdoen, en fijn Rijck daer

door verflërcken, en oock nu ten aenfien van de
belangen van dé Koninginnen hadden, gelijk al-

toos bock de Voor'ouderen ongetrouwde Vor-
ften, tot Koningen hadden gefocht te verkiefen ,

ghelijck aen Henricus , Stephen Battory , en Si-

gifrnundus te fien was.

Dat Condé veel vrienden in Polen fbu heb-

ben , was dit waer , dat fy hem foö gunftigh niet>

als hy wel tneénde 5 maer eerder feer bitter tegen

hem, en die van fijnen aenhangh gemoedight
waren. Condé door fcherpe woorden van fom-
iTiige ghequetft en aengetaft , heeft het felveiti

Marmer gefchreven , en ftondt fulcks niet feer

lichtelijck te vergeten , en om defc felvè oorfaelc

mistrouwen en haten fy hem > volgens het oude

én bekende fpreeckwoordr , proprium humani in-

gevit ejfe , odijfe quem Uferts , dat het den Men-
fchen eygen is te haren , die ghy misdaen hebt.

Maer de alderchriftelijckfte Koningh , heeft

na dat hydoor het Bcrüjnfche Contraö:, af-

Hant van de Yooirtfettinue en gunft van Condié j

£ by
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by Keur-brandenburgh ghed'.icn h^dde ^ al fijn

bevlijtinge en drift , tot den Hartogh van Nieu-

burgh glwkeert. Wat voordeel Jou Polen dao

vandefen Koningh kennen, toekomen , inaien

de Catholijcke Majefteyc , de handt fijn geluck

en ver kiefinge foude willen onttrecken ? Hy ial

geen geit voor niet geven , en dcor die vrywilli-

ge plicht tegens Condé , foudenfyden Koning
van Vranckrijck niet verbinden , alleen de af-

gunft, het misvertrouwen,felfsoockde vyandt-

fchap , der naburige Princen , des Keyfers , des

Koninghs van Sweden , en des Keurvor ften van

Brandenburgh , fou hunne winft , voordeel en

Voorlandt zijn. Het ware te wel bekent, hoe

bekommert de Keyfercn Kcur-brandenburgh

over defe gunft van ons Hof, en de ghcnegent-

heydt der Ingcfetenen geweeft zijn , en met wat

poginge , driften , en geit fy het werck der vcr-

kiefinge van Condé , nu tot fijn vereyfchren top

by na gebracht , door middel van hunne Bedie-

naren , d'Ifola en Overbeeck hebben om verre

geworpen.
Sweden felver , hoc feer oock aen Vranck-

rijck verbonden , kende met geen goede oogen

,

defen aenwas van de Franfchc macht , en Con-

dé in fijn naburige Throon fien , en de Keyfer

achte het minder verlies, fooveel Milliocnen

quijt te zijn ,alsConci<? of fijnen Soon , tulïchen

Opolia en Ratibor , te dulden.

M G. Is dat eyndelijck daer mede gedacn ?

Men. Wel ja , de Prins van Condé aengaen-

i^c , my dunckt dat dit u niet feer lieflijck in de

ooren kHnckt.

M G. Klincken of niet , ghy feght , offy Po-

len feggen daer alle dingen , die foo heel v;

met den aert der Franfchen 'niet quadrercn , ea

over-een-komen , ick wil wel belijden , datwy
al
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al een weynigh trots zijn; maer. wie heeft ved
over onfè wreedtheydt re klagen gehadc ?

Paf<j. Laet u dat foovreemc niet voorkomen
Confrère , fy hebben die loflijcke Reputatie , by
ds Italianen » en die fuUen die van hen hou«*

den , foo Jang'er hoeckeri zijn , die hunnen han».

del in het Rijck van Napels en Sicilia fchrij ven $

d^erfe trouwens oock met die felve muntbetaelt
zijn , dewijlfe alopeencn ayondt, ghelijck de
Siciliaenfche Vefper wel. bekent is, capot zij»

gemaeckt.

M, G. W^s dat dan oocl^ geen wreedtheydt
van de Sifilianen ?

Pafèf. Het wa^ een gerechtigd wr^eck , tegen
die geenc i die hen foo j^nan^erlijpk mishandel
deri.

M«r(. pat was in der daedt Ajyreedtheydt , het

geen my tot Parijs op die Konjncklijcke Bruy
loft , en by ghevolgh in anderq Steden j op foo

veel onfcbuldige en onnofele Burgeren , en ey-

gen Ingefeten gepleeght heeft.

M. G. Pat was een ftuck , d^ de Godts-<iienft

raeckte.

Pa/q. Soo ftaet het oock jen het Roomfche
-Hof t.e boeck j en het^theple treflijcke werck f

ia het Paleys van het Vaticano fccr heerlijck ter

Cc'uwiger gedachtenis af-gemaelt.

Merc. Sy behoordeiji der Franfchen tröfïijckc

jdaden in Hoüandt., onder het b.eleydc van den
naader barmhertigheydtgcbooren Luxenburgh
gepleeght, daer by ghevoeght te hebben 5 dan
))ad wat werck fijn volkom en ledefi gehadt , daer

in der daedt dingen gepleeght zijn, diehethayr

te berge doen rijfen, aen dieie hoort. Laet ons
dajer foo veel niet van ophalen , het wcrck is

veel te wel Jbejcent , en om rondt te gaei) , men
iioudt JW 4991 geheel Chriitenrijckj'de Fran-

' * E * ' fchea
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(ciienal voorötn Volck -jjans PitU, é^/antPoy.

M.G. lek wilde daer wel wat beter van hoo-
ren.

Merc. Dat fal u ghebeurell> geeft my flechts

een weynigh tijdts.

M. G. Ghy hebt ons al rtneer dingen belooft j

tnaeir ick viTeefe , dat het eene , met het ander in

de loop blijven lal.

Merc Hoe het met die andere dingen gaen lal,

ftaet de tijdr te leeren j maer van den oprechten

«n vromen handel der Franfchen , en van hun
ongegronde rechten en prxtentien , diefe op de
geheele Wereldt maken, en voornamentiijck

op Hoc^h-en-Nederduytflandt , verh'^opick u
evenwel , hier na wat te feggen , foo veel de tijdt

en mijn kleyne kenniffe toedragen wil, wan-
neer ick met defe Praetendanten van de Pool-

Iche Kroon (al gedaen hebben.

Paf^. En als ghy met my oock een ey tje fult

gefchilt hebben , en een feccker Liefhebber fult

beantwoort hebben.

Merc. Wat Liefhebber , en wat beantwoor-

den , Broeder Pafquijn ?

PaJ^. Sulck een als u reverentie , en uwen
Schrijver van den Bos, geen kleyntjeteflinge-

ren valt , en u beyden Mercurius en Mercuna-
lift , foo heerlijck roskamt , dat het fta feyt. G y
leghr al en praet , en fchrijft en wrijft , en denkt

niet dat'er al meer gauwe Luyden in de WereldtJ
2.ijn. Bafta, ghy lult genoeghte kauwen hebi

ben, gaet flecns voort , met het geenc ghy aen-

ghevangen hebt, ick fal u daer na niet verlegen

laten.

Merc. Maer hoe komt ghy daer aen ?

Paf^. Vraeght dat eens, ghelijckof mijn Ju-

ïifdiótie , de geheele Wereldt niet over gingh.

Mae^kt gy maer een eynde van dcfcfa^k, en
daer
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dier na ftiUen wy malkapder eens leercn > wat

een harck is.

M. G. lek verlangh daer mede na , maer eerfl:

moet ick eens hoorcn , wat Ipeculatien op den

Prins van Lotharingen vallen.

Jilerf. Carolus Hyacinthus , Prins van Lotha-

ringen , is vry en ledigh van alle Buytenlandt^

Iche Bevorderaers , voor tegenwoordigh van alle vooi-

middelen niet te groot , maer wordt gelooft al- dceien

leenigh door fijnen Oom , den Hartogh vap
J^j'^^'"

Lotharingen, door het aeptellen van eetvige^gj, l,,.

Millioenen , onderftut en gheholpen te fullen ihatin-

worden. B^"-

Op defe Vorflqn , vallen dek bedenckingen,

niemant van al deCandidaten en Praetendanten,

had fulck een gevoelen by de Polen , van op-

rechtigheydt en fuyverheydt in het Roomfchc
gg^enc-

geioof , als wiens leere noyt door eenige nieu- kingen,

wigheden befoedelt of befmet is gewetft. Sijn

huys was feer oudten Konincklijck, en telde

haer af-komft van overduyfent jaren , felfsby

de Polen worden de heyligc Oorlogen der Lo-
tharinghfche Vorften , in hun talen en veerfen

gefongen. Carel toonde oock j niet om daer

door fijn eyfch op de Poolfche Kroon te ma-
ken , maer tot fijn eer en bewijs van fijn Liefde

tot het Poolfche Volck , van fijns Moeders zij-

de , van Jagello gefproten te zijn. Want Anna
de Dochter van Uladiüaus Jagiellonicus, Co-
ningh van Htngarien en Bohemen , Nichte van

den Koningh Sigifmundus de eerde y of fijns

Broeders Dochter , heeft by Ferdintndus de
Eerfte, Keyfer, uyt het huys van Ooftenrijck

een Dochter gebaert , defe de Huysvrouwe van

Wjlhem Hartogh van Mantua , heeft Vinc^n-
tio Mantuano nagelaten , defe heeft een Doch-
ter Margariet genoemt , geteelt , dewelcke met

*

E 3
Hen-
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Hendrick , Hartogh van Lotharingen getrouwe

geweeft , en Claudia den Moeder van defen Ca-
rel Hyacinrh geteelt heeft. De Vaudemontii
(het gheen fommige hem in vetTninderingen

hebben willen tegen werpen) of Princen van

Vaudemont , zij-ja de felve met de Lotharirgers

,

en een tack van feen heerfdhende Stam. Het wa-
re oock een gewoonte onder de Hartogen van
Lotharingen , de Eerft-gebcforenen van hun
kinderen, Hartogh van'Bar , en de tweede van
Vau4emöhc'te noömen. Nu voor het laetfte , de
twee Broeders Carél de Oofn , en Francifcus de
Vader van defen Vorft , hebben de twee Lieifte

Sufters getrouwt , den wekken het erf-<ieel van

Lotharingen behoorde , hadden hun huyfenen
iamilien vereenight, en hetgantfchcHartogh-
dom , met Erf-recht , als eenige Erfgenaem

,

idefen Carcl Hyacmth erweelt.

Gelijck dan nu de tijden xijn , flibbcrigh door

vermoeden, enfeerlichtaf,. of toe te trecken

,

fcheender geen ftercker beweegh-reden , tot fijn

l)evorderingh voor defen Prins te zijn , als van
alle Buytenlandtfche Bevorderacrs , fich-owt-

^
bloot te vinden , daer door vonden de Polen ge-

* legentheyt, en een ruymen open Velde, om
ten de geheele Wereldt te tooncn « hoe gaerne

fy vry en ongebonden , uyt eygen bewegingh

»

eri allen ter achtinge Van de dcught , een Ko-
ningh voor Polen verkiefeii , en de andere te

kennen gheven , hoe af-keerigh fy , van alle

vreemde aenmaningen en bevorderingen zijn

,

en volkomentlijck die gèene , die aldus hun be-

vorderinge foeeken , uyD-fluyten.

Soodanigeo Koningh, uyt eygen bewcginge

der Polen verkoren, en een Wcrck-meefter

van fijn eygen geluck z^nde , fou weten en be-^

J;:^l)nen, dat hy dedeughcen de Mannen alles

ver-
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verrchuldighc zy , en aen geen Keyfer , Koning
of Verft iets verfchuldi-i,ht te zijn ; en dat hy
niet de verdeelde , maer volkomen genegent-
heydt van fijn Volck beüc ; dat hy voorts de on-
fterflijckheydt van fijn naem op de gbemecne
wcUtandt , en fijn treflijcke daden hebbe t«

bouwen, en fijn oogh in het byfonder op geen
eyi^en of vreemdt nut te flaen , dat hy by tijdts

hebbe te overwegen , dat daer fijn Vaderlandt ,

dacr iijne Huys-t!,oden en Stoel lijns levens is ;
dat lijne hoope fich nergens heen hebbe te flrec-

ken > maer hier in het middelpunt van haer be-
wegingen is; dat het hem te minder dienftigh
Zy , met Vreemdclin'gcn het Hof te vullen , en
füo onbetamelijck als ongelegen , de middelen
en rijckdommen van Polen , naer buyten te ver-
voeren , dat eynüelijck alles wat door den Oor-
logh verkregen wordt , nu voor een algemeen
Vaderlandt , (oo v/el voor hem als fijn Burge-
ren , «oo wel voor fijne Burgeren , als voor hem
verkregen wordt.

DnCe Prins was een Man van fes-cn-twintigh
jaren» in de volle kracht van fijn ouderdom,
en fou daer over wel haeft de Poolfche Wet
konnen leeren , de zeden van het Volck indrin-
kcn , en gevcftight konnen worden , door het
bywoonen dor Rijcka-dagcn en Rechts-plegin-
gen , gheoefFent door het voeren der Oorlogee ,
en door het uyt-ftaen van verfcheydene wiflei-

valligheden van geluck en ongeluck , tot den top
van ondervindinge konnen ghebracht worden,
Vorders nemende een Gemalinne , uyr het huys
van Mofcovien, of (hetgeennu treflijck plaets

heeft) uyt het Huys van Ooftenriyck , fou fijn

Konincklijcke Stam feer konnen beveiligen

,

en alfoo allen na yver van de Huyfen van Oo-
ftenrijck , en Vranckrijck (hoewel omtrent

£ 4 dit
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^it laetfte voor tegenwoordigh wel andere ghc*
jachten plaets fouden grijpen) onrgaen. Hy ibu-

de de Polen in geen fedtien, (maer tegeiiwoor-

digh wel in een Oorlogh) Guarantien , v^rfcke-

ringen , of andere diergelijcke verbinteniflea

en banden inwickelen , aen welcke fwarigheydt

de EXiytfche Vorften vaft , en derhalven fich 1'el-

ven nauwelijcks machtigh waren. MetdeNa-
geburen , fou hy noch over gunft , noch haec

,

(ten ware met Vranckrijck) iets te fchiften of te

fchaffen hebben: Eyndelnck, door een Jongh
en fris Koningh , fou de roolfche Arent weder
nieuwe Vederen krijgen , en het feggen van
Keyfer Carel de Vijfde. Juvenum ^Jfejortunam ^

dat de Luck-godinne een Vrouw is , die de Jon -

gelingen bemint , gelijckfe alle doen , bewaer-

heydt werden.

Dc(e Vorft , hadde nu onlanghs in den Hon-
garifchen Oorlogh , teghen den Turck grootc

eer behaelt , daer hy fijn groote moedigheydt in

het aentaften , en beïeydt in bet af-keeren van
den Vyandt ghetoont haddc , en die het gcfien

hebben, ghetuyghdcn , dat hy op eenen dagh
al verfcheyde aenftooten gheleden en gegeven

hadde. Door dcfe brave begmlelen , had hy ver-

dient 5 naer Nederlandt regens de Franfclicn ,

als Generael over des Keyfers Hulp-troepen
geordonneert te worden. Menachtehetgeen-
uns , fijn verminderingh een Overfle van den
Keyfer geweeft te zijn , niet meer , als men in

den KoninghJohannesCafimyr gedaen haddc,

die onder den Koningh Uladiflaus , teghen Acn
JVIufcoviteren , onder de Grave Gallas tegen do

Sweden , en als Overfte mede van den' Keyfer

gedient had. J[n tegendeel was dat waerachrigh

,

^.arere didicit , refie mferthit , hy heeft wel Ivc-

i-ea gehoorfamen , hy fal oock w$i Isonnen ge-

bi eden.
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bieden j of militem Jufiimit ducem impUhit , hy
heeft een goet Soldaet geweeft , hy fal een vol-

maeckt Overfte uyt maken.
Van moedt , z.iel en lichaem befit hy treflijc-

ke gaven , fijn verflandc was de Heerfchappy
waerdigh , en fijnoorded, wijsheydt, oprcch-
tigheydt, beleeftheydt , mildtheydt, liefde tot

fijn Onderdanen en Krijgs-lieden , en wat an-
dere gaven me^r de Regeerders moghen beta-

men , en tot het beftieren van een vry en Oor-t

loghs- volck vereyfcht worden , vervulden in
hem de grootfte mate , ep behaelden den hoog-
ften top van eer en roem. Men wilde evenwel

,

dat d'een of den anderen Muggefifter, hem fijn

kaerte-fpeelen , cngemeenfchap met het Vrou-
wen-ghetimmcr te VVeenen, te laft fou hebben
gcleght, Seneca , maeckte van defe flagh van
JMcnfchcn, alienavitaCenfores ^propriaho/ies^
publhos padagogos 5 Aentekenaers en Schatters

van eens anderg leven, Vyanden van hun eygen,
en Stadt of 'e Landcs Schoolmeeftcrs ; defe van
fynent wege , noch de Polen i wilden een Vryer
var^ de Poolfche Kroon , in fulck een nauwen
Goudi;-fchael niet eens gewoogen hebben. Een
Jpngelingh mochte wel eenige vrydoin hebben,
en gioote Hecren mocht men nie? alles onthou-
den , en een Koningh mocht met eerlijcke ver-

maecklijckheden en welluften , fijn ghemoedt
wel ontlaften , hoewel niet ontbinden , of ver-

flappen. Het ware des felfs doen , aciem inflruere

<é>' convivium parare , een flagh-order teftellen,

en een Gaftery aen te richten , ghelijck eens
Keyfers feghs-woort was. Artfiippum omnis de-

rvft co/or, Ariftippus pafte alles wel. En van
dien ouden en geft:rcngen Cato feyde men , dat

hyopenbaerlijck op de Marckt met den Bal ge-
fpeelt > en op een Gallmael gedanft » en wel ter

E 5" dcgea
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deegen een roes wech gehadc had.1e, indien men
Senecaen Horariiis wilde gelooven , en dücdcfe

hem daer in hadden geprefen Dat de Vorllen en
de KoningeD danflèn en vrolijck zij i , is by den

Franfchen een eer,waeromme foude het by den

Polen een fchande 2,ijn. Alieemgh was het hen

fomwijlen fchande , datfe het niet konden , fi;e-

lijck men weet dat den braven ZamoPji , die by

den Ha-togh van Longueville , tot Parijs ter

maeltijdt , mede met de reft fijn voeten tot dan-

fen fetten wilde , maerdathy, alfoo hy fichdie

Wetten weynigh verftondt , daer wat flechtjes

af quam , het geene de Franfche niet nalieten

hem aen te wijfen , waer op Hilski Cafteleyn

van Gnicfen , tegen een van de Heeren hadde
Gefprek gefeght : Defen Heer uyt Helden geboren , en

jjjj-^lj"
den Vorften gelijck , fal u beter een Heyrleger

van za- aen voeren ,en fij n befte fprongen tegens deTur-
mofci. ken en Tartaren doen , waer op die felfde Fran-

fche Heer , wijfende op den Prins van Condé

,

den Pool weder teghemoet hadde gevoert, en

defe Prins en Heldt , voert u een Heyrleger aen

,

heeft veertigh Steden gewonnen , en kan ech-

ter wel danfen. Men hadde derhalven niets

quaedts of onbetamehjck van een vrolijck Vorft

te vrefcn, die fijn tijden van ledi^heydt en be-

figheydt wel verdeelen , en als hem de ftanr des

Rijcks fulcks toe-Het , wel eens danfen of met

de kaert fpeelen mocht.

Vorders al wat den Nieuwburger , omtrent de

Kroon hindert , daer van was het tegendeel voor

écn Harcogh van Lotharingen , en éc^e dingen

ïijn dan feer licht en g;emackelijck te begrijpen ,

die is eenoudt, dele een Jonghman , diepatt

beter in fijnen Seoel en Eet-kamer , defe op fijn

paerdt , en in het Veldt , die is met Vrouw en

ICinderen befwaert j defe k vry en ongebonden

,

dio
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aie is in foovecl Stammen verdeelt: De(e isd*

laetÜe van fijn huys, öie iseenüuytfer, defc

half tullchen een Fransman en Duytfer , die was
Buytenlandcrs ; en defe het V>okk lelfs, van we-
gen fijn verkiefingc vcricbuldigbt. Die wts in

vreemde Verwantfchappen eo verbonden inge-

wickelt, en derhalvcn hatelijck 5 defe behoudt
al lijn gunft binnen Polen , -en was derhalven

len geen Kuypery vaft. Die was verder van der
handt, dele dichter by gelegen , en derbal ven
met wcynigh moeyten , naer Cracouw te bren-
gen, alles met minder onkoften en moeyten,
van het gemeen.

Ket geit en de middelen aens;aende , daer

over bekommerden fy fich niet leer , invoegen
by hem geen plaets hadde.

Vrotinusadcenjum-t demtribui ultima

fiet.

Men fie de middeleneerft in van voren acn.

Wat dat de zeden racckt , dat fal daer na wel
gacn.

Of gelijck men elders feght , op hem niet tepaf-

£en hadde.

Ad fonitumjireptumque auri fuffragia vertunt.

De klanck alleen van't gout , heeft hier de rech-

te klem ,

En na de heldre galm , fich matight onfen ftem.

Men wil oock dat voor heen defe Vorft , den

Coningh van Vranckrijck , hem omtrent de

verkiefmge fijn hulp aenbiedende, fou gcant-

woordt hebben , dat hy niet begeerde te kopen

,

dat men behoorde te verdienen. Ondertuffchen

vas dek Vorft foodanigh , als men roept van
geit
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gek niet ontbloot ; dewijl fijnen Oom Carcl^
daer leer wel van voorfien waer , en alreedrs een
merckelijck onderftandt ) voor lijnen Neef aen-

boot, en wanneer defe Vorft » die nu alreedts

by liaertfevenrij^h jaren oudt is, quam te fter-

vcn , Ibu dat Hartoghdom op hem vervallen.

Wijders fijnen Oom Carel, fijn Baftaert Soon
groote ghenegerthcydt toedragende , fou geer?

geit fparen , om des felfs welftant en begunfli-

gingh van defen Vorft , te bevorderen,
Maer foo vorderlijck gingh het met degunft

voor Gefen Vorft , omtrent de verkicfingh met
toe , ofhy hadde foo wel , als de Prins van Con-
dé , fijn VcrachtersenTegenfprekcrs, defefcy-

den : Dat de noch levende Hartogh van Lotharin-

gen , met de eenige Dochter (forder dat'cr eenig
Tegen- mannelijck oir overigh was) van Hartogh hV-

gen op ^"ck , het Hartoghdom van Lotharingen gekn^

den hadde. Dit beantwoordenfe : Dat defe ter qua-
Vorft. der raeninge , maer van een eenige Dochter

fpreeckt, daer Hartogh Hendrick, twee Doch-
ters gehadt heeft. Nicolaea , de oudtfte met Ca-
rel getrouwten fonder Kinderen geftorvcn, en
Claudia die de Huys-vrouw van JFran^ois is ge-

weeit, uyt deweicke defe Vorft Carel gefproo-

ten isi hier (feggenfe) heeft defen Staet-weger

niet anders voor, als wijs te maken, dat ofCa-
rel fonder Moeder ter Wereldt gekomen is , of
dat de Moeder felfs twijfelachtigh zijnde ,. de
Soon derhalven fou in verachtinge, als een Voa-
dclingh of Onderftekelingh ghcrake^. Voorts
wierp men tegen : De Oom van defen Vorfi , Carel

waer de rpereUt niet anders als onder den tijtel va»
Graef van Vaudemont Bekent. Hier van is voor-

heen gefeght , dat de Graven van Vaudemont

,

in, rechte linie van de Hartogen van L otharin

gen af-dalen van de Lotharingers , konde men j

fonder
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ionder jenrant te verongclijckcri, feggen dat'et

geen geilacht , van al die geene , die tegenwoor-

digh of voor heen gercgccit hebben , in lange

Ry van heerlcben , een bloedtrechtige opvoi-

fingc, en adelijcke oudthcydt , dit Huys van

.ütharingcn overtreft ; en om dit vorder re be-

wijfcn , quam men tot de gefchiedenis , van dm
tocht naer het hcylige Landt , onder Godfri-

dus de Bullion , Hartogh van Lotharingen ,

brachtenfe de ghetuygenis van Lipfius voort

,

daer hy veel van des lelfs mocdighcydt , dapper-

heydt , heyligheydt en andere deughden weet te

fpreecken , als die een Heyr van óoooco Voet-

knechten, en'iooooo Ruyteren gevoert , ten

minften vacrdigh gehadt, en weynigh minder

daer heen gebracht had. Men werpt hem vorder

tegen , Dat de Conntgk 'vaH VrMnckrijck , hem van

/ijn Hattêghdom hrooft, en Joo de hoop van defen

Vorft verminckt heeft. Hier op %^1 niet te ant-

woorden , als blijckelijck zijnde : Voorts , Dat
Vranckrijck , volgens de Salijche Wet vafi flelde ,

dat een Dochter van haer vaderlijck Erfdeel uytge-

Jloten -was. Hier op diende , dat Lotharingen

met Vranckrijck noch deie Salifche Wet , niet

te doen had , als een eygcn-machtigh , opper-

hoofdigh , vry , en aen niemandt ais acn Godt
verbonden Hartoghdom was. Hy hadde dehe-

fcherminge van het Huys van Oopetirijck verfocht

,

Dat dede hy met recht , . als die iülcks in de
Sweedtfche en FraiuTche Oorlogen ,by het Huys
van Ooftenrijck wel verdient hadde ; Hy hadde

fiaende het Hotavelyck met fi\n eerjle Vrotem , jkb
aen de Weduwe van Santa Cruz verhonden. Die
fmet van den Oom raeckt den Neef niet, dit

was een Vlccke , die een Perfoon alleen , en
niet een geheel Huys omecren konde. De Vaut

had dt Kindtren , dit uyt dit Houweltjck voort -ge-

komen
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komentMTtn^emptttighverklairt. Ditraeckfoock
defea Vorft niet , en bleef evenwel en des te

meet , de rechte en eenigfc Erfgenaem van het

Hartoghdom : maer om dat te recht te ver ftaen ,

moet men vireten ; dat Nicolaea , de Huys-
vrouw van Hartogh Carcl , in haer uyterfte wil-

le, haren Neef, of Sufters Claudise eenigen

Soon , tot haer Erfgenaem gheftelt heeft. Met
defe uytgedrucktc woorden : lek erkenne gheen

Erfgenaem van myn Staten , als mijnen Neef, Ka-
re/ Prins vuH Lotharingen ; maer nochtans , hegee'

re ick , dat mynen Man , hetjelve , geduyrendtJt]n

leven , befittenfal. Gelijk oock in een ander In-

ftrument, de felve jonge Vorft Verklaert wort:

"Een onveranderlijcke Erfgetiaem , altoaer het fchoon

dat de Hartogh , uyt het volgende Homoelijck , met

de gefeyde tVedurwe^ mannelijcke Kindt^ren quam
voort te teelen. Men wierp vordcrs tegen : De
Hartogh hadSifijne Rjjckdommen door rovery , kne'

velaryen , verdrucken van de Nederlanden en Lajid-

Jaten verkregen , terwijl hy zelfs onder de Spaen-
^^'" fchen diende. Hier op bericht men , rarofimul<ér

Ichuir by ^"««'^ Ducem ^ bonum Virttm impleri. Dat een

Kiijghs- goct faehtmoedigh Man , en een braef Veldt-
iicdcn. overfte heei felden te famen gingen , en waer

gewichtigh , en gingh de mcnfchlijckheyt te bo-

ven , onnofeleonfchuldt , in een Oorlogs-man

te vinden, vorders indien by fijnqualijck ver-

kreo^sqe Rijckdommen , door fijn onvriende-

Jijcke gevanckeniHe in Nedcrlandt ; fijnlanghi

fitteiii in Spangien , en fij n lecdtwef^n heeft kon-

ncn boeten en vergelden , wa-renfe hem altooiS

niet te misguniien , cnhy hadfcal duur genoeg

gekocht. Hj had tot IRruffel , op eenEt-elrijden^

de , fichfelven tot een fpot voor al de Burgeren eu

Ingéfetenen ghemaeckt. Dit oordeelde men , eeii

Jliditc oaalligheyx te ïijp,hoedai?igc bcufelaryen>'
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)y groote Mannen , tot Romen , fi

leticn , Wcenen , voornameritlijë

k vaften-avondt tijden , veel geplecght wier-

nen. Catonis tijden waren nu al voor by , ^u»

^ra{entefas non videhaturfioralta agert , In wiens

by zijn , met het dartele Fecft van Flora niet

houden mocht
Maer defe Zeden-keurder, naerdathyden

Oom van defen Prins foodanigh gehavent heeft,

komt tot den Vader van den felvcii , Dat hy /ich

onder de hejchermirge i'an den Roomjchen Key/èr

tegeven heeft. Daer had hy uyt recht van ver-

wantfchap geen ongelijck in j Hy hadde van dtn

felven een eerlijck onderhoudt gekregen en genoten.

Het betaemdc de KeyferlijckeFortuyn, oóck
andere mededeelbaer te zijn , het hadde oock

johannes Cafimyr hun voorigen Coningh niet

gehindcrt, foldye vandcnKeyferFerdinandus
de Tweede te trecken > en door des felfs milde

handt fomwijlen onderftut te zijn. De Hartogh
van Nieuwburgh , weygerdc geen Penfioen of

onderhoudt , fou dat dan oock fchandelijck

voor Polen zijn , indien hy tot Coningh verko-

ren wierdt. FranQois heeft defe provihe van den
Keyfcr als een veigeldingh, voordat hy, ter-

wijl fijn Broeder tegen de Sweden in de Wape-
nen was , hy uyt fijn Staten verdreven , in kom-
mer heeft moeten leven. Alaer men leght het

lluys Van Lotharingen oock., dat bloedt vergieten

Vranckrijik , voornamentlijck de Parjjche Moort
en andere growwelen in Vran(kJtjck en elders ghe-

pleeght j als mede de Moort van den Koningh van
franckrij^ck Hendrick de Derde , te laji. Maer
hoewel al defe grouwclftucken , de wortelen
van het quaedt , dat zedert het Huys van Lo-
tharmgen over gekomen is, Wel te noemen zijn,

foo worde van de Roomkhgeünde Polen , dat

wcrck
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werck noch^ voor een yver ftuck gerekcht , cu

dac'f op vorder ghontwoordt, fulcks vooirria-

m'entljjck een werck der Guifianen gheweeft te

lijn , hoewel loochenden fy niet de felve uyt die

eygcne Stam waren , maer die van den Palts

waren wederom d'oorfaeck van die voorgaende

Bohemifche Oorlogen, overvallen,invallen van

Polen, en lichtelijck voor een g'oet ghedeelte

,

die van de teghehwoordige bcv/eegingen in

Duytflandt.

De Pyms 'Van Lotharingen , verftovdt ae Fool-

jche Tael niet , Maer daer was hy befigh mede

,

om die te leeren , Nieuwburgh was daer alfoo

rouw in , als by , Hy hadmaer het gebiedt over een

Regiment ghehadt , en pas in een tocht tegen den

Turckjtjn moeit getoont , waerfou hem die Ooriogs-

kunde van daen komen. Hier op diende : het hin-

derde niet, dat yemandt van kleyne beginfelen

opquam , en ianghs den trap van eer , en niet

die van gunft focht op te klimmen. Voorts was

het geen kleyne en geringe faeck, tèghenden

Turck geoorloghr te hebben , hier diende het

voorbeeldt van Uladiflaüs , die tot de grondt-

l-egclen van de krijghs-tucht, over ghenoegh

aen dien braven tocht tegen deri Turck by Cho-
cim had , daer hy foo loflijck de Palhi ver-

diende.

Acjequidpojfet deviBo in Thraceproiavit.

En daer ghetoont heeft , wat hy konde doen.

^en hadde noch foo veel proeven van den

Verft van Nieuwburgh nier gefien.

^em vuUes aluit Bellona trophais ,

y4c ncquefub Galea JHavortia canuit èetai.

Die noyt van Zegenprael , den Roem ten He-
meljoegh ,

En op fijn grauwe Kruyn, het yfre Heimet
droegh. Tca
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J'cii waer in Caroufels en Tournoyen , daer

I]}' in fijn jonckheydt al wel mede wift om té

gaen ; maer die roem was nyifuimus Troei , het

was nu

lUe ego qui quondam , <^c.

Dat dus mijn tijde verloopt , is my ten minften
leet ,

Voor dèfen was ick iets , nu ben ick niet een
beet.

Voor het laetfte : De Vrienden en Verwahten

van Lotharingen , fouden het Rijck op eeten. Dit
acht men ydel , alfoo hy een ecnige Soon , en
de laetfte van fijn huys was , al de aenwas van
fijn gheflacht, beftondt in het geluckvaneen
Houwelijck , en derhalven konde de Folen »

Hinc formare v'iros Regejque imponeregfntL

Hier Mannen en Overhoofden van hebben
te hoopen , maer dit was het befluvt van de
fiicck , dat men geen fpeculatie of gnenegent-

heyt op eenige Franiche Schepfelen of Verwan-
ten had , dewijl het vaft ftondt : Galliam folode

I\epublka bene merendi fpeote libertatt eledionis m-
éiare, dat Vranckrück alleen onder de fchijn vah^
Polen wel te wilieP, hun vrye verkiefmge ge-
weldt Tocht aen te doen , en dat daerom defc

Koningh met Condé , als met gheweldt , en
Nicuwburgh door Traólaten eri onderhan-
delingen te willen indringen , beyde die Vor-
n^en meer fchade als voordeel had ghedaen,
Maer hier , ontbreeckt nu noch het geen van
een Ingefeten een Piafto ,

gelijckfedefelve noe-
men, tefeggenzy.

Van een Piaftói

Men merckteterftont een foodanige aen

,

F eea
als
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een eygen Moeder , die haer eygen Kindt irt

haer armen draeght , bracht het Voorbecldc van
Moyfis uyt den Bijbel by , en daer de Opperfte
feght : Non poteris alterius gentis hominem facere

Regem , qui nonfitfrater tuus , Ghy kondc geen
Coningh , uyt andere Volckeren » die uw^n
Bi'oeder niet zy, over u ftellen. De Voorb.
dender Beeften, der Vogelen, enBloedeloo
fen , die van hans ghelijckcn beftiert wierden ,

was hier toe een krachtigh bewijs , het ware een
jammerlijcke ftandt voor Polen, altoos onder
het ghebiedt van Vreemden te fuUen moeten
duycken , felden hun eygen Inboorlingen voor
Coningh te erkennen, enallbo, Invidere capiti

Diademafuot gelijck men fagh dat alle Volcke-
ren Conittgen , uyt hun eygen Landaert ma-
ken. Soo langhals Roma dienftbaer enkindts
was , namfe fondcr onderfcheyt Coningen uyt

de Vreemdelingen , maer als de Tarquinien de
laetfte der vreemde Coningen verdreven wa-
ren , vertrouwde fy haer ftacts-bondelen en bij-

len aen niemandt , als aen haer eygene Burgeren
en Ingefetenen. Het was de grondt van de vry-

heydt van Inboorlingen beheerfcht te werden.

De Rijcken der Meden ^Pcrfen en Grieken
liadden hun eygen Coningen gehadt : Over het

Room.fche Keyfer-rijck , volghens de gulden

fiulle, magh niemandt als Duytfersgeftelt wor-
den, "Ne decus Corova ad exteros transferatur , Op
dat de waerdigheyt van de Keyferlijcke Kroon

,

öiet kome vervreemt te werden. Vranckrijck

fluyt oock, door hare Salifche Wet ,alle Vreem-
delingen uyt haren Throon (hoewel fich de En -

gclfchen daer voor heen met do Wapenen inge-

draeyt hebben) en met defen fchildt is het

,

dat fy alle vreemde ftaet-fucht en natrachtinge

op hare Heerfchappyen krachtelijck af-keert en

af-fet.
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af-fet. De Portue«eefen begeeren oock oock na
hun oude infteliingen , niet dat hun Rijck buy-
ten Porcugael gae , want veel Roma felfs begeer-
de nu geen Ultra-montanen over Bergelingen,
of die buyten Italien te huysbehooren , tot hun-
nen Paus.

Het waren Piafti gheweeft , die de eerfte

Kerck geftelt , en de Bifdommcn , Abdyen , ea
de geheele kerckelijcke Regeeringe , die doot
de roem van hunne dapperheydt , de gheheele
wereldt vervuk , foo veel zegepralen aen de Ty-
ra Boryfthenes , de Elve, deSala, endeBalti-
fche Zee opgerecht hebben , en Piafto ghebo-
ren, uyten als gevoedt ifiden Schoot van het

Vaderlandt , fou het felve alS een recht Queke-
lingh , beminnen , en kennifle hebbende van
de Poolfche oprechtigheydt , fijn gantfche ver-

trouwen daer op ftellen. Een vry woordt dat

felfs een ghemeen Perfoon voor de Staet voort-

brenght , fou de Vorft felfs, niet ten argh-

flen opnemen ; hy ü^vl heerfcben als een , die
reden van fijn doen aen de Wetten te gheven
heeft, hy fou fich niet vergrammen teghen de
Staets-bcdienaren , wanneerfe op het nauw on-
derhouden der Wetten ftip blijven ftacn , noch
over de vryheydt der Raden , noch over dat
^Triéunale intercedo , maer alle wijfe en goede
Vermaenders geerne verdragen. Een Man van
Mannen verkoofên j fou Mannen en deugden
onderfcheydcn , de eygene en ae*igheborene

waerdigheden van een yeder , fou hy wel ach-

ten 5 en die valfche en uytheemfche eertijtelcn

laten varen ; hy fou gheen Buytenlandtfche of
vreemde zeden invoeren , in geen Buytenlandt-
fche faótien en zijdigheden ingcwickelt , en aeft

niemant buyten , tenoorfaeck van fijn bevorde-
ringc dicnftbaer xijn. De Sttet fal door hem ,

F % met
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met geen vreemde gedrocht , noch fijn Hofmet
Buytenlandcfche Pannelickers en Welpen ghe-
vulc worden ; noch aefc , dewdcke onder l'chijn

van in uytheemfche Talen ca Brieven te die-

nen , fich felven in de Konincklijcke Kamer
weten in te dringen.

Maer defe 'Piafio van kleyne middelen zijnde , Jou
weynigh voordeelen nut door fijnJiaet , de ghemeene
Jaecken kortnen toebrengen , te meer dexpïjlleecker is ,

Jat de Poolfche Grooten , door kun overdadige pracht ,

geen minder forgefchüne?! te hebben j als om rtjck te

werden. Hendrick de Derde, bracht oock ghe-

noeghfaem niet by , echter moefte hunne
Kroon niet t'eenemael voor gout te koop ghe-

ftelt worden , te minder fou fich delen Piaftü op
fijn geit te roemen hebben , en de Kroon die

hem vrywilligh toevertrouwt , en van hem niet

gekocht was , te meerder achten.

Maer > ey lieve .' Wat hadde oy t de Staet van
Polen , van al de voorgaende Contraólen ,

Padtcn , voorv/aerden e^^bedingen te bedt ghc
hadt ? Wanneer was doch die Staet door vreen,

de middelen verrijckt.? Of wat Coningh had
,

als hy gekroont was , vervult dat hy belooft had-

de ? In fce;cndecl had de Thcfauricr en Schat-

meefter van het Rijck , met den vollen buydel

,

de Coningen Hcnricus , Stephanus, enSigif-

mundus j op de RijCks-grenfen m.oeren ont-

moeten , en hunne reyfe, inganck en kroonin-
ge, uyt de ghemeene middelen moeten beko-
üigen.

Van een Piafto, of Inboorlingh heeft"men fe-

kerder trouwe , feeckerder en blijvende Rijck-

dommen te verwachren , al brenghr hy niet fecr

veel in, het fal daer ten minften in blijven , dat'cr

in is ; en het geen daer in geweeft is , fou door

geen koileiijcke Ghefitncfchappen > heerlijcke

intreden ?
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intreden, pracht van de Grooten, en na *s Lands
gebruyck , ftnjdt om yeder op het koftelijckfte

voor den dagh te komen, enlijngenegentheyc

aen den nieuwen Coningh te toonen , uytgeput

worden.

En in der daedt Polen 'was foo bchoeftigh

,

noch bcnodight naer andere en vreemde midde-

len , dat hy fich met haer eygen niet overvloc-

digh genoegh fou kennen behelpen. Cafimi-

rus , voor heen de groote genoemt, hadde , wan-
neer de Scaet noch in lange, door den aenwas

van Littau , Mafou, en Pruyflèn , foo machrigh

niet was , honderden van Steden , Sloten en

Kercken , met muyren voorfien , ghelijck hy

Polen van hout gevonden , en van fteen gelaten

hadde, daer-en-boven op een rijdt den Keyfer,

vijfConingenjcn meni^hte van andere Vorften,

op de Bruyloft van fijn Nichte, tyintigh dagen

na malkander tot Cracou onthalen , en op hun
vertreck jKonincklijcktotopdeGreafen bege-

leyden konncn j latende noch na fijn doock een
groote fchat en lijckdom nae. De oorfaeck was
kenbacr. Polen wis lijn middelpunt, daer fijn

Ncil, fiinHuys, fijn Hart, fijn Schat.

De Vlamde Coningen , die Polen oyt ghe»

hadc heeft, Uladilkusuyt Bohemen» Ludovi-

cus uyt Hongaryen , Henricus uyc Vranckrijck ,

Stephanus uyt Tranfijlvanie of Sevenbergen ,

waren alle bcklaeghlijck voor het Rijck geweeft.

Jagelio en Sigifmundus de Darde , als zijnce uyt

hungeflacht, tddenfe geerne onder hun eygen

Inboorlingen,

Door de oude en nieuwe Poolfche Wetten
was beftelt , dat Vreemdelingen rot geen Amp-
tcn en weerdigheden fouden toegelaten worden,

noch eenige Landt-vooghdyfchappen bedienea,

het ware dan te meerder biliijck fijn gantfche

F 3
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ftaet, goet en bloedt , den Hollanders niet toe

te vertrouwen , en eer een Vorll van ons eygea?
als uydandtfche zeden en bloedt te verdragen „

kan een Vreemdelingh die in Vaderlandc , Ze-
den, Tael, infcctingen en driften van hen ver-

Icheyden was , hen meerder beforgen , als een
Ingeboren , die al defe dingen met hen gemeen
hadde , foo een fou over hen , geiijck een Vader
over fijne Kinderen , een fulck een, als een Heer
over fijne Slaven gebieden.

Een uytlandigh Vorft , noch rouw in de ken-

niflè van de Poolfche faken zijnde, fouterftont

de Cancelier , Onder-cancelier en Bedienatrs

van de Staet in den arm foeeken te nemen , en
onder hun ghefagh en raedt de Staets-faken ver-

handelen. Hier uyt fou den afgunlt , ftaet-fucht

onder de ftaetsgeüjcke , twift en tweedracht , al

verderffelijcke peften voor den Staet ontftacn ,

óf in tegendeel foude hy , gcleert opeen andere
en vreemde wijfe te heerlchen , alles na fijn ey-

gen hooft willen beftieren : waer uyt dan klach-

ten , morren , gevaer van verval fouden komen
te ontftaen , waer by dan noch quam , dat het

geen men fich felven fecr groot verbeddt heeft

,

fomwijlen wel feer flecht uytvalt , Ut majora ere-

duntur de abfentibw ; daer men omtrent lijn In-

landers , die men behandelt en bewandelt heeft,

geen noodt van had.

Het verkiefen van een Buytenlandcr , moet
nootfaeckelijck de andere Vorflen , die in de
verkiefinge voor by gegaen zijn , tot fpijt , haet

en wraeck verwecken , (geiijck men t^enwoor-
digh van den Konin»h van Vranckrijck fiet , die

Verklaert dat Ccmié tegenwoordigh niet na de
Kroon ftaet, dat hy hem oock niet miflèn kan ;

maer, indien de Polen evenwel yemandt verkle-

ien , die hem tegen de borft mocht zijn , dat hy
fich
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iich evenwel daer ghevoelijck over toonen fal)

maer alleen het verkiefen van een Piafto,nemen
alle jaloufy en misnoegen der Buyten-vorften

wech , dewijl niemandt gehouden is , buyten te

foecken , dat hy binnens-huys heeft , en voorts

de gemeene verwerpinge , geen uytfonderingh

van misnoegen kan veroorfaken , ten waer men
al voor heen , een vry Volck aen banden wilde

leggen.

Vorders, wie daer oock van defe vreemde
Vorften mocht verkoren worden , Ibu defe ver-

kiefinge meeft het werck van de Grooten zijn

,

die felden hunne toeftemminge voor niet wech
gheven , maer door hoope , verdragh , eygen

nut en menighmael geheyme infichten gedreven

worden : Maer het verkiefen van een Piafto

,

fou recht en waerlijck het werck vanden Adel
zijn , door gheen byfonder nut , ofhoop , of
verdragh gedreven of aengcmaent.

De vryheyr is by den Polen altoos een waer-

dige nacm gheweeft , en die vreefdc men dat,

onder een vreemde Heerfchappy , achterdeel

lijden fou , ghelijck de vrye fiemminge gheen
kleyn verval ftondt te lijden , daer men fijn goet-

vinden inbrenght , voor een Vorft die de felvc

niet als door een ander verftaen kan , waer door

de eygene woorden , niet felden of verbaftert *

of verdraeyt konnen worden , immers van hun
natuyrlijcke Emphalis of nadruck moeten ver-

kiefen , ghelijck het water door gooten geleydt

,

altoos eenigh flijm of vuyl met fich fleept , en
van de natuyrlijcke klaerhcydt altoos verlieft.

Men haddeoock levende Voorbeelden , dat

een loofen Hovehngh , die geheyme Taelman
van de Koninginne Ludovica ofLoife, door
konftige verdrayingh van woorden , h^er een
heel anderen indruck gaf, als de Vöorftclder

F 4 hacr
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haer wilde gegeven hebben > en in der daedt, het

maeckc weynigh liefde , en lichtelijck af- keer
niet te verltaen , niet verftaen te worden , en
door eens anders ooren te hooren , hoedanigh
fou die Raetsplegingen,Landcsdagen en Rechts-
handelingen in fijn werck gaen , wat dwalingen
in woorden

, qualijck verftaen. En fomwijl- n
(ghelijck het yeder niet even vaft heeft) qualijck

gefproken , en voort war gchackel by die geenc

,

die daer niet wel mede weten door te komen

,

altoos een algemeene duyfterhcydt , en fekcr

verlies van jde achtbaerheydt der ftemmingen

,

waren daer te verwachten.
Maer de gelijckheydt onder de Polen , kondc

qualijck plaets voor de Majefteyt vinden? en
hoe fou een Edelman tot de Kroon verkoren ,

de reft , foo verre konnen brengen , datfe hem >

diefe voorheenen als hunnes gelijcken of min-
der ghekent hebben , nu als hun Koningh en
Overhooft fouden als aenbidden. WaerJijck

groote Keyfers, Coningen en Vorftcn, zijn

voor heen niet fclden uyt het midden van hunne
Medegenoten gekooren , en hebben door hun-

ne daden fich felven onfachclijck genoegh ge-

iTjaeckt, de Giootvorit van Mofcovien , Jvun
Wafilovitz hadde Stephanus Battory, verwe-
ten , dat hy van geen Koixincklijck bloedt was
waer op hem defe weder had bericht : Clariorc^^,

fum quem virtus quam quem matris venter Regenj

fecit , Doorluchtiger ben ick , die door de dcugr,

als die door fijns Moeders Buyck , Coningh ge-

worden is.

Het Over-doorluchtigh Huys van Ooften-
rijck , was haer begintfelenaen Rudolph , Gracf
van Habfpurgh verfchuldight , als die de eerfle

van dat huys den Keyferlijcken Kroon ghedra-

gen heeft. Willern was uyt de Giaven van Hol
landt.
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iaiidt, Adolph uyt het Huys van Naflbuwerij

Gunther uyt dat van Swanzenburgh , tot de
Keyferlijcke Krcx)n gekomen. De Roomfchc
Paufen telden gheen rye van paufelijcke Voor-
ouderen, en de Hartogen van Venetien wor-
den uyt de Burgeren verkoren. In Polen vj'as de
Ridderlijcke of Adelijcke ordre , de zayplaets en
het plantfoen der Raden , en uyt defc worden
de Hooger-ampten en Amptenaren gemaeckt,

was dan oock geen faeck , die de natuur geweldt

aendede , indien de Coningh , als de fchoone
Blom , dien Spruyt van aengroe'yende waerdig-

"

heydt komt te kroonen, Men verkoor in Polen
de generale of aigem^pene Rechters , uyt den
Adel , een Amptenaer , die by na een Koninck-
lijcke Macht gebruyckt , en in fulck een hooge
achtinge zijn . dat hy felve

, quospratoresfecere

rnirantur ^ Met verwonderinge aenfien , diefè

felfs gemaeckt hebben.

Sommige hekommeren Jich of de Piafio > omJtJK

gpflaeht en huys groot te maken , de middelen van
ket R'tjck , enjijn heffeJorge aempendenJoude.

Wat wasser onverdracghlij cker , a's dat een
Vorft de middelen van de Staet aen Vreemde-
lingen , en fijn Buytenianders beftecdt; hier

worden de fchütten, ten minllcn niet buyten
het Rijck vervoert, en al de Poolfcheaenwas,
blijft binnen Polen. Heden dy, morgen my, een
yeder had fijn beurt te wachten , en het was noch
een vertrooftiiigh , dat het onder de Broeders

bleef. De Polen waren oock te edelmoedigh ,

ais de fchatten in hunne Koffers te begraven ,

maer mochten wel lijden , dat'er oock een an-

der wel of vaert ; fy meeten de Rijckdoramen
na de mate van het nut , dat fy daer uyt ontfan-

gen ; maer ondertufiTchen konnen gefielde Wet-
ten in defe gclegemheydt, een Inlandtfch Co-

F 5 ningh.
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niiigh ) beter met bematiginge bepalen , aïs een

uytlandtfch Vorft , die met fijn doorluchttgh

Bloedt, hooge vet-wantfchappen ,en noch hoo-
ger gedachten , fich daer foo ghereedt niet aen

fou laten binden.

Maer de afgunft onder de eens-gelijcke ver-

fmoort defe hoop, in haer gheboorte : En yeder

fijn byfondere tijtelen van ftaet en waerdigheyt
dragende, misgunt een ander die, die hy felfs be-

geert Een Littauwer , fou een Pool, een Pool

,

een Littauwer niet wiilen wijcken , hierover ,

fegt Paulus Piafecius , BiflTchop van Premiflau,

Invidentia , inquit vitio , ifiipopuii maxime indul-

gent , titca ele&ionem Regü ut eum propterea exter-

num , quamfitum ejfe maHnt. Dat Volck , fegt hy,

geeft haer afgunft feer toe , omtrent het verkie-

fen van een Coningh , waeromme fy oock lie-

ver een Uyt- als Inlander begeeren.

Maer my dunckt, dat fal het fich foo wel doen,

d«fe faeck aengaende , ick hebbe my daer dieper

ingelaten als ick gemeent hadde.

M.G. Voor my, ick heb het altemael niet

onthouden , en dewijl wy hier in ons Rijck een

heel andere Regeeringe hebben , ftaet ons op
fuodanigc fwarighedcn niet veel te letten. De
Coningen worden by ons geboren, en beginnen

te heerfchen , foo haeft als hen het licht des He-
mels befchijnt , en daerom zijn wy al die onge-

vallen van na-yver , en vreemde Heerenof ey-

gen Onderdanen te gehoorfamen , niet onder-

worpen.
Ongc^<;- Mtn. Het fchij nt , dat fulcks hunne nootwcn-

faa Po- <^^?^ lotfchickinge is , en fy hebben het ongc-

Icn. luck , datfe binnen de tijdt van vijfjaren meer
of minder, in de felveongelegentheydt gevallen

zijn , in het jacr \(t6^ , door het af-ftaen van de

Kroon, van den Coningh Johannes Cafimir:
die



De Vremfihe Mercafim. ^ï

die gewilliglilijck de Kroon in een Monnicks-

kap verandert heeft , en liever tot Parijs gchoor-

famen , als tot Cracouw regeeren wilde , en bet

verkicffcn van hunnen Piafto en Inboorlingh

Michaëi Wifnowisky , en nu weder met het af-

fterven van dien Coningh y tot feer groote fcba-

de en nadeel van dat Koninckrijck , te meer,

dewijl fy het vporleden jaer fchijnen , een wey-

nigh re voorbarigh geweeft te zijn , met de groo-

te macht van de Porta te tergen , en lichtelijck

,

defelve nu op den hals fuUen krijgen , en dat op
een tijdt dat het hen weynigh dient , zijnde van

een Coningh , ordre, geit en Volck onvoorfien.

Faftj. Indienfc nu wat gheluckigeri in hanne
verkiefinge zijn , aisfc naeil een wijl gheweeft

hebben , fal het hunne ftaet wel te paflè komen.
In defe u voorgaende reden Mcrcurius , fchijnt

wel genoeghfaem aengewtfen wat hen dienftigh

is, m.aer de drift en byfondere belangh der Groo-
teu , fmijt menighmael veel goede infichten on-

der de voet, voornamentlijck , wanneer fulcke

machtige Nageburen, hun intereft , op het hun-

ne foecken te enten , en gaende de bepalinge

voor by , die hen Godt (onder wiens genade fy

feggen re regeren) geftelt heeft , hun armen tot

in die van andere Kroonen uytftrecken. Het is

te gelooven , datfe naer defe infichten te lichte-

lijck weder tot een Inboorlingh fullen verftaen ,

om te eerder gedaen te hebben , en in ftaet te

zijn, hun machtigen, en nudreygenden Vyandt,

het hooft te konnen bieden.

Merc Hetleytbymyfceronfeecker. Sy heb-

ben miflchien nu al nun vergenoegen in de^^t wn^

Piafti.en fullen lichtelijck na wat nieuws omfien, hun ver-

hoewel het een briefen cdelmoedigh Volck is ,
^'ciuïge

foo hebbenfe evenwel mede hun byfondere ^^^

woeftighedcn en Capricien.Een van de grootfte

Schrij-
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Aerdt Schrijvers heeffer dit van. Gensefl ai ferocian:

dct Po-^ licentianty nata , quam vocant lihertatem^ adeo ut

tnfanda birbariei, legem muttisfeculis tbijolemnem ,

vix nunc dsmum omifèrint ; ea fcilicet canitrant;

ut ^ui hominem per emijfet , folveretur mctu juJicio-

Tum , fiinjacentis eadaverpro]ectJfet pauculosnum'

mos ,
quorum numerus j eadem Zege defiinabatur , nee

tamvilefecijfentj humane vitte precium , nifijui ge-

nii tmpetUfpro levifacinore habsrent humanum cruo-

rem prodigere. Het is een Volck tot woeftheydt

en ongebondenheydt geboren , foodanig , datfe

een Wet , van een onuytfprekelijcke Barbarif-

heydt ; nu eyndelijck ter nauwer noodt hebben

naergelaten , door dewelcke namentlijck be-

itelt was , dat die eenigh Menfch gedoodt heeft,

van de vreefe voor het gerecht bevrijdt wierdt

;

indien hy op het doode lichaem ,eenige weynige

penningen , door de fclve Wet bepaelt , nedcr-

leyde, en (y fouden de prijs van het Menfihen

leven foo geringh niet hebben geftelt , ren ware

fy door de drift , van hunnen aert , Menfchen
bloedt te vergieten , voor een lichte mistJacdt

gehouden hadden. Dit fchildert hun aert wel

wat met dedonckerile verwen af, gclijck de Po-

len het feive oock getracht hebben te wederlei^-

gen ; maer foo vcd is'ervan , dat hun driftig-

heydt , en de inbeeldinge van hunne vryheydt

,

hen aen de Koningen , en den Koningen aen

hen te onverdraeghlijcker maeckt, het geen

miiïchien voor een gedeelte de oorfaeck is ghe-

weeft, waerom , Cafimyr fijn Kroon af-geleyt

,

en defen Michaël, fijn verfche verkiefingh be-

quijnt heeft , en daer na bedorven is 5 komende
daer by de bittere Vyandtfchap dergener, die

tegen fijn verkiefinge zijn gheweeft, en hem
daer door veel moeytcn en dreygementen heb-

ben gedaea. Sy waren miflchiea niecteonge-

luckiger

,
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iuckiger, indien de liefde vandefe vryhcydt,
hen wilde toelaten , met de Noordtfche Kroo- Van de.

nen een erf-njck op te rechten , in de placts van , Jnw der
door de doodt , of het af-flaen van hunne Ko- vodkn.
riingen geduyrighlijckin défe lange en ghevaer-
lijcke inter Regna , ftilftaen der Regeeringe,
ünkoften en moeylijcke ghevaerlijckheden van
verkiefinge te vallen.

Pajq Sy hebben evenwel dat voordeel datfe
hun oordeel op de leden en manieren der Ko-
ningen konnen piaets geven , daer de Rijcken
byopvolginge, de Coningen . foodanigh alsfe

zijn moeten , ontfangen, en foo wel CJaudiosals
('davios moeten te gemoet fien , welcke laetfte
fJagh van heer fc hen by Arifloteles Barbarifch
gcnoemr wordt , ofdat het Volck Barbarifch is,

daer (ulcke Regeeringh piaets heeft.

Mtrc. Hier op fa! ick feggen, dat Bodin , over sodin de
de felve ftelhnge fcght : Ick late (feght hy) de de- ia Rc-
finitte of bepalingh van een Coningh , die door P"^-

Anftoreles gheftelt wordt , als dat Me. een Ko- ''
**

ninghis, die verkoren wordt, en nacr het be-
lieven van de Onderdanen hecifcht, en op een
andere plaers, dat de Coningh een Tyran wort,
indien hy het minfte, tegen de wille der Onder-
danen beveelt , foodanige definitien zijn niet al-
leen fonder grondt , maer.oockfchadelijck, en
fegge dat dclelve valfch zijn, voor foo veel de
Konincklijcke Tijtel, die de Opperfte Majc-
fteyt en macht behelft , incompatibel met de
(el /e zy , acngemerckt , de Coning geen macht
lüu hebben fijne Onderdanen eenige Wetten
voor te ichrijven ; maer in teghendeel door de
felve gedrongen worden , de Wetten te ontfan- Op vol-

gen , en alfoo fouden de aldcrrechrveerdighfte^cn'le
Princen van deWereldt.Tyrannen moeten zijn,hX"
en dat meer is , daer fou niet eenen Koningh ge- voorge-

vonden ^»«n'
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vonden worden ; en om kort te gaen , de Co-
ningh fou niet anders als een Hechte Overigheyt
wefen, dat al onmooghlijcke enonhebbelijcke
dingen 7.i)n , gelijck het is dat Ariftoceles feght

,

dat de Volckeren Barbarifch zijn , daer de Ko-
ningen by opvolginge en fuccefTie regeeren ,

aengemerckt , Alexander dan mede foodanigh
fou moeten zijn, die in een rechte Linie van
Hercules af-komftigh , en door recht van op-
volginge tot de Kroon van Macedonien geko-
men isi gelijck oockal deConingen van Sparta.

Men fou oock moeten bekennen , dat al deCo-
ningen van Afie en jEgypten Barbaren waren

,

van dewelcke het nochtans gewis en feker is , dat
de beleefthëydt , gelecrtheydt , en de befte we-
tenfchappen, benefFcnsdeoorfprongder Wet-
ten uyt voortgekomen zijn , en daer fou niet als

eenen Ariftoteles, en een handt-vol Griecken
gevonden worden , die geen Barbaren zijn , wy
lullen klaerlijck betoonen op fijn plaets, dat'er

niet foo gevaerlijck is voor een Staet , als dat een
Coningh by verkiefinge gheftelt wordt. Hier

Regerin- over feght hy op eenander phets ; maerinalle
gen by Monarchien die by verkiefinge gaen , is een

fingerêer??^*^^^^^ altoos gebeurt en voorvalt : Nament-
gevaer- ^^i^^ » dat na de doodt van een Coningh , dè
fijck. ftaet in een enckele anarchy of heerfcheloosheit

komt te vervallen , blijvende fonder Coningh ,

fonderHeer , en fonder eenige befticringh , in
duyfent gevaren van haer uyterfte verderf, ge-
lijck een Schip fonder Roer, in Zee door de
windt gedreven , dat fijn fchip-breuck de eerfte

ftorm dieaenkoratverlchuldightis ;
gedurende

welcke tijdt , de Rovers , Dieven , Moordenaeri
alles doen wat fy willen , als die weynigh voor
ftraffe vreefcn , alfoo het fwaerdt vanhctghe-
recht, de gerechtigheydtVoof die tijdt fchijnt,

als
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als uyt de handen gevallen te zijn , gelijck men
gemeeolijck na den doodt van den Roorafchen
Paus (gelijck Pafquin wel weet) en van de Co«
ningen van Tunis, en vSultanus van Mgypten
fiet , daer men fomwijlen wel foodanige vindt ,

die vijftigh Moorden gedaen hebben , en even-

wel de genade vanden Paus verkrijgen , of al-

toos het zy hoe het wil daer over ongeftraft en
blijft. En in der daedt daer zijnder voor eenige
jaren , twee tot Romen ter doodt ghebracht

,

van dewelcke d'eene Pater nofier , en d'ander Pater

Ave maria , die op verfcheyde reyfen hondert ^"^'^w"*

en feftien Perfoonen om den hals gebracht had-
jjj^ twee

den. En het eerfte dat men gcmeenlijck doet , mooi-

wanneer de Stoel ledigh ftaet , is de ghevancke- d«s.

nifTèn open te breecken , de Kercken-bewaer-
ders te vermoorden, de Misdadigers uyt te la-

ten , en fijn fpijt en haetop alderhande wijfe te

wreken en vergelden , en dat duurt foo lange

,

tot dat het CoUegie der Cardinalen , tot een
nieuwe verkiefinghkomt, hetgeen fomwijlen

langh genoegh aenloopt , ghelijck nu laetft wel
gebleecken is, of elders de Rijcks-ftaten, daer

toe kennen befluyten, dat elders en in Polen

oock gemeenlijck het werck van eenige Maen-
dcnisi Ja het is wel gebeurt, dat de paufelijcke

Stoel geheele twee of derdehalf jaren ; ten nae-

ften by levendigh geftaen heeft , gelijck na de
doodt van Clement de Vijfde is , ja wel geheele

thicn jaren , ghelijck ten tijden der verkiefinge

van den-Hartogh van Savoyen , Feiix genoemt

»

gebeurt is. Men heeft fomwijlen oock wel ge-

fkn , datter twee of drie Paufen , en foo veel

Keyfei-s te gelijck verkofen zijn geworden , en
een wijl daer na bleefhet Keyferrijck ledigh een
jaer, daer na twee jaer , felfs wel geheele achtien

jaren , na dat de Keyfèr Wiüem , Graef van
Hollandc

wSmSS^
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Hollandt verflagen was geworden , en hoewei
de Keurvorften den Coningh van Spangien

,

Alfonfus de Thiende het Rijck aenboden, heeft
de felve het niet willen aenvaerden , ter oor-
lacck van het merckelijclc gevaer , dat dacrin
Jftack i niet begeerigh een ftaet op fich te nemen,

\

di ï aen de wille van de Onderdanen , die uyt der
Vorlien en het gewelde van deftcrckfie hingh.

Pa/cf. Andere Koningen evenwel, voor en
naer hem gclijck als Carel van Vranckrijck , en
Carel van Spangien , hebben daer foo weyge-
righ niet omtrent geweefl.

Merc. De onbepaelde heerfchfucht der Vor-
ften, fiet raenighmael alle fwarigheydt over
bet hooft, wy wijfen hier alleen aen , wat het
dienftighfte, maer niet wat het gebruycklijckfte
is, om dan voort te gaen , hoe fwaer het zy in
fulck een verwarde Staet , daer een yeder doet
wathy wil , te vallen , getuygen menighten van
Voorbeelden. De Polen om daer in te voorfien,
ten mmften voor foo veel alsmogelijck is , heb-
ben voor een gewoonte de ftraffen en boeten

,

alsdan te verdubbelen , foo langh de verkiefingh
varieen nieuwen Coningh duurt. Mifdaden die
anders vergceflijck zijn , achten dan met de
doodt flrafbaer. Wy lefen oock, dat geduyren-
de de verkiefinge der iEgyptifche Sultanen , het
arme Volck , en de befte Steden van het gehee-
le Landt, door de Mamalucken geplondcrt en
gefaccageert zi jn geworden

.

Pafq. Men fou ondertuflchen wel een Gou
verneur of Opfiender konnen Hellen , die ghe-
duyrende het ledigh ftaen nauw opficht fou mo-
gen nemen.

Merc. Dat foo al foo veel fwarigheydt vinden

.

als om een Koningh temaken, maer neemt dat

het fclvc gefchiedc fonder tegenff^reken , fonde:

da:
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dat men daer over de Staten behoeft te vergad^ï-

ren , die het fou toeftaén den Gouverneur cie

verkiefen : Wie fal borge voor fijn ghetrouwig-

heydt zijn ? Wie fal hem verhinderen de Staet

te overmeefteren, dewijl hy defelve ah'eedts in

{ijn macht heeft ? Wie fa! hem ontwapenen , in-

dien hy dé Wapenen niet afleggen wil , ("welcke

faeck in Polen , oock nu , by des Krooris

Veldt-heer fijn opmerckinge heeft) wie fal hem
doen ruften , als het hem lüf! om een Kroon te

ruymelen? Men heeft gefien > hoe fich omtrenc

die faeck Guftavus , Vader van den Coningh Jo-
han van Sweden , ghedragen heeft , die fich van
Beftierder Coningh , fondcr de verkiefingh re

wachten ,
gemaeckt heeft , en nochtans maken

de Sweden by naer een Godt van hem.
Maer , indien men de beltieringe aeh den

Raedt wil laten, ghelijck men inrolendoet,
en ecrtijts totRomen gedaen heeft 5 is het ghe-

vacr niet minder , dat ondertuffchen de fterck-

fle van den hoop , de fterckten én veftingen ih

fijn geweldt fal foecken té krijgen, gelijck Pom"
pcio , Colonna, en Antonio Savelli gedaen heb- Colonna

ben , die fich Meefters van het Capitolium ^ maken
maeckten,en het Voick vaft vryhcyt , vryheyt , fichMcc-

tïberta liberta toeriepen, Ondertuflchen zijn de ^"s van

burgerlijckc Oorlogen onvérmijdélijck , niet al- p" .-^*"

leen onderde Oorloghs-volckerCn, maer oock
fclfs dé kerckelijcke Staten , en het is noyt mo-
gcüjck geweeft ,daer in foo wel te voorfien , dat

twee-en-twintigh Paufen daer den hals niet voor
gelaten hebben , ghelijck by de Regiflcrs van Bodin.

het Vaticaea te fien is,,behalven menigTitc diel'''-<5-de

mtn uyt den Stoel gheftooten heeft. En felfs in '^ ^*'

rie primitive Kerck, in het Jaer 356 wierden^"
binnen Romen fes hondert Pcrfoonen , over

de verkiefingh van Damafus én Urfinus om den
G hals
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hals gebracht , en om deie oorfaeck verbiedt het

Concilie Generiel van Laodicéa j het Voick dt

verkiefingh der Beuienaeis en Prelaten, en in

der daedt Athanafius en Auguftinus , bcyde

Biffchoppen, hebben hun eygen Opvolgers ghc-

koren. Wat vorder acngaot , de Oorlogen der

Romeynen, endaer navande Duyttchen , ter

oorfaeck van de verkiefingn der Keyferen ghe-

voert , daer zijn de gefchicht-boecken vol van »

daer een yeder kan fien het ellendigh Schou-

fpel van Steden verwoed , Landtfchappen be-

rooft en verdorven , dan door d'een , dan door
d'ander , en duyfent andere ellenden meer j die

de burgprliicke Oorlogen mede brengen.

Andere Noch i$ er cen andere ongelegenthcydt aen
ongele- vaft, namentlijck dat de publijcke Domarien,

S^'^^'l^en befittingen tot particuliere en byforidere

Icftive woorden gcmaeckt , gclijck van de Domarien
Rijckcn. en goederen van St, Pieter , en van het Duytfche

Kcyfer-rijck gefchiedt is. Want de Princen die

verkoren worden i wel wetende , dat fy hun
ftaet hunne Kinderen niet konnen nalaten,doen

hun voordeel met de publijcke en ghemeene
Landts befittingen, foo door verkoopingen als

donarien en werbgeving'-n.

Gelijck de KeyferRaout, al de Steden van

Tofcanen , voor feeckere fommegelts , van het

Keyfer-rijck ontbonden heeft. De Keyfer Rob-
bert gaf drie Keyferlijcke Steden aen fijn Soon.

Hendrick de Eerfte , macckte fich Meefter van

Saxen. Frederick de Tweede ftelde Neuren-
burgvry. Otho de Derde Ifne. Lovis van Beye-

ren dede het felve met de Stadt Egre. Hen-
drick de Vijfde verkocht al wat hy flechts kon-
de , en Care! de Vierde , niet konnende de
hondert duyfendt Rijcks^aelders , die hy de

Keurvorftea voor yedcr belooft ftad, betalen,

verkocht
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verkocht hen al de tributen en fchatcingen vaii

het Keyfer-rijck , mits datfe fijn Soon Keyfer
foüden maken , en aldus de zenuwen van het

Keyfer-rijck genoeghfaem af-gefnedcn zijnde >

bleef het gantiche lichaem van het Rijck,foo

fv/ack , dat Hartogh Carel van Bourgondien y

fich niet ontfagh , de Düytfche Vorften den
Ooriogh aeil te dóen.

Noch valt hier een derde fwarigheydt en on- ^erde

gelegenthcydt , die wel te bedencken ftact : Na- ]^^^~
mentlijck dat een Perfoon van gheringe ftaet

,

menighmael den hooghflen top van eer be-
klimt, en die eer onghewoon, meent als een
Godtop deraerden te zijn , en alibois'er niet

on verdraeghlijcker als een Knecht , die Meefter
geworden is , en aen d'andere zijde , is de lief-

de van een Vader tot fijnen Soon foo groot , dat

de felve liever Hemel en Aerdc bewegen foudei
als de Kroon fijn Soon niet naer te laten. Deffi

even\Vel zijn gheen van de aldergröotrte onge-
macken : Want men moet nootfaeckelijck , of
een Vreemdelingh , ofeen Inboorlingh veirkie-

fen , en wanneer de JVJorarchye , tot de keur
komt , yeder een fou giernedaer hetbefit van
hebben, en tufTchcn veel gclijcken, (foo als

hier voor aenghemerckt is) is het onmogelijck
dat 'er geen groote faftien en aenhanghfelen foü-

den zijn ; die onder de Onderdanen verdeelin-

gen maken , en offe al niet wel ghelijckzijn in
deught , en in middelen , beeldenfe fich even-
wel in , gelijck te zijn , niet willende d'een deil

ander gehoorfamen : gheiijck Tacitus feght , iri

Armenië gebeurt te zijn , daer de Hecren daer-
om geen Coningh wilden hebben , die hun In-
boorlingh was , en de Mamalucken , na datfe

verfcheyden Sultanen gedoodt hadden , en kori-

nênde gee/iünts verdragen , dat d*cen van hen
G a groüter
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grooter fouzijn, als d'ander, fenden een Ge
font na Campfon , Coningh van Caramanic t

om Sultan van iï^gypten te zijn.

De Vorften van Duytflandt hebben menigh-

mael die voet , na de Moort van verfchcyden

Keyfers,gehouden, foo datfe quamen tot de ver-

kiefingh van eenen Wilhelm , Graef van Hol-

landt, eenen Hendrick, Graef van Luizen-

burgh, ofeen Coningh van Engekndt, of een

Koning van Spangien , en felfs hebben menig-

mael de vreemde Vorften, de verkiefinge niet

willen aennemen , gelijck AlfonfusdcThiende,

van Spangien , als hier voor gefegt is , de Key-
sigif. ferlijcke Kroon af-gcflagen heeft , die daer over

virïo scheien jaren ledigh gheftaen heeft, en Sigif-

ïcn om- ïnundus deEerfte, Coningh van Polen, ont-

fcgt drie feyde de Koninckrijcken van Hongarien , Bo-
Konink- hemen en Deenmarck. Louis de Twaelfde
ajcken,

^gygerde dc Heerfchappy van Pifa, en de ou-

de Romeynen (fcght Appianus) hebben veel

Volckeren, die fich onder hunne gehoorfacm-

heydt wilden ftellen , af-gcflagen , ghelijck men
omt/ent de Vereenighde Nederlanden , mede

iets diergelijcke gefien heeft , alles uyt vrecfe van

gevaer en onruft.

Of wel indien die vreemde Vorft de aenge-

bodcn Staet al aen-neemt i
wanneer hem , een

grooter voor-komt, of hy alreedts een grooter

in befittinge heeft , fal hy gedrongen zijn de eer-

fte te laten , ghelijck de Koningh Ludovicus

van Hongarien gedaen heeft , dewelcke zijnde

Coningh van Polen verkoren , terftont weder

naer Hongarien keerde , latende een Stedehou-

der in fijn plaets in Polen ,
gelijck oock felfs de

reden wil , dat men meer forge draeght voor het

geene , ons van nature eygen , als dat ons aen

bevolen ij, Maer ick hebbe my daer al wat verre

ingelaten

,
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ingelaten , en fou lichtelijck wel te verre ver-

vallen > foo veel is'er van dat de Koninckrijcken
by verkiefingen die fwarigheden hebben. Die
ghevaerlijcke inter regva en vacantien , en felfs

omtrent de verkiefingh , wederfijdtfche fwarig-

heden van een Ingeboorlingh of Uytlander.

Het vervreemden van d^s Rijcks Goederen

,

foo onder d'een als d'ander te wachten ; en het

gevaer van onverdraeghlijckheydt van een min-
der, en het verlaten van een meerder Opper-
hoofc, en dat voordeel van in dezeden, fijn

volle keur te hebben, kan al defe ghevaerlijcke

nadeelen gheenfins ophalen , al quam daer de
^auwe beteugelingh der Wetten by ; alfoo fulcks

maer weder ongebonden Onderfaten , en moet-
vvillige Grooten maeckt , het is waer , de opvol-

gende Rijcken hebben oock die fwarigheden
die men weet , fonder dat wy die ten breedften

v/illen uytmeten, want men moet fijn vinger

in de aerd fteken , niet waer , Mmfr. Ie Galand

y

en ruycken in wat Landt men is , vrye Heer-
fchappyen hebben mede de hunne, maer zijn

evenwel onder fekere bepalingen , en voor Vol-
keren die daer toe gemaeckt zijn , de gezegen-
fte die op der aerde zijn 5 rnaer laet ons liever

defe dingen laten varen , wat weet men fomwij-
Jcn wie o;is mocht komen te overhoren , en in

der daedt , ^y hebben hier voor de Franfchen
foo al wat hun verwe gegeven , fiet eens om
Monfrere , of wy niet bcluyftert konnen wor-
den , gy-lieden zijt al een gevaerlijck Volck.
M. G. Geen forgh ter Wereldt , in faecken

van amour zijn wy wel met hondertoogen , en
ooren voorfien ; maer in faecken van Staer , ful-

len u wel hondert overhoren , die niet fuUen
weten , of ghy uyt Machiavcl , of uyt den Bij-

bel fpreeckt » 9]» bet al op fijn quaetfte komt,
G 3 lateir
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laten wy het met een Baggatel i of een Pafquü

af lopen , en ftaet ons de muts niet wel , wy ta-

ften onfen Konin^h , Koningin, Daulphin,

Princen en Prihceflen felver wel eens aen, dat'er

de veeren uyt ftuyveö.

lAerc. Daet fchiet my evenwel in gedachten,en

daer gaeteen kouwe killingh over mijn lijf » van

datTraöact of Pafquil, wat is het, datonfen

Broeder Pafquino, my foo flus onder de Neus

gedouwt heeft , het is evenwel een miferabel en

ellendigh werck , dat men geduyrigh metdefe

wefpea en dreckvliegen gcplaegt is.

M. G. Beklaeght u daer niet over Monfrere ,

het 2,ijn geen aéniïenlijcke Mannen, die defe

llribbelingen niet hebben gehadt.

Mm. Ja van eerlijcke Lieden, die hun nacm

belijden , en foo veel goede manieren hebben

,

als hun fchelden en fchenden te laten , en fich

als wel meilende Mannen , en niet als bijtende

Honden te dragen , heeft men eer ; maer wrang-

heydt van fulcke Heeften , die niet als op verach-

ten uyt iijn , van het gheen fy niet verbeteren

kennen.
Fa/q. Ghy hebt geen ortgelijck Heer Mercu-

ïius , hoewel het anders wel wat Lieden van

vwen aert zijn i trouwens ghy wordt hier mede,
.,|

Jufiis coiortbm met uwe eygene verwen wel af- '

gebceldt.

Verdcdiginge van Mercurius.

Merc. Wel nu , laet ons dien Schrijver eeps !

ipreecken , men hoort doch wel een Hondt

l^afFen.

Tafq, De Tijtel voor eerftluydt aldus : Aen-

merckingen op de hefihaUighgen . rakerJe de Mee-

ren Gehrcederen de Wttten i'on Lamlxrt van den

Bot , infijnen reyfendenMenuriMsdefil'V.eïieerév

uUfigdezJht.
^^^'-
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Mere, Sal dat beele wcrck 2ijn , gelijck dien

Tijtel is , foo vrees ick^t dien Aenmercker al

aenmerckelijcke leugens fal doen aenmercken ,

want ick geloove niet dat defe Schrijver een be-

fchuldigingh in het heele boeck fal konnen aen-

vijfen , die men met recht foo fou konnen noe-
men , ten waer dat hy het voorftellen van het

' gcmeene gevoelen , om aen te wijfen op welc-

ken orondr hunnen haet gefondeert ftaet , voor
befchuldiginghcn wilde op nemen , dar my
dunckt, behoudens fijn goede gratie, (ccr mal
a propos te kon"n. Maer lact ons al eenshooren ,

wat lïy in te brengen heett , wie is de Man %

ftaer'er lijn naeni liiet by.

Fa/q Nfen.
Merc. Soo is het dan ten Pafquillift $ wel dan

{êeckerjijck» wiehy ma: h zijn, BaviusarM^
•yiftxfulcke Lieden ftacn by my in een ft:er flecht

predicament, en ick üe hier al een deel fchelt-

wuorden en vuyligheden te gemoet, want die

Lieden , Ex laiehris tutttu malt junt , uyt hun
fchuylhoeckcn konnecfe te veyliger hunne guy-
teryen plfcgen , en het quaedrfte van de faeck is

,

(y worden gemeenlijck fuo 'tpforuvijvduio veroor-

deelt, want fpreeckt een Pafquillift van fijn la-

fter-fchritt aen , hy fal de eerfte zijn , die feg-

gen fal , dat het qualijck gedacn is, dat het Quy»
ten zijn > die fulcke dingen fchrijven.

Exemplo quodcuiKjue mala commtttitur , ipfi

Dtfp/icet autori , prima haceft uitto , qundfe
yudice neme noeens abfolvttur , Improba qtiamvif

Grai^faUacis ptéEtoris Vicerit urnam.

Dat is

:

't Begane quacdt mishaeght den Wercker t*«l-

derfeerft

En die gerechte wraeck , befoeckt haer t*al-

dereerft

,

G 4 t>At
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P(it na fijn eygen hart e|ck Schelm nspcc
fchuldc belij(kp

,

Al ftelde een valfctt ghericht de gantfchc

fchiildtterz.ijden.

Maer gaet doch voort,indien het u gelieft, ghy
fulc het my immer niet qualijck af-nemen Broe-

der Pafquijn , dat ick het niet groen op de Paf-

quillemakers heb.

PaJ^. Qualijck af-nemcn, ick verfoeyme felf

,

tot iu het binnenfte van mijn ileenigh inge-

wandt , wat doen die Schenders anders , als my
onnol'ele oude Man , door de gehcele Wereldt
door te brandtmercken , en hun fiekeryen met
mijnen naem te doopen , hoe menighmael

,

heeft men my wel ghcdreyght in den Tybur te

werpen , of met Hamers aen n^rfelen te flaen

,

föo menighmael den een ofden anderen umhra-

tüis fcurra , Nacht-guyt , mijn oude lenden met
fijn bijtende vnyligheden beplackt, en die hy
niet wacrdigh is in het ghcficht tefien , bekladt

,

maer om voort te gaen , hier komt voor-eerfl

een.

Ver'ttatï Litando. Innocentra parentandum efi

lufta. s pêrfolvereviris. Heróibus. ^<y. Jufits ^

Cornelïo^ Johanni de Witt
,
^c.

Merc. Wat fchoonder dingen zijn dit, aen

'dift*aper>-latijn , fou ick bykans oordeelen , dat

den een of den anderen verloochenden Paep ,

hier fijn manus facr'tlegas aengeÜagen fal hebben ,

wat Conftruótie is dit ? Feritatl litando, Inno-

eentia parentandum, EfijttfiaperJolvereViris. He-

róibus. (^. Ju/iisjCornelio ^Johanni. de Witt. fra

trihus. Germants pari. Wat zijn hier al punften

dm óp te letten, Vrienden ftaby,naeytmendit.

Hufnam capiti cervicem le&or equinatn.

Eens aen. Wilmonfirumhorrevdumisdit, fai
-^

al
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jil de reft fich niet beter fchicken » als dit begin-
fel , foo wil ons Jupiter met al de Goden te hulp
komen ; maer at voort M^efter, helpt my doch
kort door de pijn.

Nam nefctre prudenspravè quam difcere malo,

Pafq Hier geldt het » Lammert van den Boi ,

is^er foo 'veel bejlaghs "Vgn noden
j foo veel nat

gras o'ver hoop te haten , ouden nietrwe onder een te

werpen , en tot een winderIgh wangeéack van onge-

knede Jloffeuyttee^endijgen? endatenkefijck, en

met geen ander oogmerck , gelijck aÜe omfiandighe^

den oogenjchtjniück te kennen geven , als om een To-

neet toe te JieUen , om daer op die hoogverheve en

doorluchtige Zielen , de Meeren GEBROEDE-
RE N D E WI TTEN {voor aendacht/ge , Fa-

iterl^ndts-lieyende , en erkennende gemoederen j niet

dan met de hooghfie eerbiedigheydt te noemen
, ) toe'

derom ophetalderdeerlijck/le af teftpiepen : want
haren Vader is de eerfte onfestijdtSy enZydaerop
terfiont de voornaemjle perfonaadjes > dte ghy op

het felve te voor/chijn brenght ; en fqodanigh af-

maclt j als de ongeregelde drift u-teer hertstochten u
voorfchrijft : Jonder u dan verder aen den tegenwoor-'

digen tijdt , of dejes tijdts Gefchiedeniffen , in het

mtnfie te verbinden , ofgelegen te laten zun ifoo dat

eenyeaer-i die niet geheel blindt is , lichtelück Jlen

kan 5 datghy met alle defen toe/iel ntet anders voor

en hebt gehadt , dan over defe Heeren uwe overloó-

pendegaluyt tefpuwen , nadienghy daer na niet an-

ders dan een bos van ongebonde bezems in het wilde

daer hene werpt \ en dingen van over hondert , hon-

derden , ja duyfent jaren , die althans foo veel te

pas komen , als een vijfde rad aen een wagen , voor

den dagh haelt ; dejelve doorfpeckende met bevalli-

ge fabeltjes , ffiemvigheden > herbakke-, en by u an-

dermaelherdichtè v^rttUingen ifonder tegedencken,

G 5 Dat
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Dattweemaelherwarmde Kool {geltjch de Oudett,

fpraken) de doodt is : Tot dat het eyndelyck op een

fporeloófe revelingh, en hellevaert , «f reys w de

Heli uytloopt \ ondermenght met den Ibf der Duyt-

fche dronckenjchap , alwaer't em aljoo een dnytjchen

ironck ) voor onhrijpelijck te mogen laten doorj'taen.

Z)och wat gaet ons dat atn . indien niet ,
geitje^ tik

fegfoUe defen toeftelover koop gehaflt wierdty eticke^

Itjck om die doorluchtige Ztelen , op het hateliickfie

gfte malen , en verdacht te maken ?

Kan dan haergfknaegde engegeten vleefih , dat ,

als van Lejlrigonen , Tarpoeijers , Kannibalen ,

Ovetakas, en LarihJJe?! {of wat voor gedrechte-

/ijckef en alderwoefie , en verwoedfle wilde men-

Jcheneeters daer Pitergevonden worden j )ge/cheurt,

ghefchonden , en te fi^ge/lingert is ; haregeklove j

en af-gevilde heeneu , hare verkochte , enop veel-

derley wijs mishandelde Ledematen ; kan , feg 'uk
,

dit alles de onruflige geejl der menfchen , en tnfon-

éerheydt d'tewe , niet bewegen , om haer in haer ter

noodt verkregen grafi tn haer geringh endeer'tjck

9verfchot , te laten ruften f fonder haer , nafoo hs'

klaeghlijcken doodt , en onverdiendm eynde , noch

in het lichaem tejleken, en , waer het in u macht ,

teghens haren heerltjcken naemy en welverdienden

eeren-roemte hefwalken, tefcherden^ en^fooveel

in u is , te vernietigen ? ach ï dat èlijve Gedt te,

klagen , enfchreyt tot in den hoogen Hemeltoe.

Merc. Dat hackelt al wel voort, mctrijnran-

deloofe mondt , Decrepïtus tihrorum cenfor . Wat
^agh defe M^n van boecken leggen te oordee-

len , maer hy feyt wel , wat gaet <ms dat aen , het

gaet u doch niet aen , goede vriendt , of ick van

3e Hel, ofvan het Luyleckerlandt fpreeck , i«

ty voor Mercurius met , Mercurius is voor hem
piet , Abftine fus non tibi fpiro. Wy zijn even-

wel de eerfte n|Qt , die foogefchrcven hebben

,

en
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en rullen oock de eerfte niet zijn , die het de

Sotren te pas konnen maken , noch oock fulck

een flagh van Wijfen , als ghy zijt. lek laet hem
oock met al fijn Leftrigonen , Tapoejers , Kan-
nibalen , Ovetakas en Laribuffen aen de winde

loopen , en geef'er hem noch de Hottenroflèn

aen de Caep by , en Polyphemys op den hoop.

toe , dat

Monjlrum hmendum informe tngens cui luweifj

ademptum.

Pafq. Maer roatfegh ick van haer eercn-roem te

vernietigen , dat is in u 'vermogen met ; uwe hondf

tanden zijn Joo fckerp niet , datfe daer vat op vin'

den , om Jich daer tn te konven hechten '. en eerde^

Jult ghy ufelven te berfiefpringen , dan dat ghy htt

top-punt hares glaryrijcken /uyfiers , omfe in't minfte

deelte quetfen t achterhalen ofhereyckenfuh- Jich^

Sofdaet .pan de Bortnyn , hek ghy haer noyt /oo.

Jehoon konnetf voorkrijgen , dat zy u eens met eeit.

tiejfelijcken , ofimmers hefiendigen lach , heeft wiüen

toeknicken? en meentgy hnir das hy'thair te kon'

pengrtjpen ? jveet ghy ntet ^ dat die maer leugens

en lafleringen zaeyt , niet dan rvindt , en quijl , eijf

gehorfie waterbellen , tot fijn loon te wachten heeft ?

OfJoeckt ghy nu ,
ghy die u felven , door u vadjig-

heydt , dronckenfchap , en ongebonde leven , uyt het-

fchoolbefiuerderfchap tot Dordrecht hebt wjtgewcr.'

pen , dus aen de Dooden u leed te wreken ? en , even

als de Dronckemans , die van fchelen hoofd-Jwecr ,

en armoede tn de Beurs gequoUen j niet weten waer

'x.y 't foeckenjulkn , maer welken alles verveelt , al-

les teghen de horji is , in aSes den voet tegen den

drempelteJloottn ? Veelnufer hadghy dan wederom

een tweede Dordrecht/che Arcadia toegefielt , vol

zenuloofe en engezoute vertellingen,van ufotte Lau-
ra j en haergefdjchap j en uwe vadderyen deDruc-

kers
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lot Be Vranfche Mercurius,

ktrs voorgfeot geit aerigefmeert ; want dan badghy
maer dejeughd vpat Qnt/iicht , maer heerl^cke , ptt

in der daedt veel verdient hebbende , en hooghver-

heve mannen , "waren van tmen vergiftigenjfraely

*^^ f^g^riiet , ongeraeckt [vont dat zijn/è evenwel)

maer onnagedoeltgebleven

Merc. Dat klemt by gantfch vijven, hier

feydt hy voor-ecrft dat mijn Schrijver fijn

hondts tanden foo fcherp niet zijn, datfe daer

vat op vinden , hy fal die wel t'huys houden , foo

het hem belieft, hy magh de fijne in krengen
flaen ; maer hier komt vorder Soldaet van de

Fortuyn , hy praet hier al even eens , of ick mede
om mijn Fortuyn en prcuve te behouden , den
rock omgekeert had , wat laet hem defe Man al

duncken , hy heeft hem al wel gedient , dat hy
nu op fijn muyltjes gaen , 's Landts geit trecken

,

en Pafquillen daer voor maken magh , hy heeft

haer wel te dancken, die goede Minnemoer
van de Sotten , §luibus nihilaceti in peUure , voort

met al fijn windt en quijl laet ick hem loopen y

©n kom hier tot wat anders , ditgaet mijn Schrij-

ver aen : Fo/l folia arbores in eum cadent. Ick fal

evenwel fijn faeck de mijne maken : waidefe

dronckenfchap en de vadzigheydt aengaet , daer

van weet ick dat te feggen , dat ick hier meer
hoore , als ick noch oyt gehoort hebbc , dat defe

Man het vonnis ftrijckt , en my noch meerfegt,

als oyt de Heeren gefeght hebben ;
jaweetghy

dat Vrient -, fijn Heeren en Meeflers wiften dat

noch geen drie dagen te voren , eerfe hem be-

c^nckten , ten minften hy hadde noch de goet-

heydt , noch de barmhertigheydt , noch het

Chriftelijck mededogen, noch foo veel willeom
een Sondaer te bckeeren , noch felft de kercke-

lijcke Regeeringh , foo veel refpedt op de kerc-

telijcke Tucht, dat d' een ofd'an(;ierhenioyc

over
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over eenige onbetamelijckheydt aengefproken

heeft , ja in tegendeel , de Heeren Curatoren

,

mochten foo veel op fijn Perfoon te feggen heb-

ben ghehadt, hy Ibude hem noch maer drie

Maenden te voren geen Ample recommandar
tie, en lofFelijcke Extradlen, uyt het ScÉool-
boeckhebben toegevoeglft , daer de Originalen

nocW-iaÉi in het boeck (ten minften fooick ver-

hoope , en die niet geroyeert zy) altoos in han-
den van den Heer Burgermeefter Jacob van
Bevere gebleven zijn , die defelve benefl&nsfija

Requeft , en een deel van fijn Tradement hem
onthouden heeft. Maer fonder hieryemandt
veel te befchuldigen , die het hem gedaen heb-
ben , fullen het niet meer doen , zy zijn ten me-
ftendeel al daer fy reden van alles te geven heb-
ben , en die overigh zijn , mogen (ghelieft het

haer) met hun gemoedt eens overieggdtt^ hoc'

het met fijn verdienften ftaet , hy heeft net alles

fier modejèiam , en om de achtbaerheyt van eeni-

ge Heeren, daer hy altoos, en miflchienvoor
fijn weiftandt te veel achtinge voor gehadt heeft j

en op hetverfoeck vanvroomeen Vreede-lie-

vende Mannen , in fijn hartgefinoort , fou an-
ders fijn faeck wel foo palpabel hebben doen be-
grijpen , dat daer nu geen tandeloofen Bijtert

lïjn kevelen mede fou hebben komen ftoken,
en fal nu om een eerloofen Keffer zijn eens

voorgeftelde Palen niet te buyten gacn , maer
Godt , die de faeck alreedts foo wel by de handt
genotnen heeft, bevolen, en è.t.itndensThtoni"

nust wathyna fijn uyterfte logcnachtige boos-

heydtwil , feggen laten.

Hier weet hy oock veel van de Dordrechtfche
Arcadia , en een fotte Laura te feggen , magh
mijnen Schrijver dan foo wel niet een beetje

doen om geit te hebben, en de Scadtvan Dor-
drecht
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drechc een Króontjen op fetien j als andere !ot

'

lijcke Mannen, en onder andere die grooten

Antiquarius die van Zuydhollandt ghefchreven

heeft , en wil men hier foo riauw op een Laura

oftwee fien j daer die geleerden Heer , foo mce-
Iterlijck: met beele geflachten fpeeit , en die hy
eer lï Seiopatre ^ daer<iaer maviopatre jSjgj^ x. ge-

boren te zijn , om dat hem die fijn paflIHbc wel

geborert hebben 5 ten minllen , indien het wacr
is, dat dien Heer fr.neygen Sobnfeght, macr
wat gaetdat delen Schrijver aen, magh men feg-

gen , en het is oock waer , wat gaet het hem
oock aen ?

Pafq. E^och Jitjchijnt teel een Schoohieefiersfiek-

te te zij», enfcodanige Pedanten eygen : men heeft''er

ntter uwsgelijcken , die van dusdanige groene gal' de

iforfi vol hebbende , defèlve onder het masker van
een QÊÊê\g van een harer Leerlthgen poogen uyt te

werp^i die defe felve Mannen , en met een fnoodfle

endanckhaerbeydt , andere hare Begunfiigers en

Weldoenders , tot haer doelwit nemende , hen din-^

gen te lafl leggen , welckje in der eeuwigheydt , met

alhaergoedt , en bloedt , niet vpa'er fouden konnen

maken : die met eene te kennen geven , watje dus lang

in den hoefem hebhen ghedragen , en hoe ijualijck zy

by die groote Lüyden bekent ztfn geweefl , die aen

hunne voorjhrgh , zedevormingh , en befltertngh j,

hunne alderdierbaerfie Panden vertrouwt hebbenge-

hadt : doch die tegens fich Jelven ontdecken , hoe diep

je deelen tn de kranckfïnnigheydt defes tijdts , en in

dej'poreloofe firaet'Tnaren > door de alderboojie ton--

gen uytgefiroyt , door de Itchtgeloovigheydt , en on~

bedachtfame onbedreventheydt , offwackheydt van
oordeel , opgevolght , en gekoefiert j en door het al~

dergeringhfle , en vuydighfle Polckje gaemegehoort ,

èngretigh ingefwolgen.

Merc. Hier hebben het nu de Schbolmeefters
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en Pedanten gedaen f en fulcke Lieden, dieou'

dtr eet* Majijuer van een Oratie , ^c. Dic trecKen

wy on& niet aen , maer feggen alleen dat defe

Man, al de reft van de bedorve Difcipuien Üachtj

die hun Meefters ghemeenlijck met qualijcic

fpreken betalen , en defe heefc'er evenwel wat

gelijck toe , om dat het ftudcren hem milïchien

,

veel moeyte gekoft heeft (want gek gevenle by
de Papen nierj en dat hy noch in fijn oude da-

gen (wat nioec het in fijn jonckbeydtgheweeit

zijn) noch niet beter conftrueren kan, de Man
heeft gelijck , laet hem praten.

Paiq. Maer laet om eensfiéh, wat men iotlafi

van defe mannen xpeet tefeggen.

Het eerfte dat men te l>eknat>belen vindt , is eeni-

ge aenjienlucke fa-fade van eenigh Kleedt va»
Staet i mitsgaders de hyvoegingh van troalef Hel-

hardters , den Heere Ruwardj als vertoonende de

Oppermacht van den Staet , ofte hever van/even

vrye Staten (w defen deele geconfolideert , en tot een

lichaem aen een gehecht '-,) op's Lanits Vlote toege-

voeght ; daer hy niet alleen het hooghfie gejagh van
den Si..-

1

, alsfóodanigh , maer oack het Opper-Ad^
miraelfchap , door Jijn Perfoon reprefenteerde. Dat
hier tn eenige eerevplechtigheydt de^ B^meynen is na

gevolght , die in To[i;a, ^ in Sago, Joo inden

Tabbaert , als in de» Lijf- rock , of 't Oorlojihs-

veld-gewaed , hare eerenhaft-gheydt heiraiktedeni

en infonderkeydt te Velde met het Palüdamentum ,

dat is: Hec overkleedt der Veldt-heeren , daer

over hene gedeckt f eeneOpperfe Gefaghebhingh ^

in eerachtingh en aenfienf^ckheydi [datr toch al de

JVereldt het oogh op heeft , en mede te hekomen is ;

)

verbeeUeden ; is tn "'t minfle niet te verwonderen j

noch vreemdt te vinden , van een Staet die in het

Ooflen oock Kroonen dr-gende , het in "'t Weften te-

gen gekroonde Hoofden ttyt heeftjtonwn houden : Eü
fit
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in aüen gevallen , indien hier in de maet te hxytett

Tvaergegaen , Julcks foude niet hem , die een Die-

neer is geweefi , maer veeleer den Staetfelfs te wif-

ten zijn j die fulcksfio gherpilt ^ en goet gevonden

heeft : offeyt men , fijn Broeder de 'Raedpenfionarii

heeft dit dus befieken , en bevordert ? Hier en is in't

minfie geen bl'ijck van ; en des niet tegenfiaende , die

doorluchtige en hodghverheve Vergaderingh der Je-
ven vrye Staten , v>aer in fóo veelderley humeuren ,

gefintheden van mannen tefamen quatnen , en onder

defelvefo menige , diefich van hetgóetvinden van
den Raedtpenfionaris van HoUandt , niet föo licht

lieten verrucken , ja het felve veel ttjdts ten mee
rendeeU tegen/ionden (ghelijck de ervarentheydt in

menighvuldige voorvallen niet dan al te "welen heeft

geleert) en in veelen deele niets tefeer begunfiigden ,

fmde hier in niet bfivtUight hébben , ten ware het

algemeengoedtvinden , öfimmers het meerendeelder

Jiemmen , dit had weeh gedragen : foo dat hy > die

hier in den Dienaer meent te raken , ri>el degeltjck

defenfteen op de Meeflers werpt '. en wat belangt het

getal der twalefHelbardters ; op dateene dagh-ge-

veckt wierdenderfeven , om en omtrent fijn * erfoon y

dóór V gefehut getroffen , die of doodt j of fwaer'

i^ck geijuetfi , geenen ditnfi bew'tjfen koJler> j
joo datj

indien^er den Bekleeder van het Staetsgefag cenige ,

V z.y tot de vereyfchte aefrfienlijckkeydt , ofiot lijf-

befihut
-i
behoudenfal-i hy , infukk een flandt des

gevaers , wel van een meerder dan dubbe ld getal

dient voorfien te zijn , offalfich haefi ten eynde

voorraed vinden. Enditzy, voorfoo veel ^ genoeg

op defe ^efiichte t en opgeraepte blauwefiraetS' klap-

pery.

Merc. Hier komt de parade van een kleedt van
Staet voor den dagh , wie heeft fijn leven in

Hoilandc van öen kleedt van Staet gehoort ? van
een Caros weet naén wel ^e fpreken , dacr de

Heer
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JHeer Johan de Witt de Copy van heeft ghe-

hadt, en die kleedt vertoont de Oppermacht
van de Staet , foo hebbenfe den Heer Ruan daii

niette vergeefs , de Water-prinsgenoerot, als

op wien de macht der feven vrye Landen gecon-
folideert wès , was'ei" fulck een reprefentarijfvad
noden , waerom mocht die foo wel op fijri

Hooghëjfdt niet ruften , die ten minften eeil

Fdelman is,als op een Deken van het Hout-koo-
pers Gildt , of altoos een Gildebroer , dit kleedt

gaf het ge(agh. Stultus ego qui hoc nnjciveram y En
hoe fot z.ijn onfe Voorouders geweeft , die dat

'ït geweten Rebben , endieonachtfamePrin-
cen van Orangien geen htxex mores geleert, als

deer met een lakenfe Kafack , éen wit of grau

Hoetje , met een groen Pluympjè vin feven-

groot in hec Veldt , en in het oogh van al die op-
gefchickte Krijghsluy voorden dagh te komen !

Dit was Toga en Sagum , en defe Toga en Sa-

gum moeten de verwaentheydt van een Ge-
committeerde bedecken , en defe die voor heen
by de Ró"rheynenj/%»tf/>a«>^ beüi ^ teóckeneri

van vreedc ènoprlogh Ztjii geweeft , gelijck Ci-
cero (die hy feyt dat van (U n BóS , foo weynigh
gelefen heeft > enden Heer. .... holla, ickhad
hem daer haeft by fijn naem genoemt , vix a H-
tnme Jalutavit) ten minften vaft ftelt , moetert
hier voor figva majeftatis , teeckenen van Maje-
fteyt paflferen , diedeRomeynen deHetrufcen
ontleent , en wy de Rornèynen af-gheborght
hebben , ïijnde foo wijs gfeworden , dat een fop
koftelijckcn Rockootfag kan maken, en dit Pal^

tudamentum-y dien over- rock der Veldt-heeren ^

fal miflchien éen Lijf-rc>ck van foo veel honder-
den of duyfendejti , wat weet ick het zijn ghe-
weeft , meer de pronckery vali een verwijft Ho-
vêlingh , als het tcecken van ghefagh , en defe

H nieuws

MAiii^
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oi<Juwe Pwnpa van twaelf Hellebardiers binnen
fcheeps-boort , komen in de plaets van dcfajces

^fecures , om janhageJ in ontfagh te houden,

lek wil onfe Vriendt wel verfekcren , datfe den

ouden iMaerten , in fijn onderbroeck en hemt-
rock , alfoo veel liefden en ontfagh hebben toe-

gedragen, als den Heer Ruwaerdc , met fjjn

gekanten rock en fijn twaelf Hellebarc^rs, die

daer moeften wefen , om fich te laten doorfchie-

ten. Faria gaudent pariius , gelijck fiec geerne

gelijck , ofmen had de Matrofen vooraf beho-

ren wijs te maken , dat de Toga Sagum , en het

Fotiudamentum van de Romeynf^n daer mede
uyt-gebeelt wierdt , op datfe toch hadden gewe-

ten , wat het te feggen was , fonder in de Hut
ofde Konftapels-kamer daer mede te leggen bc-

chen en tegiegauwen , hoe welfe evenwel feg-

gen , dat een vry woordt van een van defe fpot-

tcnde Kalifen , de Meefter na de nock van de

Ree hielp.

Andere Gecommitteerden zijn'er miflchien

meer op Vlooten gcweeft, maer die flechte

Hoofden hebben daer niet eens om gedacht

,

evenwel hebbende Room fche Velt-heeren foo

prachtigh niet gheweeil. Curius Dentatus ,

met fijn houten back, en Fabricius Lufcinus,

die het gefonde gout en flaven weder te rugh

fand , hebben wel getoont , datmen voor een ge-

vaerloofe tocht, malkander geen Heerlijckheden

loekaetfen moet , en dat dc/e Dentatus de rechte

liiet geweefl: , en onfen Lufcus niet halffoo wel

indebetamelijckhedenvaneen Vader des Va-

derlants fict, als die Lufcinu» gedaen heeft. Oock

Cato Superhr tjui vir iUuftris pelliiuf héedinit pro

Jiraguli4 ufeèatur , tribuf(juefervis comitatus , Hif~

paniam regat^ quingentornm offiumfumptHytranf'

marinam provintiam petmit eodtm cih e9demque

vira
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Vfro^uanaufa utebatitur CentetUus fuerit. Cito

die een doorluchtigh man zijnde , Bockevellen

voor deckfel gebruyckt , en met een gevolgh

van drie Qaven gantfch.Spangien gingh regee-

ren , met vijf honderc ftuyvers , haer een over-

zeelchG laridt beftieringh wift te komen: en met

herBootsvolk van ecilen wijn dronk,en de felfdé

fpijle acjleerdc wel dacraen de commidien fo ke-

itel ijck niet behoorde aeii te leggen , en of die by

dacgh fukkeenkoftelijcke Sagum ofeenPallu-

(iamentÉ^tecft gehadt , daer hy deis nachts on-

der boNflKellen fliep, heb ick noch niet gelefen.

Maer Wn worclen dcmeefters geraeckt, elck

Weet wel hoe verre dat gaet, de meefters hadden

dcnckick , dat praél-beelt tot Dordrecht mede
opgerecht,maer de knechts hebben het om verre

gehaelt, de meefters hebben al meer de milïlageri

len misgingen der dicnaers moeten dragen,maer

mcii weet wel hoe verre fulcke bedienaers hun
pröpofitie en dircöie misbrüycken kennen,
wanneerfe meer op hun eygen belang als op het

gemeene willen fien.

Pafq. M^Y komen tot het Zee-gevecht , f» uyij^ag

des felve-jónder "'t heleydt van den Heere Admirael dè

Rujteryi^ijnde V laetfie onder d'opjicht -van den Mee-

re Rurvard : hier aen geeft mfen Schryver ee»igen

/of, doch kan niet laten , in een tujfihenredvny daer

defefieeck by te voegen : De Pranfen hielden fich

wat aen een kant, of het wierd, na men ons be-

richten wil , door complaifance van den Heer
Ruart, niet te hard op hen gemeent : */ geen hy

hier voor bertchtingh aenneemt-, ofopgeeft, is niet an'

ders dan eenftraetmder , in die dr^e zayttjdt van
het zaed der lafieringh , en haet i m alle boosheydt

ttytgefiroyt , maer op hoe vafien grondt , dat ont'

ieckt ftthfelven , vbot die maer wet een onpartiidigh

vdgh , dekJlMtdt der dingen in wilpen ' Het Gefant"

H X fchaf
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fchap van den Heere Ruwaerd, aen het Hof va'a

SruJJel^ noch op het felve voorjaer by hem bekleedt j

om dat Hof^ en het Ouerkooft desjelfs > te doen

éegrijpen ) hoe veel hen gelegen hgh, en hoe jeer
het de Spaenjche Intre/i goid^ om met dejaewgevoeg-

de Machten , foo van defen Staet 5 als van i)panjen ,

de ondernemingeyi van Vranckti^ck tegen fegam , en

met een woordt gefeyt , om Spanjen in^ harvas ie

paerde tegen Vranckryck te doen opfitten : daer hy al

zijn y ver , en kracht van vroedmakiKghtoeghe-

hruyckte ; kan hier anderegetuygenis v^^Kkagen.

Merc. Hier wil men over de wo4BFn : De
Franfchen hieldenJich -wat aen een kant ^^fc- gaen

glofeeren. Wy ieggen maer dat men ons foo wil

berichten j endatlieghick niet , voorfeker zijc

ghy oock foo wel bericht , Schrijver in umbra ,

en duyfenden met u , en met my. Dewaerheyt
omtrent defe faeck , wordt geenfins van ons ge-

pofeert. Ghy tracht het tegendeel , namenthjck

hunne haet , tegen de Franfchen te bewijlen,

en dat uyt apparentie van de Ghefantfchap des

Ruarts aen het Hof van Bruflel bekleedt. lek

laet u foo begrijpen, als ghy wilt; maecktu ap-

parentien tot demonftrantien , of tyrannyfeert

eenander in lijn ghevoeien niet, hyfcghtdat

fulcks uyt den brief, daer in de Koningh van

Engelandt foodanigh fchrijft.

Valq. De infolentien , en continuele machi-

natiën tcghen my, van diegeene, dieeenigen

tijdt herwaerts foo grooten Diredlic hebben ge-

hadt aen 't Gouvernement der Nederlanden ,

hebben my genootfaeckt my te moeten ver'

den, met deja Alder-Chriftclijckften Kom
(dewelcke ooik heeft het felve fubjeót i

klachten \nota\ teghen haer) ten eynde allcc.j

[«0/4J wy fouden moghen ter nederwerpen de

onvcrdragelijcke grootsheydt der Louveflc '
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fch? faftie,, en ons te verfekeren voor dierge-

lij,cke infuké ofte befpottinge : En wat 'verderf

Zijne |[dLs Konings van Vrankrijcks] averfie te-

gen dae geenc , dewelcke haer gctoonc hebben

te wefen mijne Vyandcn, foo wel als d'uwe,

beioven my een goeden uytflagh van alledefe

verwernngen , &c
Merc. Laet ons die eens befeffen,de Alderchri-

ftelijkile Koning heeft het /è/ve/ui>jeéi 'van klacht

ten. Waer over? Over haer infolentien en continueele

machinatie» tegens my, den Koning van Engeiant,

ten eynde alleen vpy fouden mogen ter nederipcrpen

de om->erdracgiijcke grootshydt der Loevefteynfche

\faBie , ^c Ücfe Man neemt delen brief tot een

onfallibsle bÜjck van fijn voorgeven , dat men
haer in het een defereert , moet men haer oock

in het ander defereren , onderruiTchen is het fe-

ker fólere maligvos altos in confcientiam ojfenjiónis

adjcijcere ^uo plurihus covftet indignationu au^ori-

tas-, dat de quaedtwilligc gewoon 2,ijn , andere

|tot mede- bewurtheydc /an belediginge te roe-

I

pen , op dat het geiagh van misnoegen in meer-

der beftaet , en wat wonder is het , dat die Ma-
Ijefteyt om fij-n misnoegen goet te maken , oock

]de Koningh van Vranckrijck daerin treckt, en
wat is'er krachteloofer quam hoc elumhe argtmen-

\tum , dat machteloofe bewijs , ondcrtuflchen

Ibewijfthy tegelijck, datdit mifnoegenbenef-

Ifens de continüeefe machinatien , de infolentien

Ivan die Diredteurs , van de Loevenftcynfche

iFaclie , tot een grondt heeft:. En als hy fcgt haer

Icontinuele machinatie , foo gheeft hy hén het

Igefagh , en de macht om te kennen machine-

ren , en dat magh dienen om veel van de vol-

ï;cnde ftellingen om verre te werpen , daer hy
iet ghelijck oock voor heen , hen als Dienaer

/"anden hals fchuyfc, en de Meefters oplaedt

,

H 3 "^a
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en dacr hy hun infolentien bybrenght , beve
ilight hy nie/ weynigh , al het gheen hier voor
beweert is , Hic/uojè juguiat gladio y hyflaetfich

met fijn eygen (waerr. Maer om voort te gaen.

Pafq. Zijnde dan deje averJiCyCn afkeerigheyt-, -we-

derz.yts,foo konde de vriendfchap niet groot zij», die

cTeen vand'andere te wachten had : en juUks met re-

den , tpant nadien dat arendachtigh oog van den Heer

Raedt Penjtonaris , uyt verfcheyde omjtandigheden ,

te dier tijdt al doordrongen , en ontdeckt hadde ^

{het geen da-er na de uytkomji , die de Leermejirejje

derfotten ts.

§lualis ipfe auéïor in quem ^uadrat Ovidium

(^areat luuejj^pus : Et fut ettam de eventu judicas

meo.

'Elumbe argumentum.

Wel degeleek heeft hexoaerkeydt) het geheyT^ van

V verhondt der Franjche , en Engelfche Koningen ,

en hoefeer die twee Kroonen daer door in eenghefiO'

ien , en {Jzoe-fvel men 't tegendeelfio voorbarigh ge-

loofde , en voorgaf) niet van den anderen tejcheuren

varen
; fuUks Je voor defen Staet niet meer voor

irpee Vyanden , maer ah voor eenen enckelen getonjo-

lideerden Vyandt , aengefien moefien tporden ,• roat^

het k'lacchelijck te dencken , dat men , met den eene,

te -willen krencken , en mei den anderen te verfchoO'

nen , dm Staet {of laet het alfoo z.ifn , Jijn eygen

Concepten , ) eenigen dienjl , ofvoordeel ,
Joude heb-

ien kannen doen ,• om dat al wat den eene afging , en

den anderen aenwies , dit heyde tot gevoeiyckheydt,

nian een eet het felve gemeene lichaem moe/l gedyen.

Soo dat foodanige z.enuloofe bedencktngen , daerjc uyt

geen boosaerdtgheydt , of voorbedachte moetwil
3

voortkomen , niet anders dan voor verjlijmtheden

•vat verkoude herjfenen te achten zijn.

AJera. Voor - eerft komt hy hier weder m«i
fïji
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fijnvOKjrgaende fwacke bewijs - redenen voor
den dagh , wy hebben hem die vederen af-ge»

trocke n , en meenen hem oock de reft te doen

,

opdat

Moveat cornifula rifum

Furti%)ii nudata coloribus.

Hy als de Kray met fijn geleende Veeren, m
furibwjs , om mede wat te barbarifercn , magh
ftaen ,, daer na bewaerheydt hy de fpeculatien

van dat dooriiende oogh , met de uytkomll,
I>e Leermeefirejfe van Je Soiten , van dele leert hy
dan diewaerheydt, en.defeisdan fijn Meefter-
fche. En uat leert defe uytkomft , het geheym
van het verbondt der Vravfche en Engelfche KofitH'

gen ; Wie loochent dat ? maer dat die twee Kro9~

nev. niet van den arideren te fcheuren waren. Daer
van heeft die felve fotte Leermeefterfe het ilrij-

dige geleerc , en daerom was men. niet te voor-
baiigh, om het felve tegelooven, hoewel dat

fulcks onfen Ithacvs nuüofub tejte canebat , uyt

fijn ey'gen hooft vaft ftelt , waer magh de Man
Zedert de Engelfche Vrede in den droom gele-

gen hebben? ün wat Wijshooft is dk , dat tam
vacuüm capitif populum pf.aaca putavit.

Meent dat al de Wereldt foc is buyten hem.
Hy feyt vorder , dat het belacchei'^k was te dene-

ken , dat men met den eenen te •willen krencken , en

met den andfren te ver/choonen den Staet , oflaet

het al Joo zijn , zijn eygen Concepten eenigen dienfl

of voordeel Joude hebben konnen doen , ^c . lek fal

dit maer alleen dooreen ander beantwoorden

»

en hem uyt den droom helpen , foo feght de
Ridder Tempel : Daer*en-boven feght hy , de
Minifters die het bewindtfteedrs van de afïaircn

hadden , hebben veel eer de fterckte en ordrc
van hun Scheeps-vloot , dan die van haer Mili-

H 4 tie
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tie behertièht ; hét zy als meer gcbtetcn op t-n
^

gelandt als Vranckrijck , van wegen den Oor-,

logh , en (ie manieren van Intree des feU's , . ofte

dat fy geloofden , dat een VidVorie ter Zee , de,

wegh tot een vrede met deic Kroon mocht ba-

nen , of dat fy verhoopten , dat hare Steden

,

haer foo haeft niet fouden ontvallen , of dai {y

wel mochten lijden , dat de Prins van Orangies

eerfte intrede , in het gebiedt over hare Legers,

met éenigen Ramp verielt mocht gaen, en aïfoo

dienen tot hun Deffeyn , om de auchoriteyt te

befnoeyen , daer fy genootfaeckt waren , hem
den naem \^n Ca'piteyn Generael te laten be-

houden > en in der dacdt dit fcheen niet te ful-

Jen fcylen , 6cc. Is onfen Vriend t daer medo
niet te vreden , ick dcnck hem daer niet anders

van te feggen , al fou hy noch eens praten , dat

onfe harflenenverkoutzijn , de fijne dunckt my
hebben wel een weynigh nieskruydt van no-

den , al voort Broeder Fafquino,

Pafq. IXaer te voren had onjen Schrijver, ge{ey(

(ick Jpreeck fomt'ydts van hem in de derde Perfoon^

om dat ick meefi tot anderen , en tot onderrechtw^^
van anderenJpreeck : ) dat het met de tocruflingh

ter Zee beter semsent fcheen ' ^h te /ands j wit

hyfeggen : om daer na van defehe tpervjiing , ofuyt-

komji te lande , als den Lajler tot lafl van den Heere
yohan de Witt te doen redunderen : maer al op dg

felve lojfe , en onbedachtjame gronden \ want die

voor heeft den Staet int namv te dringen , féil dtt h^(

aüe mogelycke middelen poogen te doen'^ en foo vt:i

middelJoecken , om de Zeemacht te water te belevv

meren , en Je , cnder defe en die voorwending , ts

onbruyck te houden , dan 's handts mogentheydt te

Lande te beledigen j om alfqo. door die noodden Stact

4erwaerts heen te mennen , daer het z^n ongeregelt

^Pg'spiPgemunt foude wogen hebhen : doch wy hebben

m.
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viigetoont, tlfltdiiint minfif^y in die HeerenGe-

broederen , geenplaets en heeftgehadt , y^och , na d^

gelegentheydt en fiApdt derfaken , plaetf hj^eft kon-

nen hebben. ;

Al dit is met mijn voorgaendöBjieantwpordt

,

en daer laet ick het by ruften , wat feyt hy meer.

Pafq. Onfen Verhael-fchryyer be/luyt het Zee-

gevecht met defe ipoorden : Dit ghevccht duyrde

omtrent een dagb 3 en het had langer konnen
duuren , invoegen veel? verwondert waren, dat

door ordre van den Ruardt , eenigeduyienden

ponden buskruyt na Dordrecht uyt de Vloot

verfonden wierden. Indien het my gefnife , ofick

gefind-waer , in de knibbeltitg der Letterkonfievaersy

ofTaelfifters , te vervallen , foofoude ick , Van den

Bof , « vragen wat /amenhanging defe woorden heb'

ben ? of wat redegevingk of opnemingh van befluyt

{•want invoegen beduydt f00 veel als ioQ dat, en

moet ftootfakelijck een gevolgh , of rede van*t voor'

gaende influyten, , fal de reden op haer ledenflaen ; )

'/ een van 't andere wefen kan , En het had langer

konnen duren , invoegen veel verwondert wak-

ren j &c. Ten z,y gy'er medefeggen wilt , dat daer-

om het gevecht j "'t geen langer had konnen duren t
^

afgebroken wierdt , om dat mengoedvond dit buS'

kruyt van boord te laten gaen j en dat het , by lan-

ger aenhoudingh , de Vloot aen buskruytfoude heb-

ben konnen manqueren : doch totfoo uytfinnigenfpo-

reloosheydt , geltof ick niet dat ghy vervallenf'uit i

aengefien aen alde wereldt kevlück is , dat , omtrent

veerthien dagen na den flagh , dit buskruyt verfon-

den wierdt ; na dat nu de Vloot j omfich te kalefaten. ^

op haer rendevous gekomen was : Defe wanfchick-

lyckheydt in de tael., dan voor wildweyiger herffenen

overlatende , wil ick liever tot defaeck felver over-

flappen ,• met enckelijck tefeggen , dafer dit laetfle

aengeUpt is , even als een verfletenfchoenlap op eeJf

H > buffelfe
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huffeffe koUir ; vant dat 's leer op leer '. k'ter visrdt

van^tjlaenvan de Vloten gefproken ^ 't geen bm-
kruyt confitmeert , en den Ruwaerdt heeft buskruyt

vech gefonden : ergo ! V is dan niet anders dan ene-

kelijekjhffe ^^let , em door quaeAfprekenthey

aBes i dat dien edfdmoedigen Heer , op het hondertji.

gedeelte raeckt , met reden, ^ tegen reden , te

traduceren en te lafieren : Gyfegt dan , dat'er veele

verwondert waren , dat door ordre van den
Heer Ruaerdt, eenige duyfenden ponden buf-

kruyt, na Dordrecht, uytde Vloot verfonden

wierden : Defe eentge duyfenden ponden , die men
met/ulck een ophefvan woorden foo vergrootenwil^

xijnin alles niet meer dan dertigh tonnekens , ma-
kende niet meer dan drie duyjèndt pondt , gherpeef-j

daer den Admiraelde Ruyter alleen , voorfjn eygen

provijie , met omtfent de vijftigh duyfendt ponden ;

de andere Hoofden naer advenant , en vervolgens

de mindere Schepen , elck na hare hoedan'tgheydt , en

calthre i voorfen geworden zijn; foo dat, tett op-

fcht van Joodanigen Vloot » van hondert Schepen >

drie duyfendtponden niet anders , gelijcé ons/preek-

woordt feyt , als voor een hoon in de brouketel te

achten is : En , f>o gy''t niet en weet , dit is op ernflig

vertoogh , en hegeeren , van Burgermeefrer en K*'

den , en de geheele Regeeringh der StaJt Dordrecht

geCehiedt , na datfe , door een brief , met een exprejfe

Stebode afgefonden , haren nood te kennen gevende ,

niet en wijlen , ofmen niet yder uur de Vyandt voor

de Voort te wachten had-, en dateer gantfch geen

buskruyd hy de Stadt in voor- raedt -^en uyt *s L,ands

magazijnen , noch van elders , int korte niet te be-

komen was, en derhalven gheengereeder toety voor

handen , als tot 's Landts Vloot ,• als die men oor-'

deelde noch vry welvoorfen te zijn , en die ,
/oo dit

Cfinigefchaersheydt mocht veroorfaken , binnen wey-

ifigh dagen wederom geholpen worden kejl. Dejen

Heet'
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Ueerdan , reteit met mm de MouJenis te Laneler

dan te Water te hehertigenfiondt , en infonderheyt

•van fijn Vaderlücke Stadt , vpaer van geengeringb

gfdeelte fijne voorjorgh aen Bevolen was , kofi niet.

minder doen ,' dan dejefaeckm overxoegingh nemen ;

hyfonder derptjl aen cTeene kant het krijtende gevaer

fokerfcheen, en aènd'andere , den aenloop van een

txpcede Zee-gevecht , bmneiijoo korten ttfdt , dat'er

geen nieiewe ^'oorraed van Landt te hekomenfoude

zijn , onfeker was : Dit dan met den Heer Admirael

de Ruyter in heraed geiegbt , en , na genome» over-

Jlagh , metfijn goedtvinden , en toeftemmmgh , voor

gedsenftigh iwgefien , is het Kruyd van boord ghe^

'gaen : joo dat dit nu niet het verek van den Heere

Ruwaerdt alleen , maer oock van V Landts Admi-
raelgeworden is.

Merc. Hier vale de Man aea het woordtfiften,

en wil hier een woordefl-ellingh op fijn eyghen

handt maecken ; hy kan ons invoegen , nset in»

voegen , wy laten hem halpelen , maer wat hier

het af-voeren van het Buskruyt aengaet , het is

van boort gevoert , dat ftek hy vaft \ en waerom,
om dat de Stadt Dordrecht het felve van noden
hadde , dertigh tonnekens konden die Stadt niet

befchermen , en waerom het kruyt uyt het Ma-
gazijn tot Delft f niet van daengehaelt ? metfoo
veel meerder ghemack als uyt de Vloot, waren,

de Magazij>nen voorficn , ditwas hen denaefte

wegh , en de min fchandaleufte , warenfe niet

voorfjen , foo was het een flechte voorforge

,

voor defe Stactsmannen , en die hadden veel

beter het Salpeter van de Opftindifche Com-
pagnie gekocht , tocnder in geheel Eur(>pa qua-

lijck iets re krijgen was , en daer buskruyt van la-

ten maken , het was veertkien dagen na de tijdty

en foo veel te meer apparentie , den Vyandt we-
der aljc uuren op den hals te krijghen, of de

Ruwaerd
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Ruwaerdmoeft andere verfekertheydt hebben
,

maer befiet my defe flellini^h eens : Hiet krijfen-

degevaer/cbeenaenJ'eeneztjde/èker , enaena'an-

dere zijde den aenloop va» een tweeiegevecht binnen

Joo korten tijdt , dat'ergheen nieuwe voorraedt van
Landt te bekomen was (het moeft dan eerft gema-
len worden, dewijl der geen ander als uyt de

Vloot gekomen was) onfeker , (op dat onfcker

magh een Schildtwacht wel geruft gaen leggen

flapen , want het is onfeker dat het overval juyft

op di^ uur gefchieden fal.) Hier ftelt hy twee
onfekere tegens malkander een feker gevaer

,

datis een onfekere fecuriteyt , tegen éenonfe-
keren aenvaJ , datis een feecker gevaer van aen-

gevallen te worden , wat fal hier het fwaerfte we-

gen ? Men heeft het de Vloot ontleent , waer men

kofi het daer welroeder in brengen. Voor eerft , gh y
weet niet of ghy de tijdt hebt j ten anderen, of

u windt en weder daer toe fou konner» dienen ,

en of het te vinden fou 2jjn , daer het alreeds foo

verre te foecken was , en op defe grondt , moil
men FeUaturam <^ yorjuramfacere , een deur toe

en een ven fter open doen , foo veel kruydt was ,

joo veel als een boon in de brouw-ketel ) ghcfch lede

hel over de Vloot , neen , over ot uyt een twea
of drie Schepen , foo was het confiderabel , meii

heeft voor defen wel gefien , dat het op foo veel

en minder aenquam; doch indien defe Man daer

over een andere Xael wilhooren voeren ,'ick fail.

hem tuilchen vier oogcn wel fcggen , waer hyfe

hooren fal , ondertuflchen hebben wy onnofelc

niet anders gefeght 5 alsdat veel verwondert wak-

ren , waerom dat door ordre van den Heer Rii-

wacrd eenige duyfenden ponden , &c. en dat

duncktmy is waer ghenoegh, terwijl wy ver-

wondert zijn over een faeck , maecken wy noch
gpen belluyt tot nadeel van de feive , ea ftuyten

de
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de deur noch voor geen tegen-reden , w'at héb-

ben wy dan gepecceert , dat wy > en al de We-
reldt verwondert 2,ijn, over een ongebruyckè-

lijcke faeck , en defé verwonderingh is evenwel

noch door u koude reden niet wcch genomen.
M. G Dat is maernaerhetNeft-eygefócht,

fal het al de reft foó volgen , foo fal het , dunckt
my , niet veel wefen*

Merc. lek v rece het oock , maer al voort

:

Pafq. Tot noch toe zijn het fchampjchoten van
ter xijde geweejt : nu begint den lammen Haes , de

doode Leeuwen by den baerd te vatten , en met een

farkafiife in]uitatie , of bitterjchimpige bravade ,

op het Itjftefpringen ; wanneer hy van den(leekten

toefiandt va?i den Staet , door de voortgangh der

Franfche intocht , /prekende , atdus bejluyt \ [Dit

was] weynigh over-een-komende met deover-
trotïe Conduyren j en beftieringen van de Wer-
veidrayers van den Staet , de bekende Staets-

dwingelandcn , en Heroës van dit Treur-
fpei , "öcc. JaTPaerlijck de Heroës, ofHelden^ en

voorname Perfonaedjes , va?i dit Treurjpel , deivijl

't op haren kop is aengeloopen : foo dat met recht op

haer toepafjelijck is , ^tgeen den Konincklijcken Pro'

pheet ) voorbeelderlijcker tpijfe van hemfelvenfeyt '.

Veele varren hebben my omcingelt , ftercke

ilieren van Bafan hebben my omnnght , fy heb-
ben haren mondt regen my opgefperret , als een
verfcheurende , en brullende Leeuw : lek ben
%yrgeftort als water , en alle mijne beenderen
hebben fich van een gefcheyden \ mijn hert is

als Was , het is gefmolten in't midden mijns in-

gewants : mijne kracht is gedrooght als een pot-

1'cherf, ende mijne tonge kleeft aen mijn gehe-

melte ^ ende ghy leght my in't flof des dOodts

:

want Honden hebben my omcingelt > eene ver-

gaderingh der Boosdoenders heeft my omge-
ven

5
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Ven; zy hebben mijne handen j en mijne voe-

ten doorgraven : alle mijne beenderen foude ick

konnen tellen ; fy l'chouwen het acn , fy Tien op
my ^ fy deylen mijne Kleeocren onder hen :

tnde noch, redder mijne ziele van den fwacrde

,

mijr.e cenlame van het gheweldt des Hondts,
verioft my uyt ó^ Leeuwen muyl ; ende vcr«

hoort my van de hoornenlöer Eenhoornen, &c.

Salmenfeggen , dat ick dus doende de H. Schrfftuu>

frofaneer ? Ick/ilhet ontkennen , het bewijs omkec-

Tvn , enjeggen ^ niet anders dan of men over hare

moord , den tTX>ee-en-vi}ftighfien Pfaïm , ofeenige

derfcherpjlt vaerfenuytdefelve f dede jingen op de

toepajjtngh komt het aen j en tpanneer uyt hare da-

den getoont -wordt , wat befi op hen toepajfelijck is >

Joo acht ick dat men het met eenige vergeftjckingk

{hoewelbeken ickgaem ,niet met die toepajjigh die'er

de H. Geefl in beoogt^ niet ongevoahfaem toe kan

paffen en wat doch ts'er hedendaegs gebruyck/tjcker j

by onfe Heeren Predicanten , als du/danige toepafjing

te maken ^ Daer en is oock by na nieteenen Schrijver

van eenigh boeck , of twifi-ghefchrift , dte niet een

fchriftuur-fpreuck op den Tijtel fielt , welck hy oor-

deelt of opjijn weerparty , ofop eenigh voorval toe-

pajjhlijck te x,ijn, Ja , fy z.ün dan de lïeldtn vart

dit Treur/pel ; moer datfe de Veroorfakers Jouden

x.ijnvan het Treurfpeldat den Staet getroffen heeft-,

en foodanigenarnen verdienen i alsghyhen-, ham-
bert van den Bos , poogt aen te vrijven , datfultghy

met al u hackelende wel- beterfeg ick , qualtjck'/pre^

kentheydt t emdoornayie konflenarien -, in dtreeu-

tpïgheydt niet geftandt konnen doen : Daerzijn ,

niet harcovertrotfe , gelijck gyfe noemt , maer
hare den Vaderlandt te nut j eri ten eeuwigen
luyfter uytgevoefde daden , te heerlijck , en te

cerlijck toe ; over dewelcke ick my alhie^ bre-

der uyc fou ftreckea» ten ware ickfehier voor

eenigfins
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eenigfins bad acngeroerc, en hier liafich noch
gclegentheydt voor fal doen , om'cr van te ken-
nen fpreken.

Merc, Hier komt hy te fchrickelijck voor
den dagh , hadden wy nu onfen Jan van der

Veen hier, foofaghicKhetfpelgemaeckr, De
Hcyhgen moeten op het Altaer , befiet my hier

defen fchoonen Uytlegger der heylige bladeren

eens. De Konincklijcke Propheet , feght voorheel-

deltjcker vijfe, dat is l>y exempel, van fchfelveti.

Hier gaet hy den Propheet fijn gheheele Pro-
phecy voor by j en dat hy vocrbéeldeHjcker wij-

iè van fich felven feght , en wat feght hy ? veelé

varren hebben my omcingelt, &c. Dit is geen
Prophanatie, hy feyt hetfelve, al eer het je-

inandt feght, én foo fal hem die Man noch
fclfs beklappen , foo hy het flechts al bereedtS

nietgedaen heeft, foo edel is de Confcientie ^

qui j'excujefaaufe t oock gheeh prophecy, öf
het moell op defe Heeren ghepsft worden , ick

laet hem fich daer uyt draycn > daer hy fich met
fijn devote Veneratie, inghedrayt heeft (dit is

Theologanten werck, en raeckt Merclirius niet)

en hem' daer over fijn 5-2 Pialm fingen , daer hy
oock wel wat in vinden fal , voorts feyt hy , dat
•wy met alonfi hackelende , wel- heterfegh ick , (jna-

lijckfprekentheyt nietgoetfuBen maken , dat 2y, &c.
Caecus lufco-i hier komen wy te lamen , gheeft
my de handt , ick weet'er een , maer wat het
goet maecketi aengaet, wat oorfacck van die

Treurfpel fy zijn geweeft , is van anderen ghe-
noegh gcfegt , en miflchien fuUen wy daer noch
wel een woordt van fpreken > al na dit werck
fich laerop doen , en ghy het my waerdigh on-
der de handt valt , maer dat ghy my met uwen
vuylen mondt foudt meenen vroed te maketi >

dat fwart wit is , d^cr zijt ghy wel oudt , maer
iiict wijs genoeg to«, Al voort, Pafq,
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Pafq. Ondertuffcken ivordt hier , ah met een

iirwerp gex>agh gemaeckt , van die genen die het

na andere Landen gemunt hadden , en hun ge-

roofde middelen voor-uyt foriden : en wat ver-

der , dat men niet bedencken konde , w'aer de

gelichte penningen waren ghebleven : Dit , hoe-

roei in''t hondert daer heeft gherporpen
,
Jchijnt we'

derom op geen a?jderen dan de Heeren de Witten ts

doek» ; te rneer , om dateer terftondt j ?wV Kant'

Jchrift » volgt , trouwloofen handel der Sracts-

machtigen ; en daer op in het volgende KantJchrift,
ondcrfoeck van hun driften , daer roederom de

filve Heerengenoemt worden :Dit eerjfe dan/chtjnt

nochpjn voetfei te trecken^ nyt dieverjleteftraet-

maer , van foo veel getdts van den Heer e Raedt

PenJiOnaris na Venetië?!gefovden.

Merc. Hier komt hy met fchijn vooi* den dagj

en fchijn is het al wat hy voort- brenght , en dat

van de gelichte penningen , fchünt al mede op gheen

andere , dan de Heeren de Witten te doelen , dat hy
meent defe Man , dat ick om fijnent wil foo fot

fal zij n ,. als fij n fchij n te bewaerheden.

Do&us in acceffos non irritare Crahrones.

Ongenegen om flapende Honden wacker te

maken , daer in fal hy fich bedriegen. Ick vind

hier noch meei* ydele en riodeloöfe befigheydt

als my lief is , andere fullen hein miflfchien wel

wat meer daer van weten te fcggen , én hébben

daer genoegh van gefeght.

Paf]. Hier maeckt hy de ftaet , vah dén Heer

Johan de Witt , wat middelen hy heeft , of heb-

ben kan. .

Merc. Laet hem dat vry doen , datraecktons

niet , hy fal daer na noch wel Calculum reducere

,

een andere rekeningh maken , foo ick het recht

heb , foo is hy de Man , die ick eens heb hooreh

feggeii
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feggen j dat'er by den felven Heer wel tfeftigh

duyfent guldens te kort quam , ick acht hem in

bet een , foo veel als in hetand£r.

Vafj. Hier hebben wy de rekenineh van de

geiichre penningen , om dat uwen Man niet

heeft konnen bedencfaen y waer die gebleven

2.ijn.

Men. Laet hy die maken voor die gene > die

gequalificeert zijn , die op te netnen, ofhyfe

niy maeckcof niet, ick Tal daerom niet eens be-

ter weten, waerfe gebleven 2,ijn , ofhymoeft
my al een beter Finantier wefen , al fouhy my
on ér een van fijn fwacke verftanden rekenen >

die dit ftercke verftandtnoch verder wil te ge-

moet gaen : maer ick vrees dat hy magno conatu

viagnas nugas agat , veel geruchts maken en Wey-
nigh wol fal voortbrengen.

Hier maeckt hyfe pertinent , daérfeyt hy dat

hem geen openingh van *s Landts CantooreH if

gcbleeckcn (een deftige Phrafe) waer uyt weet
hetonfen Vriendt dan ,om dat het foodeordre
is, en daerom het moet foo gheweeftzijn, hy
weet hier foo van blaiieits en fulcke diBgen te

fpreken , dat men het flor van de rekcningh

vi^orrckèr noch in een Blaflfert fal moeten vin-

den, maer her komt diaer op uyt, dathydaer
lut noch toe , niet heeft van verftaen , ergpfuni'

fna facit.

^liJtandem effecit magno hk promifjor hiatu?

Parturiunt montes itajcetuf ridUulus Mus.

Wat werckt dien Blaeskaeck uyt met fulcken

ruym beflagh ?

De Bergen baren, en deMüys komt voor den
dagh.

OndeitufTchen fal defe Mercurius , die fghe-

lil k \ck daer fie^ foo /arge <^ in vago difcoureert

?

r diö
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die over $il wil te huys zijn, hoe feer hy oock vau

een Bqtterick gcbotft is , niet reverentie leggen

dat mijn goeden Heer in ^e Muts; flaept

,

en felfs tot fijnent niet te huys is , mae^r diat moe t

ick alleen noch (eggen , d?it ick evenwel een

kleyn weynighje van het ncgptieren der Pen-
ningen , van Mr. Jan weet , en hoe hy de Lie-

den voor haer duyfenden , jam re^vs duUis , met
Obligatien heeft geweten ce paycn (eershalveii

wil ickie niet noemen , gelijckick wd fbu kon-

hen by naem eh toenaem) en hoe hy aem de in-

tereften heeft geweteö te profitei^n.

Pa(q. Hy gaet voort , ènjegt : Men kemde den
Raedtpenfionaris de Witt > oordeelde wel van
(ijnwijsheydt, enbeleydt, maer nadeeligh van
fijne wil, en intentie omtrent onfc voorftandt.

Defe heeft hy noyt laten blijden ten fuaden , maer
fallen tijde -wel degelijtk in tegendeel : dat kan bitje*

ken by fijne menighvuHige , en krachtige Oratien ,

yverige aenmaningen , ernftige opwackeringen , ont

t^komen tot befluyt en refolutie , tot tijdige noodt"

v>eer van defenfie , daer de noodt Julckt vereyfchte ;

dat weten de Heeren dieper tegenwoordigh zijn ghe-

tpeefi 5 en fal in der eeuwigheidt bitjeken , en noyt «

ids met de hooghfie Staetbreuck , voer de oogen def

Nakomelingen , goeden en quaden , •welgeneygden ,

^ua/ijck geaffeéiioneerden , te verduyfieren zijn
,

uyt de dagh-aentekeningen vont gebejoigneerde van
den Staet : enfbu noch overvloediger blücken {en mo'

geleek alderkrachtighSe uyt de heylfame bevindingh ,

en vruchtgenietinghjèlf) indien in veelt dee\enji\~

nen heylfamen Raedt gevolght , en niet door ver-

keerde dwersdrift , overftagh ge/meten waergeweejè j

gelijck wele der Heeren bekent it , dat by hem de

voorflagh isgedaen : doch -wat raedt ! hy heeft ghe*

Jlaeft , en gbearbeidt , en fijn danek is 's wereldti

hongeneefi , ofte liever , om reeht tefeggen , is hei

keninck'
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'komnckltiche loon der deught geweefi , dat is , Wel
tv. doQïï , qualijck te hooren , en qualijck beloont
te worden.

Merc. Nu worden wy de (teek eens : Wy
gaen voort re ieggen , men kende den Raedtpen"

fionait de IVitt oordeelde, ^c. Dit belieft hem vor-

der re extenderen en uytbreyden , ick laet hem
bcgaen j hy magh fijn hart wat ophalen , miC'

tchien lullen wy Dock noch onie beurt eens

krijgen.

Pa/j. Vervolgens komen hier te vobffchijii

de vier Schepen met Oorloghs-ammunitie op
den Rhijn bevonden, en in het Magazijn toe

Nuysgeloft.
Indien ingangh i>an verantiooordingh vondt i

V geen wy hier te voren , van de rpeynigh gunfi hy dè

Heeren Gebrocderen Vranckrück toeghedragen ; eit

•va?( de Tveynigh deugd, ofdienfi y aaeruyt te tree-

ieM 'y hebben ter neer ghejielt ; /oo foude het alhier

ctivodtgh ziiv , poh wederom in dtergelyckefioffe te

éogeven : Doch om dat dit een Aéfiefchijnt , direEte

f'^tjdigh met de voorgeroérêie 'verortt/chuldigiftgh ^ en

dat de Jelve Aüie mede ten la (ie van de ghemelde

tieeren wordt ghe/choven , foo fal het wel defijne
hraerdigh z^n , h/ef mede een weynigh nader in té

treden : Dit dan van de'e Schepen is waefachtig;

maer koedanige onluft , en onrufl i daer over in de

Vergaderingh van HoHandt is gerefen j kan veeitn

der Heeren , dte de [elve toen bygeweont hebben
y

noch indachtigh %'^n : en hoe 'tnjonderheidt de Heer

l^aedt-Venfionans geyvert heeft , omjè te êioen of eit

aenhouden y met aenwyjinghvan de Jchaddijckege^

Wgén , die uytfooianigeh handelftomdev te rijfen y

(f hen mede niet onhekent : Waer tegen rvederrm an-

dere redenen wierden ingebracht
, die meeft of de re-

derheidt ijan het ftuck der Koofmarifchaf uytliepen
5

ndat de Hegotië/o o na uw niet te beft^^^ftond : Dat
i % Keeleè
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Keulen (want hier gaf men voor j dat ket epgernunt

tpos ) rvas een i/rye Rijcksfiad , die men foodanige toe'

•voer niet en knfi ontjeggen : mede dat de Steden

Hamhurg , Bretnen , L.uyk , NeureKhurgh , 'Pravk-

fonrt , en andere Rijcks^Jieden , Julcks over'vloedigh

toe fouden voeren ; die men 't mgenen deele éeletttn

kofi : e» dat derhalven het voordeel hier lan , den
cours der koopmanfchap defer Landenftond onttrcc-
ken te worden ,• en wat, des meer is : en op de/èf en

dufdanige redenen wierdt het ontflagh , in Toeer-spif

Van eengroot deel der Ledenvan de Vergaderingh ,

«n\in/onderheidt in vieerwilvan de Heer Raedt-Pea-

fianaris , doorgedreven : 'Defe Schepen ntt ontjlagcn ,

en huyten onfe macht zijnde j was het voor den Stait

niet mogelijck de felve verder op te volgen.' Wordt
dit nu al mede op de rekeningh van de Witten te

hoeck geffelt ; gelijck ickjie dat hy onfén Schrijver ,

in Jtjnc Kantaantekeningh gefchiedt ; Joo moeten

fy hier wederom betalen j datje niet gerooft en heb-

hen.

Merc. Hier komt de pot metRofentevoor-
fchijn , hy bekent het van de vier Schepen , die,

met Oorloghs-munitie , op den Rhijn bevon-
den . en in het Magazijn tot Nuysgeloft zijn;

macr fcght da^r by , dat dacr over groote onJuft

inde vergaderingh van Hollandtgerefenis , en
datdeRacdt Penfionaris, infonderheytgeyvcrc

heeft , om de felve te doen op en aenhouden
j

ick bec hier de oprechtigheydt van defcn Vrient

ftaen , maer wenfchte vi^el , dat hy defen yver
van den Heer de Witt , wat klaerder demon-
ftreerde , ondertufTchen is hy hier de Man , die

om den Heer Raedt- Penfionaris te ontfthuldi-

gen , de Heeren Staten feJfs fcbijnt met <\q.{q

cnormiteyt te belaftcn , als of de felve , niet ie'

genftaende de aenwijfinge van al de fchadelijc-

Ke glievolgen -, evenwel ora de tcderheydt van

den
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,

ucu koophandel niet te quetfen , fulck een aen-

ftocclijck werck ghefocht door te dringen, en
felfs ter üytvoeringe gheftelt badden ; raa«r üec

hier ai defc omllandighedcn eens , Keulen waS
een vrye Rijcksftad , die moeit men affifteren

,

maerI)ordrecht den oudfte,en voorfittendeStad,

foodanigh verlegen en ontbloot laten , dat men
het Kruyt felfs tot haren behoeve , uyt de Vloot
iTioeft halen , en foo gewichtigh was het belang

van de Koopmanfchap , dat men fijn Swaerdt

verkopen moeft, en laten fich met leege han-

den atroffcn. Hier leyt nu ghewiflclijck een

enorm iteyt, maer op wiens rekcninge die te

ftaen heeft manet fubjudice , De Vriendt fteitfe

op die van de Heeren Staten , wanneer hy die

belaftingh goet maeckt , fal ick het ghelooven ,

vorders wy hebben alleenigh aengeroert , wat
men al in de blauwe boeckskens tpt lafte van de
Heereii wiftte feggen, en hy tafl ons aen , als

of het een Cr/wf» was , de felve te lefcn , en deii

inhoudt daer van voor te {tellen, latende een
ycder lijn oordeel vry , gehjck v/y gedaen heb-

ben , aenwijfendc alleenighlijck de gronden van
des gemeene Voicks hact tegens defe Heeren ,

en voornamen dijck den Raed Penfionaris , en
ick word hier aengetaft , als of men den Man
befchuldighde, waer kan dit uyt blijcken? En dit

is een van al de befchuldigingen , dicoBsdiea
Beufelaer te laft leght , en die hy uyt de kant-

tekeningh gehaelt heeft , alwaer ftaet voor eerll

mïfiiotgen dergemeente tegen de Wittew , en vorders

aenipijjinge van hunnen handel. De Gemeente is

hier misnoeght , en dat is waer, en wie wijft

hier hunnen handel aen , wy of de Schrijvers

van de blauwe boeckskens , is het mede gheen
acnwjjfingh van hunnen handel , die fy acnwi],-

feii, alfüo weldaaofwy die hadden acngewe-
1 5

• icn.

nr
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ien , laet hy het op hen verhalen , wat b^fchuï-

digingh wordt hier van ons gedaen ? Soo veel

fou mèn in de aldertederrte Hiftorien wel mo-
gen feggen , fonder blaem van zijdigheyc^t te

dragen , d.icr men in tegendeel zijdigh fou zijn ,

indien men defe klacken wilce verfchoohen , en
daer mede direételijck de Hoeren Staten felfs

belaften , die lulcks io weerwil van den Raed-
Penfionaris j hebben doorgedreven ; dat ftaet

hem dan als een Befchuldigerire bewijfen, en
goet te maken j hy is doch dié Man die weer

,

i^uiciquiel in aurem Jun^nii y.uptter inuj'urr'it. War -

'^er in den Raedt verhandelt wordt , het gehey

m

van de Mis , en wat Harnas daer de Raedt-Pen-

fionaris om aengetrocken heeft , het félve heefr

plaets in die volgen,de ftellingh van Wezel , hoe
feght hy toch daer.

Pafq. yan Wejilfiyt h. verder : De voorraed is

wel en overvloèdighlijck gevolght > ja meerder

dan van noder. was , maer in plaets van dat de
befertingh tot fopdan^igh getal ibude worden ver-

groot , had mèn daer aenöondts noch derthicn

vanen Paerden, en twalef te voet uytgelichr,

zijnde het befte Volck , Sec. Aen wten fiondt torn

het beteydt > en bfw'mdi hief "van ? niet aen de

Witten , nochte hare Goedgunfligen : aen xpien dan ?

"Speet hy 't niet , hy maglferfuh van latei» onderrech-

ten : mier enfeg ick met.

Merc. Hier wil hy feggen , dét het Meydt en

bewindt van de faeiken , aen de Wttten viet ftond.

Waer uyt komen dan defe foo groote vcrdien-

ften , die defén Man boven de Woleken ver-

heerlijcken , indien hy maer wel gehoorfamcn

en uytvoeren heeft gekonnen , het mceten dan

verdienften van beleydt , en uytvoeringh (vol-

gens fijn plicht van proponeren en dirigeren)

jijn, die hem foo tantumnon J)eumfaciunt by na
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lüê een Afgodt verhcfKm , waarom yil men dan
die gedeelte van het geheel af-trecken , om het

geen quaüïck ghe iaën is , de Heercn Staten , en
hetgeen wel en loffolijck ged^en is, den Raedt-
Penfionaris te imputeren. Wilt ghy wel doen
Vriendc , laec hem vry het gefagh , dat hy altoos

gehadt heeft , pnjft hem vry daer hy te prijfen

is, wy fullen u helpen ; maer neemt fijn vuyl
niet van hem , om dat üp een a;nder te werpen.
Hy had akoos geliighs ghenoegh , doen hy dat

ecuwigh Ediót , dat meeftt-r-ftück wift te fme-
den (enof hy mede niet een van die vier of vijf

Perfoonen is geweefl , daer van men meent, ge-

lijck Aitzema fe^t , dat het werck van feclufie p^[""'
voort quarn , laet ick de verltandigen oordee- inhet\4
len. Macr wy fuilen daer na noch wel iets daer Boeck,

van te borde brengen) en heeft daer zedert macr
at te weyni^h van verloren.

Maer evcnw ei ,laet ons eens rnet ordre gaen

,

foo veel Steden zyvder funnen foo tneynig weecken ,

Joo/chend/gh y verfooren gegaen. Waerdoor? Door
gehreck van Volck , voor-raedt , of ordre of tucht.

iVie heeft dat foo^echteltjck befielt , de Raedt-Pen-

Jionarts heeft de propofitie en na de ConcUfie de dt-

reiiie Waerom hoeft hy de gelegentheydt van dt

Guarnijoenen niet voorgefielt , die fijn Broederfelf$
had gevijiteert ? Hv heeft het ghedaen of niet ge»

daen , heeft hy het niet gedaan , Jèo is het abfoluyt >

offi]n onkunde , of nalatigheyh of quaedtaerdig"

heydt. Onkunde kan het niet zijn , om de reden ah
boven ; nalatigheydt kan van Joo een wacker Man
niet termoedt iporden. ^aedtaerdigheydt maeckt
hem misdadigh , dat ick niet argerfegge. Weder-
om : ijy heeft hetgedaen {dat woefi voor-eerfi blije-

ken) naer kofi niet te wege brengen , is fijn gefagh

foo kleyn , en fijn yver foo flap , waer uyt ont-

flact cie grooten lof , die defe hem , als ware hy
I 4 pr^TA
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prera ^ puppis, doen en laten , toe - fc hrijfr ?

moer andere hebben die uytvóeringe verkmder t , hy

fagh de nootfaeckl^ckheydt of niet , fag hyfe niet ,

Joo was hy dom ^ Jag hyfe , •spaeróm heeft hy niet ge-

protefieert f en dewijl de fchuldt doch op fijn

hals, als gebleecken is , ilondt te komen , waer-

om felfs fijn ampc niet neer gheleghc , en de

Raedts-heers-plaets (fijn prsccautie) nietaenge-

nomen , gelijck hy naderhandt ghedaen heeft;

,

als het Spit aireede inde aflche ghewendt was :

maer i^es al voort Signore Pafauino.

Pafq, Hy be/ïuyt dan vervoigem : Waerlijck

het is te verwonderen hoe de Raed-Penfionaris,

pn fijnen aenhangh , alles foodanigh heeft kon-
"^ nen uytrechten » en bcflieren , daer foo veel an -

dere 3 tti weimenende Heeren, mede aen her

roer waren ; maer zijn lange ervarentheydt, on-

gemeen verflandt , en wijsheyt , heeft het ali^s

op het fcherpfihnigfte weten uyt te voeren , &c.
• Siet hier den Mandie het groot 'y en/nood y verraed

Ofitdeckt y foo als het leyt , en d^r het leyt 5 en die

den man aenwijjl , die het Gewrocht en veroorfaeckt

heeft: maer "^t geen , foo 'tfchïjnt , tot nach toe tct

kennijfe van rff« Staet niet gekomen is y op '/ hev>tf-

fend^n homt het aen ; k^,n h^ dat fopfal hiervoorje-

ker een eminent premium voor hem aen vafi zij» i

alfooals dan de goederen van den Verrader nootfake-

lijck tot den FiskusfuUen moeten vervallen ; enfijne

hoefeer mishandelde romp waerdigb zijn * om uyt het

grafgetrocken , by forme van Juflitie , door Beuls

kandenyandermael op een afjcbwwelijcke wijs ten toon

gefielt te worden : Maer, o verheven , en in Godt
gerufte 2.iel > in wten de getrotnshcydt , de liefde

tot u VaderJandt , tn tot weldoen , infonderheydt

gehuysvefi zijn geweefi , wat leyt men u te lafi

!

maer foo noch eenige kennijfe van "'t aerdfche by u

^verigh is > gy %'erackt het , eu bekiht het ; en het

is



De Vranfche MercuriUs

.

137

ti niet nodigh , dat ghy u op 'tets beroept , dewijlu

werckfkem Bedrijfy u onvermoeytheydt , en fiant'

i'ajligheydt , v^qr Me het/ten en veten müen , /ao

recht het tegendeel hetuygen.

Mer<^. Dat voorige is geen antwoordt waer-

digh , maer hier : O verheven en in Godt , &c.
Vrienden fta by , hier komt het al tfefFens voor

den dagh , hier leyt hy nedergevallen ter aerden

:

Wat doet hy ? Och de Man is in aendacht , en
een Poëtifche , om niet te feggen Afgodifche

verruckinge. Wat naem fuUen wy dit geven ,

is dit een Pro/opopteia op fijn Pedants , ghelijtk

hy het noemt 5 of eenaendachtige fmeeckingh

op fijn Heydenfch , de oude Poëten af-geleent

,

of een Maertfe buy , in een kranck Harflènvat ?

Hy fal 't ons felver feggen , doet hy niet , ja daer

feyt hy het ; maer om wederom met menjchen te

fpreecken , hy fprack daer even met een Godt

,

Geeft , Engel pf Duyvel dan. Hoe fuUen wy
dit te boeck ftelien', ick begoft in het eerfte,

doen ick van een Schrijver tegen ons hoorde ,

al hooge gedachten van onfe fuffifance te krij-

gen 5 om dat'er noch een gheleerde Pen voor
ons in de Wercldt over was, (en fou my met de

Hoer van Staet, diehaer naem in hetRegifter

vergeten was, anders bedroeft hebben) en dac

ick al mede als de wijfe Luy , een boeckje na
mijn hooft kreegh. Maer foq doende fou ick

wel aen de andere zijde criminele inbeeldingen

krijgen » gelijckoffoodanigen fckeren Vriendr,

die fuicke Kenotaphien , Elogien , en andere

Archipedanterien voor den dagh kan brengen

,

pax auribtts , het altemet niet vaft en hadt. Wac
doen is dit , hebben wy hier een Afgodifche

Enthufiaft , een Nccromantift , die de Dooden
verweckt, of een tweden Paracelfus, met fij-

nen Familiarcn Geeft (en die MeefterJohande
I y Witt)
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Witt)voor? Of is hy een Ubiquitift. Watflag
van ghedrochten fal ick hier af-drayen , hy vil

wederom met mmfchen Jpreécken , arm verdoolc

Schaep , hier leggen al mijn fpilien in de aflche

,

ick meende dat ick hier te doen had , met

Ithacus eloeputofel'tx autfcutifer Ajsx.

Een Man die hair op fijn tanden heeft» maer
ïiu fie ick te wel , dat jj;^ met een Quidam
te doen heb , dit gaet te ver buyten het fpoor

Rt/um teneatis éimici.

In fumma d'een ofd'ander Schobber van defc

Cabale , heeft Sijn Hoogheydt ak den Afgodt
der Höllanderen weten tedoen,af-malen , hier

pen wy ten minften wie de Af-g(iüt der Sotten

,

om niet argerte feggen is. Avance.

Pafq. Die fooJanigefchelmjiucken onder de leden

heeft , kan defèlve viet ujtvoerenJonder^jne Cor-

re/pondenten of Complicen te hebhen : is'er van die

allen niet eene ge-weeft {byjonder daer onfen Schrijver

mede van fijnen 2Ltn\\^n^ gevpagh maeckt) die »an
tijdelijck berouw geknaegt ,. fijn Vaderlandt , en

den Staet dien dienft heeft gefocht te doen » om^ tot

voorkomingh , in tüdts joodanige fnoodtheydt te

«ntdecken , en noch een heeriijcke heloon'ingh toe tt

^verdienen ?

Merc. Al genoeg Pafquino mijn Vriendt, al

genoegh , ick fie daer wél dat dit ghevolgh maer
tevelary van een lemmende Dilemmatift is, en
dat van het CaJbinet , dat hy daer volgens fey

2,ijn dingen die door dé darde handt infallibel b.

waerheyt zijn , daer valt niet tegen te feggen daer

wint hy ten minften foo veel uyt, dat hy dat

uytde mondt van Pieter gehoort, en die fulcks

van Piulus verftaen heeft ,
probatume^. Maer

pö dat eerfte, dat hy moet hulp totfijn hefiaen , <^c.

fal ick evenweJ dat feggca, dat hy daer twee on -

nodige
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nodige noodtfaecküjckheden ftelt , Jat by Hul-
pers tot fijn hsfiaen moet kebben ghehadt , en diè

Htflpers door hun (onjcievtie genoopt , fouten t'eeni'

ger ttjdt eens moeten opklappen. Wip fijn Hulpers

mo^en hebben gheweeft, foo ghy hecnietea
weet , ick meen het wel te weten > en dar fy niet

klappen Tullen weet ickoock wel Watfommi-
gc noch hier na fullen doen , fal de tijdtieeren

,

het is noch vrocgh in 't Gafthuys, hoewel het
van andere genoegh gefeght is , maer dele Mef-
fieurs, hooren enfien genoegh alsfe willen , en
alsfe weder willen , zijnfc fpo doof als Quartels

,

en foo blindt als Uylenfpiegcl by daegh. Ick
fou hier mede al heel breedt kennen gaen , en
al wonderlijcke Argumenten kennen formeren,
en feggen dat men vee' qn-^^eisfpecie re&i deceptie

uvt mcninge van al feer v/cl te doen , teweegh
brenght , cum nemo fib't nequam videtur ^ dewijl

men fuh felven in fijn meninge ghemq^»!ijck
vleyt , die foo ten eerften de Confcienxie niet

aen en treffen , als wel daer na , ais de oogen
wat beter geopent wordenjick fou daer op ecnen,

Buyck-dienaer
, ghclijck ick daer fie , en op een

lV!oftert-#ieulen , die hy daer uyt ghefnootea
heeft , oock wel wat impertinenrs konnen de-
buteren , maer dat voorgaende Iteeckt my noch
füo mde krop , dat my dunckt , om rondt te

gaen , dat die Vriendt , mer reverentie gefeyt ,

.

ons die moeyte niet waerdt: is , en wcnfchte wel
dat ick foo veel in het Cabinet van uwe harflc-

nen gevonden had , als ghy feg-ht dat de Hee-
ren , in dat van de Heer de Witt gevonden heb-
ben (die toch geen tijdt gehadt heeft . om fijn

brieven aen een kant re helpen) dat is eerlijck-
hcydt en deught, hoewel het uwen Tabbacrt,
en ouderdom y/el pa(Ten foa > en.nu fullen wy
te famen itmSihmanibus een befïuyt van maken.

''^

Sic.
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Sie hiernubefcheyde Lefer, wat ghy liever te

gcloovcn hebt , of dat foo veel droeve jamme-
ren en calamiteytcn , door Godts verborgen

Oordeel, in hunne oorfaken gheftraft^ijn , et

dat de Schuldige vry , en de ünfchuldige in de

laft fouden blijven fteken zijn , of dat Lamberc

van den Bos , en by ghevolgh , ick Mercurius

een Leugenaer en Lalleraer, danofdefen ge-

fonden Vriendt een grooten appelfot , en een

quaedtaerdigh beeft is. Laet ons togh voortgaen

Pafquin.

Pafq. Vraeght men nu verder , koe dat dan foo

veelftercktt en by tm omvinéatrgeachte Stedea ^ en

Forten , binnen foo korten tijdt in de maeht des

Vyandts vervallen z^n ? Boven de bejireriuge des

Hemels , die
,

gelijck wy toeten , reedti te voorea

foo veel-weken achter een , eenfiereken oojien Windt

beeft laten wayen ; waer door defiroomen afgetapt

,

meer dan veertigh Schepen y net krijghsyehoefte , en

gefchut op het drooge •> en daer door in''s Vyandts

macht j geraeckten ; z,'ijn dit geheymen -van Staet

,

•waer op my niet toefiaet nader te miderfoecketx ; daor

ick oock geen verfiandt van heb , en al had ick'cr

•oer/landt van , daer toe ick my niet infhtde laten :

HsdLa?xhrt van den Bos , mede/co gedaen , ky

joudefijngemoedt , met dufdanige leugens, en lafte

-

ringen
, Joo niet befoedelt hebben

Merc Hier komt hy my met windt aenboorr

de oofte Windt is de oorfaeck van al bet quaed

dat foo veel Schepen verhindert, en foo veci

Steden verraden of van Schelmen verdedight

?.ijn, die woeyen altoos fekerli^ck niet, toen

dat fecours jucchen fijn neus voorby gingh. De
wefte Windt , had ons wel foolangh uyt Vrank-

rijck toe-ghewaeyt , enfulck een gerommel m
de oorcn geblafen , dat die fclve oofte Wind
die het kruyt na Nuys toevoerde , oock \7u.

é Volck
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Volck in voorraedt na de Frontieren fou ghe-

vocrt hebben , niaer men had foo veelte doen
mcc hacquctteren , partialilèrcn , mineren ,

machi neren , en den Capitcyn Gencrael de

handen te binden , dat cie Hollanders pas tijdrs

gcnoegh quamen , om fich de harden te laten

binden , en Ait zijngeheymen va?} Staet-, het mo-
gen gbeheymen van den Duy vel zijn , eri daer

heeft hy geen •verjiandi van. Waer mede Icy t hem
ói:i't Soc dan en moeyt, of is het hem alleen te

doen , om Lambert van den Bos , did^miflchien

hem , en de fijne te veel goets ghedaen heeft,

een klad aen te wrijven , daer liegen en bedrie-

gen hem , vüornamcnrlijck fijn gedacht , pro-

priutn quarto modo , van de natuer eui Moeders
lijve aengeboren is, heeft hy gern verflant van
de faeck , laet hy fich laten onderrechten , en
daer \vy van alles , maer probabel ghefchreven
hebben, by anderen gaendie beter windt van
fich geven, en om niet verre te loopen , eens
hoorcn wat^er de Ridder Tempel vin feght.

Daer-en-boven (feght hy) de Minifters , die het
bewindt ftecdts van de afïayrcn hadden , heb-
ben veel eer de fterckte en ordr« van hun
Scheepsvloot , dan die van haer militie beher-
tight 5 het zy als meer gebeeten op Engclandc
als Vranckrijck , van wegen den Oorlogh , en
de maniere van d'Intreé des fclfs , ofte dat fy
geloofden, dat een Victorie ter Zee i den wegh
rot een Vrede met defe Kroon mocht banen ;

of dat fy hoopten , dat hare Steden haer fop haeft
niet foudcn ontvallen, of datfy miflchien wel
mochten lijden, dat de Prins van Orangicns eer-

fte Intree , in het gebiedt over haer Legers met
eenige ramp verfek mocht gaen ,• en alfoo die-
nen tot hun Dclïeyn , om d'authoriteyt te bc-
fnoeyen , daer fy genootfaeckt waren hem den

nacnr

"r
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naem van Capiceyn Generael te laten behouden j

en in der daedt, dit fcheen niet te fullen fey-

len , vermits , &c. Jaec hem hier knabbelen ,

hier is bout , gaet al voort Broeder.

Pafc^. Het bfgint met cie 'Son der de Witten na

de kim tegaen •• Voor-afhehbcn rpy den aenvalvan de

'vander Graven , met hare Medefiahders : in het

verhael hier van feyt onjen Schrijver j Hy LJacob
vander Graaf] ghekomen zijnde aende plaers

van hctgerücs, of gevecht, vond fijn oudtfte

Broeder aedergebückt onder de macht van den
Raedt-Penfionaris , die fijn Houwer alreedrs had
opgeheven om den felven afte maken , &c. Dit

ts abfoluyt ontvaerachtig ; alfoo hy van geen Houwer
noch eenig zydgevceer y voormenen is geweefi

:
ge/ijck

étetitygen die 'tfeer wel toeten , ah die op de laetfte

oogenhlick van het fiheyden uyt de Vergadering van
HoUandt j slderlaetd van hem gefcheyden zijn , dte

hei oock daer voor houden , dat , indien hy eenig ge-

veer tot Jijn rpil had gehadt , hy daer op foodani^

wel was afgevaerdigt , dat fijn Befpritigers het hem
niet gedaen en fouden hebben : Daer-en^hoven wordt

'Van fi]n Huysgenoten , en die alde->'gemeenfaemjie

wet hem omgegaen hebben , betuvgt , Jat hy , gedu'

rende den geheeten tijdt van fijn B.aedt-Penfiona-

ryjchap , niet alleen geen ztjdgeweer {anders als in

eenige befendingh van den Staet , 't z.y op *s Landt

i

Vloot y ofop eenige reyste Land'^) maerftlfs geen

Jcherp van mes , of minder gereedtfchap , over fub
gedragen heeft. Siet dus los hackt'er defen Man in ,

en maechter een Houwer van een houwer af {daer an-

dere nochfoo veel beknoptergaen , om dit verdichtfel

wat meerder fchüns te geven , 'en feggen tnaer van
een kleyn houwerrje , dat hj van onderfijn Klederen

fou getrocken hebben) als ofhy met een Poolfè Sabel

gewapent waer geweefi : Doch omtrentfoodanige om^

fiandigheden , die ffiet veelgewi(hts aen defaeck ten
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^rincipalengeven t achten •m''t belaag foogroot niet

te zijn i roaerom wy de fefve oock lichjes overhenè

Jiafpea.

Merc. Soo doetfe toch > de Son begint na de

kim te gaen , en meer als tijdt is het } als'er ful-

ke Phaëtons mede doende zijii , die foo trefFe-

lijck met dien wagen getuymelc hebben.

'

Sed leve pondus erat , nee quidcognofcere fojfent

Solis equi ,
jolitaque Jugum gravitate carebat^

Ütfue labant curva \ufiofine pondere naves

Verque mare inflabUes -, nmia levitateferuntur

Sic onere infueto vacuos dat tn aëre/altus.

Maer 't was te Hchten vracht , 't gefpan acht'

haer gafeelea

Noch Meefter niet , en fcheen als met het Jock
te fpeelen.

De Wagen fprohgh fen vloogh , niet anders als

een Pluym

,

De Voerman '^tas'er niet, ghelijck in't peeckel
fchuym ,

Ècn ongeballaft hout , gheen rechte cours kan
varen.

En tot een fpeelt,uygh ftreckt alleen van windt
en baren.

En hier komt hu wat anders op het tapijt , de
faeck van Jacob van der Graef , en hier komt
het op een houwer of op een houwerjer aen ;

en ofde Heer de Wiet , geweer gedragen heeft ^

of niet , hy heeft het gedragen of niet , hy was
daerom noch meer noch minder , en al had hy
op fijn hoede gheweeft, en fich verweert , wat
had hy anders gcdaen , als hem de natuer wel
toelaet ?Ja onfe Vriendt wil nier, dat hy felfs een
Mes by fich fou gedragen hebben , hoe quam de
Bruyn dan gequetil ? gelijck het vonnis Juydt

,

dat is jniifchien door fijn eygen geweer geweeft.

De

Ovïd.
Metss.

lib. I.

nr
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De Raedt-Penfionaris moet plomp noch fcherp

by fich gehadt hebben , als een Mennift in fofma ,

ofanders fou hy hem fijn devoLie niet waerdigh

achten , en lichtcHjck fijn geeftelijcke hiacularic -

die hy foo terftont uyt gefoctebok heeft j wet

te rugge roepen , waer wil dit noch heen goede
Sint Jan. Wat noch meer?

Pafq. Van meerder aengelegentheydt is hetgeeii'er

'yelgt ojider defe woorden [nadat''er van de gevangc
Tiis , en 't daodts gevaer van faCoh Vander Graafge-

fproken tpos
;
) Ondertuiïchen wierden door ver-

fcheyde Lieden van aenfien , foo kerckehjcke

,

als wereldtlijcke , alle plichten aengcwendt , om
het gemoedt Van den Raed-Penfionaris foo verre

te vermurven , dat [Sec] hy foude mogen wor-

den bewoogen , dit ftucK tegens hem begaen

,

niet alleenlijck te vergeven , maer oock by de

Vergaderingh , en by fijn beöijp en genegeïifte

Vripnden acn te houden , dat hem het felve ver-

geven , of gepardonneert mocht worden } &c.
Maer de Raedt-Pcnfionaris, en de fijnen , toon-,

den daer töe geen genegentheydt te hebben, &c.
Om van -welcke blaem oock Jijne dierhare gedachte -

nis te ontlafien , fooftaet te weten , hoe waerach-

tig is.

Merc. Noch meer Was om dcCen Heyligh te

vereeren , hier fou hy ons gaerne willen wijs

maken, dat de Heer deWittde fachtmoedig-

heydt en barmhcrtigheydt felfs was , ma£r al

wat hy voortbrenght , zijn maer veria éf i""^«
j

hier was hy te fwack , daer was bet vergeten
.,

ginder veriuymt, elders niet wel gemeent. Hy
was foo fwack niet j ofhy heeft fijn cygen voor-

val ) de Heeren Staten wel konnen aengcven j

en araple brieven aen Sijn Hoogheyifchrijven,

had de fachtmoedigheydt foo by hem te huys ge-

legen , hy had ract die felve moeyte wel een

krachtic^c
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krachtige Inftantie tot verloffingh van een jon-

gen blom , konnen doen. Omtrent de faeck

va-nden HeerdeRuart , heeft hy fijnfachtmoe-

digheydt , trouwens ghenoeghfaem ghetoont

;

wanneer foo veel inftantien van onfe naefte

Bondrgcnoteh > felfs geen fchorfinge van het

gerecht j noch kenniffc van faken konden krij-

gen , noch fulcke aenfienlijcke Vorften >, Vrien-

den en Verwanten , een handtvol bloedts kon-

den af-bidden , en wie weet of het dit 5 en dat

jonge bloedt niet is , dat het goddelijck Gerecht

van fijne handen gheeyfcht heeft, en cenon-
voorfichtigh of cjartel bloedt vergieten in Swe-
den , hier niet een van beyden te Vierfchacr

komt ?

Movet ér cceleftia quondam

CorJa dolor j lentoque trrepunt agmine fcena.

De fmart treft oyt het hert der Hemel-lieden

aen

,

En langhiacm komt de ilraf den Boofwichc

neer te flaen.

Wy füllen dat d^er laten , laet ons geenWon-
den op-halen , die fmartelijck zijn. Wat volgt-

'cr meer ?

P<»/^. Hier komt hy nu tot de faeck van den
Ruwacrt,

Merc. Piano ', Wy moeten ee'rft noch een wey-
riigh van den Heer Raedt Penfionaris handelen^

en met het ophalen van fijn laetfte of byfonder-
fte wercken eenmacl fien , of onfen'Vriendc
oock geen ghelijck heeft in hem foo hoogh te

verheffen , en of miflchieri de Staet gheen ftu6

en fteunfel ach hem verlooiren heeft , en dat fül-

len wy doen > niet al uyt ons hooft , om onè
buyten partyfchap te houden , maer na de vóor-
ftcllingh van bekende en geen verachte Schnj-

K. vers^
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vers > men ftelt dan vaft dat een Perfoon van

ftaet , die de Fondamentaie maximea van Re-
gceri .ge onder de voeten werpt , een Vyandt
van de Staet is , en of fulcks by de Hcercn
de Witt, en hunne Complicen g'-eplceght is,

ftaet aldus te fien. In de Uiiie van Utrecht , was
onder andere Articulen eerft , cndaerna, nscr

het liellen van ce Generale Amneftie van het

geen in het Jaer TÓfo , op een nieuw vaft ghc-

ftelt ) met goetvinden van alle de Provintien ,

en voornamentlijck die van Hollandt , die om
Heiland-

^^ ImpMDrtantie van defe deliberatie en Corps in

fche Re- ^^ vergadcringh van haer Hoogh Mogende wa-
geeringh ren verfchcenen. Dat foodanige Dtfffrentten , en
pag.itfS. jg -verfihtüen onder <de Provintien vallende , en hy

minnelijcke Conferentie niet ko?tnende werden ge-

vonden , gedefereert fuOen werden , aen het Hoog-

xptfs Advys , ende ter decifie van de Heeren Stadt'

heutiers , ofte Stadthouder in der tijdt. Soo dat

aldus de Stadthouderlijcke Decifie aiseennoot-

wendigh vereyfch tot de welftant van den Staet

van de Vcreenighde Nederlanden, en alfoode

Stadthouderlijcke Regeeringe , de wefentlijcke

en Fondamentaie Regeeringe van de Vereenig-

de Nederlanden is.

Imperium factie iis artihus retinetur quilus initio

partum ejl : Een fleerfchappy wordt lichtlij

door die middelen behouden , door deweickc ly

opgerecht is , in de faken van politie , is de er-

varenrheydt de befte Meefterfche , die ons ge-

Jcert heerc « dat de Souverainiteyt » zijnde by de
Provintien, en by de Generaliteyt hetbeleydt

van de Ooriogh , étic Landen evenwel beft

werden geregeert , met accefïie van het Stadt-

houderfcnap. Dewijl dan de Regeeringe van de
Staet op die voeten ftondt , wat redenen waren-

der , wacrom men niet tuta^ pr^Jtntia , quam
nova
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tiova^ fericuloja malehat ^ liever de veylige te-

genwoordige als de ghevaerlijcke veranderde

Stant begeerde : Nademaci? Vetujiat equidemno"

hiifemper adorandaefi , fijapimui tlla quippe fecula

funt
,
qua hocimpefiwn y meijtmgu'me ^ vel judore

pepererunt , quod.non ntji vtrtutumfacefet ubertas.

Dat men indien men vi'ijs is , de outheydt altoos

eerbiedighcydt toe-dragen móet ; want dat 2.ijn

Eeuwen die ons dit gebiedt of met hun bloedt oF
fweet verkregen hebben , het geene ftiet als ^*^*''^*

door overvloedt van deughden. Maer hier ful- *
'^'

len wy , uyt eens anders mondt fpreken.

Is het niet of defen Schrijver op de Eeuwe
van onfe Vaderen heeft gelien ghehadt ? Daer
onfe oude Hollandtfche Regeeringe , wel duy-
fentmael van hare Vyanden is ondermijnt , eri

wel duyfentmael met goet en bloedt van onfé

Voorouderen herftelt , en hier op flact het >

't gunt de Koningh A^ippa. fegtbyjofephus»
dat de [oden ontijdigh om vryheydt riepen , eti

dat'el: eertijdts om die te behouden gheftreden

was. Het v/are een harde faeck in flavernyc té

2,ijn, en een eerlijcken arbeydt enflrijdt, het

felve voor te komen, maer die eens t*onderge- *

bracht, nu langen tijdt hebben gheleert te ge-

hoorfamen , en daer na hec Jock wedeir af-wer-
pen , dat is eeri werck van wanhopige Lieden

,

en niet van die hun vryheydt foecken. En bier

komt te pas.

Omniajmiripro liiertate feremns ,

Sedlibertatem , contempta rtemofalute

Sanus amat , neque enim eerttefufceptio daldis

^iuam vitare quaas , mjt Cum ratione falutif

Libertatis «Mior , fedgloria i>anaputanda efi»

Dat is :

Wy flaen het aljlcs hcht voor feeckere Vryheydt

uyt, K 7. Maer

-w
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Maerniemant zy foo dwaes, in kennis en bé-
fluyt,

Die de behoudenis van fijne ftaet en leven ,

Gelijck een prijs wil van onfekere vrylieydc ge-
ven.

En foecken 't geen hy licht kan mijden met'er
daedt

,

Voor fulck een blootc naem 't verderfvan huys
'en ftaet.

Als jnet behouderiis j van 't fijne , moet meer
weten

,

Dat dit geen vryheydts min , maer-ydle roem
moet heten.

En wat was het anders als vryheydt i dat hièn
voor vryheydt wilde veranderen , eii wat vol-

doeningh was'er inde redenen van Hollandt,
dat die haer oude Regeringh wilde veranderen ,

üyt aenmcrckinge van nuKerder vryheyt , daerfe

van oudts foo wel ghematight , en recht na de
mate van onfen ftaet geproportioneert was , quis

enim non metus efi , ubi ptures coaluerunt , nelevijji-

mo mttu diljiliant , nift adfit vinculumJocietatk j

wat heeft meh niette vrcefen, dat veelé aen mal-
kander gebracht , weder van een fpringen , ten

2yder een bandt van vereeniginge zy. Defe
veranderingh heeft men al begonnen in het

Jaér röf r , roen men op het tapijt wierp , ofme?f

'voort éien de Di/crepSTftien meer door een S^dthou-

derfou mllen laten hyleggen f Maer daer na heeft

men in die groote vcrgaderingh het Stadthou-

derfchap weder gevent ileert j datr al de Geünieerd

de Provtvtien , het felvè aenmerckten als een AcceJ-

foir van defè ütaet en eengedtlegeerde macht j depen-

dent van de Hooghfie Regeeringe , bchalvcn aliee-

nigh Ho'Jandt , waer op die groote vergadering

i« gekomen te fcheyden , foader iets inerckc-

lijcks
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Kjcks in tenmerckinge van hun poinflen van

befchrijvinge te hebben beflooten.

Hier feyc mijnen Schrijver : Het ware niet

buyten alle fchijn van waerheydt , dat het oogh-

merck en eynde der. lelver alleenlijck daer toe

heeft gctendeert , Qn de gar.tfche facck daer op

was aengeleydt , omme den Hoogh-gemelte

Heere Prince va:n Orangien , van fijn hooge

Amptenen Chiirges, die de Heeren deslelft

Voorvaderen, iucceffivelijck in dele Landen

had <en bekleedt , te fecluderen , ghelijck tot be-.

wijs daer van Concentreren foo veele klachten >

oock d'Expoftul.itie van d'andere Provintien te-

ger.s HoUandt , niet te werden gedaen tot Cmjer-

'valieiutn de Unie en handthoudingh van de vry
heydt. BüjckeHjck by hare Refolutie van den

acht-cn-twmtiszhften Auguftii ó^^ , medebren-

gende , dat geen inchnatie tot een Capireyn Ge-
nerael by hen was Welcke faecke de Protedor

van Engelandt 5 Olivier Cromwel, naderhandt

in den Jare \6*^óf.
, foo^wel wilt op te vatten , dat

hy daer uyt argumenteerde , dat de feclufie va» den

Prins xpas het Intrefi van HoUandt -,
en Tpijders

verkeerde niet te konnen geruj} zijn , ten "ware

HoUaftdt , daer hy al Jijn vertrouwen op hadde ge-

fet , afart.beloofde by ABe , datfe noyt * den Prin$

ofyemandt van desfelfs Linie , tot Stadthouder ofte

Admirael van hare Vrovintie fouden ktefen , en

oock met haer fiemme nietJou gedogen , datdefdve

foude werden gepelt over de Militie van de Generali-

teyt ,
^c Waer op niet langh daer na Efckteer-

de , die fameufe Adc van {eclufic , by de-Staten

van HoUandt gcarrefteert , in dato , den 4. May

,

t65'4} en gejuftificecrt door die gerenommeer-
de Dedudie , rakende de inhibitie van't Employ
des Heeren Princen van Orangien, en foo veel

vermocht doenmaels de aurhoriteyt van een op-

K 3 gcv^orpen
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geworpen Proteftor van Engelandt op it(tïx

Staet , dat de Praerogativen die defen Jongen
yorft anderfints eeniger mate fcheenen aenge-

booren , en fomm ige al berey ts door advijs Pro-

vintiael , op hem haddegedefigneerc, alleen uyc

een reflexie , op den Huyfe van Stuart hem
wierden ontfet. En hier verhaelt den Heere Ait-

zema , in het derde deel van faken van Staet en
Oorloge in het 34. Boeck , Pag. mihi^r6.

Het wenk van de feclufie •wasfoojecreet beleydt ,

dat de Heer Ambajjadeur Jongji^al felfs , volgens

fi'pi hrtefaén G^aef Wiltem , van den eerjien May ,

daer niet vcm vtelde. Alleen aengaende het trayneren

vaut dé Ratificatie ,feyde : De oorfaecke van dit tray-

neren is Godt bekent. Een Vriendt van het Huys
van Orangie quam expreffelijck by den Raedt-

Penfipnaris , hem veribeckende rond uyt te feg-

fcn, wat van dicfecreet was, om fich in fijne

'rovintien gheruft- te ftellen. Hy feyde : Noch
niet ontjlagen te zijn van den grooten Eedt , dat

Tpel de andere waren ontflagen , maer nochtans dat

haer belaft toas , als eerlijcke Lieden , het werck te

mefnageren.

Vorders feght de felve : Als de "Leden van Hol-

landtfouden adviferen o^het foinEi van de Seclufie ,

dat byyemandt gejeght vpi^rdt , dat de/e Staet ge-

iucktgh rcas , dat Crovrwel niet- hadde geeyfcht de

overteveringe van den Prins , of Jijnverbanni?>gh

uyt het Landt , te verftaen gevende , dat men het

nietfoude hebben derven weygeren. Vorders pag.()^o.

jfg^h » de Aiie van Seclufte was dan noch in handen

van de Heeren Ambajfadeurs , en van des Prineen

J)omefttjcken , feyde datfè wel wiften , dat al dat

werck ofte ABe van (edufte , haer ^uam van hier

(niet uyt. (^romwel) en uyt vier of vijf Perfaonen %

die me» wel kende. l>af het haer haerfou voor de

Uhtenen ffringen i dat'er in Hoüandt f'elfs -wel
'

ypierdp
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w'ierJt gewerckt tegen de Seclufe , dat haer deghe-

rfielde vier oftüfjèerfouden verlegen vhtden. Soo
leyt dit küftelijcke ftuck wcrcks , wie nu defe

vier of vijf geweeft zijn , Jam Lippis ^ tvnjori-

ius etiam Lujcis notum , isJan Alleman genoegh

bekene.

Maer feght mijn Schrijver voort. Hollandc

daer na te Genereus , om de naemte hebbenj

dat haer de opgemclde Ade van feclufie of elufie

was gedaen extraderen , door de luperioriteyt

van een E-ngelfchen Ufurpateur , en nu op

nieuws beginnende te gratificeren den nieuwen

JConingh , die nu weder toe fijn Throon was

gevordcrt , verklaerde van 't voorfchreven-re-

ftabliflèment van Hoog-gemelten Koningh af.

Dat de meergenoemde Aöe van feclufie was,

en voi>rr aen gehouden foude worden voor ghc-

monificeert, en van geender kracht ofte waer-

dye ; gelijck te fien is by de Aöe van Mortifi-

catie, in dato den 19 Septembris 1660. Hier

vervolght nu den Schrijver : Maer in placts van

alles tot defen tijdt in fijn wefen te laten, heeft

het de Heeren Sta:en van Hollandt ende Well-
Vritflmdt gelieft , in de ve-gaderinge van Zec-

landt , ende alomme te proponeren : dat defun-

Stevan de Capiteyn Generaal ^ en het Admirael

Generaelfchap , van de bedieninge van het

Stadthouderfchap van de Refpedlive Provin-

tien mochten werden en blijven ghefepareert,

immers ten Refpe&e van den Princevan Orangien.

Al-hoe-wel oock die van Hollandt bedcdlelijck ,

in den haren het Stadthouderfchap , h forme

va?i een eeuw'tgh Ediéi hadden gemoritficeert , v%
oveifulcks wech genomen ende vernietight her

pomd, daer over men gheobligeert was, met
i(len anderen te delibereren ," volgens het voor-

r.:hi;e\:cn geconvenkerde , en in krachte van de

K + ^articu-
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paniculiere Unie, tuflchen Hollandten Zee-
landt opgerecht , daer defe twee Provintien in't

byfonder , nevens alle de anderen in 't gcnerael

,

tot een ghemeene grondt-üagh en fondament
van Regeeringe hebben , hen geenq de Heeren
Staten Generael in den Jare 1 579 fpccialijck dip

van HoIlandcenZeelandt te gemoec voerden :

dat defe Landenfonder Hooft of Superintendent niet

•a>el en waren te regeeren , om dat de Provintien

en Steden van dg felve egael i^ yurisdiéfie frteemi-

nentien en auBoriteyt zijnde , ghemeenlij^ck d]een

d^anders met wiUen toegeven ; maer '•^eeleefder over

den anderen trachten te heerfchen , immers fch te

pr/èvaieren.

Verders alfoo de andere Provintien begonden
te mereken , dat ditüch praepareerdeom , foo

het mogelijckware , de funftic van Stadthouder

alicfins te mortihceren , en wel licht de Regen-
ten by Eede daer toe te verplichten, of dat fulcks

aireede by HoUandt was gedaeo , by een eeuwi-

ge Wet , fufÜneerden haer Ed. Mogende , dat

dat banden en Obligttien op de gemoederen
van de tegenwoordige en. toekomende Regen-
ten fouden zijn geleght , die feer verre uytfagen,

oocken m óeCe vrye Landen on-ghehoort

ilrijdigh waren met de eerfte fundamenten en
beginlclen. van defen Staef , en gelijck die by de

Unie van Utrecht waren vaft geftelt.

Siet daer de fundamenten van de oude Hol-
landtfche Regeeringe ghefupprimeeït , en het

eeuwighdurende verbondc van Utredht , met
de Stadthouderlijcke Regeeringe , door een

perpetueel Ediöigemortiftccert, en niet alleen

gemortificeert , maer oock af-gefworen de oude

ordre en forme, volgens dewelcke defen Staet

foo lange en hoogh geluckigblijck voor heen is

bcfliert, njacr wi^s beftel is dit? Wiens at)-

ders
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iers ab die met een byfondere haet teghen fijn

Hooghcydt ingenomen waren , (dewijl in vpór-
geroerde Propofitien invloeyt , immers ten re-

fpede van den Prince van Orangien) en wie
konden dat anders zijn , als die van dat huys be-
ledigingh prjetcndecrden de Lovefteinfche Hee-
ren , en wie waren die anders als defe Heroes ,

of Heros de la Tragedie ? Defe vier of vijfmet
hunnen aenhangh i Hoe die nu dit werck foo
hebben konncn beftellen , ftellen wy noch eens
aljeen punt van verwoncjeringh , en geven' dacr

de felve oploffinge over , de andere middelen
zijn oock wel bekent > al wil onfc Vriendt het

Dauwfteniec weren, maer *rrori afhm cahulum

lijicere. Het werck een fchoonder fchijn geven

,

kec ons nu eens fien, wat feghthyalvanden
Ruwaerdt.

Pafq. Ver*vofgens roordt van kern den Heere IRu*

«mdt. ingevoert , als dat hy onhrjïjne vertooningb

Irs het Volck , m degevangenis , tot de/e "woorden

iiele uytgevaHen zijn : Dat Canaille , daer is het

,

: falze naer een ftuck broodts noch tot aen de
ck doen {pringen 'Ack hebg^engetuygenis , em

9 te kannen wederleggen j- nadien niemandt derge»

m wien ick'er na gevraegt,heb , my hier van eeni~

'^ nader onderrechtinge heeft leonnen doen : doch heb

om eveTTwel in 't minfie geen reden , om dit aen

^nemen, overmits de/en Man, in allefijne pojith

, foo los en onfeker gast ,• en dat hier na baer-

Vyckel^ckfal aenge-wefen "worden , dat hy du/danige

vtrcier/flen , als tot vercierfilen , injljn toneel-ta-

^ijt gewoon is tn te weven : Edoch wil hy dat dit

voor waerheyds, aengenomen worde i foo flaet hem
toe het felve najdfr te bewtjjen.

Merc. Hier wil onfe Vriendt niet gelpoven ,

dat hy die wooiden fou gefproken hebben , wil

hy het niet ghelooven , ick wiPt hem niet ten

K 5 hey-
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beyligen fweeren , wy weten ons Segsman , en
oock wat Tael hy in andere gelegentheydt ghe-

voert heeft , experto trede Roïerto. Laec vourt

gaen , wat fey t hy daer by ?

Pafq. Non dehes arripere maletii&um ex trivio

,

ëut exfturrarum altqt» convitio , mque temere Cm-
/u/em [ca/umniatoremJi vocare ; JèJ conjpicere qui-

tui prteterea vitm affe&um ejje necejfejit eum , cui

vere iftuJ olfjicipojjit : Gy en moet geen qualijck-

fprekentlieydt , te midden van de fïraet , noch-

te uyt cenigh verwijt van fchuJdeboeven , op-

nemen ; nochte lichtvaerdighlijck ccnen Bur-

gemeefter een Laftcraer noemen ; maer infien

met welcke gebreken foodanige een nootfake-

lijck bchipt moet 7.ijn , wien fulcks met waer-

heydt fou kennen teghen gheworpen worden.
Edoch het enfchijnt niet , dat defen Ma» m defe ,

en diergetijcke Autbeuren foo veel tijdts hefteedt,

ah wet in anderen , die TJawGiegauweryfjes, en

Bagatelles , t'famenhangen ; die da» mee/fen tijdt

hare gefialtenijfe haren Lefer t>yfetten : maer "weder-

om terfaeck.

Merc. Laet tnf defen Man. met geen fpreuc-

ken voor den dagh komen , i^'er yemant diema-

ledi^fumex trivio ^ aut ex fcurram aiiquo convitio

arripit , die qualijckfprekenthcydc te midden
van de ftraet , ofuyt eenigh verwijt van Schud-

deboeven op-neemt, foo is het defen Chrifte-

lijeken Vriendt , die ons foo liefdeloos , uyt fijn

fchuylplaets , de lafteringe die niet als uyt fulck

flagh , en geen eerlijcke Lieden kan voort ko-

men , voor den Neus geworpen heeft. Het vor*

dere van lefen en diergelijckc van gjegauwerien

en bagatellen , is geen antwoordt waerdigh

,

ick weet altoos wel , dat ick mijn Neus in fijn

Bagatellen niet gaerne fteeck , en dat het geen

9ude Suflfers , oude pape grollen , on];Jylenipie-

gel«
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gels vjjn , daer ick mijntijdtih deurbrengh, en
wel beklaegh ick , die , ick mee het beantwoor-

den van defe lamme vuylighèden heb moeten
deurbrengen , ghelijck ick niet hoop dat mijn
Schrijver vorder {al doen, maer wijfeLuyden
raedt volghen , en met verfmadinge ftraffen

,

lees voort Pajquino mio.

Pafq. Wy komen tot na by het eynde : "naer het /fei-

len der Sententie des Heeren Ruwaërdiydaefer anfen

Schrijver onmiddelijk op volgen: De gèwefen Raed*
I^enfionarishad aenftojnts kenniflè , dat desvry-

dags middaghs de voorfchreven Sententie tegen

iïj n Broeder was vaft geftelt , en liet daer op t«r-

Itontna demiddagh audiëntie en aenfpraeck by
Sijn Hoogheydt verfoecken, fouder ophouden 5

tot drie reyfen toe : En defelve eyndelijck ver-

kregen hebbende , verfocht pardon op de voor-

fchreven Sententie , tegen fijn Broeder gearre-

fteert en vaft geftelt , &c. Sie hier al tpederom een

loutere y en opentlijck gefabriceerde leugen , 't zy
dat ghjf» -, JLambert van den Bos ^ opfettel^ck,

voorbedachtelijck , -willens , en wetensfelfhebt ver-

fiert , of dat ghyfeu. van anderen in de handt hebt

(aten fteken : Soo langhghy evenwel geen voet byt

fiuck/et , en als een eerleek man uw feggengeftand
doet (V geen ghy hier in der eeuwigheydt niet Jitlf

kofinen doe») blijft de leugen , en laderfmet , op u
i/eveji , en beru/len.

Merc. Wy komen dan na by het eynde, en
daer verlangh'ick al naomeenmaelvan defen

Möeyelijckaert ontflagen te worden. Hier wil

hy niet dat de Raedt-Penfionaris inftantie tot

mitigatic van lijn Broeders Vonnis foude ghe-

daen hebben , feyt dat wy het liegen , en fulckt

voorbsdachtelijck ewwiUens hebben verciert > of wy
die van een ander heb laten in de handtJiekên , dat

fpo langh ick geen voet by't ftuck fet , &c, wat

haek
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haelt de Man al op , wei aen , wy fallen voet by
het ftuck fetten , dat maer dien Calumniator Um-
tratilis te voorfchijn komt , en wil hy bericht

hebben , laet hy in den Haegh gaen , hy fal 't

wel hooren , indien hy wat nauw onderlbeckt ,

en hem foo veel daer aen ghelegen is , en wat
wonders valt hier te verfieren , dat een Broeder

Inftantie dpet om de Infamie van een Broeder

af te bidden , en dat hy gevoelijck omtrent fijn

Broeder is j die voor niemant ghevoelijck is gc-

weell : En dat Sijn Hoogheydt hem die ftreeck

onder de Neus fou hebben gewrceven ; Neen
Vriendt , 't is ni^t vcrfiert , het is ""er te mooy
toe , en ick ben geen Leugonaer , gclijck gy my
toelieer , al weer aen.

Pafq. Gy feght Jan , dat hy pardon op de vopr-

fchrevé fententic verlucht : maer ey lieve. , wat if

d/t te/eggen , pardon op Je /ententie te verfoecken ? \

men ver/óeckt wel fchorfjtng , verfachtingh , over- \

fieningh , ofvemietigingh vaneen Jententte ^ maer

geen parJon i dat komt niet te pas- ParJon verfoeckt

pten niet , als daer erkentenijfe , ofblijck vanfchuU^

ofmisJaeJt is : tot noch toe is kiergeen van beyJen',

rfoant voor-eerjl ycrkentenii van fchulJen is'er niet

»

daer Je LijJer fglf, in het alaergevoelighfie fij*

nerpijnigingh , volmosdigh , en volmonJtgh , uyt^

roept {gelijck denB,uit>aerd gefegt wordt ,
geJaente

heihen ; immers de uytkomjl heeft het geleert :) rek

my , en ftreck my , fcheurmc vry aen enden ,

ghy fult'er niet uythalen dat'er niet in en is. Die

oock tot fin eygen verquickingh , gedurende fjne
gevanckenis , menighmael defe woorden van Hor^
titu in de mondt heeftgehaJt.

Juftum , & tenaccm propofiti Virum

,

Non Civium ardor prava Jubentiuno

,

Non vultus inftantis tyranni

Mente quatit folida , nequcAufler,
Dux
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ï)ux ihquieti turbidus adriae

,

Nee fulminaiitis magnajovis manufii-

Si frad:us illabaiur orbis,

Impavidum ferient ruinas.

Die wy ten gevalle van onfe Lanisluyden aldus ver-

talen JuUen

:

Een Man , rechtv^erdigh in fijn daden

,

En tay op *t voorftel , 't geen 't gemoed
Hem ftèeds als eerlijck aen komt raden ,

Staet vaft in alles wat hy doet :

't Gedruys der rafcnde Gemeente

,

Welck dringt , en drijft tot Tnood beftacn ;

Noch ftorremwinden , die 't gefteente

DeS" Middellandfche diepte flaen ;

Noch *t aengeficht vol dreygetnenteti

,

Des onverfetb'ren Dwingelands

,

Zijn machtigh hem in *t hert te prenteö

De fchrick een's wankelbaren ftands :

Ja fchoon de blixem fchoot naer ond'ren

,

En dat de Wereld in duygen viel

*tZouw hem doen fchricken.noch verwond*ren,

Maér trof een onvcrfchrocke ZieL

En d;e na het wleyvJe» der pünigingh , toen de

Heeren ujt de Kamer gingen , de geheele handeling^

met defe "woerden , van den/elven HoratikSf Sejïoot,

Nil confcire fibi , nullapallcfcereculpa.

Even gelijek gefegt -wordt , dat de Heer Hooger-
beecs, voor de Rtchterenverfchenen^ tot Jijneer--

fte aen/praeck , hetfelve vaersje aldusgehruytkte ,

Hic murus ahencus efto,

Nil confcire fibi , nulla palkfcere culpa.

Zy dit een kop*re muur : U fclven niet bcwuft ?

Door gene mifdaedt bkeck > noch anghftig on-

geruft.

Meti»

-w
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Merc. Hier komt het fie ick wel op het wooirt

pardon aeft : En q,q.{q, Man v/il niet dat men par-

don op féntentien verfoeckt. Men verjoetkt geen

fardon, fégt hy , als daer erkententjj'e of hlijck is

van fchuldt of mïsdaedt , tdt noch toe is hier geen
'van beyden-y komt het pairdon niet te pas , ghy
2ijt mijn ouder en wijfer , en weet het beft j

nochtans hebben wy wel Lieden fien pardonne-
ren , die al na het Gerecht gingen , en heeft de
Man noyt van pardon op féntentien gehoort.
Dit2.ijndan

CïnButii no» exaudita Cethegis.

Onghehoorde dingen. Maer hier komt het op
de Heeren van het Hof, en de fchuldt van den
Ruwaerdt aen y wy houdien ons daer buyten , en
laten dat dcfen Vriendt goet maken , wanneer
hy t'eenigêr tijdt bekent en daer over aenghc-

fproken fal zijn , foo veel kan men'er evenwel
op feggen , en dat is meer als wy noch oyt ghe-

feght hebben, is hy gevoelijck gepijnight , for

vertrouweii wy de Raedtsheeren , die alle fijn

Vyanden niet waren , wei foo veel toe, datb
fulcks op geen flcchte Judicia en blijcken hebbc;

gedaen , en dan fou hy evenwel de eerfte. Vn
tenax propofiti , niet zijn , die als een hartneckig

Verachter van pijnen , fijri uyterfte ieedt en
fchandé met ftilfwijgen voorgekomen is , en in-

dien het pijnigen facht is toegegaen , ghelijck

fommige willen , foo had hy goed dicht te blij-

ven. Maer waerom is de Befchuldigcr mede
niet gepijnight i om te vernemen , waerom , cri

door wien, hy dit werck, tegen fulckeenil-

luftre Perfonagie
, ghefmeedt had , als om dat

fijn Judicta en blijcken miflchen daer te krachtig

toe waren. Ten minften dit is mijn gevoelen

,

ick heb hem noyt befchuJdight , en befchuldige

hen
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heui noch niet. Hy komt hier vorder met fijQ

Vaerfen voor den dagh , eü met die bekend*
van Horatius , die Hoogerbects , hooft der Ar-
ininianen fou gefongen hebben j en vcrgchjckt

die by defcn Heer > ick wil defen Man wei foo

veel feggen i hy brengt u daer dien Hoogerbeets

foo wel a profos , dat indien ick fijn ecnvoudig-

heydt niettaftelijck bemerckté , ick wel fou be-

innen te ghelooven, dat hy als een doornayde

'afquillift , die alles onder een fchijn van ver-

dedigen , te lafte en tot fchimp van dien Heer te

barde brenght. Frigide lavdat ut dam vituf>eret

deiffliter pugttat ut cum lucrovincatur. Want wat
komt hier een Hoogerbeets te pas , daer ghy
van den Hefer de W itt fpreeckt , fou een ander

als ick hier niet dencken j dat hy een vergelijc-

kingh maeckt , en ghelijck ials hy üeght dat ick

doe 5 de oude met de nieuwe tijden over-een-

brenght. Hy nioethier mede eenen Ledenberg
voor den dagh ghebracht hebben 9 die van die

fclve Cahale , en achter dien felven koperen
Muer , ex eadem conjtitntia , üch felven den hals

ghcbroken heeft.

Pafq. Eyridelyck , dateer voor den van buytene

aenfiende een groote Jch^nhéierheydt •, en h deii

hand-dadige ee?i overtuygingh j van onfchuldt is j

toont het la^fte bedrijfvan den Scherfrechter , die

van een bijtende confcientie geknacgt ) en hier over ^

eenige tijdt voorjijn doodt , in mijmeringhgevaUen ,

^ch foodanigh beklaegt heeft , dat hem de wereldt

jebeen te nattv te zijn : (w» dat hy dien goeden Heer $

wefck hy uyt verfcheyde indiciën in fijn gemoedt voor

onjchuldigh hield , en van viens omfchuldt hyfedert

noch meer en meer by hem felven ovprtuygtgevordeit

is , foofa>aerlijck met pijnijien hadaengetaji ; dat hy

na^erhandt hter van getuygt heeft ,om geen veele

duyiêndcn guldens foodanigtpijufeif te willen

lijden

:

-w
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lijdéii ! niet tegenjiaèndè hy 'U "vodreU ^e^'aeght

zijnde , hoe hy het mee den Paüenc al had af-ge •

kiaert ? Hy tot antwoordt heeft gegeven , dat hy
hem macr lichjes had aengetaeckt , dat het niet

veel te beduyden hadde , en meer om de ftands

wil , als uyt ernft was gefchiedt : Doch waerover

hyfedert een hertelijck teedtivefeH toóvde , met ver-

giffeüis te verjoecken , daer hy meendeJufcks te be-

hooren , en met Uytdruckingh defer aenmerckelijcke

•woorden : Och dat lek fóo gheluckigh was , dat

ickom een ander tcgheval te komen , niet

en had ghelogéri ! met éetuygingh , dat 't geeri

hy den kuwaerdt had aen
^

,: daen , hy dat

uyt vrees had gedaen : voegende verder tiaer l>y :

al foude ick'er de doodt op moeten ftervcn

,

foo moet ick bekennen , dat hy onfchüldigh ge-

ftorven is : met e^nlaetfie Exclamatie, Ick foude
om al het goedt van de Wereldt wederom op
foo een manier niemandc willen pijnen 5 Godr
wil't haer vergeven i ick fchrick als ick daer ae;

gedenck , en aen dat oordeel

!

yierc. Hier komt nu eyndelijck triede , de
Beul met fijn barmhertigheydt voor den dagh
en dit hidde hy korts voor fijn doodt gefegt , ci

,

indien ich niet fchricliélijck bedrogen ben , foo
leeft dé Man hoch , en dat fou dan oock eeii

knip vooronfe Vriendt zijn , maor wy willen
foo niuw op hem niet fien. Defe Scherprechter
had oock wel wat , aengaende het Recht van
vander Graef ^efeght ; en defe pofitiven zijn

waerachtigh
, ƒ«/« Carmficis, duympjenop. Is

het noch niet gedaen Pafquijn Broer , laet eens
fien

, wat fchort'er aen , daer komt noch wat,
aat van den Bos dit met kennis en commumcatiefbu
gefchreven hehhen. Dat liegt hy niet , 't is waer , al

feyt daer een Brutael tegen , dat wy den eeneh
leugen op den ander hoopen , Ifk meen dat he»-

onf
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onfe Vrj-endt kan , en fijn Kinderen in hunnen

pap leugens te eeten gegeven heeft. Op al die

volgende Bagatellen , en praetjcs de lana capri»a

dunckt my onder corredie dat wyongelwudon

zijn te antwoorden , al Ibu men ons Contumacid

Condemiieren cum eiifenfs. Allcenigh hier komt

een Ampele Atteftatie , tot onfen lafte. Dit

heeft onfen Schrijver ai in den druck beant-

woordt , als een abuys en misflagh in eenigc

omftan.digheden : Wy Tullen dit dacr na verder

x^n fcggen , de Binnemoeder van der Meulen j

had het wapen van Sijn Hoogheydt , in haer ka-

mer boven de deur hangen. Mevrouwede Wittj

als Buyteumoeder , had dat foo nu ibo dan in de

oogen gekregen , en t'clkens daer op gefchrolt

;

en dat foo gheduyrigh dat de Moeder begoft te

vreefen , dat haer de felve een qüaden treek

mocht daer over komen tefpeiCïij vond daer

om gei-aden het wapen van daer te nemen , eii

Iclfs aen een van haer getrouwde Kinderen te

geven , en de af-bjeeldingh van haer Dochter in

de plaets te hangen , dit yerhaeldefe frlfs tegen

Lieden , die omtrent om die felvc oorfaeck vau

den Heer Ruwaerdt, en de fijnen mishandelt

waren , en dit i,s nu cie Afwi»» ^iv^(^. Die

fchrickelijcke leugen Jdabr m'en^teftatiën van

Icght , een Schildery voor een^/^apen, een

Vergader-kamer voör een Slacp-kamer , als of

het geen grooter haet was , diü m,en een geheel

gcflacht, als die men een Perfoon alleeniglj

dracght , Prins Willem de Tweede , litiocht

hen beledight hebben , maer wat hadden fijn

Voor- of Na-fatcn ghedacn ? En als ofhet geert

ineen Slaep-kamer hanght, niet minder inde,

weeg hingh , als dat voor een fchoorfteen , en in

het ooge haught ; zijnde ons door de rijdt hec

«auwfte uyt den fin gegaen , fpo dat Mevröuwe
L dö
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de Ruwaerdinne , die onkoften en rmóeyteii

wel had mogen fparen , fonder een I-'erfoon

noch meer te affronteren , die alreedits meer
als te veel affront van haer huys geleden heeft

;

wat de Soon aengaet , wiens leggen hy met dat

felfde fop overgiet. lek keaiiae dien Joi:igelingh

beter als hy , al was hy oock lijn Neef > en heb
genoegh van fijn nucken gcfien , en walt refpect

hy fijn Opfienders toedraeght. Dit is onsi genoeg
^n goeder handt bericht , fonder dat de Berich-

ter docht > dat ons daer iets aen gelegen was , die

ick wel geloof , en ghelooft hem defen Man
niet 5 hy magh'er fijn vrye wil in doen.

Vorders indien het ons lufte mede , wat At-

teftatien te beleggen , wy fouden tniifTchien

noch wel eenige andere difcourfen van dieDame
kennen voortbrengen ,die foo heel feer na groo-

te liefde tot Sijn Hoo^heydt niet fmaken : En
fou ick alles foo ilior^/foeckentedoen attefte-

ren, om my en dat van notoire leugenen te

vryen , ick fou konnen bewaerheyden , dat op
den 6 Mey i Ó74. op Syndagh , de Heer Jacobus
van Oudenhoven , m een volle Schuyt met
Volck , fijn Dochter een Vrouw-menfch die al

omtrent de 40 Jaren is j* en wel weer dat liegen

fonde is , hec^laten (eggen. Dat van den Bos,

toen de fchild^r tot Dordrecht van den Heer
Ruwaerdt foo mishandelt wierdt ^ aen de tafel

van haer Broeder , in prcfentie van andere fou

gefeght hebben : inJien wy hier den Ruwaerdt had^
den , Tvy /ouden hein oockfoo handelen ; daer toen

van den Bos al over de drie Maenden van Dor-
drecht is gheweeft , en federt die Stadt nieli ge-

fien heeft ) dat is'er een die goet is , maer- her

hanght haer miffchien in het hooft , dat de

Dodlor haer Broeder des fondaegs na de Mafla-

crc, tfen Pekdhaiingh in ecAopenbare Her-
berge
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berge by een touw aen de folder vaft gemacckt
j

en die ghefneden en gekerfc heeft , met deCc

woorden
j /oo zijn die Verraders in den Haegh aeck

gehandelt. Hier in nnoet ick fijn eyghcn mondr
geloven , en hebben goede Gctuygen by.

Dit is het dat ick op defe Cartebelle j uyt
naem tan Vanden Bos , hébbe te antwoorden

,

die anders dit gebJrabbel contemftu futfjet uütu,

iTiCt verfmadingh fou geftraft hebben , en is'er

iets voor by gegaen, het zijn. dingen die ons
niet raken, of des niet waerdigh zijn; zijnde

noch ancfers in onfe verkiefinge als defe Man j

die als de dreck-vliegen , de Blommen voor by
vlieght , en op den dreck gaet fitten , laet dingen
die gewichtiger zijn , om dat hy daer geen door-

komen aen fiet, en hier en daer een Beüfelingh

opvat , daer hy wat te fcbelden en te fchen-

den vindt. Maer foo veel willen wy hem wel
feggen , fonder onS aen fijn pa precatio ex ore

nhproho te binden , want ftet noftra jUafalus vo'

tis melicrthns ofto. Indien hy wel foo uytfporigh

is , als ons mecfijn fpotternyen weer aen boort

te komen j dat wy de indiflêrence fuUen heb-

ben , die niet eens in te fien.

En ghy Lefer^ foo ghy de goctheydthebtte

geloven , dat wy in het Ichrijven geen gevoelen

van wraeck of bitterheydt gehadt , en felf der

Heeren jammer met ontfettinge en weedom
gehoort hebben , en ghy voorts fonder Voor-
oordeel alles overweegh: , fult ghy toonen dat

ghyzijt.

t^ir bonus^ doëius Jufio ficemere iniqum.

Een Man van inborft vroom die vry van liefof

leet ,

Het onrecht van het Recht naer eyfch te fchey-

den weet.

L % Hl G
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M. G. Ghy hebt dien Potentaet daer al wel n^
mijnen fin bericht , en foude hchtelijck noch
wat meer konnen feggen , indien ghy terdec^h
bericht waert, uyt wiens mondt die vuyligheyt

voort-gekomen is, maer wilt ghy wel doen ,

voortaen , ghy en u Schrijver , daer quam dan
van fulck een natuyr voor den dagh wat wilde

,

ick fou mijn penne te goet, en mijn tijdt te

iofteiijck houden > om tegen fulcke Cannailleu-

fe Lafteracrs te misbruycken , en hen laten loo-

pcn , tot datfe ftuyten , wy hebben dat hier in

Parijs, en in het Hof, foo gemeen, datdeal-
dergrootfte , ja de Koningh felfs door die bkfe
pennen niet gefpaert wordt. Daer paffeert hier

niets felfs nauwelijcks in des Koninghs geheym-
fte vertreck , of de rafende drift tot fchrijven

van onfeFranfche Hovelingen , en de af-gunlt

diefe malkander in alle voordeelen toedragen ,

brenght alles aen den dagh , befiet my eens al die

amours des gaules , al die Cours de Vranfe , en
duyfent andere Amours en Amouretten , die

hier dagelij cks voor den dagh komen.
yierc. Behalven noch al die Mercure Galands

die foo Galantement liegen , en opfnijden kan .

dat'er een de ooren van fuyfen. Maer om r.

jiiet meer te tergen ; ghy had my al wonderlijc-

ke dingen in uwen brief belooft, en honden
Merveilles van het Hof, wat is nu daer van ?

M. G. Ick weet u daer genoegh van te feggen

;

maer wy zijn hier op de plaets met , daer men de

fecreten van den Mis foo veylighlijck openba-

ren magh , de perfonagien felfs komen hier alte-

met op het Toneel , en wilde men daer eens al

te Vrypoftigh van fpreecken , eer ghy omfaegt

,

kreeght ghy een douzijn of twee Laqueyen en

Pagies op het lijf, die de armen en beenen foo

murw 4i boter fouden flaen , en fiet daer dien

Cavallier -
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Cavallier , die daer ginder in die allen , meC
dien ander gaet , wi^ is dat anders als Monfr. de
Beuvrun , eerfte Conquerant gelijck men oor-

deelt van die vermaerde MadM?ie d'Qleron , hy
pireerc magnifijck , en is niet weynigh groots

op fijn Conquefte, hoewel de Hartogli van Can-
dale , hem de loef afgefien j en tot een Amant
de Grace gemaeckt heeft , en die geene is Monir.
Paget , fijn Opvolger in de waendigheden , die

fijn geit , en de gunft van de felve Madame te

dincken heeft , dat men hier in de tuillerye wil

aenüen j en befiet men daer ginder eens dien

armen Graefvan Laufun, in fijn eenigheydt

gaen wandelen , berooft van alle Vrienden en
gevolgen , fed^jrt hem fijn Majefteyt van fijn

dierfte gunft onterft heeft , die hy nochtans 9

met die lelvc edelmoedigheydt te wel verdient

heeft 5 met dewelcke hy ^ het hooghfte gheluck

üit een Cavaliier ontmoeten magh, aen des Ko-
ninghs e'etbiedighcydt opgeofFert heeft.

Pa/q. Is hy üat die ioo verre met Mevrouwe
de Mompenfiergevordertwas, dat men bet tot

Romen voor een verfekerde faeck ftelde ,. dat

hoc houwelijck voorrgaen , en fijn Majcfleyt die

uyterfte gunft aen fijn Gunftelingh betoonen,
van hem fijn Coufijn te maken ?.

M. G. Die (elve.

Merc. Hy is een Perfoon van een brave pre-

fentie , en inder daedtale gunft waerdigh.

M. G. Een recht Edelman met der daedt, en
beter geluck waerdigh , als hem na de Capric-'

cicufe verandcringh van fijn ftaet over-geble-»-

ven is.

Pa/^. Men, fpreecktvan diegunftenvanMa-
damoifcUe , als offc van hem door onrechte

middelen verkregen waren.

M. G. In der daedt , hy Kecftfe fich door fijn

L 5
brave



i66 ï}e Vranfche Mereurmr.

brave verdien Ren waerdighgemaeckt, en felfft

fijn Majefteyt foo verre ghebracht , dat hyder

fijn Zegel aengefteken heeft , maer de ongefta-

digheden van die Votftelijckc Aura , koiï niet

minder doen , als haer uytwcrckfelen op hem
té loflTen , gelijck fy gewoon is te doen , nac r

het fpreeckwoordt , ToUuntur in altum , ut lap/u

gravtore ruattt. Hy kómt''er noch met het leven

af, dat'er verfcheydene andere Gunftelingeii

ingefchooten hebben. Ondertuflchen heeft hy
genoegh , den gïintfchen tijdt van fijn leven te

óverdencken , wat geluck fich hem aengeboden
en weder den Neck toe gekeert heeft.

Merc Hy is in der dacdt te beklagen , macr
fonder dat wy het gantfch vtrioop van fijn

^mours foQcken te weten , geeft on$ ten minflen

bericht vaneenige voorvallen, indefelve, in

(dien'er anders eenige zijn.

M.G, Sy zijn noch Tragiek, nochComicq :

anoch treurigh , noch om te lacchen , maer foo

middelmatigh als mogelijck is, evenwel om u

re dienen , fa! ick u allecnigh feggen , de wijfc

op dewelcke Madamoifelïe de Montpenfier
haer genegentheydt aen hem te kennen gcge

ven heeft,

Uiane- De Graef van Laufun. , door de vryepmmc-
ryc van gangh die hy met Ma,damoifelle hadt , genoot

üraef duyfenden van aengename ftondeti , en bejege-

/anLan- "ingen met defe Doorluchtige MinnarefTe, ont-
ïun; fangende en gevende , ontelbare onnofele ghe-

tuygeniffèn van een verborgen ghenegentheydt.

JMadamoifeile had hem belooft , te openbaren ,

en dat met alle oprechtigheydt , wie van al de

JMenfchen ter wereldt fy het meeftc beminde

,

en had hem daer een dagh toe beftelt. Defe dag'

eyndelijck ghekomen zijnde, toonde fich de

Graef niet trafgh, om fich ten Hoofby Mada-
moifelïe
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rrjoifdie te begeven , en dat , door de onlijd-

faemheydt die hem drongh , vroeger als naer

gewoonte; het ecrftc dat hy , na haer te hebben

gegro'et, defe Princeiïè te gemoet voerde was.

Eynddijck Madamoifelle , fiet nu dien ghe-

wenfchten dagh acngekomen , op dewelcke my
foo veel vermacck te verwachten flaet ; lek

dencke niet dat uwe Konincklijcke Hoogheyt

,

haer woordt verkorten , en my van datghcnoe-

gen beroven fal. Madamoifellc, die gecrne

fagh dat hy foo yverigh in haer te manen was
,

feyde hem , dat hy miflchien het fclve alreedts

wel wift , alfoo hy al over drie maenden daer

over had gerekent. Het is waer Madamoifellc

,

antwoorde do Graef , dat ick getracht heb alles

wel op te tellen , en op te rekenen ; maer hoe
nauwkcurighlijck ick daer in-gegaen hebbe

,

ben ick verfekert , dat ick my evenwel bedrogen

heb i maer feyde Madamoifelle , wat fult ghy
met dit geheym , wanneer ick het nu al geopen-

baert fal hebben , te wege brengen r Ick , ant-

woorde hy 5 fal my daer ten hoogften mede ver-

blijden , en de blijdtfchap die ick daer uyt ver-

wacht , fal my de aldergeluckighftc van de ghe-

heele Wereldt maccken ; en te rncer , om dat

ick de eerjfte fta te zijn , aen wie dat heerlijck

voordeel fal toegelaten v/ordtn. Wel aen dan

,

feyde MadamoifeUe , ick fal het u t'avondt feg-

gen , maer op Wat maniere vraegde Laufun we^
dcrom. Ick fal het u op een ruyt van een van
mijn Veynftersfchrijven, op een glas, Mada-
moifeUe, feyde daer Laufun op, deeerfte van
u huys , die by geval dat komt te genaken , fal

dat felfs foo veel eer weten als ick ; en het is

maer alleen de eer van preferentie , die ick i^

Konincklijcke Hoogheydt hebbe verfocht. Hoe
wilt ghy dan , vraeghde fy , dat ick het u feggen

L 4 fal,
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lal, foo gelijck het u Konincklijcke Hoo^^heyt
gelieven fal, anttvoordé hy, behoudens dat ick

dé eerfte ben , é\G. het komt te weten. Aldus
begeerde d'een met iulck een y ver te weten,
het f^een d'ander niet minder genegen was hem
te fegsten.

Laufun in {pijt van fijn ongedult , mocht dan
defe beftclde tijdt verwachten. Eyndelijck den
avondt gekomen zijnde begaf ficndePrinceflè
nadcLöuvre, en hy liet niet^a, foo haeft hy
haer gheliert had , iich by hacr te begeveri > en
weder met haer van dit geheym te fpreecken.

Eyndelijck feyde hy , Madamoifelle, den avondt
is gekomen, lal my uwe Konincklijcke Hoog-
heydt nu oock noch langer uytftellen. Neen
antwoprde fy hem , en haelde te ghelijck een
briefvbor den dag , diefe met haer eygen Zegel
bezegelt had , gaf die Laufun , met alle fchijn

van gencgentheydt , en voeghde daer by , fie

daer Monüeur, de brief in d| welcke flaet het

gecne ghy foo yverigh begeert te weten ; maer
opentfe niet voor dat de middernacht voor by is,

ym dat ick menighmael gemerckt hebbe , dat

de vrydagen, gelijck tegenwoordigh het dien

tiagh is, teencfoael ongeluckigh zijn, dej^hal-

ven , misdoet daer inne niettegens my , en ick

lal ficnof ghy achtinge voor my hebt , en in defe

gelegentheydt , my faecktte verbinden. Ma-
damoifelle , riep hy uyt", die tqdt vak my ghe -

v/eldigh langlï , en watünart is het , fijn ge|uck

m de handt te hebben , en niet te mogen proe-

ven. Ick fal daer uyt fien , ap.twoorde de. Prin-

ceflTe , of ghy my getrouw fult zijn , en indien

gy my dat weygert , fal ick al deongevallen,, die

iny fullen volgen, op u leggen j J-a Madamoifelle
antwoorde Laufun , ick fal u gehoorfamen , tui

d.en eynde toe, en. noyt lateo ghenoeghfacne

proeven
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praevcn van rnijn gctrouwigheydt , en fchuldi-

ge plichc , tegen u Konincklijcke Hoogheydtte
geven , en weynigh tijdts daer na floe^h het elf

uren, en de Graef die fijn Horologie, in de
handt had , liet niet na het felfde Madamp.ifelle

te vertoonen , maer geduerende dien gantfchen

tijdt , kan geen Menfch meerder onlijdtfaetn-

heydctoonen, als de Graef toonde. Hetgeen
de Princeffe met het meefte ghenoegen van de
Wereldt aenfagh. Eyndelijck komt hymetfyn
uurwerckske in de handt , en toont aen Mada-
moifelie, dat het al middernacht was : Ghy fioc

Madamoifelle > £èyde hy , hoe getrouw ick ben ,

om uwe ordre befettelijck na te volgen , het is

over middernacht , en üet daer u brief, met u
Zegel beyde noch ongelchonden , fonder dat

ick die foo veel aengeraeckt hebbe j maer eyn-
delijckfeyde hy, is het dan noch geen tijdt om
re openen , en my te verheugen. Wacht noch
een quartier uurs , feyde fy , en daer na mocht
ghy openen , wanneer die nu voor by was , fey-

de hy : Het is dan tijdt om my te dienen van jjiet

voor-recht, dat uwe Konincklijcke Hoogheyt
my ghegevcn heefr , dewijl het nu by na een
halve uur na middernacht is ,• Ja feyde Mada-
moifelle, gaet heen en opentfe, en feght my
daer befcheyt af , adieu , tot dien tijdt roe ;

wanneer wy fullen fien , wat dat foo begeerd®
brief ke fa! uytgevoert hebben.
De Graefde Laufun , fijn af-fcheydt vanMa-

damoifelle ghenomeh hebbende , begaf fich-na

fijnent met een ongelooflijcke vaerdigheydt

,

fop haeft was hy niet te huys , of het ecrfte dat

hy dede , was het briefken te openen , maer
hy was niet weynigh verbaeft fijn eygcn naem
daer in, met de handt van. Madamoifelle, ghe-
fchrevcn te fien. Men kan hieroordeelen, hoc

L 5 hy
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hy opgetogen ftondt , en wat verbaeftheyt hem
bevingh j of hy het niet wel hondertmael over

en overks , en ter deegh fijn eygen naem fpel-

de , om wel te weten dat hy niet bedrogen was

,

hy had voor heen wel klare gunften aen haer ge-

merckt, maer wat wift hy , dewijl de Vrouwen
in veynïen uyt gheleert zijn , of Madamoifelle

het felve niet dede , om haer vermacck , en de

fpot met hem te drijven , aengemerckt de groo-

te ongelijckheyt , die tulfchen hen beydcn was.

Hy had gheduerende dien gheheelen nacht

,

duyfent en duyfent Muyfe-neften, in het hooft

,

en maeckte na veel overleghs en befluyt, dat

de oprechtigheydt van de PrincefTe te groot was,

om hem foodanigen part te fpeeleh.

De langh-begeerde morgenftondt, eyndelijl:

aengekomen zijnde, begeeft hy fich fonder te

vertoeven na Madamoifelle. Sy fagh hem foo

haeft niet in haer Kamer komen , mee een

bleeck gelaet > dacr de doodt , gelijck als in uy c-

gebeeldt wierdt , of fy quam naer hem toe , en

vr|eghdei waer die vcranderingh van daen,

quam ? Gifteren feyde fy , waert ghy de vro-

lijckfte man van de wereldt , en heden fchijnt

ghy t'eeriemacl droevigh en fwaermoedigh te

zijn : Hoe is dat de vreughde , diegy u inbedde.

pver dit vertrouwde geheym te fullen hebben ,

^n daer gy fulck een ongeduldig verlangen na ge-

toont hebben dat u de geluckigfte van al de men-

Cchen ftond te maken.O Madamoifelle antwoor-

de de Graef, die tot daer en toe de Princefle feer

aendachtelijck had aengehooft ^ ick hadt noyt

gelooft , dat uwe Konincklijcke Hoogheyt foo.

opentlijck de fpot met my foude gedreven heb-

ben. Hoe Madamoifelle , voor my foo geheel

aen u Konincklijcke Hoogheydt op-geoSèrt te

hebben, en de getrouwigheydt > metdewelcke
ick
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ïCKakoos gehandekhebbe, verdiende mijns be-

du nckens , iets anders als fulck een openbare en
kenbare befpottinge, die my tot een ipot en een
fpeel tuygh van het geheele Hof ftaet te maken ,

en ghy vraegt my noch waer d&^G droefheydc en
Iwaermoedigheydt van daen,komt. Gy fteeckt

myomfoo tefpreken, de Dagge in het hart,

en vraeghc noch na de oorfaeck van mijn doodt,
kortelijck ghy handelt my als de flimfte van alle

menfchen, en om my die beledigingh , diegy
my doet te geyoelijcker te maken , moet ghy my
noch die wreede verfmaedtheydt aen-doen , on»
hetfelve u tefcggen. Ach Madamoifelle , wat
harder en wreeder handclingh is dat voor een
Perfoon , die foo oprechtelijck met u gehandelt

heeft. lek hebbe noyt met u Koninck lijcke

Hoogheydt , anders gehandelt als mijn fcbuldige

plicht vereyfcht heeft. lek erkenne u voor een
van de grootfte Princeffèn van de Wcreldt , en
mijn felveo voor een flecht Cadet en jonger

Broeder , een geringh Edelman , de natuer heeft

my een groot en hoogh hart gegeven, en al te

wel gheplaetft om verontwaerdigingh , of te

doen , ofte lijden. Maer wat wilt ghy feggen ,

berichte Madamoirelledaer op , het fchijnt aen

u te hoorcn fpreecken , dat ick u eenigh groot

onghelijck heb aen-gedaen , met een faeck te

openbaren , die by my van fulck een ghewicht
is , en die ick voor de geheele Wercld^edeckt
en verborgen gehouden hebbe. Tot hier en toe

zijtghy my feer galand en aerdigh ghefchenen ,

maer nu toont ghy my een eygenfchap > dat

het gheen in anderen de oorfaeck van veel ver^

maecks en vreughde fou verftrecken » by u niet

als een reden van klachten fchijntteveroorfa-

ken. In waerheydt ick weet niet , wat men moet
doen , om u vergenoegen toe te brengen.

Ey lieve
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Ey lieve MadamoifeHe , antwoorde Laufun >

mishandelt toch niet meer een ellendig menlcli

als ick ben , maer gheliick ick haer dienftbacr

ben , dat haer Konincklijcke Hoogheydt , haer

foö veel vermaec^t tot mijnen nadeel, als het

haer believen fal , ickfta het toe met al mijn
hart. Maer ick verfoeck alleenigh dat fy de

goetheydt hebbe , een bcfpottingh te rugge te

roepen, die de gheheele v^ereldt myfoudoen
handelen, als een openbare Sotj en noch eens

Madamoifelle , ick hebbe al defe tekenen van
goetwilligheydt , waer mede haer Konincklijc-

ke Hoogheydt my heeft willen vereeren , niet

anders als voor uytwerckfels van u edelmoedig-
heydt, en byfondere goetheydt , daericknoyt
het alderminfte ghedeelte van verdient hebbe

,

ontfangen en aengenomen , en al het goet ont-
hael, en achtinge die haer Hoogheydt , getoond
heeft aen my te hefteden , hebben my noyt
doen vergeten , wie ghy 2ijt , noch wie ick ben

,

en indien ick defelveloovrymoedighlijckghe-
bruyckt hebbe , het is gheweeft fonder eenigh.

Deflèyn en voornemen. En ick verfoeckc a
Konincklijcke Hoogheydt felfs my daer over te

ftraffen , op alle andere wijfe , foo als het defel-

ve behagen fal , ick fal haer gehoorlamen , al

waer het oock foo verre , als my voor eeuwigh
uyt haer tegenwoordigheyt te bannen. Ja ick

wil felvig gaerne fterven , om de mifdaden en
mlfllagcn die ick magh begaen hebben , te boe-

ten ; en verfoecke van haer Konincklijcke

Hoc^heydt niet anders, als de eer van haer ge-

dachtenis , en dat het haer gelieft fich te vcrfe-r

keren , dat'er geen Perfoon kan gevonden wer-

den , die hare wil meerder onderdanige is, als

ick ben.

Midamoifeile , die tot daer en toe had ghe-

veynfl
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veynft niet te begrijpen , wat Laufun wilde 'feg-

gen , en die felfs in het beginfel wel daer mede
ibu geiacht iiebben , fiende nu dat hy in allen

ernft fprack, en dat de wijfe op dewelcke hy
fijn fmart en droef heydt uytdruckte, oprecht

en fonder vefnferye was , wierdt daer over ge^

voelijck gheraeckt ; en dat lacchendc humeur
plaecs makende voor een gevoeligh medeHj-
dcn , veranderde fich in een oogenblick , in een
gerechtige ernft ) en gelijckfe in het eerfte niet

geda.en hadde , als om hem te beproeven , en
fy voor de reft niet anders wenfchte > als fich te

verfekeren van het hart van Laufun , bevandc
fich foo haeft niet verfekert , of defe tedere ge-
negentheydt, die fy met foo veel forge altoos

verborgen gehouden hadde ,ontdeckte fich eyn-
delijck tot fijn voordeel , en defe fwaermoedig-
heydt , die Laufun over fijn gantfche gelaet had-
de, haer tot aen het hart rakende , faghfyhem
acn met een gunftiger oogh , ühjjt tot noch toe
oyt gédaen hadde, en na datfe'*en goede wijl

ftil gefwegen hadde > fcyde fy hem eyndelijck.
Ha mijn Heer , wat doet ghy mijn oprechtigen
handel, omtrent u een groot ongelijck aen , en
hoe qualijck kent ghy het gevoelen, dat mijn
hart voor u heeft, indien ghy wift de veronge-
lijckingh, dieghymyaen-doet, metmyaldu$
te handelen, ghy foudt u eygen felfs daer over
ftraffen. Hoe keert ghy in jock , de grootfte ge-
negcntheydt van de Wereidt , daer ick al de op-
rechtigheydt toe-gebracht hebbe, die my moog-
iijck is geweft.

Ick heb het grootfte geweldt my fclven aen^
gedaen , om te doen hetgeerie ick voor u ghc-
daen hebbe , maer ten laetften heeft de teder-
hcydt van mijn ghenegcntheydt het voordeel
over mijne fiejTjtieydt b^haelt, Igk heb my feken

yergetcp

,
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vei geten , om foo te fpreecken , om ü de krach-
tighfte proeven van grooter ghenegehtheydr te

geven > als ick oyt ycmandc ghedragcn hcbbe.

Sy zijnder geweeft , en ghy weet het , die van
gheen mindere ftaet waren als ick ben , die alles

ghedaen hebbe dat fy konden , on*mijn achtin-

gete verdienen; maeralles te vergeefs, en niet

alleen geef ick u die achtinge , maer ick geef u
'oock mijn felfs. Seght nu dat ick de fpot met u
drijf, en dat ick u achtinge inde waegh-fchacl

/lelie 5 daer ick eerder my felve in gevaer ftelle

,

evenwel fie ick al die aenmcrckingen , die fich

daer tegen ftellen over het hooft ; en waerom
dat , als om u tot een rang en waerdye te verhef-

fen , daer , na alle blijckelijckheydt , ghy geen-

fins op foud konnen hoopen , hoewel ghy wel

meerder waerdigh zijt.

Laufun « die noch niet derfde gheloven , het

gheen hy hoorde , of ten minften fulcks blijcken

Jiet. Nadat
|||' gcfien hadt, dat Madamoifelle

niet meer fprack , antwoorde aldus : O Mada-
moifelle, wat 2ijt'ghy kloeckfmnigh om een
ellendige tequellen, en hoe moet men beken-
nen , dat de rierfoonen van uwen ftaet , voor-

deel hebben , om fich foo foetelijck , maer wre-

delijck voor die geene , die het fubje6t ofondci"-
werpfel daer van 2,ijn , te vermaken , uwe Ko-
nincklijcke Hoogheydt foeckc my by inbeel-

dingh geluckigh te maecken , en dat voor een

oogenbJick , om my ongeluckigh te maken , in

der daedt voor al mijn leven. En, ey lieve,

noch eenmael Madamoifelle, laetmy liever al

tfefFens het leven yerliefen , het fal my veel aen-

genamer xijn , als mijn leven in quellinge te

verflijten , en de fpot van de gantfche wereldc

te 2,ijn.

Hj bracht defc en andere diergelijcke woor-
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den voort , met bewegingen die wel betoonden,

dat ïijn ziel in grooce ontlleltcnis was , en dat

de fmarten diehy ghevoelde, van de bitterfte

waren die men lou kennen lijden , ghelijck de
Princefle, die alles wel waer nam , lichtelijck

konde bekennen , invoegen fy felfs ra lijden

was> met fijn lijden aen te fien. Wel, vervolg-

de fy met eeh gcbaer van groote genegentheydt

:

Wat moet men dan doen , Monlr. Laufun , om
u te doen gelooven , ghy bekommert u foo feer

om u felven te quellen , als ick doe om u tot nut
te brengen. Ick feghu noch eenmael, dat ick

een oprechte en rechtfinnige Princefle ben , en
het geene ick u hebbe gcfeght , komt met mijn
befluyt over een , en falder u fbodanige proe-

ven van fien laten , dat ghy geen reden fult heb-
ben , daer meer aen te twijflfelen , meent ghy
dat ick foo gunftelijck voor u hebbe ghedaen >

indien ick voor u niet het gevoelen van een op-
rechte en tedere liefde hadde. Neen (vervolgh-

de de Princefle , ftortende eenige tranen , die

fy niet konde verbergen ,om datle Laufun in de
uyterfle quellingfag , en noch fcheen te volhar-

den in de dwalingh, daer in hy ftack, ) Neen,ick
verberge en vermomme mijne gedachten niet

,

en dewijl mijne woorden , het waerachtigh ge-

voelen van mijn hart niet hebben konnen uyt-

drucken , foo is het naer het fchijnt nodigh

,

hulp aen mijn oogen en tranen te verfoecken,
die ghy my dwinght te ilorcen , en defe zijo
mijn Getuygen dan , die ghy niet tegen te wer-
pen hebt , gelooft ghy my dan , mijn Heer, na
dat ick u fulcke ftercke proeven van mijn hart

gegeven hebbe. Het is buyten twijfFel , noch
wel in u gedachten , dat wanneer ghy my feydct

,

dat riiemandt als Koningen en Souverainen i

«iet recht na de beficünge van groo^c Princeflèn

konnen

-«\«;
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konnenftarn, icku tot antwoordtgaf 3 datghy
u felvenfeer bedrooght, dat fy bet niet alleen

waren , en dat'er wel andere ghevonden wier-

den , die door hun eygcn verdienften , en Ion-

der de hulp van hun bloedt en geboorte , dasr

na mocften ftaen j en dat onder een groot ghe-

tal > dat men van de ibodanigefou mogen vin-

den , ick niemandt kende , die fulcks betcr^

mocht doen , als ghy, Ick fprack toen alfoo te-

gen u om u aen te moedigen , en tegenwoordig

fprceck ick u aldus , om u aen u geluck te helpen,

indien het befit van een Perfoon van mijn ftaet

,

het felfde u vcrmagh te geven. Ick wil de moey-
te met u deelen , en beneffèns u daer toe arbey-

den , arbeydt ftoutelijck en fon der vreefe , doet

alles dat ghy kondt van uwe zijde , en vcrfekej t

u op het woordt van een Princefle 5 dat ick niet

van mijner zijde lal nalaten , zijt ghy hier mede
te vreden mij n Heer , en na dat ick foo veel ge»

feght hebbe , twijfïèlt ghy noch aen mijn vry-

borftigheydt. AchMadamoifelle, riepLaufun

dacr op uyt > werpende fich voor de voeten van

de Princeiïè , wat fou ick konnen doen , en te

wege brengen , om defe overdaedt van goet-

heydt in u te erkennen , of fal men moeten feg •

gen , dat defe die uwe Konincklijckc Hoog-
heydt de geluckighftemaeckt , van alle de Men-
fchen , de ondanckbaerfte fal moeten blijven

,

door de onmooglijckheydt van iets te konnen
dóen , het gheen fijn erkenteniflè fou konnen
vereeretv Sal de grootfte Princeffe van de ghe-

hecle Werddt > een ellendigh en flecht Per-

foon , als ick ben , tot den hooghftcn trap van
gheluck verheffen , en dat defe niet fal hebben

alswenfchen enbegeeren, totvergeldingcvan

fulck een buyten ordinare weldaedt; maer de-

wijl ick u Konincklijckc Hoogheydt niets kan

doci»
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doen totyoldüeninge van fijn fchuldt , moet ick

haer ten miiiften het ghevoelen van mijn hart

oncdecken. Wat fchijnbaerheydt is'er dat een
flccht Cadet , en jonger Broeder , die voor al

fijn Vaders ftaetj niet als fijn degen heeft , fou

derven haecken naer het befit van een Princeiïe

,

die de gekroonde Hoofden felfs met fulck een
onderfcheydt altoos aenghefien , en de voor-

naemfte liouwelijcken van Europa ghèweygert

heeft ? wat fchijnbaerheydt is'er , dat nacr het

ontfeggen van foo veel Souveraynen en Opper-
vorften , onder dewelcke oock eenige 2ijn , die

ter oorfaeck van de ftaet diefe bcfitten , mee
recht het befit van u Konincklijckc Hoogheydr,
konnenen mogen voorflacn (evenwel weet de
gantfche Wereldt, dat iy een onbewogen hart,

tegen al defe Verfbeckers heeft gehadt) die gunft

die fulcke Vorften geweygert is , op my ellen-

dige arme Edelman fou komen te dalen ? On-
dertufichen het ^éfchenck dat ghy mydoet, is

van een eyndeloofe waerdye , maer het fou be-

ter met mijn kracht en vcrdicnften over een ko-
m'sn , indien het minder was , dewijl ick eeni-

ge hoope fou konnen fcheppen , om t'eeniger

tijdt, eenige voldoenin^h te koenen by-bren-

ghen.

Het is waerdat u KonincklijckeHoögheydt
my tegenwoordigh verheft , boven het gheluck

felfs , maer laet my toe foo veel tefeggen , dat

ick my over de onmatigheydt van u goetheydc

rnöet beklagen , en dat ick geluckiger fou zijn ,

indien ick minder geluck befat -, om dat ick mijn
geluck met alle foetigheydt fou mogen gherie-

tcn, indien het minder en middelbeer \v£s , in

de plaets dat ick my fie overüorc , onder her ge-

wicht , van het ghecn u Konincklijcke Hoog-
keydc my aenbicdtj foo veclisfe boven my 911

M mijn
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aujn hoep. En gelijck ick niet van andere heb-

be dat u waerdigh is , ftact toe , indien het u ge-

lieft de plechtige belofte , die ick u Koninck-
Jijcke Hoogheydt doe van al de betrachtingen

van mijn leven. Het gefchenck dat ick u doe is

weynigli in vergclijckinge van het geene ick

ontfan2;en hcbbc, maer fy Is oprecht : En de

volvaerdigheydt en volmaccktheydt , met de-

wclcke ick mijn beloften fal uyt-voeren , fal

we Konincklijcke Hooghcydt dat doen geloo-

vcn , fonder hacr oyt de minfte twijflrciingh

dacr over te laten. Defe en diergclijcke woor-
den vielen meer voor die rijdt tudchen hen
bcyden , deweicke ick af-brceck , om vooit te

gaen.

Siet nu eens wat wonderlijcke voort-gangh ;

defe Graef Vin Laufun , binnen het verloop van

foo een korten tijdt op de ghenegentheydt van
Miclamoifelle de Mompenfiergemaeckt heeft.

Hy had groote reden om te hoopen , naderaael

óck PrincefTe fich felven verklaert hadde * op
een wijfe die fijn hoop al heel verre te boven

fingh. Hydan, fiende fich ten vollen van die

ant verfekert, en niet twijffelende van haer in

derdaedt bemindt te zijn , had hy geen andere

bekommernis, als des Koninghs toeftant over

defe faeck te bevorderen , fonder het welcke het

onmooghlijck was iets te befluyten. Hier eoc

boodt fich de gelegentheydt , een weynigh tijdrs

daer na acn, of, om beter tefeggen, hy felve

deedfe fich op-doen , fiende dat hem , tot fijn

gcluck niet anders als dat ontbrack.

Hy was op fceckeren dagh by den Koningh ,1

daer veel , aengaende de faeck van Madamoifcl-
le , gefproken wierdt , die genoeghfaem te ken-

nen gaven, dattcr nootfakelijck iets meer alsj

•rdinaris tuflchcn de Priuceflë en hem gacndal

was.1
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was. Macrde Koningh die een feerg«{bnten
fuyver oordeel en verfhndt heeft, twijfFcIde

terftont , dat'er iets fchuylen moft , en gelijcJc

hy altoos Laufun de eer gedaen beeft » van hem
te beminnen, feydehybem met een lacchende

mondt : maer Laufun, het fchijrit dat ghy niet

feer quaüjck by mijn Nicht ftaec , want als men
u van haer hoort fprekcn, blijckthet genoegh-
faem , dat ghy veel meerder toegangh by l^et
hebt , als yemandt anders.

Syre antwoorde Laufun dacr op. lek heb hec

geluck niet feer qualijck by fiaer te ftaen , en dcf«

Princede doet my de eer van my te handelen op
foodanigen wijfe , dat fuicks my doet geloven

,

dat indien uwe Majefleyt mijn gelieft re begon-
ftigen j ick een geluck fou mogen verhoopen

,

die geen gelijck heeft. Hoe feyde de Koningh
nech meerder beginnende te lacchen. Soudr gy
wel deivcn hoopen , mijn Neef te worden ? Ha
Sye-, antwoorde Laufun , het 2.y verre van my

,

dat ick een ghedachten fou hebben die boven
mijn ftiet is , en my fchuldigh fou maken , in-

dien iele d« felve , uyt mijnbcwegfnge fou der-

ven voor den dagh brengen , al was het al waer >

dat ick de felve in mijn verftant kende begrij-

pen, ick weet te wel Wat mijn fchuldige plicht

tegens nnijnen Koningh , en het gantfche Ko-
nincklicke Huysis, en behalven die plichten

die ecrbiedigheydt , weet ick wel , dat ick niet

ben als een armen Bedelaer van een Cadet , die

niet ter wcreldt befit , als het geen hy van do
mildadi^heydt van uwe Majefteyt ontfalTgen

beeft , en weet dat fonder de felve ick niet met
allen feu zijn.

Ick hid niet , wanneer ick rhy in fijn dienft

overgif, en tegenwoordigh magh ick roemen
aiicc6 te hebben , of om met meerder rechtma-

M i tighcydt
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tigheydt te fpreken , ick magh leggen dat ick

maer al te lijck ben , nademacl ick de eef heb

,

fijn Maj'ei.eytnkt gheheelté mishJigen. Alde
weldaden die ick dagelijcks van uwe Majéfteyt

oncfange , doen my gelooven , dat ick het ge-

luck hebbe j cenigh ghcdeeite in uwe goede ge-

negenthéydt te hcDbén , en alfoo Syre en mijn

fchuldige plicht, en mijngherechtigeerkcnte-

nifle, vervoeght raet alle loorten van reden,
willen niet, dat ick oyt iets fou begeeren > Tonder

de toeftant van uwe JVlajefteyt ; maer Syre , in-

dien het my toegelaten is , het felve noch eens

te herfeg'^en, en dat met alle eerbiedigheydtj

die ick u Ichuldigh ben , indien fijn Majefteyt

my niet tegen is , foo magh ick my de ghéluc-

kighfte van' alle menfchen noemen
Mevrouwe de Montefpan, die daer toen by

geval tegcnwoordigh was , en fondcr te fpreken

defegantfchet'famenfpraeck , aengehoort had-

de , en föo Wel als de Koningh, in verbaeft-

heydt opgetogen was , te fien de ootmoedige en

"hartstochtige wijfe, met dewelckede Heer de

Laufun tegen den Koningh fprack , wierdt daer

door gcvoellghlijck gheraccktj en nam de vry-

moedighcydt den Koningh te fcggen. En waer-

om Syre , foudt ghy u itcllen , teghcn Hjn goet

geluck , laet hem begaen, daer isnlemandt die

meer verdienden heeft als hy, wat kan u dat

hinderen ? Wel , feyde de Koningh , gaet heen

Laufun , ick verfekere u , dat in de plaets van u

tegen te zijn , ick u foo voordeeligh fal zijn , als

my fal moogh!;jck wcfen. Ha Syre , antwoordc

Laufün , de Koningen en Opper-heeren ken-
nen alles toelaten , fonder datfe gehouden 7.ij n ,

flch daer aeh te binden , dewijl l"y boven de

Wetten zijn. Gact heen Monfr. de Laufun Jcy
Madame de Montefpan

,

de Kon'mgh begeert
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het wel-, verx'o/ght u goet gheluck. Maer Madame»
ant woorde haer Laufun: Ickvermagh niet tedoeny

fonder de toelattvgh van mijn Meejter Jen Konivgh.

De Koningh fiende defe brave Geeft , in fulck

een prijiehjcke en ootmoedige ftaet van eer-

fucht , en hem hebbende aitoosmeteen harte^.

lijcke genegentheydc vereert , (eyde hem : Wel

,

wel Laulun, bevordert ugeluck^ ick •verfekere u

ep mijn trowae dat kk u he'pen /al ^ inalhttgem
dat kk /al kannen-) en ghy Jitlt daer de uytTPerckiu-

ge "van pen.

Scheen hier nu wel ccnigh menfch op den
gancfchen Aercubodem , lbo geluckigh als defe

minnelijden Edeüinghj die fulck een gheluc-r

kigen voortgangh had in een faeck , in dewekkü
hem alle dingen foo regelrecht tegen waren , en
kon hy fieh niet wel belooven een volkomen
gcluck , daer een ander lijn verlies en verderf

Ibii ghcvonden hebben ? Hy toefde niet lange

dcfc füogeluckige boodtfchap aen fijn beminde
Princeilè te brcn;!;en \ en in der daedc , noyt
tpoaie iy grooter blijdtfchap als in defe ontmoe-
tinge.

Sy bleven eenige dagen in dien ftaet , geven-

de ma.kandei:en aldeecrlijcke blijckcn van een
onceriiHgc genegenthcydt, alles marigendeen
bepalende, om ailes door een geluckigh Hou-
welijck toe een ghewenlcht eynde te brengen.

Omtrent dets tijdtquam Madame d'Orleam te

overlijden , waerover de Heer de Laufun aen-

fïonrs by Madamoifelle fijn Bcminiie gingh, en
haer met defe woorden aenfp.ack : Eyndelijck ick

fe TcelMadamoiJeUe
i
dat ket noodtlot , vijdighopt

mijn ge.ucky Jich heden tegens my verklacrt keeft^

De doodt van Madame gaet nu votkomentii^ck^

dat heolijek befluyt , dat u Konin$klijcke Hoogheyi

VQ9r my iegfcpen had, om verre te werpen en ver-

\ M 3 nkügcfi.
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tlietfgen. Ds dnodt va» defe Prince/Te heeft u een

plaetjè open (^heloten , die met uwé Jiaet en uree

waerdigheydt het-er over-een-komt -, als die »ene , dut

ghy ujilven hadvoor gheftelt. Ghv begeerde een Ca-

det ) ofjonger Broeder , maer dep moe/J te geitjck

een groate Prins zün , en in verwacbiinge kan noyt

beter voldaen -worden , als doar den einigen Broeder

des Koninghs.

Het if met de/è gféote PriJis , dat ghy een rechte

ruft enfeker geluckfult befitten ; meer over-een^ko-

mende met u hooge Staet en hoedanigheydt , indien

niet met u verdienjten. Mijn val is rtry Joo veel te

gevaerlifcker , om dat ick val/e vom dejhooghfie traf

van eer en roem , daer u Konincit/tjcke Hoogheydt

wy toe verbeven badt , in de alderdiepfiepoel van

fchaemte 'en jmart , van myjoo eüendighltjck tefien j

van die gewenjchte vruchten van mijn hoop berooft,

j^aer kt het midden van ditfoo vreden verval van
mijngeluek , vinde ick noch eentgé gedaente Van ver-

troojiingh , dat is MoJamoifelle , dat hebbende van

M Ko9i»ck/tjxke Hoogheyt , die voortreffeltjcke gave

van haer Konintkltjcke Perfoon ontjangen , ick al-

toos oneyndelijck aen haer verfchult fou hebben moe-

ten blijven « hoewel ick haer van 'over lange , dte

van mijn 9yz,en Perfoon algedaen had , deongeltjck-

hèydt der Gejchencken aengejUn zijnde ; maer dat

ick trgenwoordigh meene my tegens haer tejuüen kon-

«en (juïjten. Ghy hebt , Madamoifeüe > een edelmoe-

digkeydt fonder weergade ghetoont , wanneer ghy u

felven aen eenRechte Cadet overgegcucn hebt. Drjè

ellendige arme Edtlmitn , ntet hebbende dat ky u kan

tenbieden , om ftch over uwe ongemeene weldadig-

heydt en mildtheydt te ^uüten, heeft nu eyndelijck

een be/luyt ghevonden en genomen , on$ ufelven nu'

veder aitt u felven over tegeven , om dscr deCe edel-

moedige berfieUikge oock de ruft aen uwe Koninck-

fifcke Hoogheydt weder te geven, lek heb u de moey^

te
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te met iriUen aen doen , datghy u feifs van u belof-

ten Joudt o ntflaen , uk veet dat u Ziel te fihom en

edel ü , om daer de gedachten tae te kebben , maer
tck wil mijn Jchuldige ftuht doefi , m mijn/elve

te ontftaen. Denkt niet^ Madamoijeüe, dat kier eeni^

ge andere inpeeghreden ü , ah u eygeri belar.gh , die

my op defe wijfi d»et handelen, lek heb een ttdcr en

gevoelig hart , meerder als uwe Konincklücke Hoog-
heydt Jïch fou konnen mheeldtn , hoewel tck in het

verlies , het welckeick hedenga lijden myn verderft

klaerlyck itoor mijne eogerifie. Ja Medamoi/eOe y

de quellingh en Jmart t' gaet nu de piaets in-nemen

va» al dé vreugde en blifdtfchap , die u Kowncklijc-

ke Hoogheydt , door haer goètheydt aen mijn hert

'veroorjaeckt heeft ; en dat hart het welcke ghy foo

feer doorjulcke hooge en trejfelycke hoop , gemoedigt

hebt , gaet fichfelven verjlmden f en door een klept

vuur verteren.

Gaet dan heen groote Princejfe , gaet neéint die

pjaets in , die u Madame gheruymt heeft , na defe

groote en deughffame Frincefje , iVet niernandt , die

de felve foo waerdighiïjck kan vullen als ghy , fy
hoort u toe , door verjcheyde redenen , en na het

verlies dat Momfieur als nu geleden ketft , kan hem
geen beter vertroojlinge worden toe gebracht , als

door het genot genomen van v Koninckltjcke Hoog-
heydt. Hy alleen verdient uwe genegentheden , en

ghy alleen xijt de fijne waerdigh. Gaet Madamot-
felle t gaet noch eenmael j leeft gcruflelijck voor de

reji van Htf>e jaren , dat u houweïyck met dieit Prins

u beyde foo veel genoegen toebrenge , alsghy beyde

waerdigh zijt , en u van my toe-ghewenjcht kan
worden.

Laufun toonde gheduercnde defe woorden «

foo veel liefde en lulck een waerachtigc ftncrt

over fijn verlies, dat hy fonder twijffèl ftondt te

moeien uycftaen ; dat Madamoifclle hem ter-

M 4. ftorr.
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ftont j niet konde laten te antwoorden : lek bad
fulck een goeden morgen van u met verwacht , Lau-

fun, maer geloofde dat mijn ruji u al rpaerdtger

VMS , om defelvejoo klackloos te komen fiooren. Het
Jchijnt dat ghy niet anders fóeckt , als my meer en

meer te ovtrujien , door deje aUarmen , die door hun

flechte gront my niet als tnoeyelijckheydt haren, lek

denck om niemandt ah om u , ea leve voor nientandt

als voor u f enom u in eenfiaet teJieUen , dat ghy

gheen oorfaeck fuh hebben-, omyemant te misgun-

nen. Het is geenfJns deglans en flaet die ickjoecke j

ghy Tpeet dat ickje mevighmael geiveygert en afghe-

Jlagen h^hbe ; om die noch voor als nu te konnen wey
geren en af-flaen^

Zijt ghy te vreden Monfïeur de Laufu» ? met defe

verklaringe ) en is defelve ampel en uytdruckelijck

genoegh , om u alle vermoeden wech te nemen ? lek

vpilnoch almferder voor u doen , en ghyfult het wel

haeji Jien, Op defc woorden Laufun fich aen de

voeten vanMadamoifelle nederwerpendcjfeydc

:

Ik verjoek vergiffenis van mijn los befiaen-, en gelieft

het toch niet anders , als de uytflekende liefde die

ick u Konincklijcke Hoogheydt drage , toe tefchrü-

ven. Indien ick minder beminde , ick fiu minder

vreefen , enJou tn meerder rufl leven , maer het ge-

weldt van mijn liefde , falmy noyttoe laf-en huyten

fillatmen te z.ijn , totdat ick die gheluckigeftond ^

die my in aldegroote beloften van uw Konincklijcke

Hoogheydt > vrecdfamentlijck (laet te hevefiigen ^

ghekonien Jal zijit. Ick ga daer aen arbeyden met

yver , op dat ick u vreedfaem die rufl magh latenge-

nieten , die ick « foa menighmaet gèbrokeii hebhe,

^enige weynige dagen daer na ; ortl Laufun

alle fchijn van vreefe te benemen , badt Mada-
moifelleden Koningh Moniieur fijn Broeder te

willen bidden , van fijn aenfoeck doch af te wil-

len laten, en niet anders aen haerteghcdenc-
ken

;,
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ken , als voor foo veeUy de eer heeft van fijn

Nicht te zijn , het welcke de Koningh oock ge-

daen heeft, daer Monfieur evenwel eenigh mis-

noegen over toonde , fonder te weten , waer

defe weygeringe van daen komen mocht,

Ondertuflchen het Madamoifelle met na

,

Laufun te kennen te geven , wat verfoeck ly

acn den Koningh gedaenhad, het geen hem

vorder geheel geruft ftelde , daer hy oock leer

wel vei^cnoeght in was ; maer ditghenoegen

ftaet op geen vafte voeten , och lacy ! en ftondt

hacft in een bitter ongenoegen te veranderen-

Sy willende een eynde van hun werck maecken,

verfüchten van den Koningh de uytwerckmge

van fij n beloften . Sijn Majeftey t fiende dat Ma-

damoifelle het felfdcfeer vierighlijck begeerde

,

flondt het houwcHjck gaerne toe, foo dat er

niet overigh fcheen , als alleen het felve met all»

plechtigheden te voltrecken , en de Heer de

Laufun had nu al de difpenfatie van den Eerts-

bidchop in fijn fack, benefFensdes Koninghs

woordt ; en men maeckte geen uytftcl , als m
het werck met te meerder glans en luyfter uyc

te voeren j invoegen hier door het werck ,. in

her openbaer komende, de Princen en Prin-

ccllèn van den bloede, beneffens de Koningm-

neoordeclende een onbetamelijke faeck te 2,ijn ,

dat een Princes van den bloede , met een flechc

Edelman trouwen fou, foo veel by den Ko-

ningh te wegc brachten , dat fy den felven ghc-

heel ómfetten : Invoegen de Koningh op een

avoddt Madamoifelle by hem hebbende doen

komen in de Louvrc , hy fijn verklaringe daer

over tegen haer dede : De eerfte woorden die

defe bedroefde Princeffe voortbracht , na daïle

die rouw befluy t ghehoort hadde , was : En mat

faldanvan Laufun^ Syre, en -wat va» my giioordejt ?

M f
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Xckfal matchen y antwoofdede Koningh, dat hy
reien van genoegen fat hebben \ maer mijn Nicht t

ireUeftghy my , niets te doe»föneltr my. Uk beleve

niets ) ancwoorde defe bedroefde Princefle,
gaende meteenen fchierlijck ter Kamer uyt. En
wat Laufun belanght , de Koningh feyde hem
tot fijn vertraOftinge , dat hy om fijn verlies

niet fou dencken, en dat hy hem in een ftaet

fou ftellen , dat hy reden fou hebben , niemant
in de Wereldt te benijden , en hy hecfirhem ia
der daedt groote gunftcn bewcfen , rijckdom-
men laten toekomen , en fich tegen hem acnge-
ftelt, als of hy vry iets groots met hem voor
had ; maer nu onlanghs heeft hy, byditjmerc-
kelijck verliesvan dijpn ongeluckigenCavallier,
die fware flagh van fijn Konincklijkegramfchap
noch gevoeght , die miflchien de iactfte van fijn

Ongeval niet fal zijn , foo dat dien Edelman al

vroegh hoogh verheven is geworden , om door
fijn val, de Wereldt te leeren, wat ftaet op
Vorftgn , en voornamcntlijck.

P«i^. Bafta I men verftaet u genoegh ; maer
in der daedt het ongeval van die Gunftelinghis
groot , en noch rc grooter , om dat hy de Ca-
priccieo , van de Luck - vrouw , noch be-

werckt noch bevordert lic^fc. Maer doe onfcn

Broeder Le Galand my van dien aenfoeck vaa
Monfiuer op haelde , dacht ick vrt\ dat hem het

onweder van die zijde van daen komen foude ,

en dat die niet verdragen fou , dat een geringh

Edelman mee haer foxi deur gaen , die een Ko-
ninghs SooH en Broeder had konnen weyge-
ren.

Merc. Neen fcker , andere Gunftelingen van

defetijdt , hebben fich noch beterover hunnen
Antonio Mctfftcr te bedancken , als de ongeluckige Lau-
dè Conti fun j dacr i« <|i^ in Portugacl , die fich niet half

foo
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foo w>el voor fijnen tConinghghedragen heeft*

die komc'cr noch niec veel dimmer af j miflchieo

om (kt de lelvo niec diredlelijck en recht ujrt

vau de handt ghckoraen is , die hem verheven
heeft , die dat gemeenlijck eygen is , de food*-

nige , die het ongeluck hebben , van te fecr te

mishagen , die fy voor heen te feer ingenomen
hadden , niet enckelijck te laten vallen , maer
met een nadruck ter ned?r te fraijten.

M. G. Ghy kondc , als hot u gelieft Broeder ,

hier twee dingen doen , die Graefby den deka
voegen , en te gelijck u vau een geaeelie van a
beloften ontflaen.

Mtrc. Daer valt foo heel veel niet te feggen

,

maerom dat het u belieft my over mijn beloften

te vermanen , en ick u franfche nieuwsgierig-

heydt fie , fal ick foo wel en foo kortelijck als ick

kan , u daer in foecken te voldoen.

De Koninginne Donna Louifa de Gufman

,

Huyjvrouw van den Koningh Don Juan van
Portigael , had by hem gheteelt, de Prins D.
Thecdofio , en delnfamen johannaen C*tha-
rina. Driejaren na de laetfte geboorte, faghhy

^
fijn Huys vermeerdert met Don Alfonfo, en v,n D^a
vijfjaren daer na met d' Infant Don Pedro. De Aifonfo

geboorte van dcfctwee Infanten , vervulde het KoningH

Rijck van Porrugael , met een ongemeen ghe-
l[ug^i°^'

noegen , maer dat duerde niet langh , alfoo erin- ^

fant Alfonib , op fijn ouderdom van driejaren »

door een quaedtaerdige koorts wierdt aengetaft

,

daer iy niet als , genoeghfaem by mirakel van
op qtam , hoewel meteen beroerte in fijn flinc-

ker z.jde , tegen dewelcke men noch , uyt de
watcjen van Obidos , noch andere hulp -mid-
delen, eenige baet kondc bewcrcken. Maer

,

in tecendeel vernam men op fijn ouderdom van
fcvcE jaren , dat dtfc fiecktcn hem niet alleen

. ' het
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het lichaeiti, maer oock^ct vcrftant mcrcke'ijck

gheraeckt hadde. 0e Koningh leer door dit be-

droefde toeval gheraeckt , focht tegen dit laetfte,

alfoo het eerfteongeneeflijck fcheen, de hulp

,' van goede opvocdingh en onderwijs , enbciki-

de hem daer loe , iSlicolas Monteyro , een per-

fonagie, die met alle vereyfchte hoedanighe-

den voorfien was. Weynigen tfjdt daer na komt

van^Dwi'^^
Prins Don Theodojo te Ikrven , fjjn gqede

Thepdo- neygingen maeckten dat hy van het gantfche

fio. Rijck teer beklaeghtwicrdt. Don Alfonfo was

de ecnige , die daer weynigh ghevoelen van

fcheen te hebben , en dit wilde hy foo weynigh
verbergen , dat men hem van de eerfte uure af

van fijns Broeders fteckte , fich niet had ontfien

te laten verluy<ien , dat het hem niet leet fou

zijn , indien fijn Broeder quam te ftervqn , de-

wijl hem daer door een Kroon te erven llondt.

Wanneer men nu in de vergaderingh van de

Staten des Rijcks voorftelde , om Alfonfo ,

Prins en Opvolger van fijn Vader te verklaren ,

•warender eeoige , die wel de gedachten hadde ,

ter oorfaeck van fijn ghemeldc (wackheden ,

d'Infant Don Pedro voor hem te ftellen j maer
defe wierden niet gevolght j om dat de gewoon-

ïe de reden overweldighde.

Van '
• t)e doodt van de jnfante Johanna volghde

d'infan- daer korts op, en de tranen die men daer over

haria'
^"^^^ > Waren noch nauwelijcks opgedrooght

,

* wanneerfe nieuwe ftof van bejammeren kregen,

Konin^" door de doodt van den Koningh k\ïs , vallende
°' opdeniz van Oótober, inhetjaer i6<;6j een.

noodtfchickelijcke maendt voor het Huys van
Don Al- Braganci. Don Alfonfo* dan als een Erf-prins
fonfo wierdtaen het Volck vertoont en Koningh ver-

Kpning. i^laert , en de Koninginne nam dien felven dag

de^jualiteyt en Tijtel van Regente aen , bezei-

lende
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lende voorts alles tot des Rijcks welftant datfe

konde , volgens des Koninghs laetfte wille flel-

defy Don Francifcode Faro, GraefvanOlde-
mira als Beftierder over de Prins ; maer de jon-

ge Vorft , misbruyckénde het gefagh , dat hem
de Kroon gaf, en verachte wel hacft den Raedt
van fijn Beftierder, gelijck hy voor heen die

vui fijn voorgenoemden Meeflcr ghedaen had-

de ; Vragende na geen vertooningen , noch
vermaningen , maer volgende den drift van fijn

jongen en wocilen aerdt.

Gelijck hy geen meerder tijdt van vryheydt Acrt de$

had , aligtfie van de Siefta , wanneer men fich Konings.

gcmeenlijyc aldaer , naer het,middagh-mael

tot flapen Jegt , gingh hy die gemeenlijck deur-

brengen op de Gaideryen, van de welcke de
Vcynfterspp het Hof van de Capelle uyt qua-
mcn , daer na de gewoonte de kleyne jonger en
Burgers Kinderen te famen cjuanien , om met
malkanderen als Kinderen te vechten , en te

tuymelen. Hier nam hybyfonderlijck fijn ver-

maeck in , en had altoos fijn zijde te dragen , die

hy het gaerne winnen fagh. Onder de Wincke-
liers , die daer omtrent het Hof woonden , was
een die een Soorvhad , die Antonio de Conti Vin-

ttmigVta genoemt was, zijnde wel van Lisbona
van geboorte j maer af-komftigh van Vintimi-
glia , een Stadt in de F-Jeerfchappy van Genua.
De Koningh hebbende ghefien i datdefede

Coati gemeenlijck de Party verkoor , die hy
bègunfiighde , toonde I»em genoeghfaem , dat

hem het felve aengenaem waS, foodat hy wel
fomwijlen omlaegh aen de Vrouwe Poort af-

qUam , om met hem te fpreecken. Defe gunfl: Kinder-

maeckte de Conti Itoutgenoegh , om den Ko- ''i*^^

ningh (bmwijlen eenigc kleyne kinderachtige""" '

verecringen te dpen , die daer ftjn vermacck in

fchepte.
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fchepte. Maer de Koningin bemerckende dat

defe gemeenfaemheydt te groot wierdt , en van
cenigh gevolgh was , deed <ic(t de Conti be-
laften 9 fich niet meer in het Palayste laten vin-

den ; evenwel gbehoorfaemde hy niet , maer
gebruyckte wel een weynigh meer omfichtig-

hcydt.

De Koningh van gelijcken , daerdoor ghe-
moeyt > focht deConri meer aen als voor heen ,

om dat nitimut in vetitum , dat men verbiedt

heet men, goet te maken , foo dat men gedwon-
gen was, hem defe gemeenfaemheydt, uyt ont-
iagh van des Koninghs ongeftuymen^fjrt toe te

laten. De Kopingh dan volharde n^t alleen in

fijn ghemeenfaemheydt met Conti, maer liet

oock toe dat fijn Broeder Johan de Conti , me-
nighmael met hem in het Leeuwen Hofquam ,

dat men gebruyckte om den Koningh teleeren

te paerde rijden , hoewel hy, volgens het gebreck
van fijn leden , daer de befte bequaemheyA niet

toe hadde , bcneffèns eenige ander flechte Moo«
re-jongers en Rappaille.

Defe betuygeniflèn van des Koninghs gerin-

fcn aert, gaven feer groot misnoegen aen de
loningimie , en de Graef van Odemira fijn

Opfiender yand fich daer over feer bekommert,
die derhalven wel wetende , dat de misbedrijven

der Jonge Vorften den Opfiender gemenelijck

gheweten worden , een befluyt nam den Ko-
ningh , het kofte wat het wilde , dat gefelfchap

te onttrcckcn. Sy dan hebbende hem op feecke-

ren dagh in den Leeuwen Hofgevonden , ver-

feit met Conti en dat andere gefpuys > dreef hen
alle daer van daen, en verboodt Conti daer

meer in te komen , of anders dreygde hem re

ftra^n. De Koningh was over dit verbodt meer
geftoort als Conti fclfs , en gingh vcrgramt n«

njn Kamer toe. Een ige
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Êenigc van die gene > dieghemc!«fnIijckom- Op-

«rent hem waren > en rnerckten dat hy op fijn
J,^n*^" gg

Gouverneur vergramt was, wiften hem wel Koning,

haeft de ooren vol te blafen , en wijs te maken >

dat het fijn Konincklijck ghefagh te na gingh »

aldus fijn eygen genegentheydt onder die van
een ander te moeten buygen ; en dat het den
Koningh ten minften behoorde vry te ftacn ,

die te begunftigen en te beminnen , die hy wil- •

de. Dit won Too veel op de Geeft van dcfen Ko-
ningh , dat hy voortaen alle vermaningen , die

men hem wilde doen , verwierp j willende geen
Leflèn ontfangen , en felfs noch eeten noch
drincken , voor dat men hem Conti weder had
laten fien.

Hy liet in het Leeuwen Hof, menighmael
groote Honden teghen malkander vechten >

wclck gevecht eerft in het heymelijck , maer
daer na openbaerlijck ghehouden wierdt ; daer

men alderhande flagb van Honden aen het vech-

ten helpende, de Rekels menighmael foodani^

in het vechten verhit wierden , datfe fich felfs

op de Omftaenders wierpen , het ander vechten
van de Jongers, wierdt oock niet alleen in het

Hof, maer oock naer dat voorbeeldt , hier en
daer ghepleeght , daer het fomwijlen van Spel

ernft , en niet felden bloedt geftort wierdt.

Gaeffde fijn ongeregelthcden aldus boven de
maet , oordeelde fijn Befti^rder , dat men hem
cenige andere oeflfeningh behoorde op te leg-

gen , om hem van defe open bare tijötkorringen

af te trecken , en derhalven vandt men goet

,

hem met den Degen te leeren fpeelen , waer loo si>b «n-

hcm Diego Gomez de Figu eredo beftelt wierdt , leerfa-

maer men konde hem tot geen ordrc brengen ,mcBaeit,

en hy deed niet anders als op de alderwoefte wij-

fe van hem te ftooten , en redtite bocreQagen re

flaen, mca
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Men had d'Infant Don Pedro in een gedéfelte

van het Hof, by den Koningh gehuysveft , op
datfe te famen hunne ocfFeningen fouden mo-
gen nemen , en de Koningh door de leerfamcn

aert van fijn Broeder tot fijn Leflen mocht ghc-

bracht worden , maer het viel geheel averechts

uyt, dewijl de Koningh, inde placts van door
fijn Broeder tot leeren gherrocken te worden >

den ielven gcduerigiijck van fijn Leiïèn af-tro/c

,

of met fotte vcttellingen en andere gicgauwe
ryen verhinderde.

Door dek en andere ftrijdighedèn , ontftont-

'er niet felden mifrocgen.tu(rchen defe twee
Gebroeders , hoewel op kleyne gronden en
beufelingen gegrontvéft , welcke onluften de

quaedtaerdighéydt der Gunftelingen niet liet te

voeden , foo dat de Koningh niet naliet d'Infant

alle verkleyninge en fpijt aen te doen , die hy
konde bedencken. Omtrent dees tijdt begoft de

gunft des. Koninghs , die nu omtrent in fijn i6

jaer was, gerucht te maecken. Eenige Hove-
lingen fich verfekerende , dat hy byfonder wel

met den Koningh ftondt , fchaemden fich niet

,

om fich van de felve te dienen , hem meerder
eerbiedighcydt te bewijfen , als fijn ftaetof be-

quaemheydt verdiende} het welcke hem nock
foo vcrhovaerdighde, dathy begoft te roemen
van de Vinrimigliaseen doorluchtigh gheflacht

in Sigilie ghcfprooten te zijn j daer hem oock
eenige Vleyers in te helpen-, en te believen wi-

ftcn : En zijnde de mecfte van al die gene , die

den Koningh ghenaeckte lofl'e Bengels van
mondt, kreegh fukk een indruckin óts Ko-

de zeden ninghs zeden, dat hy fich menighmael niet

fchaemde , in de tcgcnwoordigheydt van de
grootfte Mevrouwen , woorden van fich te ge-

ven, die van niet tedere ooren mochten gehoort

worden

Quadc
reden
beder-

ven goe
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worden. Soo vcele quaedts kan quaden omme*
gangh veroorfaken ; hier by quamen lofle on-

gebondentheden , die niet alleen verachtelijck '

maer oock ghevaerlijck waren ; zijnde op een

tijdt toe Alcantara eenplaetsdiehytotfijnde- Geracr

bauches en ongeregelthedcnghebruyckte , als<^cs Ko~

zijnde aldaer minder in hetoogh, gingh hy,°'"8*'

terwijl, die van fijn gevolgh aen het eeten wa-

ren , meteen kleyn getal van fijn Officiers naer

Azeytaon , op den wegb ontmoete hy een

Stier 5 die hy loodanigh bcftond te tergen , dac

het Dier op hem en fijn Paerdt aenviel , en hem'
by na fonder ghevoelen gequetfl: ter aerden

wierp , fijn Volck toe loopendeom hem te hel-

pen , vonden hem feer gekneuft. Maer hy be-

quam , na dat hy welvijfmael ghelaten was:
men dede hem wel eenige vermaningen over
dit beftaen , maer die moeften met foodanigenf
omfichtigheydt ghefchieden , dat hy fich niet

vergramde of hy deed dingen , die de maet te

buyren gingen.

Maer bet was niet alleen op de Beeften , maer
oock op de Menfchen , dat hy fijn woeftheydc
oeffende. Als hy op een avondt van Palhavam
quam , vernam hy twee Perfoonen van een goec •

gelaet , voor hem te gaen. Hy ftack fijn Paerdt
met fpooren om hen te overrijden, maer zijn-

de fijn Stegelrèepin de Draegh-bandt van den
eenen verwart , konde hy tot fijn oogh-wit niet

komen. Hy evenwel deed foo veel , dat hy hem
onder de voet kreegh , en trock daer op fijn De-
gen , om hem om den hals te brengen. Wan- orcr-

neer defe Man hem het Geweer in de handr fag maet

hebben , deed de noodt hem oock het fijne voor *'^"

den dagh halen , ftellende fich tegen den Ko- Xtsit..

lïingh in poftuer, wanneer èc groote Jaeer-
MecjR-er des Koninghs daer by cnatxi , en IBch

* N '

' rudchen



15?4 ^^ Vranfche Mercurm.

tuflchen beyde gingh ftellen , feggende teghen
den Koningh dat het geenfins betameiijck was

,

dat fijn Majefteyt fijn Onderdanen doode. Deie
Perloon , die den Koningh niet kende , hoo-
rende aen het woordt van Majefteyt > dat hy fich

tegen den Koningh verfet hadde , begaf fich

xiiQX. een gelaet vaa vrees , vermenght met eer-

biedigheydt achter een muur , daer hem de Ko-
ningh fou hebben na-gereden , en de uycerfte

overdaedt tegen hem ghepleeght hebben , ten

waer hy door de muur daer in verhindert was
geweeft, Naditwerck hieldt hy ftil , in het

midden van het Veldt , en vertelde fijn daedt

als een feer trefïèlijcke en lofFelijcke faeck.

Dit voorval wierdt gevolght van noch een
ar^ier , van vry grooter gevolgh. De Koningh
paflTcrende voor by het Noviciaet van de Jefiii-

ten , kreegh in gedachten , dat hy daer Paerden
gefien had. Hy lichte voort af, om die te fien j

terwijl men hem de Toortfen toe-bracht , feyde

hem ycmandt » dat daer Honden aen een ander
oort waren , hy latende de Paerden de Paerden
blijven , belafte dat men aen de Poort kloppen
fou ; maer alfoo men hem niet tijdelijck genoeg
opende, wierdt hy foodanigh vergramt , dathy
belafte dat men de Poort onder de voeten fou

werpen, en men maeckte al een aenvangh,
wanneer de Deur gcopent wierdt. Maer de Ko-
ningh toen niet willende ingacn , gingh van fijn

gevolgh af 5 alleen met een Lacquay verfelt. Hy
ontmoete cenighe treeden daer van dacn

,

drie Perfoonen , en trock ongeftuymentlijck

den Degen , de andere deden het felve. De Ko-
ningh die fijn Laerfen aen hadde , vandt fich

daer door foo verhindert, dat het niet langl:

duurde , of hy kreegh een fteeck in de arm ?

waöï van hy ter aerdcn viel, Sijn Edel-lieden o[:>

het
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het klincken van de Degens , en het geroep aen-

komende vonden den Koning, die vaft riep, ick

ben doodt , en een weynigh daer na , ick ben
gequetft. Men bracht hem terftont in een Ka-
rofle naer het Palais , daer fijn wonde van geen
gevacr bevonden wierdt : Twee van defe Lre-
den raeckten wech , en de derde g-evangen zijn-

cie , had de groote Meefter Jager al de mo«{ften

van de Wereldt te verhinderen, dat men hem
niet ora den hals bracht.

Defe Gunftelingen vergenoeghden fich niet ,
podloo:

hem een woeften aert te hebben in-geblafen,J^^" *^^

maer (y moeften hem noch tot ontucht met on- des Ko-
eerhjcke Vrouwen overgeven , verhoopende , ninghs

dat defe drift , hem te valter fou maken , tegen ^unfte-

den aenval dergener, die hem van üjn enge- * '

bonden leven fouden foecken af re trecken ) en
in der daedt , hy bandt fich daer foodanigh aen %

dat hy geen maet noch regel meer behieldt , foo

verre dat hy felfs fich fchaemde voor kuys of
eerbaer ghehouden te worden. Daer was een
Edelman die gemeenlijck in fijn Kamer fliep

,

en die noyt gingh avondt-malen , voor dat de
Koningh al te bedde was. Terwijl defen Edel-

man van der handt was , om te gaen eeten

,

ftondt den Kaningh wel op, en hebbende fich

van hoofden tot de voeten gewapent, ginghaf
door een heymelijcke trap, gevolght van An-
toni en Johan Conti , en cenige andere van fijn

Braven , al te famen gewapent , ghelijck hy , iöo

dat het fchecn , dat fy niet als nacr Menfchen
bloedt dorften , en het al op hun hoornen fou-

den nemen dat hen voor quam ; van defe Bra-

ven noemde hy de eene FixoSy en de andere

Forraios , woorden ter gimft van dek nieuwe
Oorloghs-mannen ghevonden : met dit Vokk
liep hy dan, dcStadt op en neet, en hier en

N % cUcï
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daer in de fnoodtftc Hoere-kufFec en Koeten
van de Wereldt. Hy trock noyt by nacht met
dit Efquadre op , of men hoorde des morgen:;

hondert beklaeghlijckc voor-vallen verhalen :

Soodat hy overal als een wilt enwreedtGhe-
dierte gevreeft en ontfien wierdt , en of dit loe-

pen in de Hoer-huyfen noGh niet genoegh was

,

orniiem te bederven, wift men hem de Scheuc-

ken noch wel toe te brengen in het Palais , van
dcwelckehy fich noch wel, derfde beroemen ,

gelijck of hy veel wonders met hen uytgerecht;

hadde..

Wanneer hy op fekeren dag vernomen had ,

dat ten een uuren na de middag in fekere KercJ>

een fchoone lichte Koy te vinden fou zijti

,

begaf hy fich in fijn Litiere , beneffens Jan de

Conti en Fran^ois de Sequeira, fijn Dienaer

van de Garderobbe , om die daer te gaen foec

leen , maer hebbende haer niet gevonden , on

dat fy in een andere Kerck gegaen was , beval liy

dat men hem daer heen voeren fou. Rijdende

door de enge Straet van San Pedro d'Aifamit

ontmoete hy de Caros van Don Martin de Corn

de Sa , 'vkonie ctAffeca. Gelijck de Koning m c^

?n°°^^ feer grooten haeft voort reed , riepen fijn Voer

Sgheyt lieden en Koetfier , tegen het Volck van Don
des Ko- Martin , datfe fouden voorrflaen , en dat mcr
niughs. fulcke vileyne en vuyle woorden , dat het

Volck van de Vifcomt de felve niet konnendc

verdragen , af-quamen en van Leer trocken ,

en tegen des Koninghs Dienaers , die mede var •

gelijckcn deden aenquamen , foodat Don Mar-
tin gedwongen wierdt, mede uyt fijn Caros te

fpringen, om fijn Volck by te ftaen; ghelijck

Fran^ois de Sequeira van des Koninghs zijde

dede, om de fijne te helpen. DeKoninghhad
Jöct €60 woordtfpreeckensaldie onorderewcl

hql?bci/.
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hebben konnen doen ophouden , maer wilde

foo veel niet doen , in tegendeel fprongh hy uyt

de Liticr, met Jan Conti, en fette Don Mar-
tin nu alreeds gequetft zijnde , het Piftool op de
borft , en fou hem doorfchooten hebben , ten

waer het Geweer, wijfer als fijn Meefter , had

geweygert , alfoo een verfoeyelijck bloedt ver-

fieten voor-gekomen ; maer foo haeft had Don
dartin den Koningh niet ghekent, ofhy liet

fijn Swaerdt fincken , viel op fijn knie , en badc

vergiffenis. Maer noch de ootmoedigheydt,

noch de onfchuldt van defen aenfienlijcken

Heer, verhinderden niet , dat de Koningh hem
een Bergh van bittere fcheldt - woorden toe-

fnauwde.

De gantfche Stad was vervrondert te fien, dat

de Koning foo flechtelijck verfelt voor den dag

quan , en dat hy op den vollen dagh , en volle

Straet , een Edelman van fulck een Stadt , en

die benefïèns hem in fijn Palais opgevoedt was ,

had gewilt fonder cenige reden , om het leven

brengen. En ghelijck men fagh , dat hy fich

gaerne in diergelijcke krakeelen ftack, was het

geen wonder dat een yeder voor hem , en voor

fich felven bekommert was.
-n v h

Sco als fijn jaren groeyden , foo groeyde oock
^^^^^f.

'

fijn cngebondenheydt , tot uytftekendegrootejier ko-

droeflieydt van de Koninginne , en het ganfcheninginne

Hof., fy focht alle middelen om hem van dat
^^^6^'J^^_

ongebonden leven af re trecken , foeckende ^i^glj,

hem :e bewegen de audienticn en openbare aen-r ongc-

fpfaken, die fy des weecks twee-malen gaf,bondcn-

oock den Raedt van Staren , en de Depefches '"y^'

en afvaerdigingcn van ordres by te wooncn,
maer alles was te vergeeft, aUoo hy veel te feer

aen f^n moetwillige vermaecklijcklieden geke-

tent vas.

N 3
Men
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Men had hem wjjs gbemaeckt , dat het was
ghcenKoningh zijn, wanneer men de Regee-
ringe met een ander moeft deelen , en dat , ioo

Itnge de Koninginne hem verhinderde fijn

mildadigheden te bewijfen , aen die gcene i die

hy beminde , men over al gelooven lou ., dat fy ,

en niet hy regeerde. Dat hy al oudt ghenoegh
waj , om felfs het gebiedt in handen te nemen

,

nademael de Koningh Don Denis , het felve ai

op fijn i'even , en Don Alfonfö de Vijfde , en
Don Sebaftiaen al op hun veertiende jaer had-

den gedaen, eyndelijck dat het niet verdraegh-

hjck was , dat men een Koningh weygerde , het

geene hy van fich felven konde nemen , en op
éie(Q wijfe wierdt de Koningh vafl met alle bit-

terheydt en vermoeden teghcn fijn Moederde
Koningin onifteken. En in der daedt , hy toon-
de korts daer na wel wat hy fijne Gunftclingen
doen konde , en voornamentlijck hoe verre fijn

drift en genegentheydt voor Conti gingh ^ want
fich niet vergenoegende van hem een Com-

Groote rnanderye gegeven te hebben , gaf hem daer-

tcn^des
en-boven noch een trefFelijck Landt-huys , een

Konings recht van Leenpandtj en maeckte hem Edel-
Gun'ftc- man van fijn Huys, Ridder van Chriftus,Die-

naervande Garderobbe en Sleutelbewaerder,

alle Ampten die men^hewoon was, aen nie-

mandt als aen doorluchtige en welgebooren Per-
foonen te geven. Hy voeghde felfs by al defe
gunften een apartement en byfondcre wooning
in het Palais voor hem ; die gemeenfchap met
de fijne hadJe , en de Onper-diacony vaiï So-
bredello , voorJoh?n deConti fijn Broeder.

Het was een wonder na fulckc klare tekenen
van des Konings genegentheydt tegens Conti

,

hoe aJ de Hovelingen als Byen om hem henen
vloogen , bewijfendchem a£e mooghlijckeeer-

biedighcydt,

ïingen

gedaen



VteyerS*

Le Wranfche Meratriut. i^p

biedigheydt , om een broekje van fijn goede
gratie en gunft te hebben.

Pafq. Een foort van Menfchen , in der daedt j

hierin wrfoeyelijck , datfe alle ontfigh van eer
endeught ter lijden ftcllen , om hun belangh,
op wat voor een prijs het fou mogen ghcfec wor-
den, ten duerfte te koopen, zijnde wel lóo
fnood , als de fchaduwe felve van een Gunfte-
lingh, al was hy anders niet waerdigh de aerde
te betreen, ofdatmenhem in het geficht fiet

,

ghelijckfealgemeenlijckzijn, of worden, aen
te bidden :

§luiJquod adulando gem prudentijjïma j laudat Aert der

Sermonem itidodi , faciem deformis amici ,
Hoof'

Et longum invalidi coUuvt cervici&us aquat ^^^^

Herculii Antteumprocul a teilure tenentii.

Dat Volck in vleyery , ten eynden uytgelecrt>

Prijft licht de brabbel-tael van die bet vierten
eert,

En 't aenficht van den Vrïendt , nauw waerdigh
wel bekeecken

En d'uytgcreckten hals , niet keurt als verge-
leken,

Met die van Hercules , wanneer hy Hemel-
waert,

Anteus in't gevecht , hieldt verre van der aert.

Want in der daedt , de fnoodtheydt der Ho-
velingen om vuyl gewin , en êen weynigh aen-
fien gaet de maet ie buyten , om van andere
boofe vuyligheden en lafteringen te fwijgen.

Cum Itngua maltparspejjimajervi.

Dewijl de tongh die niet oprecht is.

Het fnoodcfte deel van een quaedt Koecht is.

N 4 Mae;
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Maer dat falfoo genoeg zijn voor de eetfte Di-

greffie.

Men. Gêlijck de ongefteltheden van des Ko-
nin^hs lichaam noch niet verminderden , maer
eerder door al fijn overdadigheden toc'namen ,

wierden de Genees mecfters te rade , dat men
noch eens de wateren van Obidos moeft ghe-
bruycken , maer hy dacr zijnde , in de placts

van de baden te befigen , deed niet anders als

andere vérmaecklijckheden nemen , en fulc-

kewreede ftucken aen te rechten, dat de In-

woonders van die Scadt , gedwongen wierden

,

fich in hun huyfen op te fluy ten , of ergens heen
te vluchten , wanneer hy voor dendagh quam

,

om geen'gelegentheydt te vinden , hem te ont-

moeten, foodanigh was de fchrick diefe voor
hem hadden.

Ondercuffchen wierdt de Koningin met een
fieckte aengetaft , en ghelijck een weynigh to

van den vooren de favoriten en de Koningh felve , had-
Koning. (Jen door eenige redenen vermoeden gemaeckt

,

dat hy de befticringe wilde aenvacrden , en

men beelde fich in , dat hy defe gelegentheydt

van fijn Moeders fieckte daer toe fou hebben
waergenomcn , m^er neen , in de plaets van
fulcks te doen , en die gelegentheydt by het hayr

te nemen , nam hy fijn tijdtkortingh met een

gevecht van een Leeuw tegens een Stier aen te

rechten , maer alfoo de Leeuw niet voor den
dagh wilde of derfde komen, en fijn hol niet

wilde verlaten , zijnde miiïchien door fijnghe-

vangenis, fijn woedenden aerdt ghenoeghlaem
getemt , deed hy daer brandend hout met fulck

een menighte in werpen , dat het Dier door den
roock verflickte.

Met denaenvangh van hctjaer i66i •> quam
de Graef van Odcmirajfijn Beftierder te flerven?

zrjnde

Achte
loosheit
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zijnde beklaeghtvan al de Wereldt ; te meer
ïiewijl na fijn dopdt de Koningh fich te vryer

uen alle fijn quade driften en neygingen gheheel

v)/ergaf , hoewel hy niet t'eenemael Meefter
des Koninghs genegentheden en wercken was

,

lbo was het evenwel fooveel, dat fijn verdien-

ften en gauv/igheden hem deden vrefen , van al

die geene, die eenigh vermogen over des Ko-
ninghs Geeft hadden.

De Koninginne fiendede onhebbelijcke ma-
iiieren van den Koning , vandtgoedt op dat het

quaedc niet overflaen , en het overige van haer

hoop bederven foude, d''Infante van den Ko-
ning af te fonderen, zijnde geenfins betamelijck

dat hy fonder opvoedinge foiuzijn , voorna-

nientlijck in een tijdt , op dewelcke de Koning
fich fiDo onbequaem tot de Regeringh betoonde
te zijn. En ghelijck het de wijfe is , dat men de
Prïncen Infanten hun woningh byfonder geeft

,

alfoo vandt fy oock gheraden den Infant Don
Pedro in de hare te ftellen.

Soo haeft nu als de Koninginne begonnen
had, de Amptenaren voor fijnhuysen hofhou-
dingh te beftellen , en hen de behoorlijcke or-

(leren voor tefchrijven , en oock een Gouver-
neur of Beftierder voor de Infant te kiefen

,

maeckte men den Koningh wijs , dat fijn Moe-
der feer groote dingen tegenshem fmede, en
dat een Beftierder aen fijn Broeder te geven,
een klare betuygenifle was , dat men hem Ko-
ningh maken wilde ; nademael men die alleen

aen de Koningen gewoon was te geven. Men Beflel-

trachte oock hem in te bocfemen , dathetaenünghvan
hemftondt, het Volck tot fijn Broeders dienft het Hof

te verkiefen , en niet de Koninginne.
infame.

Des niet tegenftaende bereyde men hem het

huys van Chriftophel de Moura , Marquis de

N f Caftel
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Caftel Rodrigo ,, gelegen in een plaets Corte real

genoemtj en noemde tot fijn Kamer , Edelen
Martin Alfonfp de Mello , Graef van St. Lau-
rens , Don jan d'Acofta Graef van Soure , Ru/
de Moura Telles d'Rodrique de Menefcs, Geor-
gio de Mello, Johan Mines d'Acuaha, Graef
van St. Vincent, voor fijn Aelmoeflenier Ro-
drigo d'Acunha , en fijn geheymfclirijver An-
tonio de Tavares.

Het was wonder wat defe verandering al om-
bragieen ongenoegen den Koning aen bracht,

gelijck of fijn Moeder en Broeder , niet anders

in den fin hadden als hem dcKroon afte nemen;
Want men maeckte hem wijs , dat noyt Infant

van Portugael fulck een Hof gehouden had , en

noyt doorfuickeaenfienlijckc Amptenarcn ge

dient was geweeft , en foo haeft had fich des Ko-

oo efta- '^'"S^ ™^^^^^'-'^°'^^^" ""^^^ gcopenbaert
,
of het

ijigheydt getal van die , die de Infante hun dienftplichten

der Ho-aeaboden , verminderde dagelijcks meer en
'^el»"S=n meer , wierdt op het laetfte fecr kleyn , en fijn

Palais geUjck als ledigh. d'lnfant evenwel liet

Ket fich aen lijne fchuldige plicht niet ontbre-

ken , ja in tegendeel volghde en pafte den Ko-
ningh op met meerder yver en neerftigheydt

als hy oyt van te vooren gedaen hadde , foo wel

2ejig. in openbare plaetfen , als m het Landt , vvan-

heydt neer hy figh gingh vermaken : maer ghelijck hy
vand'in-hem gecnfins in fijn onheblijckheden wilde na-
fantqiia- vQJgcn , wicrdt fijn zedige ftilheydt voor een

scno- ^ misdaedt'opgenomen , ten minften in deghe-

dachten van die genej die vreefden dataldes

felfs goede hoedanigheden , foo veel verwijtin-

gen en blamen van des Koningbs onbetamalijc-

ke zeden waren. En op defe voet focht men hem
wijs te maken , dat d'Infante een onverdraegh-

Ifjcke trotsiitydt , onder diöi fi:hijn van zedig-

hcfdt

gcno

Siea.
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beydt bedeckte en verborgh , en dat hy het al-

les dede , en fijn gelaet foo ftelde , om daer door
•bequamer tot de Kroon gheacht te worden , als

hy. Het was niet alleen óeiQ , maer duyfent an-
dere achterdochten , die hy op en tegen fijn

Broeder had , dewelcke het my veel te langh

fou vallen te verhalen, een of twee alleen, die

genoegh faltoonen, hoedanigh fijn bitterheydt

tegen hem was , en daer ick menighten van al-

derhande verkleynigingen , beledigingen en
affronten in befluyten wil, fal ick hier by bren-

gen. Zijnde eenigen onluft ontftaen , tuiïchen

de Marquifinne de Caftelmelhor Stact-vrouwe

van de Koninginne, en Don Juan Mafcarcn-

has , Graefvan Santa Crux , Grootmeefler van

de? Koninghs Hol", over de huyshoudinge wil-

de de Koningh , foo hy feyde , fijn eygen Huys
gouverneren en t>eftieren , d'lnfant die meende
fijn woorden wel te beleggen , feyde dat hy niet

alleen fijn huys , maer oock het gantfche Rijck

beftieren mocft , en dat het Volck daer feer vcr-

heught fou over zijn , en de klachten van fijn p^g ^o-
Onderdanen doen ftiilen- Maer de Koningh nini>hs

fich inbeeldende dat de Infante dit feyde , uyt wocft-

haet tegen de Marquifinne, of om hem tebe- '^|| }^\^

fchimpen over wanplichten , wierdt daer over Broed",

feer hcvigh , en voerde fijn Broeder re gemoct

,

dat hy fich niet fou bemoeyen * met hem raedt

te geven, ja fijn toorn liep foo hoc;gh , dat hy

hem fou getlagen hebben , indien het de Konin-
ginne niet verhindert hadde.

Opeen andere tijdt , foo als hy met fijn Broe-

der , en de Koninginne fijn Vrouw (v/ant dat ge-»

fchiede na fijn houwelijck
,
) in de Carofie fat

,

en van daer de proefvan een Caroufel of Ried-
loop anders Juego de Cannts aenfagh ,

prees d'ln-

fant een Marquis de Marialva, (die beneffens de

Graef
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Graef van Caftelmelhor , Gunftelingh van den

Koningh » de Hoofden van de Party waren)

benefFens fijn Broeder Don Rodrigode Mene-
ks , feer over hun goede gcftaltenis en gelaet in-

dien handel. De Koningh fulcks nemende tot

verachtingh van fijn Gunftelingh wierdc daer

over feer vergramt, en feyde hem , dat indien de

Koninginne daer niet tegcnwoordigh was , hy
hem fijn Degen in het hart fou ftekcn d'Infant

daer op antwoorde met de meefte zedigheydt

,

datfe alle eenparighlijck hun lof verdienden , en
dat fijn Majefteyt gelijckelijck van hen allen re-

den had voldaen te zijn , dewijlfe geen ander

voornemen hadden, als hem te vermaken; m^
voor de reft washy wel verfekert dat fijn Mai
fteyt, niet fou willen dat bloedt ftorten , dat

hy wenfchte te fpillen in fijn dienft. De Ko-
ningin , trachtc de gramfchap van d'een en an-

der te ftillen , maer dit luckte haer niet als met
de Infent.

Ondertuflchen , om weder een keer te rugge

te doen , had men de handelinge van houwelijk ^

Houwc-
^"^chen de Koningh van Engelandt , Carel de

lijck vaii l'weede , zedert een weynigh tijdts in fijn Va-
de Ko- ders Stoel herftelt , en de Infante Catharina aen-
amgvangeyangen-, ziindeFrancifco de MellodeTor-

hndt ^^^' buyten Ordinaris Gefant , by dien Ko-
dcningh , met dien handel belait , die de Span

-

Infante giaerden foo veel tegen waren

\uBfi^^'
^^^^^s mogelijck was,

en verhindcr-

De Koninginne wenfchte feer dat houwelijck

voltoyr, en tegelijck d'Infante Prins verklacrt

,

en de beftieringh van het Rijck in handen gcs

Koninghs te ficn j om fich geheel de wereldt te

ontflaen , en fich in een Kloofter te begeven.

Wanneer alles omtrent dit houwelijck beftelt en

befloten was , beftcldcmcn alle nootfaecklijck-

hedc
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heden tot het afvaerdigen van de nieuwe Ko-
ninginne van groot Brittannie , die op den 15
van April lóóz, onder hctgeleyde, van ghe-
feyden Francifco de JVlello de i'orres , zedert
eenigen kleynen tijdt JVIarquis deSandeghe-
tnaeckt , t' zeyl gingh.

Tafq. lek hpor hier van geen Difpenfatie van
den Paus, omtrent dithouwelijck ipreecken,
over deweleke , wanneer de Vader van de(Q Ko-
ningh met de Infante van Spangien voor defen
foo veelte doen was, ghelijck betamelijck is

,

wanneer men Roomfche Princen of Princeflen
aen een Roomfche uytgeefc.

M^rc. DïQ gaickvoorby, maerhetwasde
Difpenfatie vaa den Paus niet Broeder Pafqui-
no , die dat houweUjck om verre gheflooten
heeft, raaer weieenige andere belangen, daer
ick de Engelfchen wel van heb hooren fpreken

,

het fou te lange vallen het verhael daer van aen
te vangen , en een tegroote Digreffic maecken>
die lichtelijck mijn guniljge Toehoorders ver-
veelen fou.

M. G. Het verveele die het wil , die afgangh
ial ons niet eens van het fluck brengen , wy ful-

len wel onthouden , vvaer ghy het gelaten hebt. Verhael

J^erc. Het is my dan aldus vcrhadi:. De Prins """^ *>"

van Walles , naderhandt Koningb /jjndcjniet "cïr"
ionder groote moeyelijckheydt, door Vranck- verfoeck

rijck in Spangien gekomen , verfelt met weyni- »'»" ^^in»

ge , maer boven alle met den Hartogh van
^'JjJ

"*

Buckingam, nam voor fijn eerfte werck, den gfcn"
Koningh fijn Vader kennifTe van fijn aenkomfl
te doen hebben. Dien nacht en de naefte dagh
licpcr een flil ghenicbt van fijn kornfl door de
Stadt en het Hof, maer tegen den avondt , be-
gaf fich Buckingam , af-fonderlijck naer des
Koningh^ Falais, daer h/ beyraelijck ghehoor-

kreegh

,
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kreegh , en van waer hem de Graef van Oliva-

y^s^ Grootgunftelingh van den Coningh van
Spangien wederom t'huys bracht , om te ghe-
lijck de Prins te verwellekomcn , en fijn benef-

fens de algemeene blijdtfchap voor hem te bc

tuygen , feggende onder andere dingen : Dat
Spangien en Groot Brittannie , nu '^oortaen de we-
reldt , onder hen beyden fouden deelen , en dat het

houTvelijck ter -oereldt geen tegen/landtfou vinden ,

dewijl hy 7tiet twijjfelde , ofde Prins <juam daer om
te ghelijck hunnen Godtsdienfi te omhelfèn Waer
op gheantwoordt zijnde, dat hy daer met quam
ter norfaeck van eenigen Godtsdtenfl , maer om een

Vrou-a> te winnen. Berichte Oli vares daer op , foo

moeft d.'icr dan een Difpenfatie , van v/egen fijn

heyligheydt over belbrght zijn.

Noch dien felven nacht quam de Koning felfs,

om den Prir-s te verwellekomen, in het huys van
den Graef van Briftol , daer hy fijn optreck ge-

nomen had; die hem ter halver wege ontmoe-
te , en fcheyden na veel onderlinge hoffeüjck-

hedcnen omhelfingen , voor dien tijdt weder.

Des anderen daeghs , bracht hy met fecr grootc

Statie , de Infante Maria , voor by het huys van
den Prins, om van hem gefien te worden. On-
derruiTcbcn zijnde de komfc van de Prins bekent

geworden , mocht men het alles in blijdfchap

en vreughde over hoop fien , feggendefommi-
^c^dat alde Engels uyt den Hemel met hem gekomen

waren , en hier toe hielp , dat het landt feer lange

door een ongewoone drooghtegepijnight zijn-

de geweeft , op fijn aenkomfteen heel vrucht-

baren regen quam neder te vallen , waer over fy

feyden, dat de aerde des Princen ge/ontheyt dronck.

Des anderen daeghs "smorgens , fandt de Ko-
ning eenige van fijn Edel-lieden , om den Prins

ep te paflèn , in hoedanigheydc vaa Officiers

van



^
De Frofifche Mercuriui. 207

van Staet , en een weynigh daer na wierdt hy in

het Palais opgehaelt , mqt het felfde ghevolgh ,

dat de Spaenlche Koningen op hun krooningh

hebben. De Koningh felfs vergefelfchapte hem
tnet al de bloem van het Hof, en gaf hem 2e-

derrt altoos dcvborgangh, tot den laetften dagh

toe , fendende hem oock alle verfoeckfchriftcn

en genadeichriften toe , om daer over te beftel-

len naer zijn fin, Menightc van Gevangenen
wierden ontflagen , en in der daedt, daer ont-

brack niets , dat tot de hooghfte cerbiedigheydt

mocht behooren.

Wanneer nu aldus de Priixs ghekomen was

,

wierden de faken van onderhandelingen dooj

de wackerheydt van den Graef van Briftol,

met'er haeft foo verre gebracht , dat'er niet , toe

volvoeringh van het werck fcheen te ontbreken9

als de Difpenfatie , en vryftellingh van den
Paus van Romen , die ten laetften quam , maer
voor die tijdt was het den Prins van Walles niet

Boe- gelaten , met de Infante als haer Vryer ,

maer wel als een Prins te fpreken. Maer defe

Difpenfatie was met een ongeluckigeClaurule

voorfien , miffchien , met voor-bedacht daer

in-geworpen , als dat : De7s:>ijl de Rmivgh van
Groot-Brittavje , in het verdragh ee^i^e artyckelen

Q7i liucken , tot voordeel van de Rootf^cb-gejirtden^

die onder Jijn Heerfckappye fionden > hudghelieven

toe te ftaen , de Paus van Romen dasr horge voor

begeerde gefielt te hebhen , dat de felveJoude naer

gekomen tcrorden. Waer op van wegen den Ko-
ningh van Engclandt geantwoordt wierdt , dat

hy andersgeen verfekeringh daer voor kondegeven ^

ah Ji]n woordt en eedt : en Prins CarelJoude vangt"
lijcken doen , het we/cke byjijn Raedt van Staet he-

vejiight » en onder fijngroete Zegel verfegelt tpor-

di». Maer dit kondd geen ghenoegbiaem vol-

doeningh
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doeningh geven , ten ware ecnigh Roomfch-
gefint Prins fich caer voor wilde initelien.

Hier op fcheen al het werck geheel onftuckcn
gebioockeri , en daer liep een gerucht dat Prius

Carel in den finhadde , fich heymelijck wech
te maccken. Over defe dwarrelingen komt de
Gravc d'Olivares voor den dagh , en ftclt voor
dat'cr drie we^en waren , om de begonnen Taek

ten eynde te brengen. Twee waren goedt, maer
de derde quaedt , van dcic was de eerfte » dat de

Prins Roomfch-gefinr lou worden , de tweede
dat gelijck Spangien aen hem , over fijn onbe-
kommerde aenkomft verfchuldight was , dat

Rijckhem oock alfoo hem vryelijck haer Infan-

te in handen mocht ftellen , hem vertrouwende

fonder eenige voorwaerden. Maer de derde en
de quade wech , was de Prins in geenen deele te

yertrouwen , maer hem foo valt te verbinden

als fy konden.

Terwijl de faken aldus hackelden en quaedt

bloedt fetten , komt deKoninghvan Spangien

felfs te voorfchijn , en bood aen fich felven by
Eede te verbinden , tot voldoeningh van fijn

heyligheydt , behoudens dat hy eerfl: met fijn

geeftelijcke Vaders daer over fpreecken mocht,
cm hen te vragen j of hy behoudens fijn goed

gewifle, fulcks doen mocht. Hieropwierdde
faeck aen een van de geleertlte BifiTchopperi ghes

ftelt zijnde de Staet van het ghefchil. OfdeKo-
nivgh behoudens fi\n goet gewijje , ten gevalle man
den Kotiingh van Engelandt , en Jijn Sooneen Eedt

mocht doen , en fich verbinden tot voldoeningh van
de/e en die articulen , als tot voordeel van de

'Roomfch-gejinde toegelaten ivaren f De vergade-

ringe der Biffchoppen , bleef langh op dat vracg

ftuck ftaen > en maeckte ten laetften hun beveft

gendbefluyt, mittdat in gevalle de Koninghv
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Ungtlandt 'm gebreke bleef
-i

het beloofde na 'te ko-

men y de Koninghvoji Spavgienjïth /elven met het

Swaerdt fou mogen rechten.

Zijnde clan aldus defe fwarigheydt te boven
ghekomen , was de blijdtlchap groot en alge-

meen , en al de Capitularicn en voorwaerdcn ?

wierden overhandts befwooren , door de Ko-
ningen van wederzijde. En gclijck Olivarcs fey-

de in Spangienj foo fey de Koning Jacob in En-
gelandt , Dat geen Duyvelin de Hel het Houwelück

nu beletten fou kannen. Waer op een boertigh

Ridder tot antwoordt gaf, dat'ernu nïet eenen

Duyvel meer in de Hel gebleven was , maer datfe al
na Spangien waren , oth dat Hottweluck te helpen

k oppelen.

Maer wanneef nu de faecken tot de hooghtc
ghcbracht waren , wilde hetjuyft den Hemel,
dat de Paus van Romen quam te fterven , op
welcke tijdingh de Koningh van Spangien by
den Prins quam , en feyde hem j dat die Paus die

foojèertot dit hourvelijck genegen was , nu was gC"
komen tefierven j en aengemerckt dat'er als «och

geen volkomen befluyt , maer alleen een ondei^hande-

iingh was , konde hy daer niet verder iugaen j fon^

der ie nieuwe toe/landt van den Paus Ürbanus drt

Achtfle , die als doe nieuwelycks verkoren was , de

welcke-, ter oorfaek van de verheydt van de "Reys-yfoe

fihierlijck niet konde verkregen worden , als hyfelfs

wel wenfchte , dech dewijl het Sün Hoogheydt niet

kadde verveett , foo lange 'jaren naer een Vrouw te

wachten , fouden hem nu oock éenige weynige Maen-
den met verveelen > die men tot die uytwerckin-

ge befledeh mocht, "En indien het hem belief-

de toe te flaen, dat de Re'$ van de Infante naef

Engelandt , tot op den naejlen Lente mocht uytge-

fielt worden , wilde hy hem Carta Blanchege^'e» »

*mft']n eygen vtorjraerden , rakende bet herJleUen

O 'var*
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van den Palts, die hem tot vergelding vanfijn gedult

fou gedyen,daer in te/chrijven. De Prins antwoorde
daer op^dat hy oneyndelijk aenJijnMaje/leyt^voor ai

defe overtotiige gunften verbonden was , voorts aen'

gaende de anderefaken , en voor-eerfi de hevefliging

van defen nieumen Patu , het geliefdeftjn Majefieyt

te weten , gheltjck fijn Majejleyt in defe faeck een

gee/telijck Vader had , om over diefaeck te kennen ,

dit hy alfoo een wereldtlijck Vader had^ die hier in

niet voor hy te gaen was , die alreedts tot den hoogen

top van ouderdom gekomen zijnde ) engeenrnanne-

lijcke Erve behalven hem hebbende-t Uchteluckfroaer'

lijck die verlengingh van tijdtfou kunnen op-nemen

Porders waren de oogen geheel En^elandt op hemge-

vefi , als die men haer naejie hoop wel noemen mocht

^

en derhalven mocht fijn langh af-wefen , fomwijlen

vel quade uytwerckfelen geven, Waer by quam ,

dat'er al bereetsj een Koninckltjcke Vloot op Zee

,

voor fijn overkomfle te verwachten was , en de tijdt

van het jaer, indien hv fijn Reys langer uytflelde ,

föu rouwer en ongeftuymer flaen te worden. Daer-en-
boven was fijn Ma^efleyt met onkundigh , dat de

Capitulat'ien ,dte fijn Koninckltjcke Vadergeteykent

en befwooren hadde , en door fijn Raedt bevefiight

varen $ met die provifie j en dat voorbedtngh wa-
rengefierckt ; dat indien hy binnen foodanigeu f>efitl-

den tijdt , niet weder in Engelandt verfcheen , al

dat gedaenwas
-i
pro non fadto , voor ongedaenfou

gehouden worden.

De Koningh van Spangien dit hoerende

,

bleef een wijl fHlle ftaen , en feyde daer op

:

Uademael fijn Hoogheydt de nootwendigheydt van

fijn vertreek , met foodanige redenen bekrachtighde
,

en onder andere vreefe voor beroerten in fijn Rijck

voortbracht . moejl hy daer op antwoorden , dat hy

kern een Oorloghs-macht wilde expreffelyck mede ge-

Ven ^ maer indien evenaptlhy fuhtot de V^ys beno-

dight
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digi}t vandt , konde hetfijn helieven zijn , eenjub-

Jiitsve en onder(iallige 'voivmcht aldaer te laten , om
volgens het howwelïjck te mogen volvotren , htt tpeU

ke bejettel'ijck tien dagefi j 7iaer het aenkomen van
de beveftiginghjou ktnjien gejchieden. En indien het

hem beliefde dat vertrouwen op hem tefieUen , hy
•wilde het getrouwelijck op fich nemen , en hetjelve

voor een byfondere gvnft op-nemen j en dan mocht
hy fenden , -wie en wanneer het hem geliefde , om
fijn Bruydt af te halen , die voor altoos daer na tot

fijn believenJou ftaen.

De Pri-ns gaf daer op tot antwoordt , wat aen-

gingh een Oorloghs - macht met hem te fenden ,

die hulp-rntddelfou flimmer als defitcktefelver zijny

alwaer "'t dateer beroertenin Engelandt gerefén was i

aengaende het tweede , daer in veynfde hy eenfeer

groot genoegen te hebben, feggende dat van alde

eerbiedigheden t die hy z.edert fijn aenkomen tn het

Hof van fijn Majefieyt genooten hadde , defè de

aldergrootjle te achten was , en derhalven wilde hy
een Volmacht in handen van den Graefvan hrifiol

laten. Wanneer dit nu aldus gedaen was , ver-
vaerdighde de Prins , fonder de minfte fchijn

van ongenoegen , fich totdereys, latende Ju-
weelen van by na onwaerdeerlijcken prijs , eri

fulcke als men bekende in dat Hofnoyt ghefien

te hebben, in Spangicn » tot vereeringen voor
de Infante, maer defe xijn daer na, met alle

eerbiedigheydc , na het af-breecken ten vollen

van de handelinge , en openbare verklaringe

van den Oorlogh , den Koningh van Engelandt

weder ter handt geftelt.

De Koningh felfs met de refl van fijn Ko-
nincklijck gevolgh , gcleyde hem een gheheelc

dagh reyfens , en noyt fagh men minüelijcker

omhelfmgen, en uytwcndigen fchijn van vrient-

fchap , als daer op het af-fcheyden ghctoont

O ^ wierdt.
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^ierdt. I ^et is waer dat Buckingam , en d'Öli-

vares, de befte Vrienden niet fcheyden.

Ondcrcunbhen maeckte men in Spangien on-
gemene toeftel , tegen de bruyloft van de Infan-

te, en de toekomende Bruydt liet fich dagelijks

in de Engelfche Spraeck onderwijfen , en de
Bedienaers van Engelandt 5 droegen fich eerder

als Onderdanen tegens haer , dan alsGefanten.

Sy had menighte van koftelijcke Gewaden, en
vereeringen voor haer toekomende berecht, de
Graefvan Briftol had fijn Volck alreedts kofte-

lijcke nieuwe Lievereyen laten maken , maer
wat'er toegerecht wierdt , het waren

^

'Blamma infelicesfragihijine numine teda.

Een Bruyloft Tonder Bruydegom. Veele dingen
wiei-den nafijn vertrcckin fchijnnoch verhan-
delt, maer de gantfche faecken laetfttenghe-

heel af-gcbroken.

Wat nu de oorfaeck van defe echt-fcheydingc

is gewecft , laten wy in het midden. Het is ge-

wis , dat het Pafquin u gemeende Difpenfatie

niet is gewceft , alfoo die daer na tijdelijck ghe-
noegh gekomen is,

Daer hebje nu de tweede Digreffie in onfe

handclingh j wy fuUcnder foo wel komen , ick

beken, ick fou metfulckeuytftappen wel eens
heel van het fpoor gheraken , en weet nu felfs

qualijck, waer ick gebleven ben.

Pajq. By het houweüjck van de Koningli van
Engelandt , met d'Infante.

Vervolg
^«rc. Recht foo , naer dat de Infante ver-

van de trocken was , befloot de Koninginne met ernft

,

Torfu- de bcftieringe haren Soonin handen te geven

,

^T^}^^*^ en belaft derhalven Pedro Vieira da Silva , Se-
cretaris van Staet , al de nodige depêches en
beftcllingen da^r toe te vervaerdigen , maer defe

Bedicnacr?

(aken.
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Bedienaers fteJde haer voor , dat fy fulcks in

den Raedt van Staten eerft gheliefde voort te

brengen. Die dede zy , en dewijl de Raden , haer

van dat voornemen niet konden af-brengen

,

verfochten fy , onder andere voorforgen j dat

hare Majefteyt > om alle gevaerlijcke gevolgen

voor te komen , dan voor heen de Perfoonen

,

die by den Koningh waren , van hem gheliefde

wech te nemen , en hem andere bequame toe

voegen. Defe Raedt vandtde Koningmnegoet,
en daer wierdt beflooten dat terwijl de Koningh
met de Koninginne , omtrent de depêches en
bcilellingh der Rijcks - faecken doende was,
naen die geene , die men dienftigh oordeelde ,

in verfekeringh riemen foude , en de gantfche

vergaderingh by gevolgh fou gaen , om den Ko-
ningh reden van alles te geven , als zijnde alles

gefchiedt, ten dienfte van fijn Majefteyt , en
voordeel van het Rijck.

Defe voorflagh wierdt bekent gemaeckt , aen Voorflag

den Hartogh van Cadaval , den Marquis de Go-
^onfnes

vea , Don Antonio Menefes de Marialva , Don Gunftc-*

Francifco Soto Major , BilTchop van Targa , de lingen te

Graef van St. Laurens die van Soure , Don Ro- ^«ngcn.

drigo de Menefes , Georgeo de Mello , en afl-

dere meer.

Antonio Conti was en bleefvolkomen Mee-
iler van des Koninghs driften en ghenegenthe-

den , invoegen hy JkennifTe nam van de ghe-

wichtighfte (aken van het Rijck. Gafpar de Fa- ^r°^
riaSeverini, Secretaris der Genaden , gafhemy^n'^j^jj.

menighmael, door des Koninghs eygenlaftdeti.

papieren in de handt , hy raatighde fich aen dp
bcftellingh over de toeruftingh en voorberey-

dingcn , die omtrent hethouwelijck vande Inr

fante met den Koningh van Engeïandt moeiten
gemaeckt worden. Het welcke fiende de Ridder

O 5 Montagu,
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Montagu, Graefvan Sandwich, Ambafladeur
vanden Koningh van Engelandt , en Generael
óver des Koninghs Vloot , maeckte oock van
fijnent wegen , geen fwarigheydt , hem faecken

van feer groot gewicht mede te deelen , gelijck

men een Staets-bedienaer doet , en hem aen fijn

Boort heerlijck te onthalen.

Maer het 2,y dat Conti eenigh bericht hadde

,

van het geene men tegens hem voor had ; of dat
hy anders mistrouwde , hy begoft fich binnen
hetPalaiste houden, en nietuyttegaen, ten

ware in gefelfchap van den Koningh , of met
fulck Volck in fijn gefelfchap, daer hy fich ten

vollen op vertrouwen mocht. Hier door ver-

nietighde hy het voornemen , dat men tegen

hem genomen hadde, wantom hem in de Stadt

vaft te houden , moeft men gelegentheydt vin-

den , het geen door die wegh fwaer te doen viel.

Hem in het Palais aen te taften , had noch veel

minder {chijn , om dat behalven dat de welftant

het felve verboodt i fulcks den Koningh te feer

vergrammen fou. Evenwel fagh men al defe

Toelcgh fwarigheden over het hooft , en men befloot

om hem hem , felfs in het Palais te vatten.
"" "" Om dit befluyt dan ter uytvoeringh te ftellen,

leydede Koninginneden Koningh met haerin

de Kamer van de Depêches en beftellingen , op
een Saturdag'smorgens , den i^vanjuny , des

Jacrs T 66%. Soo haeft als fy daer ghekomen wa-
ren , begaven fich de Hartogh van Cadaval

,

Louis de Mello , Capiteyn van de Poort , en
fijn Soon Emanuel de Mello , gevolght van Var
d'Orta Oforio ; en van den grooten Provooft
van het Hof, na hetonderfte van des Konings
apartement en verblijf. Terwijl de Hartogh fich

befigh hield , om eenige wachten aen de Poort

tebeftellen, met ordre te verhinderen j datje-

mandc

gen

jaH^lWB^»J»4fJ[H..
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mindt uyt ofingingh, gingen Louis de MelJo
en fijn Soon de trappen op na boven. Soo haeft

als fy aen de Poort quamen , door dewelke men
in de Voor-kamer des Konings gaet , vernamen
fy Conti in de naefte Kamer. Maer Louis de
Mello fich daer fiende , fonder den Hartogh van
Cadaval , die hem niet gevolght was , vraeghdc
overluyd waer hy was. Conti hebbende daer
door ontdeckt , het geen hy voorheen alleenigh

vermoede, begaf fich in de tweede Voor-kamer,
daer hy fich felvcn infloot. Ter felver tijdt

quam de Hartogh aen , die de Deur met fijn

Gcheym-fleutel wilde openen , maer konde
fulcks niet doen, om dat Conti aen fijn zijde,

fijn Sleutel in het flotgeftekenhad, foodatde
Hartogh en Louis begoften te kloppen , maer
fy hadden goet kloppen , daer was niemandt die
hen antwoordc of opende.

Dewijl men vreefde dat Conti in het verblijf Wijfe

van de Koningin geraken fou , door de Deur, van hem

door dewelcke men van het eene tot het ander "^^"-
gaet, foo liep Emanuel de Mello met der haeft

daer na toe , en maeckt fich Meefter daer van,

OndertfffTchen de Hartogh , die na het Pleyn

,

daer de Indifche Kamer op uyt ficf, gegaen was

,

om van daer te fien , of fich Conti niet focht

langhs dien wegh te falveren. Sagh hem nu al-

reedts , met het hooft door de Traliën van een
Venfter geboort, en greep hem derhalven by
het hayr. Conti fich alfoo gevat fiende , vraeg-

de wat dcfe wijfe van geweldt te plegen, tebe-
duyden had. De Hartogh antwoorde , dat de
Koningh hem laft gegeven had , hem te verfe-

keren , en dat hy wel fou doen de Poort te ope-
nen. Conti vraeghde , ofhyhemvan meningl;
was te dooden. Waer op de Hartogh antwoor-
de van neen , waer op Conti bad , dat men hem

O 4. wilde
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wilde los laten , hy foudc de Deur gaen opencü

»

het geen de Hartogh deede.

Maer foQ haeft fagh hy fich niet vry,. of hy
veranderde van meninge. De Hartogh en Lo-
vis de Mello , merckende dat de minfte verhin-

^eringh en vertoevinge genoeghfaem waren

,

om de geheele faeck te bederven ; belaften An-
drede Leiria, Bewaerder van de Tapijderyen
van het Palais , Bijlen te gaen halen.

Ondertwffchen de Graef van Caftelmelhor

,

hier de lucht van krijgende ; 't zy dat hy de gunft

van Conti Ibcht, of een plasdanck by den Ko-
ningh behalen wilde , wilde na de Kamer van de
Dcpefchcs gaen om hem daer bericht van te

doen.

Gelijck de Deur na gewoonte geflooten was

,

gingh hy langhs den ommegangh van het uur-

werck , dat op hctPleyn uytquam , alwaer hy
den Hartogh gevonden hebbende , met hcogc
woorden dit befl;aen misprees , feggende dat he:

de eerbiedigheydt , die men den Coningh fchul-

digh ware , verkort was , \yiens Palais een onge^
fchonden heylighdom en toevlucht behoorde te

"Wefen , en liet fich wel foo verre vervoeren >

dathy felfeenigefcheldtwoordenden Hartogh
tegen voerde , en fiende dat men fich van d'ecn

en d'anderen ingang verfekert haddcj keerde hy
weder den felfden wegh , die hy gekomen was

,

\cm die andere na het verblijfvan de Koningin-
ne te vinden : IVlaer defe vandt hy oock gefloo-

ten , invoegen het hem onmogelijck was , den
Koningh te fpreken te komen , wat mgeyicn by
oock d^cr toe aejjwende.

Zijnde ten laetften de Bijlen gekomen , feydc

de Hartogh tegen Conti , indien hy hem be-

flootfaeckte de Poort van den Koningh te bre-

ken, dat daey geen leven meer voor hem was,
maer
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niaeAdat men hem gantfchgeen leedt ofhinder

fou aendoen , indien hy hem de Deur opende. Sijn vui-

Conii op defe dreygemenien gaf fich felven op jB«n.

enibo als hy uyt de Kamer quam met een deftig

en trocs gelaet , nam hem de groote Provooft

gevangen , ghelijck de felve oock een oogen-

blick daer na Bakazar , Rodriges de Matos, Die-

naer van de Garderobbe , die de plaets van Luy-

tcnant van de Garde, voor fijn Schoonvader

waer nam , verfekerde , en hen beyde over de

plaets na^r de Scheepswerf leyde, doende hen

aldaer in een floep gaen , en foo aen boort van

een Schip brengen , dat Zeyl veerdigh ^aer Brc*

filiagh.

Johan de Matos en Francifco Bernardo Ta-

veira wierden mede vaft gehouden , van dewel-

ke d'eerfte Dienaer van des Koninghs Paerde-

ftal , en de tweede uyt het Kloofter van de He-

remitcn van St. Auguilijn gejaeght was geweeft.

Sy hadden beyde des Koninghs goede gunft,

d'een om dat hy ftout , en handigh in het be-

vechten der Stieren was , d'ander om dat hy

hem in fijn gheheyme vermakelijckheden ten

dienft was. Men vingh van ghelijcken jan de

Conti , al defe vijf had men voor naBrefilie m
JJ^^o^"

ballinghfchap te verfenden , maer daer gingh
J^/^^ ^J^

niemant, als Antonio de Conti, Jan de Conti jiucfilic

en Johan de Matos, zijnde Balthazai: Rodri- g«fon-

gos de Matos , om dat hy van de alderfchuldig- «"•

fte niet was , weder te Lande ghebracht. Wat
Francifco BernardoTaveraaengaet, die wierp

fich van boven reder van het Schip, op de

Steenklippen , daer by fich fao pletterde ,
dat

men hem niet levendigh weder te Scheep kon-

dc krijgen.

Groot was de blijdfchap van de Koninginne

,

wanneer fy de tiidingh van dit verrichten kreeg,

O y
wat
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wat de Koningh aengaec. De groote Jagermee

-

fter opende omrrent de tijdt van dit voorval de
Poort aen den Koningh , die hem vraeghde

,

ofhy niet wift wat'er te doen was ghewteft , en
of dat gerucht dat hy gehoort hadde , een ver-

gaderingh van de Staten was geweeft. DeJager-
meefter antwoorde hem , datfoo haefl: fijn Ma-
jefteyt alleen fouzijn , hy hem van alles onder-
richtinge geven fou j en 2,ijnde daer op in de Ka-
mer gekomen, feyde hy: Dat om de klachten y

die de gekeele wereldt tegens Antonio de Conti , en

al die geene, diefijn gejagh verminderev
, geduy~

righlijck dede j te voldoen , de Koninginne befielt

hadde , dat men ftch van hunne Ferjoonen verjeke-

ren , en van die van fijne Majefieyt af-fonderen

foude i dat fulcks "was gejchiedt , en daer reden van
gegeven was. De Koningh had het felve foo haeft

d« k'o-
"^^'- '^crftaen, of hy ftaet op van fijn Stoel vol

uinghs toorn en gramfchap, en gaet Conti in de Bin-
over die nen-kamer foecken , en hebbende hem daer
facck, niet gevonden , fwoerdathy hem fou vinden,

hy ware dan daer hy ware. Waer op hem de

groote Jagermeefter feyde , Dat fich fijn Maje-

fieyt niet behoorde te vergrammen , over het geene

men gedaen had i, maerdat^ in deplaets van ^e Ko~
ningtnne en haer Dienaren , daer over een <juadege-

negmtkeydt toe te dragen , men kaer daer over he-

hoiorde teprijfen, als die Perfoonenvan hem af-fon-

derden y die hem niet dienden als om hun eygen be^

langh ; en die niet andersfochten , als hem de liefde

van alle fijne Onderdanen te doen verliefen. En in

der daedt , indien hy van defelve alt een Vader be-

miiidt engeëert wilde zijn , defi af-fi)nderinge noot-

Tvendighlijek moefi gejchieden. Om defe rWe» was

het dat men Conti op een Schip geworpen had ^ om
hem na Brafil te voeren. De Koningh hier op een

wcynigh ftilghefwegen hebbende, decdEma-
nucl

"^ï.^-"^-"^^^^^^^
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nuel Antunes , boefem-vriendt van Conti ont"

bieden. Soo haeft quam defe niet in des Ko-
ninghs Kamer door de eene, of de Graef van
Cailelmelhor, quam door d'andere , dcfe on-

der malkanderen , beflooten dat het aengevan-.

gen werck qualijck gedaen , en dat de Koningli

het lèlfde behoorde te ghevoclen. Maer korts

daer na toonde hy fich vry befadigder , en deed

daer na alleenigh vragen, of men oock beilelc

had Conti, fbo haeft hybuyten de Haven fou

zijn , om den hals te brengen , en Emanuel An-i

tunes ghevangen te ftellen , en hebbende ver^

ftaen van neen , toonde lich onbekommcrt

)

maer daer na bc^af hy fich met de Graef vanCa-
jftelmelhor naer Alcantara , om daer fijn moeye-
lijckheydt uyt te pruylen , daer hy al wonder-
lijcke aenflagen fmede , tot'er tijdt toe , dat hem
de Koninginne weder met moeytcn van daer

krecgh 5 enten Hove ontboodt, om volgens

haer voor heen vaftgeftelde befluyt , hem de
Regeeringe van fijn Rijck in handen te geven

,

en fich van degroote moeyelijckheden , die de
beftieringe mede bracht te ontllaen , gelijck het

felve, met alle ghewoonlijcke en behoorlijcke

omftandighcden gefchiede.

Wanneer nu de Kóningh in de bedienino;e De Ko-

van fijn ftaet gheftelt was , kregen terftondt de
o|,"§^"(

Hovelingen een geheel ander gevoelen van fijn j^aer van

Majeftcyt , en die hem te vooren voor een woeft de be-

Menfch hadden aengefien , fagen nu al vry wat dienmge

wonders in hem. Sic tempora mutantur, (^c. In

tegendeel liet hy niet na fijn ongcbondentheden
te plegen , en fijn haet tegen fijn Broeder teoef-

fenen , want gelijck de tegenwoordigheydt van
de Koninginne fijn Moeder, hem nocheenig-

• fins in toom hieldt, aJiJbo gaf haeraf zijn, de-

wijlfe met eenen het Hof verliet , hem een on-

gebonden
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gebonden vryheyt , om alles te doen , wat hem
iijn woeften aerd ingaf Maer fonder ons langer

daer mede op te houden (ütlfooder miflchien ge-

Icgentheydt fal zijn daer verder van te fpreken j

fulien wy tot de andere Hooft-faecken over
gaen , want ick fie dac onfe broeder de Galand

,

alonverduldigh wordt , foo langh fijn aendacht

aen een faeck van foo weynigh divertififement

te hefteden.

Mer. G. Vergeeft my Broeder Mercurius,het
verveelt my gantfch niet, hoewel ick wel
wenfchte dat gy al gedaen hadt

.

Pa/^. Onverduldigh Fransman als ghy 2.ijt >

wat koft falmen u beft na uwen mondt fchaffen?

Merc. Dat fal ick alleen van fij n wercken hier

noch invoegen , dat zijnde op feeckeren dagb

,

hem wijs gemaeckt , dat de Marquis de Fuentes
Q-'iaet fijn groote Kamerlingh , hem in eenige faken

van* den
"^^sdaen en beledigt hadde,hy hem over al focht

Koning, o^n hcm den hals te breken, maer hem niet heb-

bende konnen vinden , belafte fijn Braven het

felfde in fijnen naem te doen , deCc hem in fijn

Litier ontmoetende , lieten niet na eenige

fchootenmet Musquettons door de Koets heen
te fchieten , gelijck de gaten die daer in bleven

ghetuyghdcn, fonder hem evenwel te raecken,

maer niet fonder hem in het uyterfte gevaer van

meer als een doot te ftellen. Op een andere tijdj

geboodt hy de GarofTe van de Grave d'Euceira

aen te taften,daer hy met fijn Vrouw/ijn Doch-
ter en fijn Broeder in fat , maer daer quam niet

van , al foo die gene die hy de laft gegeven had ,

het felfde niet wilden uytvoeren.

Q„of Een van fijn vermaeckhjckheden was des

hoort nachts naer de galgh te gaen , en daer die geene
vcraiaek. die korts te vooren,geha|igen waren , van naby

te gaen befien,om ^f te fpeculceren en te oogen,

wat

•^'5^::g-^rW5«a«S"5iW=5»*"
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wat Grimaflèn zy al ftervende gemaeckt had-

den.

M. G. Ey fwijght doch Broeder, het zijn on-
gelooflijcke dingen die gy verhaelt.

Merc. Syzijnfoodanigh, als my een van uwe
Landts-lieden, wijtloopi^ genoeg bericht heeft

,

foo die lieght foo liegh ick mede ; en al foudt gy
noch eenmacl dat feggen,foo kan ick hier echter

ibo niet affcheyden, ofickmoetdeaatien en
daden, die my te vooren komen , hier noch aen
knoopen.
Op die nacht , wanneer men jaerlijcks een

pleclitelijcken ommegangh van Nueftra Senno-
ra de Gracia, tot aen St. Roqiae toe, ghe-
woon was te doen , nam de Koningh een be-

flviyt met fijn Braven in de Carosdaer mede te

gaen. Eenige van fijn Edellieden trachten hem
het felfde te ontraden , en te vertoonen , dat de
plaets en de plechtigheydt , fijn beftaen te feer

acnmerckelijck foudcn maken. Maer hy ver-

achte dien raed , en belafle twee van fijn Era*

ven , eenige van die geenc , die in de Proceflie

met de Vrouwen gingen , in het voor by
gaen , oorbanden te geven. Maer defe in tegen-

deel , niet dervende foo verre gaen , deden niet

anders als hen ftooten. De Koningh vol van
gramfchap , van fijn ordre alfoo veracht te fien

,

beiaft het noch eenmael , invoegen een van defe?

Gaften fijn geweer trock om ücfc Devotarifen
aen te taften ^ Defe deden het felve om fich te

befchermen , en de Coningh die niet beters Groóte

focht, fprongh medeuyt de Caros, met den°"^.^'V'

Piftool in de handt. Defe fijn handel ontftelde hcyt^van
foodanigh d'ordre van de Proceftie , dat de fel- den Ko-

ve geheel verftoört, en de gewijde Beelden , "'•'g*'"

die men om droegh , en het lijden vertoonden ,

om verre geworpen , en onder de voet geraek-

ten.
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ten. Wanneer eyndelijck het meefte gHeraeS
over was , bevandt de Coningh , dat hy twee
van fijn Piftolen quijc was. Hec docht hem een
poind van eer fijn Wapenen in het ghevecht te

moeten iaten , en beveelt daer over dat men de
felve, in het midden van het gedrangh opfoec-
ken fou. Maer defe Braven hebbende de eerile

,

die hen voorquam daer na gevraeght , en die

^
nergens van wetende , begoil: het vechten op
een nieuw acn te gaen , waer door het Volck

,

hol over bol tot aen de Poort van het Hof des
Marquifenvan Nifa, gedreven wierdt , fonder
dat d'Adel die daer binnen was , fich daer derf-
de tegen ftellen , dewijl de Coningh tegenwoor-
digh was, die eyndelijck weder vertrock , la-

tende daer veel Perfoonen niet flechtelijck ghe-
• wondt.

Vafq. Wie heeft oyt diergelijcke van Konin-
gen geleien ?

Merc. De nacht die daer aten völghde , Pedro
Severim de Norogna Secretaris der Genaden ,

pafTerende te Paerd onder het verwulfdeguldc-
Booghgenaemt ; ontmoete des Koninghs Li-
tier, die met de kleync Patrouille of Lijf-wacht.

Doode- Hy verfocht, om door te rijden , datfc fich een
lijcke weynigh in ordre fouden fchicken ; dit Volck

hier door alsgeraeckt, vielen op hem aen , wier-
pen hem onder fijn Paerdt , en ^quetflen hem
doodelijck. En gelijck fulcks dicht by het Palais

gefchiede , de Graef van Caftelmelhor , die
dacrhft gherucht van hoorde , liep daer op toe ,

tn vandt den Gequccften in foo flechten ftaet

,

dat men hem tot in fijn Huys lüet konde bren-
gen ; loo dat hy hem in een van de Kamers

,

van èifs Koninghs verblijf dede brengen , daer
hy weynigh dagen d^er na (tierf De Koningh
Wis hier over foo weynigh bewoogen , .dat in

de

moet-
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deplacts van de Moorders te ftraifên, hyfelfs

verhinderde eenige Informatie en onderfoeck-

tegens hen te doen.

Omtrent dien tijdt liet fich een Comeet fien,

de Coningh hebbende hoorcn feggen , dat de
foodanige of de doodt der Koningen , of de ver-

andering van hun ftaet voor betekenden , fpoog

van fijn plaets daer duyient fcheldtwoorde» , en
vuyie namen tegens uyt , en fchoot felver mee
fijn Piftool daer na. De Gunftelingen vonden
gheen beter middel tegen <^cie gramfchap , als

Uem te feggen » dat hy een veel grooter Coning
als fijn Vader en eenige van fijn Voorfaten was.

Zijn debauches en hoerderyen , volghdea
den felvcn trant, menbrachtehem de Hoeren
over al, tot Alcantara en andere Huyfen van
vermaeck toe , willende allefints het gerucht dat

van fijn onbequaemheydt liep , logenachtigli

maecken. En dewijl men fagh dat dat bewijs

niet genoegh was , om al de wereldt het ftrijdi-

gc te doen gelooven , bedachtenfe iets, dat veel

Lieden bedroogh. Sy voeden in hetPalais een
kleyn Dochterken op , onder den naem van de snood
Infante , en feyden dat de Coningh daer de Va- bcdrogh

der af was ; om het werck te beter fchijn te ge-

ven , dede hy de Moeder van het kindt , onder
fchijn datfe hem ongetrouw was geweeft, geefïè-

len , en een Man vermoorden als had hem die

min-yver veroorfaeckt. Hy liet ondertuflchen

niet na , by haer te gaen , of liacr in het Palais

by hem te doen komen , ja bracht haer menigh-
mael in opene gemeene vergaderingen, mei
een beweegingh , als of hy feer veriieft daer op
geweeft was. Öit bedrogh fou de geheele We-
reldt bedrogen hebben , ten waer dQ^Q Vrouwe,
die beter de waerheydt als jemandt anders daer

van wifte alles bedorven hadde 9 met te be-

lijden 9
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Kjden, dat het alles maer enckel vcynfcry , en hy
geenfints de Vader van die genoemde Infante

was.

ongods- Hy beflont oock {jjn Galanteryen en onge-
dicrftig- bondentheden , omtrent geeftelijcke Dochters

des Ko- ^^ plegen , om te beter tot fijn wil te gcraecken ,

ninghs. maer dooreen flaghvan een andere goddeloos-

heyt, deden hun Kercken openen, om daer Co-
medien intevertoonen, maeckte de Chooren
tot Schouwtoonelen , en de Sacriftie of plaet«

van het Heylighdom, het vcrcreck om de Speel-

ders in te kleedcn j en begingh veel andere on-

godsdienftigheden meer, toonende, dat hy
Godt noch menfchen achte.

Wy fullen eyndelijck al de reft roet fijn woe-
ften handel tegen fijn Broeder overftappen, en
om tot een eynde te raken, en de reft tot andere

gelegentheden te bewaren , feggen, datonder-

tuffchen fijn houwelijck met Madame d'Auraa*

legemaeckt en bevordert wicrdt. De Franfen

drongen dit Houwelijck feer aenjop hoope daer

door hunne Reeckeninge in Pörtugael te vin-

den, en dat de Koningin het humeur van ee»

Koningh na hacr Intereften fou voegen , maer
tot noch toe hebben fy daer weynigh van gehadr,

nietmeeraisiy liefde of plichten van den Ko-
ningh gehadt heeft, die van de eerfte uur aen dat

hyhaer ontmoete, wel toonde watter van hem
te wachten ftondt , gelijck hy oock geduurende

fijn leven en bywooninge haer meer als eenmael

foodanige bejegeningen getoont.heeft,dat defel-

ve van geen gcmeene flagh van Vrouwen , ick

fwijge van een Koninginne.en een Vrouwe van
foodanigen ftaet buyten dat,te verdragen ftonde.

Vorder van fïjn echt-fcheydinge ter oorfaeck

van de bekende onbequaemheydt van fijn Per-

foon, van fijn affetten van de Kroon, en vervoe-

ren

Sijn

houwe
lijck.
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ren naer Tercera , en voorts van desConingin-

nen huwelijck rtiet de Prins Don Pedro , kan in

een byfonder Tradiaet en verhael , gelefen worr
den 3 en Tal mifTchien by andere gelegentheydt

iioch wel eens gefproocken worden. En ick fou

Mefficurs daer dit verhaelnict vah hebben ghe-

daen , ten ware my ter oorfaeck van Laufun de-

fe Conti in den fin ghefchötcn was , éii daer

mede.
Ptf/^. "Dixi. Wy bcdancken u evehWcl daei-

voor, Heer Mercurius, en hoopen noch een-

mael de reft té weten. Macr het geen i^emeen-

lijck by allé menfchen heteerfteis, daer men
havraeght, wanneer men vreemdt in eenigü

geweftkomt, dat dunckt my bier by ons het

laetfte te zijn, namentlijck dat wy aJs Vreem-
delingen . onfen Broeder Lf G<i/<»»</ af-vragen ,

hoe het al met fijn gefontheydt ftaeti wat hier

al omgaet, en diergelijckd nieüwsgierigheden

in eer.

M. G. Wat fou men daer al veel na leggen ei4

vragen , ick kan daer met drie woorden wel op
voldoen , als ick van wegen het ecne fegge , dat

ickkael engefont ben , en dathetecrftemerc-

kelijck ftaet te vermeerderen, en het laetile té

verminderen ,, tèti minftén ihdien'er geen beter

tijdin^h komt.
Men. Of is het ghelijck ghy my gefchreven

hebt , dat de Novelliftqj u nu foo feer niet

achter aen loopen , om dat ghy hen de Muts
met fulcke fchoone Nouvelle? niet meer vulleh

kondt , gelijck als ghy voor defen wel hebt ken-
nen doen, wanneer ghy (ulckè Arnpje R«gi-
ftersvan des Koninghs troepen , en de Overftcn
diefe gelcyden, wift voort te brengen , en in

eenei adem , by na de gancfche wereldt deii

Coniogh in den fchoot ftorte.

P M Ö*
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M. G. Heb ick daer fulck een grooten onge-

liick in gehadc , en waren de Troepen van lijn

Majeftvyc foodanigh niet , als OKnic befchrcven

Merc. Waren fijn Conqueften foo voorbarig

niet , als menfc heeft vertoont, al lieper een

weynigh van de Inventie der Nouvelhften on-

der , dat quam foo nauw niet.

M. G. Wy hebben al te famen onfe Iwackhe-

dcn , lieve Broeder , en wanneer de faecken

eenighfints een weynigh by komen , drayen wy-

fe liever een weynigh na, als van onfe kant,

ronder my daer by te vergelijcken-, de groorfte

Schrijvers van onfe en voorige tijden hebben

hunne dwalingen gehadt , en die onberifpehjck

fchrijft ftaet noch geboren te worden. Onder-

tuflchen hebben defe Wapenen, daer ghy foo

verachtelijck van fprceckt ,
gedient om de op-

eeblafene Hollanders een weynigh te vernede-

ren , en hun onverdraeghlijcke hpoghmoet te

derapen. ...
,

Fafoi Oock om hen wat wijfer te maken, en

beter hun Vrienden uyt hunne Vyandcn te lee-

ren kennen. Ptfcatoriaus faptt. Ick voor my
oordeele dat die Natie, niet tegenftaendc haer

groote fchadc , hier noch al veelby ghewonnen

heeft.

Boe Mulcens t^ueflus Fahut Reform ducebat

Cladtbus irafci , vul^/tmque anebat ah tra.

Mverfis etenim frangi non ejje Virorum

^

g^iMarteta inCcr'hant genth »ö» /"# dotores

Coudere é' ex fcenajotatia pofcere lu^tu.

Dat is

:

driet
Hier mee- wift Fabius te trooften fijn verd

En adita't onder de betJ^emlijckhedcQ met ,
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Sich over nederlaegh otflagh of ftoottequer
len ,

Sich te bekommereh wat Vonnis 't Volck magh
vellen.

Het was geen Mannen doen, door leetofte^

genfpoet.

Te lijden fulck verval inwijsheydtof in moet,
Die'tonheyl wijt het Volck, en d'Overflagh

van 't ft rijden,

Niet wijflijck weet ijetleette deckeh van fijn

lijden.

Noch uyt het ongeval en ftraf , voor al fijn leet $

Heylfarae Medicijn en falf te trecken weet.

Sulcke Lieden hebben voor defen wel eens

onder gelegen , die daer na hunnen overwin-
nenden Vyandt wel eens den voet op den Neck
hebben weten te krijgen. Alle loop heeft fijri

wederloop , het is feker dat het foo met de Heer-
fchappyen gaet , hebben de Hollanders een goe-
de Clyfteringh gehadt , fy zijnder üchtelijck al

veel vuyligheydt door quijt geworden, het magh
hen een weynigh veiiwacken, maer fy fuUeil

daer na te ghefonder zijn. Vranckrijck magh
oock wel eens toefien , of het niet op haer hoog-
ftctrap geweeft is , enofhet-nieteenseeti ander
fijn beurt worden fou konncn , fekerlijck fulc-

ke onfekere bewegingen en ongeregelde polsfla-

gen , en onfchickelijcke reckingen en ftrcckin-

gen , zijn menighmael voorboden van fwarc
fieckten. Sy hebben al vry veel van hare krach-
ten gefpilt , en ondertufiTchen de geheele We-
reldt op hunnen hals gehaelt i fy mogen fien hoe
fyder dien bras weder of krijgen , indien het
wel gemeent wordt , dat fy fonder klcder fcTieu-

ren daer af fuUen raken , ^ quih tn fortiront /es

Mrayes Nettes) Geloof ick mijn leven niet , of
Pi ick
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ick fegh dat de kaert valfch is > en dat'er geen

boefje , maer wei een grooten Boef onder

fchuylt.

M. G. Dat dus de geheele wereldt » Vranck-

rijck op den hals komt , alsghyfeght, mochten
fommige fich noch wel beklagen , die fich foo

los in een anders gefchil hebben gefteecken , en
andere die foo trouweloos af-gevaUen zijn.

Merc. Weet ghy wel wat men fcgt,

No» rata fides , ubi jam mehorfortuna ruit.

De trouw en heeft niet daers' ons oogen doqr
bekoort >

Wanneer het wangeluck de goede ftandt ver-

hoort.

En denckt ghy niet dat Engelandt vermceyC

is geworden , een Slavinne van een anders Staet-

fucht te zijn , en dat hy fagh dat het tijdt was

,

na haer eygen betirs te taften , daerfe fagh dat

eens anders geftoolen wierdt , hy heeft maer te

langh voor het kindt ghefpeelt , cö moet eens

toonen datfe niet heel geck is. En wat die andere

aengact , die ghy feght , dat fich foo lichtveer-

digh in den Oorlogh hebben ingewickelt , ick

weet'er niet een , die het fijn naefte Intcreft

niet is.

M. G. Dat fou my wel eens luften te hooren.

Merc. Luft het u te hooren , ick fal het u feg-

gen : Daer zijn twee beweegh-redenen van een

ftrijdigen aert , die deChriften-Princen moeten

aen-manen , om de Wapenen in de handen

,

Geinec
^^ '^^ faeck tegen Vranckrijck op te nemen.

nc bc- d'Eeu is belangh van Staet , d'andere een nauwe
lingen verbintenis van gerechten bilHjckheydt. d'Eer-

^" /^^ fte racckc in het algemeen al de Potentaten en

flcDbcyt machten vaa Europa > dci'iwccde? raeckt allecn-

lijqlc

j^-^-^.T^gaffgp-BWJPtijWjy.'^
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lijlk-eenige in het bjjfonder, d'Een hangt aen hun tegen

voorlorge en voorlicht , en wijs bcleyot , d'an-
^.^^^

'

der is aen de phchten van hun welftandt , de

grondt Wetten van hunne ftaet , de vrede Con-

iradten , Guarantien en verlekcringen , en een

wederzijdtfche bandt , die al de Leden van
J°^°^''«'-

dit groot iichacm te famen verbindt , die al haer ^^^

groote en mogentheyt uyt maeckt , en de eeni-

ge grom van haer ruft en fekerheydt is.

Wy fullen van het eerfte onl^n aenvangh

maken ; als algemeender zijnde, en voor te-

genwoordigh in de Wereldt van het meeftc be-

langh , en hier door fullen wy ongevoeligbiijck

tot het tweede gebracht worden. Hier komt ons

dan ten cerften voor , het recht der Volckereq

die een yeder gemeen is , en te verhinderen ,

dat men geen maximen in de wereldt invoert

,

die al de mcnfchelijckc bywooningh in de we-

reldt Verhinderen ; en d^ onderlinge ghemeen-

faemheydt , foo gevaerlijck als die van Leeuwen
en van Tygers maken : Voorts komt het hier

aea op het befchermen van de openbare trouwe

der Tradtaten en onderhandelingen , tegens de ^^^^^
bedriegeryen van eygenbaet , en het recht der jcn van

Wapenen te behouden , in de regulen en forma- '« gefchij

liteyten , die de tocftandt van alle Volckeren

heeft vaft gheftelt 5 en van de oogen der Chri-

ftenheydt alle ergerlijcke Voorbeelden te wee-

ren , die door hun gevaerlijcke gevolgen > de

fwackfte ten believen van de fterckfte fouden

ftelien , en. overgeven , en het geweldi alleenigh

tot Scheytsman van alle gefchillen fouden. ftcl-

len. Hec komt oock aen om de loop van een •

fnel viiercndc Watcrftroom te- ftutteii, tegen^

het dringend geweldt, vaii het welcke de vrede >

Houwelijcks-verbonden , Eeden , Bloedt-ver-

wantlcap , hen vriencirfchap , geen vafte Dijc-

p 3
ken
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ken of Dammen gcnoegh konnen 2,ijn. Het
komt oock aen om het gemeene Bollewerck te

verdadigen , en dat teghens een woeft befluyt

,

die anders geen oorfaeck heeft , als een onverfa-
deüjcke drift tor landtwinningh en conqueften ,

geen ander eynde als Heerfchappy, geen andere
middel daer toe , als de Wapenen en heyme-
Üjeke onderhandelingen , geen andere bepaiin-

,
ge als die de Luck-vrouw, v/il voorfchrijvcn.

Eyndelijck , het komt hier aen op het befloch-

ten van het nootloc van geheel Europa , en het

Vonnis van haer vryheydt of flaverny te vellen.

^eges (^ Dpminos habere debet ,

Martial, ^' A """ habet : atque contupefcit

lib. 2. ^"(^ Reges domtniqtie concufejcunt.
Epigr.

Hy zy een anders Slaef, die fich niet kan be-
flieren

.

En voege fich gheheel , na Vorften hun ma-
nieren,

En neme voor fijn Wet , dat Vorft of Heer ge-

l it < 1

5

Die tijdt van redderingh, en goede kans ver-

fiet.

Sedert dat het Hujs van Ooftenrijck tot die

. hoogen trap van Eere is gekomen, die de oogen
van de af-gunft foo fecr gequecfl: heeft , fag men
in het herte van Vrankrijk het verderfFelijk zacd
van dieongerechtige na-yver uyt fpruyten , die

naeft eenige jaren , alle het jammer en het ver-

derf in Chriftenrijck veroorfacckt en te wege
ghebracht* heeft. Het voorname Spel van de

Uyt- Franfchen is geweeft , defe hare jaloufy en na-

dcr^
["i^yver over al uyt te fpreyen , en hare af-gynft

ver. lelfsbefraettelijck te maken, vcrtoonende alle

andere
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andere Vorften de macht Van dat Huys, gelijck

een verfchrickelijck gedierte dat al gereet ftont

om hen te verflinden en in te fwelgen ; en üch
fel ven als deneenigen Per leus, die het gebon-
den en opp;eofFerde Europa voor de woedende
raferny van dit voorgebeelde fchrickdier mach-
tigh was te bevrijden, dat hy hen lbo afgrijfelijck

had geweeten af te Iciiilderen. Maer d'onder-
vindingh heeft geieert , datfc de macht van het

Huys van Ooftenrijck niet vermoedelijck ge- l-ooir

maeckt hebben, als om de hunne te vcrgrooten,
pj^nfen*

datfe andere geen vrees voor het felve gemaeckt tegen

hebben, als om fich felven in noodtwendigheyt het Huys

te brengen , en noodigh te maken , en hun be- ^^" 9°'

fcherminge de felve noch hebben opgedragen ,
^""^

'

als om hen ten laetften meefter te worden, en
hen tot werck-middelen van hun eynde te ma-
ken.

Veele zijnder blindelinghs in die lagen geval-
.

len, en om een ingebeeltgevaerte fchouwen,in
een waerachtigc geftort. X^tit konft is foo ge-

luckigh in gevolgh en uytflagh geweeft, dat een
groot deel van Europa fich tegen de dapperheyc
en het goet geluck van Carcl de Vi]fde , in het

harnas geftelt heeft, en de kloeckfinnigheyt van
fijn opvolger Philippus de tweede, nuer alle ver-,

mogen den voet dwars gefct heeft , en al defe be-

weeginge was op een eenige gront van Staet gc-

veft,diedeFranfchckluyvcrs meteen byfonde-

re nadruck, hebben getracht valt re le|J:gen. JVtf-

mentlijck elat^r tivte Machten in Chriflenrijckzijn^

die als de twee Polen en af^wHen moeten vordetf

aengcmerckt , van de welcke al de invloeywgen van
Vrede ofvan Oorlogh ^iOf de andere Staten nc^er

Vallen.

Hier uyttreckt men dcie gront-regel om de

beftellingh der andere Vorften nai te reguleeren ;

P 4 dat
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dat hun voorname belangh is, de balancc

tuflchen dele twee groote Monarchyen foo

evengelijck te houden , dat d'ecne , het 7,y door
hardelingen, of door de Wapenen, nietmerc-
kelijck den ander te boven gact , en dat in die

gelijckmatigheydtalleenigb de ruft op feecker-

heyt van al de anderen bcftaet , dele laet niet

fecr heylfaem te xijn, en indien de felve met alJc

inoedigheydc, toeverlicht ei\kennifle altoos was
gepradifeert en gebruyckt geweeft, Europa fou

tegenwoordigh een diepe ruft en Itilte genieten,

en genoeghfaem bevrijdt zijn van defe verderf-

lijcke mocylijckhcden, die het nu foo. lange ge-

Quelt en afgemat hebben: Maervcele hebben
fich door een valfche ftellingh bedrogen , dat de

a,enllagen en macht van Spangien veel onfagh-

lijcker als die van Vranckrijck zijn^en datfe der-

halven door dele felve regel van ftaet gehouden
waren hun tegenwicht toj voordcel van defe

löetftc by te brengen.

JMaer het is lichtelijck te gclooven dat'er te-

genwoordigh feer weynigh gevonden worden,
die,m ^enmerqkinge van de menighvuldige uyt-

flagen , refoluden , veranderingen» menees ea
beftellingen, dienaefteenigc Jaren m Europa
voorgevallen zijn , nu het tegendeel niet klaer-

lijckgcnoeghbcmercken, en datfe t'ecnemaei

van den wegh der reden afgedwaelt zijn geweeft,

Maer om defe facck , inhareoorfpronck en alle

haer omftandigheden wat nader te onlerfoec-

ken, ishet noodigh de ftaet van het huys van
Öoftenrijck in hacr hooghfteluyfter,onder derv

Kcyfer Carel de vijfde en Philippus de tweede

,

en hunne maximen en fta,ets regulen,cenmael te

ver^elijcken met den regenwoordigen ftaet, en
v^ijfe van doen van Vranckrijck , en nieii fal

klaerÜjck bekcttnen , door defe vergelijckinge,

dat»
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dat al het gcene men van het Huys van Ooften- .y^^*
1 ijck, in die tijdt heeft mogen vrefen , men met ''i^^'"g«=

veel beter reden tegenwoordigh van de Staet de Knc-
vanVrankrijk te vreien,en voor te komen heeft, ken.

indienmcn anders de rechte gronden van een
goede en ftaetkundige voorfichtigheydt begeert

te leggen, en daer op te bouwen.

Men moet dan voor eerft aenmefcken , de
gelegentheyt van d'eeii ^n d^andere Monarchy,
de aert en natuur der Vorften, die de felve yeder
beheerfchen, benefïens die va,n het volck, voorts

de maximen en regulen van hunne Regcering©,
en de omftandigheden van hun voorigen en te-

genwoordigen handel. W.elcke dingen wy maer
fuilen konnen naer hun wefendijckheyt aenroC'

ren, latende de gevolgen acn u oordeel.

De Monarchie van Spangicn , is een groote Gele.,

gevaerte en wercktuygh , dat niet iichtelijck k«n g^nt

om ver geworpen worden ; macr fichoock met ^^y^^^n

ai de noodige beweeghlijckheyt en gefwintheyt f'"*^*"'

tiietbeweegen en roeren kan, om ycts buyten
haer aen te vanden , de gelcgentheydt van defe

Monarchie is leer voordeehgh rot haer verde»
diginge, zijnde befchut door de Zeenjcn de Py-
reneefche gebergten, maer de felve is weder fecr

«ngelcgcn om andere aen te taften, door gebrek
van goede verbintenis tufichen haer Ledema-
ten , die geen gemeenschap , als over groote tuf^

fchen fpatien van de Noort en Middelantfche
Zeen met malkander konnen hebben.; diedes-
felfs acnvangfelen,allc gewelt van de tijdt, en de .

onftantVaftigheydtvanfoodanigh een Element
en Ho.oft-.ftoffe, ophetwelcke rnen nimmer-
meer ecnige vafte of goede verfccckeringe kart

ftellen, ofmaet nemen. De verieeniginge van
het Keyzerrijck met de Kroon van Spangien ,

indöperibon van Karel de Wjfdc , was eerder

P % een
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cen verhinderingh van het befluyt van fichtc

ve'grooten, als een aenv/as van haer machi.

j Hy eygende fich met hctRijCtc ai de gefchil-

len van het Rijcl', over de Godcsdicnft , en over

de Staet , die in die Conjundture en t'/amcnloop

der tijdei) oncftaen waren toe , en waer aen hy
gehouden was , het groorftedeel van fijn Ibrgen

en macht te hefteden, en om kort te gaen , defe

foo groüte Monarchie fcheen alleen daer toe op-

gerecht , om een Bolwerck tegen de Turck iw

Hongaryen en in ItaUe te zijn, maer de gebuur-

fchap van defe machten , met de welcke fy om-
cingelt is ,'2,ijn weder een fterke hinderpael voor

hare aenflagen ; indienfe de felve te groot wil

maken.

Vorften Wat de Vorften aengaet ; hun aert komt met

vanSpan- de gdegentheydt van hun Rijck volkomentlijck
gjcn, over een. Sy zijn van manieren goedertieren

engenegen totde werckingen van de deught,

en indienfe irf eenige faecken buyten-fpoorigh

Zijngeweeft, het zelfde is altoos in een goedt-
" aerdigheydtgeweeftjtcn minften ditfeggen de

voorïtanders van dat huys Carel de Vijfde be-

minde de edele roem en glory, maer hy had fqo

weynigh ftaetfucht , dat hy het Koninckrijck

fijn Broeder en al fijn andere Koninckrijcken

iijnen Soon over droegh , hoewel men anders

gevoelt , -en ghy Franfchen oordeek dat het ge-

fchiede om de ryfendc macht der Franfchen

niet te gevoelen, maer of ghy aen die en de

Spaenfch-gefinde aen defe zijde cen wcyni;^h

uyt fpatten , dat neemt of fijn wijsheyt ofmatig-

heyt van fijngemoct niet v/ech . dat is ten min-

ften feecker, dathy fijn overwinningen met fuik

een matighey t gebruyckt hcefr, dat hy daer wey-

nigh ander voordeel uyt trock , als de eer van

overwonnen te hebben , en het genoegen van
fijn
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fijB Rijcken befchuc en bewaerc te hebben. Phi-

lippus de Tweede , naer de toeftandc van d«

Frani'che Schrijvers, en voornamend ijck den

Hartogh de Rohan , had gantfch geen genegent-

heydt tot de Wapenen , én heeft defelve oock

noyt op-rrenomen , als tot fijn befche-minge ,

of noocCakelijck bdanga , om üie te vernederen,

die tegen hem opllonden.

Het is nu een wijfe van twee onover-een-ko-

mende en IncompKibile faeckcn over een te

willen brengen , hem op eenen tijdt te vertoo-

nen , een Vyandt van de Wapenen en Oorlo^

gen , en vyerigh naer Conqueften , en het win^-

nen van Heerfchappy. Sijn Opvolgers zijn al-

toos van fuLck een bekende fachtmoedigheydt

geweeft , dat hun wackerheydt fich noyt aen het

ooge van de wereldt fou gheopenbaert hebben ,

indien de nootwendigheydt van hun cygen ver-

dediginge, hen nietopgeweckten genoeghaU

gedwongen had , fich felven voor te ftellen. Het HetVolk

Volck van dat Rijck en andere Rijcken , die on- vanSpaor.

derdefelvc Kroon ftacn, iijn van naturen ge- 6>«.

negen tot de ruft , en Vyanden van alle nieuwig-

heden , wel te V reden met hun tegenwoordigen

Staet , fonder eenige drift of genegenthey dt te

hebben , om hun Nageburen te ontruftigen.

Macr indien vvy aeüffieixken , de reduien die

defc groote Princen hebben gcvolght ? fullen wy
bevinden , dat de voornaemfte , aen dev/ekke

fy fich het aldermeefte gebonden hebben , tee-

nemael ftrijdigh zijn , met die van alle Conque-

ranten en Heerfchappy-focckers.

M. G. Laet ons dat eens hooren,
5 3^

Merc d'Eerfte van defe miximen en grondt- gig^ len

regulen is , onfcliendtbaer fijn trouw en woordr houden

te houden, omtrent alle handelingen en publijc- Ju" ^e.

ke Travaten ; dewelcke krachcige bey elen en ° "^°*

toornen
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toornen voor ftaetfuchtigc Vorftenxijn , en die

niet voor hebben als hunne Landcpalen uyt te

breyden , en groote verhinderingen aen het

voortfctten van hunne aenflagen zijn , maken-
de hen hongré malgré ^ Slaven van hun woordt,
E/cUves de Japarole. Men fal niet bevinden in

het gantrche beloop van het leven defer Opper-
voriten , zedert de tijdt van Carcl de Vijfde , tot

nu toe , dat fy oyt gebroken , felver oyt vermin*
dert of ghequetft hebben , eenigh Tradaet erf"

onderhandelingc , diefe hebben op-gcrecht

;

noch felver eenigen Oorlogh , totuytbreydingh
^an hunne Landtpalen aengeheven hebben.
De tweede is het belangh van den Godtsdienfl:

boven dat van flaet te ftellen \ het geen regel-

recht tegens de Conqueranten en ftaetfuchtige

God«. Vorften ftrijdt ; die looflijck alle foorten van
dieuftig. Godtsdienften enSeöen , tot hunooghwit we-

ten te gebruycken.

De derde is, dat fy fich niet dienen van hunnp
overwinningen , en het voordeel van hunne wa-

Dicoen penen , noch van die van hunne verwanten.

»an hiKi
^^" ^^' "'^ vinden in al de daden van die twee

ovfrwtn- groote Monarchen , datfe oyt cenige van hunne
«ingen. Conqueften ofgewonnen plaetfen , tot hun by-

fondcr gcbruyck hebben bekeert , bchalven het

geene hen door gerechtige opvolginge mocht
toebehooren.

Regcten ^^ vierde is datfe regeeren volgens de Wet-
«3 de ten, en hun Onderdanen, in het volkomen en
Wetten, vredigh befit van hunne voor-rechten en Privi-

l^ien foeckcn te laten , het welcke onder de

Conqueranten en Landtwinnaers voor een we-
iëntlijcke misilagh tcgcns hunne Politique gron-

den fou geacht worden , die boven alie faccken

vereyfchten, dat £ch de Iclve abfoluyr en volko-

mcntlijck tot hunnent over htinnc Onderdanen
flellcn.
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fteUen , en al de banden van huyflèlijcke Wet-
ten verbreecken, die hun werckingcn en deC-

feynen buyten het Rijck verhinderen en tegen-

houden k-onnen.

De vijfde is, noyteenige verwantfchap, H- Makcri

gue , ofcommercie, of vrede met de algemec-gecn Ter-

ne Vyandt van de Chriftenheydt te maecken j^'ondt

komende weyn'gh over een met het befluyt van^g^j,^'*

üchMcefter van geheel Europa te maken, denvyanderi

haet van den Beheerfcher vanAfiaop fijnen hals

te dragen : Voegt by alle dcfe dingen , een rijpe y^-

omfichtigheydt, die fy in al hunne raedtflagentracgh in

toebrengen \ dat hun refolutien en befluyt re het raet.

langhfamer, en min wcrckelijck maeckt , als^*^"*

een Conquerant dieiuftigh is , die meer aen de
fortuyn als aen de voorfichtigheydt moet geven.

Nempeper hos etiamfortuna injuria mores

Regitat , ^ incertd ejt hk ^mque «ixa rota.

iiic ^uot^uefsntitur , ne <juici non mproha carpat

Savit , ^ injujium jtitjihi uhique facit

.

By defe zeden vindt Fortuyn haer Heerfchappy

,

En haer onfeker radt rolt oock op dt{e zy.

Hier geeftfe haer bloot , en woed om die of dat

te plucken ,-

Een ongerechtigh recht te vinden , wil het luc-

ken.

En dit is het gheen waerom oock een feker

vermaert Schrijver , onder de Franfchen feyde

:

Indien het waer was dat Spangien na de algemeéne

Monarchie Jlaet , Jou hj haer raden van den Heer
daer hoven een fchortingh van den laetften daghte

verfoecken. Willende betekenen dat hare raedt-

flagen te langhfaem en te on (ichtigh zijn , om
foo langh de Wercidt te Itaca heeft , daer toe te

geraken.

Vraock-
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Gele- Vranckrijck in tegendeel is een Koninckrijk ^geati,eyt^2j.jj^j^
dcclen by een heeft , overvloeyende

vnnck. van Menfchen , kloeckfinni^h in koophandel

,

lijtk. dat met haer Bagatellen en Modenfch goetje,
het gek van alle andere Volckeren , weet tot fich

te trecken. DattrefFeiijke Havens op de Oceaen,
en Middelantfche Zee heeft, en geen iiAburige

Wacht van belangh, heeft j dat het te vreefen
heeft , ais alleen hec Huys van Ooftcnrijck.
De aert en narjurevan dit Volck, is van na-

ture tor de Wapenen genegen.
M.G. Soo is het in der daedt , en daer dragen

Aert der wy moedt op , au dejpt de toui Ie monde.

fthcn
y^e^<:- Sachtfacht, dat is wel.

Vai<i. Dat wordt hier immer gefeght.

y\erc. Het is vol vyers , ongeruft , Vriendt
van alle nieuwigheden , begeerigh naer Con-
queften , vaerdigh , werckelijck , en buygh-
faem tot alle flagh van werckmiddelen en expe-
diënten , die het oordeel tot fijn eynde en oogh-
wit te konnen ftrecken.

Maxi. De Maximen van hun befticringe , volgen*

Vr*kndc"
^^^ g^ene men uyt hun voorgaende beleydt van

ïijck. faecken en Conduyten kan begrijpen en befluy-

ten, uyt hunnen r^enwoordigen handel kan
vaft ftellen , eil uyt hun eyghen Schrijvers by
brengen, zijnde volgende. Eerftelijck altoos

den Oorloghbuyten hun Rijck te onderhouden

,

en hun jongen Adel op koften van hun Nage-
. buren teoeffenen. Defe Maxime en ftaets-regel

\s feer politijck en ftaetskundigh , en byfonder-
lijck gepaft op haer nuttigheydt , maer feer on-
gemackelijck voor al de Nageburen. En in der
daedt het ftaet vaft , dat de natuur van dat Volck
niet verdragen kan , langh in Icdigheydt en /lil-

te te zijn. Daer moet voetfel voor dat vuur zijn i

en indien men het met van buyten weet te krij-

Hun
Oorlogs

mft.
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gen , moet het van binnen ghefocht worden.

Men moec noch by defc natuiirlijcke neyginge

voegen, d? gewoonte van do meelle van haer

Provintien en L mdtfchappen , en de byfon-

dere difpofijie en gelValte van de doorluchtige

Huyfen en Geflachien , die ioo veel voordeels

aen de Eeiftgeborene gevlij dacfe by na niets

aen de Cadetten en Jongp-üïïgcn laet, als de
wackerheydt van den Degen. En ghelijck fy

(ich niet of weynigh in de Letteren oefFenen ,

en hun ftaet en conditie hen niettoelaet (ich tot

eenige Mechanique konften en handtwercken

te voegen , foo is voor hen niet overigh al»

d'Oorlogh en Filoutery of
M. G. FerdiS' ^^eu Monfrere , ghy fult weer be-

ginnen.

Vafq. Wat valt hier te beginnen , men moet
de waerheydtfpreken.

yisrc. Die magh onfc Galand niet hoeren,
fchijnt her wel , tout beau , tout beau , het fal foo

qualijck niet uyrvAllen. Hier van daen komt het

dar Vranckrijck gevultis, meteen jonckheydt

die foo Icdigh als oploopendc van finnen is (ge-

lijck als hief by exempel onfen Monfr. Ie Galand)

vaerdigh om alles te ondernemen , en die oeffc-

ningh foeckt ten kóften van een yeder wie hec

oock magh zijn. De vryheydt diele voor defen
hebben gehadt, hun gal ailefints uyt te braken »

en na de ydele roem van hunne duellen en que-
rellen te loopen, is hen voo; tcgenwoordigh
door rechtmatige Placaten en Edióten verbo-
den. De 'klcyne kunsjes van fieltery , door de
welcke fy fich anderfints wiften te behelpen ,

om van de bedelfack bevrijdt te zijn.

M. G. Le Diable ick moet'er felfeom
lacchen.

JP4/J. ]a lach: daer liever om , het falteft we-
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"Merc. Sijn hen tegenwoordigh feerftrengè-

iijck verbeden : Maer ter felver tijde, v/annecr

men hen alle wegen beneemt om hunnen acrt

en hun Vaderlandt te plagen , hebben de Staets-

mènnen van Vranckrijckdienftigh geoordèelr,

{ich een mderen wegh te openen , om fich van

dat vuur te ontlafte^ dar hen anders hüh èygen

ingewant felfs vertewen fou.

FinaDcie Vorders dewijl de groote inkomfteh vahdat
Rijck, beftaen in de beurfe van het gherheene

Volckfelve, en dat men de groote fchartingen

en laften» foo wel in tijden van vrede als van

oorlogh kan eyfchen , fonder veel ongertöegen

te verwecken , is het nodigh het felve te voe-

den met de hoop , en róóck van een deel

nieuwe Conqueften » en altoos praetexten en
voorgaven te vinden , om geduèrigh in de Wa-
penen te blijven , en met gcwéldt dat Koninck-

lijcke gefagh ftacnde te hoiiden , dat fich alreets

{00 verre buyten de palen van hunne Funda-

mcntale en grondt-wetten uyt pielaten heeft.

Gelijck hét hen onmogelijck is, om al de

Vorften en Grooten van het Rijck te voldoen

,

en dat zedert de Regeeringe van ttendrick de

Derde , fy tot een Regel van hun handelin-

gen en Conduyten genomen hebben , hen foo

veel té verkleynen en verminderen ali hen
moóghlijckis , is het hen ten uytcrftendienftig

,

hengediirighinden Oorlogh , buyten s Landts
te houden , om hen door die verderfFelijc-

ke ocfFeningh te met te cdnfumcren en te ver-

nietigen.

Hun tweede maxime is fich in alderharide

fiandelingh, rechts offlincks in te drayen, Qn

fich over al als Schéyts-licden a v'tve fsne félfs

fte Fruj- ï"et kracht en geweldt in te dringen > 't %y met

ichoB vriendcfchapofmetdreygemencenj fy moeten
over
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.>vcr al een veer van hebben. Jn al de voorgaen- dringen

de en tegenwoordige gefchillen heeft hec hen^^^ '"

noyt onrbrokco zijde te kiefen , daer is noyc dcrhan-'

geen onluft tuiGTchen Vorften of Staten gerefen , jingcn ia

daerfe geen belangh hebben geweten voor hen
m te vinden , en noyt heeft eenigh Volck de
mi nfte gelegentheydtgetoont tot wederfpannig-
heydc en moetwil, of fy 'hebben fich daerter-

Üont mede geweten te bevrienden. Macr d'on-

dervindinge heeft ghelcert , datfe fich noyt in

ecnigen Oorlogh hebben gefteecken , als om de
felve te meer op te blafen , noch in eenige Vre-
dehandelingh als om daer een Appel van nieu-

we tweedracht in te werpen.

Het fou overtolligh zij-n daer al de Voorbeel-
den van by te halen , dewijl daer niemandt foo

flechtelijck in de oude gefchiedeniflcn en hifto-

ricn ervaren is, diedefe waerheydt niet beken-
nen moet 5 dewclcke door de tegenwoordige be-

kende lecrrtuckcn genoeghfaem beveftigt wor-'

den, Wac hebbenfcin de laetfte onluften van
Duytflandt gedaen , a';^ ^na datfe fich terftondt

,

onder fchijn van befcherminge , en duyfcnc
fmakelijcke proteftatien en betuygingen , dat

fy voor fich felven niets begeerden , maer alles

tot voordeel van hun Verwanten wilden uyt-

werckcn , ingedrongen hadden , na dat de faeck

op een fluyten gekomen was) Elfasvanhetlig-
haem des Keyferrijcks af-<^eruckt hebben , en
dat met de felve konft , "wacr mede fy , onder
de Regeering van Hendrick de Derde , drie Bif-

dommen daer van af-polden.

De derde maxime der Franfchen is , voor een latercft

algemcene regel de Intereft en het belangh van ^«'^ de

de ftaet te hebben , fonder dat de trouwe om-^^[^^,^"
trent de Tradaten , of de welftandt van den djck.

Godtsdicnö , of het verbande van bloedt , en de

Q^, kracht
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kracht van vrieudtfchap , hen een ander regel

kan voorfciirijven. ( j<--itjck oock de Hartogh de
Rohan , in fijii gamfche werck als een gront-re-

Turcke" gel ftek , dat ke Prineen het gekiedt over het Volck

,

liJD ae" maer d^lnterefi dat over de Prineen heeft. Al het

^^*j^J^"°'geendcTurcken inChriftenrijck , zedert Fran-

ghehou- ^"^Js de Eerfte i tot dele tijdt toe gedaen hebben

,

den. lijnfe aen de Kroon van Vranckrijck verfchul-

dight , en de verbintenis die de felve met de
Ottomannifche Poorte geduerighlijck heeft on-
derhouden , heeft daer de voet toegegeven,

ftreckende tot voordeel van die Barbaren , al de
krachtige diverfi>;n en afleydingen , die fy t'ha-

ren believen tegen hen hebben weten aen te

wenden , die iets tcgens de felve hebben willen

ondernemen , alleen om de Wapenen van defc

algemeene Vyanden voort te fctten. In een

woordt tot voortfettinge van hun Monarchie
toonen fy datfe alles voor allen zijn , fich niet

ontficnde de Kercke , daer fy behjdenifle van
doen , op het alderuyterfte te bedroeven , van
wclcke faeck vry meer fou konnen gefegt wor-
den , als de cijdt en plaets toelaet.

De vierde maxime en grondtregel is , al de
Twift vreenKle Staten en Heerfchappyen geduerigh-

derFun-^'J^'^ in verwarringe en vcrdeelingh te houden,

fchcH. of die in ecnigen Oorlogh in te wickelen , ghe-
lijck Engehndt , het Keyfer-rijck, Italië, Deen-
marcken , Spangit-n daer van droevige Voor-
beelden hcbbr-n gegeven , alsmede Polen, en
de Sraet der Vereenighde Landen , meer als

eens gheprocft hebben , en noch daer van de
fm leck niet quijt zijn.

Al defe m iximen en grondt-regulen zijn de
Conqueranten en Landt-winnaers eygen j en
ongetwijfïelde tekenen van een onmatige be-

geerte en befluyr , van over langen tijdt op het

getouw
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getouw geftelr. De Voorfaten van den Alder-

chrifieiijckl^en Koningh, hebben' dele Webbe
riet konnen af-weven , om dat de borgerlijcke

Oorlogen , de macht van Spangien , en de ghe-
rcchtige bepalinge , die als doe l;et Konincklijc-

ke gelagh hadde , krachtige hinderpalen tegen

defen loop waren. Maer tegenwoordigh , wan-
neer fy in hun Rijck een volkomen Wet ghe-
ftelt , al hunne Onderdanen föodanigh onder d6
knie , en de vreemde Staten in vCrwarnngh ge-

bracht hebben, m'as voor heen hen niet meer
van noden , als Spangien te overwinnen , om
over hun verval tot het befit van al de andere
Staten over te ftappen , om daer roe te komen

,

moeftmen noodtfakelijck aie Monarchie in de
flacp wiegen, en dat door verlekenngen van
Vrede , den Oorlogh met Portugael gaende te

houden , om dnt Rijck , alfbo met een langh-

faem vuur te doen verteeren. Men moeftoock
den Oorlógh tuflchen Engelandt en Hollandt
bevorderen, om de handen ruym te hebben,
tot het aentaften van re Spaenfchc Nederlan-
den , te/wijlde twee ma', htige Staten vaft bcfigh

waren met malkander te verderven. Men moeft
verdeelingen in het Rijck vcroorfaken , och

oock aldaer geen Vyanden van daen te krijgen ,

en door opgemaeckte verftandelingcn alle op-

hevingen van onderftandt Onder de voeten te

werpen. Men moefi: oock krachtige fadlien en
2,ijdigheden in Polen verwecken , om al de Vor-
flen van het Noorden in twijftel , en een goét

gedeelte van des Keylers macht , tot hewaringh
van fijne Fronrieren te houden. Men moeft orh

fich ontijdigh in het liuck van de Godtsdienftre

toonen , fomwijlen den Keurvorfl van Mentz
de handt bieden tegen die van F.rFord , en foni-

wijlen weder den P^iltz-graéf tegen die van

0^2 Mentz?
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JMentz , en foo oyer al fijn voordeel doen , met
in een ander troubcl-waier re viiR.hen. De kun-
flen diefe oock met de Hollanders en Engcl-

f'chen gefpeek hebben , zijn mede te aenmero
kelijck om voor by te gaen.

Handel Vranckrijck uyt kracht van een Tradlaet van
der Guarancie , en vcrfekcrhigh , met de Heeren
Fran- Staten van de Vereenighde Landen ghemaeckt

,

met" de ^^°^t fich , na veel ydele inlfantien en aendrif-

HoUan- ten van de felve gedaen , eyndelijck door fijn ey-
dcts in gen belangen geparft , eenigh gelaet te toonen

,

ggg^j*"^' hun befcherminge tegen Engelandt aen te vaer-

EngcU
" den. Dit Tra£taet van Guarantie over en weder

fchcn begrijpt onder andere voorwaerden , uytdruc-
Oorlogh kelijck, dk de Geallieerde, niet koften han-

delen , veel min komen tot befluyt van eenige

vrede of beftant , fonder toeftant van de andere

Party , met hun gemeenen Vyandt , nochfonder

te heforgen defelve voldoeninge , 'voorjijn Geallieer-

de , die hy voor fichfelven fal verkrijgen. De Sta-

ten van de Vereenighde Landen , hebben fich

fecr befwaerlijck tot dit verbandt begeven , eö
Jiiec tegenftaende, de flechtc volkomentheydt
van het beloofde onderftandt van Vranckrijck

tegcns Engelandt , en de merckelijcke voordee-

len die fy konden krijgen , wanneer fy genegen
waren , bylbnderlijck te handelen : hebben fy

evenwel noyt na eenige voorflagen van dien na-

tuur willen luyfteren. Vranckrijck in tegen-

deel , heeft altoos een openbare onderhande-

lingc met Engelandt , door middel van den
Graef van St. Albans gehouden , en op het wet-

tige vermoeden , dar dit geduurigh gaen en ko-

men , de loop en herloop van de Couriers , die

geftadigh van Parijs na Londen , en van Lon-
den na Parijs gingen , heeft het Franfche Hof
bea foo authentijckelijck en krachtigh , hun

trouw

iÉUfiÉ
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trouw beveftight , en fulcke pofitive en vaftc

verfekeringcn die Staet ghedaen ,11 datfe na geen
voorflagen vaii vrede j als in de gemecne ver-

gaderinge , van al de Geallieerden hebben wil-

len luyüeren. Ja de Franl'chen quamen foo ver-

re , darmen He Graefd'Eftradc ordonneerde,
dat in gevalle men hem in het geene , hy als

AmbaOadeur beveftighdc, geen gheloof vv'ilde

geven , hy fich van fijn Carader fou ontbloocen,

om hen byfonderlijck , voor fijn Perfoon, op
fijn eygen eer en Credit, des verfekeringh te

doen. Een groot gevoelen datfe van het gefagh
van hun Caradter hebben , en een groote eer

diefe d'Eftradeaeniioen , hem infijnbyfonder
meer geloof toefchrijvende , in fijn byfonder als

met fijn Caradler , en van een gevoelen makeii-

de dat hy niet bedriegen kan , als in qualueyt en
ftaet van Minifter en Gefant van Vranckrijck.

Pafq. lek moet bekennen dat fulcks een on-
gehoorde faeckis, en hebbc altoos ghemeent,
dat het Konincklijck Carafter hetwoordt van
een Bedienaer kracht gaf, en niet krachteloos

maeckte.

Men. Neen , hier verheerlijckt de oprech-

tigheydt van de Perfoon de vi^aerdighcydt van
fijn ampten bedieninge.

Evenwel niet tegcnltaende , al defe boutades

hebben fy middel weten te vinden , bylbnder te

fluyten 'zijnde door de Engclfchen lichtclijck

tot defe misgreep gebracht , om hen te beter aen
de handt te komen) fonder tocftandten felffon-

der kennilTe van hunne Geallieerde, fonder dat-

'er felfs eenigh gewagh van hen , noch van hun
bclangh , of eenige referve of relatie tot een ge-

nerale en algcmeene vrede gemaeckt wordt.

Macr dat noch het verwonderlijckfte is , dat

is dat na het fluyten van defe vrede 9 niet tegen-

op 9
ftaende
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'ftaende de beloften aen de Engelfchen gedaen »

van geen vyandtfchap teghens hen te oeffenen
,,

Vranckrijck evenwel al haer krachten ingeipan-

iien heefi, om de Vereenighde Staten te be-

wegen , vaerdigh hen Vloot in Zee te brengen ,

met beloften de hunne daer by te voegen , met
hen over-ecn-komende van alle nodige voor-

waerden daer toe ftreclcende. Waer op het werk
van Chartam gevolght is. Indien deicn handel

de oogen van geheel Europa niet opent , hebben

de Princen geen reden om te klagen , over al

het quaedc datfe van de Franfchen hebben te lij-

den, dewijl de felve foo forjrvuldigh zijn, niet

een cenigh bedriegerytje verborgen te houden :

hpedanigh (y fi-h vorder in defenlaetften Oor-

logh wQder voor Engclandt , tegen Hollandt ge-

dragen hebben , wift het Boots- volck fclve wel

te feggen , r.)0 dat het blijckelijck ghenoegh is ,

dat het Engelandts fchoon aenficht nietis, dat

de Franiche Kroon fich foo vaft aen hen heeft

doen houden , maer alleen , om met haer Poo^
•tendeCaftanien uyt het vuur te halen , willen

fy branden, fy mogen, terwijl fy van die kant

het Spel veylighjes aenfien, en aen de andere

kant , met duyfent andere bedriegeryen hun
perlönagie fpee! t Maer daer hebben andere ge-

iioegh van grfeght

M. G. lek ben feer verwondert van foodani-

gen Tael van óes Koninghs Minifiers te hoo-

ren , welcke trouw en wackerheydt tot voort-

fettinge van (ijn Majeftcyts belangen., nefïens

de gemeene welftant noen noyt , of by fijn Ma-
jeftey t , of by den Racdt , mijns wetens in eeni-

gcii tvvijffclgetrocken is.

Aierc. Swijghtftil, fwiightftil, Mon/r. Ie Ga-
land y het werck leyt over al foo effen niet , het

gaet aen beyde zijden manck , of fij n Majefteyt
'

dient



y"

De Vranfche Mercurius. 247
Jicnt fich van feltfame Minilkrs , offy vcrftacn
ia Intentie en meeningh van (i,i' Majcfteyc niet

;

altoos de uytvailen zijn gcduengh anders als de
woorden, Gremonviile lot Wcenen, eenan-
der ofGrayelle in den Palts , d'Aubrun tot Ma-
drid , voeren een Tael dat het een fchrick is , en
al londer gevolgh , dat is te feldfaem , felfs kon-
nen éc^c Redcnaers niet laren hun eygen Ko-
ningh door hun onverdraeghlijckc flatceryen te

bedriegen , ghelijck wy inden lelven d'Aubrun
noch een verfch en levendig voorbeeldt hebben.
Maer om tot befluyt van faecken tekomsn. Alle
die maximen en grondt-regelen die daer aenge-
roert zijn paffen alleenigh Conqueranten i maer
hun wijfe van uytvocringh is loo veel te meer te
vreefen , om datfe t'eenemaelm de vaerdigheyt
der beweginge beftaet; en dat geen reden van
recht of billijckheyt , noch eenigc opmercking
van plicht omtrent de Nageburen, en felfs ey-
gene Verwanten dien loop niet vermogen te
fluytrn. Het is tegenwoord igh geen fints of de
vreefe, of de jaloufy over de macht van hec
Huysvan Ooftenrijck, die hem tot een voor-
gave in de voorgaende Oorlogen dienden , die
hen tegenwoordigh op de been helpt , fy fouden
fich (elven fchamen, fich van fulck een be-
lacchelijck Momaengeficht te dienen. Sy heb-
ben vorder geen flof van wegen het misnoegen
der Duytfche Proteftanten , als wel voor heen ,
fy konnen nu met een anders belang hun onver-
fadelijcke drift van over hecrfchen niet opfmuc-
ken: Men mo/l den Oorlogh foecken felfs in
het heylighdom van de Vrede, en de vyandt-
fchap plaetfen op den vreedfamen Acker der
Bondtgenoten. Omtrent de Spaenfche Neder-
landen moft men felfs de banden van een hey-
ligh Houwclijck , en de fchennis van heyhgh-

CL4- Hjck
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lijck befwoorene voorwaerden misbruycken,
om de wcreldc wijs te maken , dar men gerech-

telijck en gedwongen Oorloght , wanneer men
overvalt die men van de Vrede verfekcrt . en de

voeten vrede verkondigen , terwijl de handen
bcfigh zijn met landtroven , en omtrent de Ver-

eenighde Landen , waren geen andere te vin-

den als een opgeraept misnoegen , opgcfochte

adtien , en fulcke prctenfien en voorgaven , die

fich lèlf het papier fchamen daerfe op ftaen j en
op defe voet verderft men Landen en Volcke-

ren , rooft men Steden en Stcrckte , koopt
men Heerfchappycn , en verdrucktmen onno-
fele enlicht-geloovige Nageburen.
Men kan wel oordeclen by al defe voorge-

ftelde redenen , dat defe aenflagv^n al vry een

wijder uytbrcydinge hebben , als men tot noch
toe gefien heeft ? dat men de Nederlanden maer
aentaft , om die te gebruycken tot den wcgh én
den trap, om daer door op den Keyferlijcken

Throon te klimmen , en dat het vorder op
Duytflandt ghemunt is , als zijnde , ghelijck fy

voor-geven, een oude hecrfchappy der Fran-

fchen , dat men niet en heeft konnen vervreem-

den. Sy willen Zce-havencn in Spangien , ver-

wantfchappen en liguen , ja felfs invaficn in hcx

Kcyfer-rijck, fadtien in Polen , Oorlogh niet

HoUandt , breken van verbonden , fteiirnis van

Vrede , en wat'*er arghs magh bedocht werden ,

op het Tooneel brengcn,en hebben, dat deWe-
reldt noch gelooven fal , dateer geen over- heer-

fucht in Vranckrijck , en geen gevaer in Euro-

pa is. En onfe Broeder U Gala?id ion {\c\\x\oc\\

wel willen formaliferen en vergrammen , tegen

die geene , die in fulck een algemeen gevaer op
hun hoede zijn , en foecken by re fprirgen die

gene , fonder wiens behoudenifife fy niet beftaen

konnen. Maer



De ¥ranfche Mercurius. 24,9

Maer om nock in het byfündcr aen te wijfen , Byfon^

waer over her Keyfer-rijckgewettight en ghe-^" ''«'

reciidght: is , bchal'/cn de overlafl: , diefe van de ^tiKt^-
Pranichcn al bereedts gheleden , en de i>a-yver fer-ri^ck.

diele op der felver voort-gang te nemen heb-

ben : De Wapenen aen te nemen , foo moet
men allen fien op de befcherminge van den
Bourgondifchen Creyiz. Niemandt kan twijfFe-

len ot die Creytz is een ghedeelte van het Key-
fcr-rijck , en een van de tien die dat groote

lichaem uyt maken. De Franfchen bekennen
het lelve. Het is oock blijckelijck dat ghelijck

ibodanigh dien Creytz, gehouden is, in tijden

van noodt het lichaem ondcrftant te doen 5 en
van harent wegen , tot de nootCakelijcke Con-
tributien en beladingen is verbonden , geUjck

de Koningh van Hilpanien, altoos Tich felven
daer omtrent feer cxadt en volvaerdigh gctoont

heeft , foo voor als na de vredehandel van Mun-
fter , en volgens de regel van recht die geene

,

die verbonden is tot het dragen van alle belaftin-

gcn , moet oock deel aen al de voordeden en

avantagien hebben, anderfmts fou de vereeni-

gingh van defen Circul , de vereenigingh en het

verbondt van Efopus Leeuw zijn. Maer alle de

Werelt weet dat defc Guarantie en verfekeringe

wcderzijdts is , en dat de felve aen beyde zijden

placts grijpen moet ; foo datdiegeene , die ge-

houden is het Rijck te huipete komen regen alle

en een jegelijck, oock wederom ondcrftant van
het Rijck te wachten heeft , regen alle die haer

aentafteh.

Het is oock blijckelijck dat die Circul door
het Munfterfche Tra6taet gelijck een Circul van
het Rijck, in die vrede mede beflooren is ; en
dat defelve door dit influyten , het gen^ van aJle

rechten en voordeden hebben moet , die de an-

0^5" dere
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dere Circulen of Creytzen daer uyt ghenieten ^

onder dewelcke de gemeene en wederzijdtfche

befchermingc begrepen is. f )e Franichen kon-
nen daer gancfch nier tegens in brengen , als al-

leen een Arcijckel dac byhen quaÜjckverftaen,

en verkeerdelijck uytgeleydt worde , de mut.üis

hoflihus juvandis van üe gemeene of onderlinge
Vyanaen te helpen , ofn'tt te helpen eerder,

door welckanikel her Rijck in Vranckrijckfich

over en weder verbinden , de Vyanden van
Wederzijde, onderftantiedoen.

Vrankrijck heeft voor-eerft regel-rccbt tegen

defe voorwacrde gedaen , door de onderftandt

die her felve regen den Biffchop van Munfter
en voor de Hollanders gefonden heeft , dat in

der daedt , in het Landt van het Key Ter-rijck ge-

wapender handt getreden is; en door den raedt

die het felve gegeven heeft , het felve Rifdom
in de kolen re leggen , het geen jammer fou ge-

weeft hfbben , dewijl dat Rijck daer na noch te

goeden dienft daer van gerrockcn beeft.

Maer om die voorvvaerde te beter te verftaen

foo moet men aenmercken , dat'cr beflooten is ,,

van wegen het ÜLhacm van het Keyfer-rijck acn
d' eene , en Vranckrijck aen d'andere zijde , dat

d'ti?ene des anders Vyanden niet te haip komen
fa!. Alhier vvordt her Rijck met hacr Lcriema-

ten , niet als voor een deel , en de Kroon van

Vranckrijck voor een ander deel gerekent , al-

foo dan , wanneer gefeght wordt dar het Rijck

de Vyanden van Vranckrijck geen onderftandt

fal mogen doen, moet fulcks van de Vyanden
van buyten verftaen worden fonder dac men
daer de Leden van het RijcK mede kan mcencn,
als zijnde in het gemeen de iclvc dce]en> die

met die Kroon ghehandelt hebben , en aen de-

welcke her gantfcke lichaem befchcrminge
fchuldigh

ï^
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ïchuldigh is : En indien het felve anders te ver-

llaeiivvas, lou men mogen feggen , en bewij-

icn , uyc kra^hc van de lelve bewijs-reden , dat

irJicn het Keyler-rijck eemgc Landen van de
Kroon van Vrancknickquamaen tccaften, dat

de andere Landtfchappen van defelve Kroon,
het geen hulp fouden mogen toebrengen , fon-
di-T de voorwaerde. De naitjuvartdis hofiibus te

verkorten. Indien Vranckrijck daer op ant-

woort dar die Lardtlchappen , niet als een en
het felfde Rijck uytmnkcn , kan men weder van
de andere zijde feggen, dat de tien Circulen
of Creytzen niet als een en het felfde Keyfer-

rijck uytmaken , invoegen dat , wanneer Vrank-
rijck tegen een van die Circulen Oorlog voert,

fy de feive voert tegen het geheelelichaem, en
het woordt van mutui hofles moet niet als van
vreemde en Buytenlandtfche Vyanden rerllaen

worden.

M. G. Waren het foodanige Vyanden niet,

die het Rijck tegen de Kroon Vranckrijck by-
ftandt gedaen heeft, namentlijck de Vereen ig-

dc Nederlanden , of fijn die mede onder het

Keyferrijck begrepen. Men wil hier Vranck-
rijck bcfchuldigen van Contraventieof overtro"

dinge van de voorwaerden , aengaende de on-
derftandt die Vranckrijck de Hollanderen, te-

gen den Bifllhop van Munflcr gedaen heeft , en
de Keyfer heeft defelve m deicn Oorlogh foo

opentlijck tegen de Franfche Kroon by-gc-
ftaen.

hAcrc. Gy bedrieo;ht u feer Movfr. Ie Galazd,

de Keyfer heeft de Wapenen in hcteerfteniet

op-genomen als tot voorftandten bewaringh van

het Rijck , maer van den Koningh van Vranck-

rijck felfs acngetift zijnde, foo in het gheheel

als in de deelen j is genocghfaem gerechtight

,

geweldt
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geweldt met geweldt af te keeren , en oock toe
te brengen , /oo is dat dan foo nu als dan gheen
hulp der Vyanden van Vranckrijck roebrengen,
maer het Rijck felve tegen den Franfchenbc-
fchermen.

Vorders indien defe Claufule de non juvandis

mutuis hoji'tbm , algemeen 2.y ? en al die geene
inGch befluyt, met dewelcke Vranckrijck iets

te fchafien heeft , fou die Kroon foo wel kon-
nen wcrcken , tegen alle de andere Creytzen ,

als tegen die van Bourgondien , en daer fou niet

een Lidt van het geheele Rijck zijn , die eenigh
onderftant van den ander te hoopen of te wach-
ten fou hebben ; maer willenfe die in het byfon-
der op den Circul van Bourgondien jiaflèn , foo
moftenfe door het felfde Inftrument bewijfen ,

dat hoewel de felve een Lidt van het Rijk zy,die

evenwel onder het setal der Vyanden moet ge-

houden worden , die het Keyfer-rijck teghens
Vranckrijck niet fou mogen te hulp komen

,

en dat de andere Circulen van defe Regel uyt-

gefondert zijn , of datfe eenigh byfonder vt)or*

recht boven die van Bourgondien hebben : Maer
noch het Vredens-tradaet , noch de Keyfer-
lijcke inftellingen , defelve van geen flechter

conditie als de andere makende , ja in regen-

deel die in de felve vrede en het felve recht met
de andere influytende , foo moet volgen , of dat

de Claufule de nonjuvandis hofl'thm , over de tien

Circulen moet verftaen worden, of dat Bour-
gondien daer van uytgefondert is.

De Keurvorften , Princen en Staten van
het Rijck weten en bekennen d^z^tt waerheydt
feer wel, en demeefte zijn nietongevoeligh,
over de veraohtinge , die men van hun recht eu
heerfchappyen betoont te hebben , fy zijn oock
niet blindt in het gevaer dat hen dreyght , maer

zijn

üÉüüaËiSiiii
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Lijn foo verre van de Fran-fchen na te volgen j

en het Proces met de Executie re beginnen , dat-

fe langh genoegh gewacht hebben , dat men hen
ais op liet hert getreden heeft ., en gelijck het u
nu behoort te blijcl<en , darfe gcrechtight zijn

,

niet alleen om Spangien , maer oock felfs Hol-

landt by te fpringen , maer oock dacr-en-bo-

vcn genootfaeckt om fich felven tegen de woe-
fte en woelende en woedende Franfche Wape-
nen te verfekeren en te verferten , alfoo fal hen

lichtelijck wel haeftbiijcken, wie de Wapenen
met het meefte recht heeft op-genomen , en

aengcvaert j wanneer een beter Rechter van

het gefchil de Partyen op het krachtighfte fal we-
ten te vergclijcken ofte fcheyen : En hier mede
dunckt my j dat ick onfen Broeder behoore vol-

daen te hebben.

M, G. Het is alleen difcours-gcwijs Heer
Broeder , en ick heb te veel Complaifance en
believenthcydt om verder tegen u in te varen «

als de achtbaerheydt van u Perfoon en Caraóter

toe- laten.

Merc. Daer valc niet veel te feggen , Broeder
Galand , de faecken leggen te klaer , en fijn Ma-
Jefleyt heeft foo veel moeyten , om fijne Wa-
penen de rechte vcrwe te geven , dat al fijn

Scaetsnwnnen , hoewel fy dacr over betaelt wor-
den , met al hun Aphorifmen en Syllogifmen

daer te kort mede fchieteft , ghelijck d'Heer
d'Auberry blijde is , dat hy fijn penne t''huys

houdt, enquam Mazarijnfelve voor dendagh 3

hy fou'e»' voor finten.

Fajij. Apropos wiiMi.2Sin]n , foo als ick nu
onlanghs gedwongen was , door de fchuldc vari

de Quaedtfprekers Rome te verlaten , ghe-

raeckte ick tot Venetië by onfen Gobho di Realto,

^QiQ na dat wy ecuige onderlioge redenen had-

-den
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den gewifTelt, toonde my een Brief, die ecrft

Te V, neticomgingh , van Mazarijn quafiabm-
f«ris aen fijn Mecftcr gefchrevcn , die ick my
liet copieren , en in verfcheyde Talen over-
ferren , om d'een en d'ander d^er van te dienen.

Hier isfegelijckre in iiet Neerlandrsluydt.

BRIEF
Van Mazarijn aen den Koningh.

SIRE,

IX E gedicnftigen yver die ick u voor de ganf

J fchen tijt mijns levens hebbc opgeoffert,

wil my noch na mijn doo ^t in mijne kou-

de afiche niet verlaten , en miin Geeft die alrijdt

voor u gewaekt heeft, vindt hier foo vee) genoe-
gen in de Elifeefche Velden niet , of heeft noch
plaets voor bc'kommernilïè voor het aenfien van
u Perfoon , en de welftandt van uwe Staet ; hec is

waer, indien het de Hemel had willen begunfti^-

gen , wy hadden op de grondtflagh van u Door-
luchtige Vooruderen , een bewerp van een ge-

bouw van Opperhcerfch;!ppv gemaekt , die uwe
Majefteyt plaets onder de grootfte Helden en
verwondcrliickfte Vorften van de Wcreldt fou

hebben t^eft-lt jfoo dat hy noch Alexandcr in fijn

Lande verhcering, noch Auguflusin uyrgebrey-

de macht fou hebben gehadt te wijckcn , macr
morf fatopropera , de ontijdige doodt , heeft die

drie Hooft-rcPirten en Wcrck-raderen , foo als

dien aenvang als in de geboorte ftondt , den Ko-
ningh vjn Sweden , den Proteöor Cromvvel en
«ly , op een Jaer uyt de Wercldt gchaelt ; v/er-

pende alfoo met ons om verre , het geen foo

heerÜjck en glorieuflijck op getoyt was. En
toonde dat

Rcgiif4r fatis mortah genus :

Nerji^i tjuh'jttamfponderefoteji

« Firmum (^ Stahle. He'
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Het Menfchelijck gcflachc muet onder 'tnoodc-

lot ftaen,

Geen Menfch al fwecft hy boven ,

Kan lich een ftant beloovcn ,

Daer wel verfeeckert, hylou konnen vaftop

gaen.

Dit opende de wereldt de oogen , toen de on-

Ie geloockcn wierden , en u Majflteyt bleef be-

rooft van een Vader en Dicnaer , en een hoop
die fich felven op doet , door een Triiim-vi-

raet , het welcke dat van Romen te prijcken

fougefet hebben. Sedert heeft uwe Majeftcyt,

evenwel de Edelmoedige drift van fijn al ver-

winnende moed niet gelaten voort te fetten, met
fulckeen verwondcrlijck ghevolgh , dat het niet

anders fich liet aenfien, ofdeblixcm van u ge'

weidt , fou de Titanas , die wel foo ftout waren

als fich tegen uwe Hcmelfche Macht te verfet-

ten , ter neder g'^worpen , en onder het gewicht

van hunne eyger>e Bergen btg-aven hebben , en
niet als een bclluyt des Hiemels heeift u handt te

rugge gehouden. Want

Fatis a^imnr ceditefatis

JSIonJoiliata pojjunt cura

Mutare rati Jtanarta jufi.

Het noodtlot drijft ons , gheeft ö Menfch de

fchickingh bot

,

Daer gcenige aerdtfche dingen

Geen Staets- bekommeringen

,

Veranderen den loop van 't valt gcftelde lot.

Moer op dat wy ons niet tVenemael onfchul-

digh ftellen , ons eygen bed» ijf , en heleydt der

dingen, maeckt ghemecnlijck cc rwecdeoor-

fieck van onfe misvallen , niet verfmadelijck,

als
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als was het maer alleen , om dat die het gereed'

fte in der Menlchen oogen vallen , en her ai-

dereerfle onderwerpfel van wijtingc en Impu-
tacie zijn! De Conduyten die omtrent dat groo-
te werck raedewerckende zijn geweeft , hebben
vry een aenmerckelijck gedeelte aen deiè ver-

vallen , endebeklaeghlijcke Démarches en uyt-

fpoorighedcn , van u werck-niiddelen en In-

itrumenten , magh men vryelijck fteilen als de
naefte oorfaken van dat leedt , ten tninften lbo
veel ons hier onder bericht wordt. Want voor-
eerft , waer toe al die Boutaden van dreygemen-
ten , en fulmineren , als om door fulcke Jleveil-

les de Hollanderen wacker te maken , en fich 'm

poftuer te doen ftellen , ofmeendeghy Sire de
cerfte te zijn die Hafeii met trommels foud van
gen ? Die dreyght wil verfoenen en niet beder-
ven, ghy befwacrtdeHoIlandtfche Koopman-
fchappen , en jaeght uwen handel te gelijck uyc

het Landt. Sibi rtequam cui bonus ? U Politijc-

ken fullen feggenSire, dat het ugenereusheyt
Zy geweeft , u Vyanden lange genoegh van te

vooren te waerfchouwen , om datfe niet fouden
te klagen hebben van overval en verongelijc-

kingh. De rechte Verheerfchappers en Con-
queranten onderhouden dien regel foo nauw
niet , en men kan geen Juflitie in de wijfe vin-

den , dacr het geheele werck niet deugt , want
om rondt te gaen , Sire , foo leyt het hier by al

de Grooten en de Wijfen. En voorwaer toeii

de mishandelingh van de geconqucfteerde Ste-

den , als om de andere die u door fachtmoedig-
heydt licht anders in de handen fouden vallen af

te fchricken , maer ick wil daer hier foo veel

niet van feggen , maer dat alleenigh. Ick heb
hier den gheheelen tijdt foo veel te ftellcn , dat

het onmooghlijck fchijnt , en men fiet my hiei

mgi mÊÊÊÊÊ
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>\ over dwars aen , om dat men my de (chuldt

j^ecfc van de grondt van fulck een quaedt gelegt

,

en u eerft geleert te hebben , Die het een eerlijck

Man niet hetaemt een Slave van pjn beloften en

woordt ie zijn. En foo wy oock ons felven in dat

mdcrc leven geleyt hebben , ick fie wel dat het

ti.ier al vry anders verftaen wc-dt ^ lbo menigh-
mael ontmoet my Cicero niet, of hybijtmy
in het oor, PaSiaJcmüer (^profrijfaJervandafuntf

^uie vee vt , nee dolo ma'ofa&a fttnt lÜafervanda.

«onfhit, tfUée non junt iis ifjis utiliay quthui illa

promi/eris. Men moet fijn verdragh en beloften

altoos bewaren en nakomen , die door geen ge-

weldt, of bedrogh gemaecktzijn, maerdieal-
leenigh niet , die die geene felf niet nut zijn,

die men die belooft heeft. Agefilaus, omdat
hy flechts fij n belandt gebroken heeft , magh
hier in het Backhuys noch het Brouwhuys Be-
gin ick een woordt van Start faken op te halen 3

en uw MajcfteytopdenThroontehefFcn, ter-

ftont moet ick hooren , Maxime adducunturplc
rique , ut eoijufiitne eapiét oé>/ivio , eum in imperio-

Tum , honorum gloriavc' cup'tditatem imiderint, AI-

dcrmeeft worden de meefte daer toe gebracht ,

datfc des gerechngheydts vei-geten , wanneerfc
in de begeerte van Heerfchappyen , eer en glo-

ry komen te vallen. En dan komenfe met u
ftaetfucht en gierigheydt voor den dagh. En
Claudianus fchaemt fich niet my menighmael
soe te fingen.

Trudts avaritiam , cujusfadt^ma nutrix

Anil>itio , hac pretits commercia poCctt honorum.

Gy drijft de vreckheydt die van ftaet-fucht wort
gevoedr,

Die d'eere en ftaten fielt op prijs van geit en
goet,

R Daef
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Daef komt daiivSeneca met fijn ghefronltc

Trony, en meent dat hy iijn LeerhnghNerG
voor heeft, en fnaut ray toe.

Confulere Tatriafarcere afflt&k , fera

Ctede abfiinere , tempui atque tra dare

Orbi qutetem , jeculo pacemfuo ,

Hacfumma virtus petitur hac ccelum via.

De heyl van 't Vadcrlandt beforgen boven ai

Te fparen die door leet gebracht is tot den val.

Een tijdt en overlegh te gunnen aen fijn tooren ,

Sijn handen reyn van bloedt te houden na be-

hooren.

Aen 't Aertrijck geven ruft , en vrede aenfïjnci.

tijdt.

Dat is de vaerwegh die men Hemelwaert be-

rijdt.

En het Spel was niet vólmaecljt , foo daer

niet een Chkn de Vkilofophe , een ouden Bede

laer^ met fijn ton byquam, enfijnbequijlden

en befabberden kloet in ftack , en lacchende

met alle eer, ftaet en raogentheydt, de Kroonea
felvc niet puyften en blaereii van eer , Puftulas

feu exanthemata honorum noemde , en denckcn-
de fijn dingen wel befchickt te hebben , als ccn

Rekel weer in de ton of in fijn neft kruypt.

Daer dan oen anderen Appelfot en blinden

Hummelinghby gaet ftaen telacchen , dat men
hem een voet langh in fijn keel kan fien , en on-

der dat ginnegapen met fijn ym^ ^i ^c^tn «'^ïf

t(.9Xi6)]t0»v . niet ellendiger ahydele eer voor den daj>

komt.
En wanneer ick fom wijlen de Oppermacht

der Koningen tracht te beweeren , en dat her

fijn Majefteyt vry ftaet , met de Overwonnene
te leven gclijck hy het verftaer> ^quod nmfi

JeveritD^
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féveritas qua obfirmatoi corrigit animaf ^ het geen

flraf hcyc te noemen zy , die dient om de hart-

neckige te b'uygen, krijg ick u al weer den ouden
Grijn Seneca aenboort , met fijn

^odcunaiue libu'tt facereviBori Ucet.

Minimum decet libere •, cui rmtkum beet.

Of d'Overwinnaer wel , magh vry ftaen wat
hen kan

,

Soo paft dat hy vermagh juyft geen rechtveerdig

Man.

"Et pour efire tout afait accabUi des poetes , op
dat'er toch niet een hayr ongepluyft van dit ge-'

v/orrnt de Poëten over blijven fou , moet ick

hondertmael dat Liedtjen hoorcn fingcn

Sed locum virtus habet inter Afira ,

Vere dttmflores venïent tepentl

Et comam , (^c.

En duyfent grollen meer die al op de deughc

flaen , die al evenwel my daer toe dienen , dat

ick nu klacrlijck begin te fien , dat wy ons wel

leclijck in de deught vergrepen , en Carbonespro

Thefauro op den Throon gefet hebben.

Ondcrtu(ïchen Sire , kan ick nu niet laten te

feggen , dat ghy een deel Mini-ftcrs , Dienaers,

en een Razza \fen Schrijvers hebt , die maecken
dat wy hier gheen weynigh uytgefchrcbd wor-
den. Dacr is een Intendant Robbert dat een

Gaft is , en die de Schapen wel weten te fchee-

ren , en een ander de Vcrckens , en fijn Maje-
ftcyc een fchoone Kroon op het hooft fctten fal ^

om van andere van uwe Helden te fwijgen , die

het maken als eyeren die uytloopen ; en dat het

Credi^t van de Franfchen hier gheheel uyt is.

R z Ghy
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Ghy hebt daer uwen d'Aubery , een flecht Ad-
vucaet van quade faken , die het Proces foo Ice-

lijck verhcetelt heeft , en andere van die Vüor-
ftaenders.

Non tali auxilio nee defenforibw 'tliis.

Met een omgekochten Vtttor'to Stri , en een
bepiften Mercure Galand
Men. Soo mijn Kindt,dacr krijgtge öock wat.

M. G Wat heeft dien Traiter op my te feg-

gen , Coquin Bougre daer hy is.

P<ï/f Piano Piano , elck moet fijn beurt waer
nemen.
M.G. lek goioo^par bleu mon conjin , dat ghy

dat uyt u eygcn kop daer by feght.

Pa/q- Doe ick fekcr, fie daer daer ftaet liec

fwarc in't wit , weeft nu ten miniten geruit.

M.G. Ickfal my wel wreecken, Le maraud
j,

gaet flechts voort Ventre de
Pa/q. ï n uwen Monfr d'Aubrun maeckt het

langer niet dat deugt. Men heeft mydaer fija

Oratie toegefondcn , daer niet weynigh op te

Critizcren valt. Voornamentlijck lacchenfe ge-

weldig met dat geene daer hy fcy t- N'ont vos Ar~
mes j eHes pas combatu deux fots celles des Tu^cs en

Hongarie ^ en Candie. EUes ont Jauvé PErnpire

d'Allemagne
,
par la defaite fi celebre des troupes

Oitomannes , aupajjage de la Riviere de Raab , (^

elles ont procur/par leur reftftence gevereufe en Can-

die une paix avantageufè a Ia Republique de Ventje.

Hebben uwe Wapenen niet tot tweemalen toe

,

die van de Turken in Hongaryen, en inCandie
beftoockt. Sy hebben het Duytfche Keyfer-
rijck , door die vermaerde nederlaegh der Otto-
mannifche Troupen op de pafïagie van de
Stroom by Raab bewaert. En dcfe hebben door
hun edelmoedige tegenftandt , in Candie een

voordeelige
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voordeelige Vrede voor de Staet van Venetië

vdrworven. En feggen dat daer qualijck een
wacr vvoordt in te vinden is , dewijl het Keyfer-

rijck meer reden heeft fich over dien onderftant,

dat de Franfchen in Honganen hebben ghe-

bracht , heeft te beklagen , als te bedancken,'
dewijl men naderhandt de laft die uwe Maje-*

fteyt aenColigny, van raaer in ichijntedoen,

jilaerlijck uytgevonden heeft. Njen mcfl oock
geen kennilïè van de Franlche Intrigues met
dien Landtaert , en het geweldigh Franfch geit

dat daer om gegaen is , oock van de oor/pongh
van die t'fameniweeringh en berot r^en , die Na-
dafti, Zerini, Frangepani en andere den hals ge-

koft hebben , niet weten , om te gelooven , dat

den Biflchop de waerhcydt fpreeckt. Sy fe«gea.

rondt uyt dat de Franlche Troupen ghedient.

hebben , om Duytflandt in vyer rè fetten , dat

gefchapen flondt al des Keyfers Erfelanden te

vernielen, fy ontkennen nier datfe wel geftreden

hebben , maer ftellen de fchadelijcke gevolgen
alleen igh voor.

Soo veel feggenfc hebben fich de Venetiancn
oock van de Franfche Hulp- troupen te bedanc-
kcn j al leyt Vaubrun dat de felvc een voordce-
lige Vrede voor de Stadt van Venetië verwor-
ven hebben. Sy heeft feggcnfe foo veel jaren

achtereen dien Oorlog met de Üttomannifche
Poort onderhouden , Tonder Vranckrijck j wel
is waer dat het de belegerde een groote vreught
en vertrooftinge gaf , fulck een aenfienlijckc

Vloot tot hun hulp voorde Stadt te fien , en fy

füuden oock reden ghehadt hebben , fich met
crnft te verblijden , indien het gevolg met hun-
ne hoop was over een gekomen , maer het fchie-

lijck vertrécken , om niet te Teggen het vluchten

der Franfchen , had de mocdt der arme Can-
R 3 diotten
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diotten , weer foo veel te lager nedergeworpen
,

als dt verwachtinge de felve verhefc had. Sy fe^-

gen rondt uyt, en die willen her oock wel w^:-
ten , dat delchrick foodanigh onder de Franfche
Auxiliarengemichdght hadde , dat noch belof-
ten van vergeldingc , noch het voorbeeldt van
alde andere Hulp hwnden , noch de yverige en
ernftige ghebeden van cenigc Hoofden , noch
het Volck , noch hunne O/erften hebben kon-
nen te rugge houden , van fich foo haeftigh ak
©ffc gejaeght waren in tefcliepen , en hol over
bol weer na huys te loopen , latende de Repu-
blijck, en al de andere Hulp-troupen wel Üecht
op hunnen Neus kijcken. Is dat feggenfe een
voordeelige Vrede verwerven , foo verftaen iy

het niet.

Soo veel hebbenfe oock te feggen , op die

VöOrfteliinge , ^e Ion a ven Ja\Ma\eJée aujji toji

a la teüede fes A/mees en flandres , fairejuftice a

eBe Mefme , ^ fe rendre maifire des Efiats qiti

apparteno'tent a la Reyne-, parletiltre de Devolu-
t/09. Dat men mede Jao haeftjipi Maje/leyt aen het

hqoft vanftjn Heyrlegers in Nederlandt heeft gefien ,

om /iehfelven recht te iosn , enjkh J^ieefler van de

Staten en Ltanden te maken , die onder den Tijtel

'vaH Devolutie en erfdeel y de Koninginne toebehno-

ie/t. Sy lacchen Aubrun hier vv-el lecJijck uyt ;, en
wijfen hem,wdr de Bouclier d'Eflat^ de yuftice , na

La Verite dpftnduj en fadvocat Condamné-, en ande-

re dicrgclijke ftucken, om met Monfr. d'Aubery
daer fijn buyk vol aen te kauwen.Sy feggcn recht

uyt , dat het Godt alleen is , die üch felven recht

magh doen hebben , en dat dat recht dat fich

fiin Mijefteyt doet hebben, als noch fijn eygcn
Onderdanen tegen de borft is , daf^er wel geen

gekochte penningen ontbroken hebben, om de-

iè wij fe van doen te rechtvcerdigen j maer op
gronden >
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gronden , die het gewelde voor gerechtigheydt
willen doen door gaen , en vaft Itellen , dat de
Wetten geen beter uytleggiöge konnen hebben,
aL' die van de Wapenen , oock dat men met de-
fclve raagh fpotten en Railleren , ghelijck Pom-
oeius met de Mamertijncn

, gcdacn heeft , en fle

eggen y dat'er geen Wenen zijn voor die gene,
die het felve Swaerdt op de zijde dragen. Dat de
Eeden. die tot vaft-flellingc van de Vrede , ruf-

fchen de twee Kroonen, macr alleen by wijfe

van Ceremoniën en plechtigheden ghedaen en
af-gelcght zijn. Vm hier over makenfe reflexie

,

op het geen in de Pyreiieen ghefchiedt is , dat

Philippus de Vierde, befweerende de Vrede op
het Euaiigelie , dien Eedt, met alle vertoonin-

gen, en eerhieuigheydt, vaneeren trouw ge-

daen heeft. Maer dat uwe Majefteyt , dacrfof?»

vaerdigh overliep , dat de Koningh van Span-

oien , niet eens wifl, dat de felve ghefwooren

had , en dat'er Franfchen glicvonden worden ,

die ibo rcuckclcos zijn , te feggcn : Dat de Ko-
ningh wel reden hadd, iich daer omtrent te ver-

fchoonen, ghelijck een die men alrecdts trouw

en woordt-breucke verweten hadde , doende

hem als feggt;.

2^0» ego juravi /egj ]ura?itia 'verka.

lek hcbbc niet gefwoorcn , maer alleen de

fwerende woorden gclefen.

Sy ftooten lich oock feer aen de woorden van
denBiflchop. ^efouKoy ^ peut jetter y quand

illuy plaïft Jes nrmees dan les 'E^ats de fa voijins.

Dat de Koningh als het hem beiieft , fijn Óor-
loghs-macht in de Staten en Landen van fijn Ge~
bueren kan werpen. En /eggen dat m.en ruct

kam voort-brcngen , dar meer na de betrachting

«van een algemeenc Oppci hocfdigheyt fmiaeckt

,
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en dat dat geen betamelijcke LefTe voor een
Eertbbiflchop is. Geiijck oock , dat hy leght

,

L.es Armee: avancées ^ il y apeu de temps , au mi-
t'teu de l^Italië

,
pour la defence , des prarogatinjes

,

de la couronne. Siende wel dat hy daer fpreeckc

van die Roonifche onluil , daer dat Traöaet en
onderhandelingh van Pifa , op gevolght is , en
halen op dat het onbetamclijck Zy , dat de oudt-

fte Soonvande Kerck 5 Wetten aen fijn heyli-

ge Vader ftelt , hem de difordre en ongebon-
dentheydt der Corfen te lafte leght , en dvvinght
die fchandige Pyramide, tot herftellingh van
de Franfche eer qnafi^ maer tot verachtinge van
het Room fchel Jeyligdom , op te rechten.

Sy hebben oock veel over defe woorden re

critizeren. ^e Ie Roy a regagnétout Ie Roynume
d'AvflraJie, Dat de Koningh hetgantfche Ko-
ninckrijck van Auftrafie weder gewonnen heeft.

En toonen , dat fich defen Man groffelijck bc-
drieght, want meenende daer mede Lotharin-
gen en Elfas , feggenfe , dat Aubrun eens mocfl
fien wat onderfcheydt daer zy , tufTchen een be-

fittinge of ufurpatie; van dewelcke het eerfte

voor af fielt , een wettige Tijtel , of ten min-
flen een prefcriptie , die geen ghebreeckige be-

ginfelen heeft ^ maer dit laetfte het ftrijdige , en
dat men niet feggen kan dat die bcfic en pofli-

dcert , die fich met gheweldt Meefler van eens

anders goet gemaeckt heeft, geiijck u Majefteyt

fou gedaen hebben , drijvende den Hartogh Ca-
rel uyt fijn Landt , die nu wel te pas in de Ba-

ftillefuu fitten kijcken, indien fijn gcluck hem
niet had laten ontvluchten. Elfas aengaende,daer

van bekennen fy wel dat hem by de vredehan-
delingh van Munfter ceffie is gedaen , maer
willen oock wel weten , dat de thien Steden

,

daerom evenwel niet on^er de Souvérainiteyt

CE.

BO^BBfi
_ _ . ^ s-ar-
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en Opperheerfch'appy van Vranckrijck zijn ge-

bracht; alsdievrye Steden, en van het Kcy-
fer-rijckaf-hangendczijn. Vandefwee Keurvor-'

ft671 , die ftjn Majefteyt tegen hunne Vyanden fou
hebben verdedight , ge/iick hyjsgt , deux E/eéïeurs

Eccleftaftiques de l* Empire , w'ont ilspas eftéjècou-

rus , Contre leurs Enrtemis , par une Generofite , qtii

9i'a poiuél d'Exempk. Zijn twee geeftelijcke

Keurvorften van het Rijck , niet door een on-
wedergadehjcke Edelmocdigheydt , tcgens hun
Vyanden geholpen , menende Mcnrs en Keu-
len. Seggenfe dat het wel waer is dat fijn Maje-
fleyt d^eerfte aen Erford geholpen heeft , maer
met wat recht of niet , dat latenfe daer. Maer
omtrent Keulen feggenfe , dat fijn Majefteyt die

door fijn beloften van hem Rijnberck te doen
hebben , en den loofcn handel van den Biflchop

van Straets-burgh > en Vorft Wilhem Furften-

bergers wel heeft opgemaeckt , oock Rijnbcrk
heeft doen hebben , maer Bon en andere plact-

fen daer voor , bcncffens de goede wille van het

Rijck ten deelen doen vcrliefen. Latende hem
cum fóciis in den peeckel fteecken , foo dat fich

de felve , over óe(Q odelmoedigheydt en fijn

Volcknoch minder te bedancken hebben. Op
de overwinninge , die hy fegt en op de Hollan-

ders , van uwe Majefteyt behaelt te zijn , heb-

benfe mede veel te fchrollen , feggende dat de
nabuerige Staten , die daer de pafTagie en door-

gangh toe verleent hebben , daer noch wel ge-

voeiigh van xijn , zijnde het Landt van Gulick,

Keulen , Luyck en Kleef voor een goet ghe-

deelt, beneffens dat van Munfter , daer door
genoeghfaem bedorven , en wat <le Provintien

aengaet , dit fijn Majefteyt o;verwonnen heeft

,

die noemenlc , malitieufelijck een vomitorium,
S en
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en hetgchcelé vverck een ongercchtige OppreP
fie , dervende daer noch wel mede Railleiren ,

en leggen, datdeFranfchen/W/ reduit areendre

gorge dè ce <juils out trop avidement engloutjs heb-

ben moeten weder overgeven , het geen fy al te

haeftig ingeflickt hadden , en duyfent lulck;e re-

fiexien meer.

Al dk hebbe ick uwe Majefteyt wel will.en te

Tcennen geven , om te toonen voor-eerfl j de

onfekerheydt der mcnfchelijcke dingen , en fe-

kerhqydtvan de Hemelfchebefteliingen, vol-

gens dcwelcke de Staten en Kroonen beftierc

worden. De Démarches die door uwe Dienaren

2,ijnbegaen. Hoe het werck , ind'andere We-
reldt heel anders , als in die wordt verflaen en

opgenomen , en dat men in defe quartiere n een

heel ander gevoelen van de ware deught heeft

,

als daer boven , voorts dat uw iMajeftey t o^ be-

haeghlijcker voor dt Menfchen , gelicvet hem ,

behoorde te doen , of fich van beter en getrou-

wer Bedienaers fcn Schrijvers te voorficn. Die

niet door hun Hechte verdedigingen , een flech-

te faeck dimmer maken , en voegen daer noch

dit by , indien deöngeruftheydt der Franfchen

geen vrede no'ch ftil'hëydt wil of kan toelaten ,

dat het geerifints nodig is dèChrillenheydf door

den Türck te beoorlogen , maer dat lièt veel be-

ter en geïadcner (ónder u Majefteytsgóct vin-

den) waer, door deChriftenheyd'tdeh alj^eme-

men Vyandt te beoorlogen, en nch felven meer,

flls hondert Kroonen van een Kroohcloos Au-

ftrafic , en benefFëns die dé Keyferlijcke Dia-

denv: van het Oóften op het hooft te icrten

,

ghelijfk uwe Doorluchtige Voorfaten ,behalven

die van Vranckrijck , de Keyferlijcke van het

Weften foo glorieuflijck gedragen hebben ;
ge-

1'J.ck



X

De Franjehe Mercurïus. i6j

iijck u KonincklijckeMajeftcyc het felve boven
Hüle Monarchen overv/aerdigh is.

Uwe MajeJ^eytf

Onderdanighfte en gehdorfaemfte Dienaer

JULIUS MAZARINUS.

Merc. Dat gaetal wel met dien Brief, maeckc
men üilckc dingen tot Venetië , ick moende dat

men dat iilleenigh tot Rome konde doen , en
dat'er Pafquinodc Maecker van raoeft zijn.

P^f^. Vergeeft my dat Heer Mercurius, het

'is cnckel tranflaet , en ick hcb'er niet van het

hiijne toegedaen. Maet nu hadden wy unoch
te manen over fijne beloften van ons iets van die

af-keer der Engelfchen , en diergelijcken by te

brengen , en daer mede wilden wy het laten bc-

ruflen.

M.G. Onfen Broeder fal volgens fijn natuer-

iijcke belecftheydc , ons daer in gaerne te wille

zijn.

'Merc. Vergeeft my dat Heeren en Broeders

,

mijn mondt heeft defcn geheelen dagh qualijck

ilil geftaen ^ick ben al vermoeyt van praten , de
'faeck is cock van foo grootcn belangh niet , ick

had noch al meer belooft , maer wy fuUen toe

bet een en het ander een varfchen dagh nemen

,

Jck fie oock dat het Hof hier tegen den avondt al

groot wordt , wy mochten overhoort en mis-

duy t worden. My dunckt ick heb den mondt al

droogh gekout , en fou wel dorft beginnen te

krijgen.

M. G. Allons aUons dottca ê>cire mes Cameradêi

aUons*

E y N D E,
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