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HUGO     DE     GROOTS 
NEDERLANDTSCHE 

JAERBOEKEN EN 

HISTORIËN, 
Sedert  het  jaer   m  d  lv   tot  het  jaer   m  dc  ix; 

MET       DE 

BELEGERING     DER     STADT     GROL 

en  den  aenkleven  des  jaers    m  d  c  xxvii. 

Als  ook  het  Traclaet  van 

DE    BATAVISCHE    NU    HOLLANDTSCHE 

REPUBLYK  EN   DE  VRYE   ZEEVA£RT> 
MET    AENTEECKENINGEN: 

Voorts  met  het  Leven  des  Schrijvers ,  twee  volkomen  Regifters  ,  en  veele 
koopere  Platen  verciert. 

Alles  Vertaelt  door     JOAN      GORIS, 

t'  AMSTERDAM, 

Bydc  Weduwe  van  Joannes  van  Someren,  Abraham  Wolfgangk 
en  Hendrik   en  Dirk  Boom,  M  DC  LXXXI. 





AEN    ZYN   HOOGHEIT 

H    E    N    R    I    K 
C    A    S    I    M    I    R, 

DOOR      GODTS       GENADE 

VORST      VAN      NASSAU, 
GRAVE  VAN  CATZENELLEBOGEN,  VIAN- 
DEN  ,  DIEST,  SPIEGELBERG,  HEER  VAN 
BIELSTEIN,  BARON  VAN  LIESVELDT  ,  &c 
ERFSTADTHOUDER  EN  KAPITEIN  GENE- 
RAEL  VAN  FRIESLANDT:  STADTHOU- 
DER  EN  KAPITEIN  GENERAEL  VAN 

STADT  GROENIGEN,  OMMELANDEN  EN 
DRENTHE,    &c. 

Doorluchtige  Vorfi  en  Heer  e  > 

Elijk  de  Hiftorien  onder  alle  fchriften 
door  haere  nuttigheit  de  kroon  fpannen , 
wegens  het  onderwijs  dat  daar  in  fteekt  > 
tot  het  wettig  beftier  van  Landen  en  vol- 

ken ,  foo  is  'er  in  meenighte  van  jaeren 
geen  boek  van  die  foorte  gefchreven , 

dat  de  treffelijkheit  van  deze  Hiftorie ,  diewy,  uit  den 

Latijne  vertaelt,  in  't  licht  brengen,  magh  opweegen. 
Siet  men  op  den  Schrijver ,  alle  geleerden  erkennen  dat 

hywasd'eenigeFenix  der  geleer atheit  zijner  eeuwe,  het 
groote  wonder  vanHollandt ,  en  dat  de  naam  van  Hugo 
de  Groot  is  opgefteegen  boven  alle  lof:  ziet  men  op  de 
manier  van  fchrijven ,  niemandt  heeft  ooit  den  werelt- 
wijzen  Tacitus  in  de  Latijnfche  taele  gelukkiger  ge- 
volght ,  en  zoo  rijke  ftorTe  beknopter  voorgeftelt,  noch 
zijne  meening  klaerder  uitgedrukt  in  zulke  kortheit. 

Slaat  men  't  ooge  op  den  inhoudt ,  die  is  zoodaenig ,  dat alle 



alle  liefhebbers  der  vrye  Landen  zich  in  de  kenniffe  der 
zaeken,  daer  in  vervat ,  behoorden  te  oeffenen.  Hier. 

opent  zich  een  tooneel  van  den  oorlogh  by  den  Ne- 
derlandtfchen  Staat  voor  de  vryheit  gevoelt  ,  en  een 
Schoolevanallerley  ftaat  kunde  en  regeering.  Men  aan- 

fchout  'er  de  fchaaelijkheit  der  tyranny  met  de  herftel- 
ling  der  vryheit :  de  laegen  der  uitheemfche  ftaetzucht : 
de  dapperneit  en  wijsheit  der  Helden  ,  Regenten  en 

landtzaeten ,  die  't  geweldt  wederftonden ,  de  zwaerig- heden  doorworftelden ,  de  liften  te  leur  ftelden,  en  ein- 
delijk den  oorloogh  betoomden  en  de  vryheit  beveilig- 

den met  een  eerlijk  beftandt.  Dees  voortreffelijke  Hifto- 
rie ,  die  wy  nu  den  Nederlanderen  in  hunne  moedertaale 
mededeelen  ,  komt  nu  met  haeren  aenkleven  te  voor- 
fchijn,  verciert  met  den  doorluchtigen  naame  van  Uwe 
Vorftl.  Doorl.  Wy  konden  de  Hiftorie  vanden  oorlogh 
voor  de  vryheit  geenen  weerdiger  befchermer  opdrae- 
gen ,  dan  Uw  Vorftl.  Doorl. ,  een  van  de  voornaemfte 
Voorftanders  der  vryheit.  En  dat  te  meer ,  dewijl  Uw 
Vorftl.  Doorl.  onder  zijne  hooge  waerdigheden  ook 
het  Erfftadthouderfchap  bekleedt  over  een  Landtfchap 

't  welk  van  de  vryheit  zijnen  naam  ontleent,  ent' allen 
tijde  daer  voor  yverde.  Wy  verzoeken  ootmoediglijk 

dat  Uw  Vorftl.  Doorl.  dit  ons  doen  in  't  goede  neeme , 
en  bidden  Godt  Uw  Vorftelijke  perfoon  te  houden  in 
fijne  hoede,  tot  heil  der  vryeStaaten,  van  Uw  Vorftl. 
Doorl.  Stadthouderfchappen ,  en  der  gezaementlijke 
bontgenooten,  als  zijnde 

Doorluchtige  Vorft  en  Heere , 

Uw  HOOGHEITS 

Ootmoedige  dienaers 

Abraham  Wolfgangk, 
Hendrik    en   Dirk   Boom. 
Pieter  en  Abraham  van  Somerfm. 



BERICHT 

VAN       DEN       OVERSETTER 

AEN      DEN      LEÈSER. 

Belcheide  Leefer, 

E  gewoonte  van  u  met  een  'voorreden ,  om  den  ingangh  tot  dit 
|]  we)\  te  oopenen ,  aen  te  fpreelzen ,  hadt  my  by  naer  afgefchrikf 

een  ivoor dt  op  V  papier  tefieflen ,  dewijl  nogh  defchryver ,  nogh 
het  werl^  eemgh  beright  van  7iooden  hebben :  en  aengaende  de 

vertaelinghe  goedt  of  quaet  te  fpreel^en  my  niet  al  te  gevoegblij \dacht. 
De  Schrijver  felfs  heeft  door  de  weereldt ,  en  onder  onfe  Hollanders  voor- 
naementlijk^,  immers  de  gefontfte  en  braeffie  verbanden ,  dien  roem  ,  dat 
hem  met  weynigbe  en  flaeuwe  woorden  te  willen  afmaelen  mooghelijkji  wal- 

ghelijk^  waere  :  ook  geeven  'er  u  de  voorreeden  uyt  het  Latijn  ,  en  d'op- 
dragbten  uyt  het  Latijn  en  Frans  een  fcbets  van  ;  en  allerbejl  fijn  Ie  even 
overgefet  uyt  bet  Latijn ,  geftelt  voor  fijne  Godtsgeleerde  werken ,  ca  ver- 
ciert  met  de  getuygbenijfen  van  twee  Hooge  perfonaedjen.    Van  het  werl^ 
felve  beeft  de  geleertheit  reets  geoor  deelt,  en  hem  in  diefloffe  de  prijs  booven 
alle  andere  toegeweefen.  Eevenwel  om  IJ  E.  met  weymgh  woorden  ool^  in 
het  een  en  het  andere  te  voldoen ,  fal  ik^fègghe?i ,  dat  de  reeden  die  my  beeft 
bewoogben  om  u  eendervoomaemfte  vrugbten  des  menfchelijl^en  leevens 
in  de  weereldt ,  de  kenmffe  Jij  nes  eyghenen  Vaederlandts  en  haer  we  e  der - 
vaeren ,  meede  te  deelen ,  is  infonderheit ,  naeft  mijne  eygbene  liefde  tot  dat 
voorwerp ,  geweeft  een  diepe  eerbiedigheyt  tot  den  Schrijver ,  en  mijne  ge- 
neeghenbeit  totu.   Om  die  uyt  te  drukken  heeft  mijne  geneegenheit  en  gelee  - 

genbeitgeen  heerlijker  flojf e  linnen  vmden,  dan  'tgheen  het  doorlughtighfie 
verftandt  van  veele  eeuwen  aengaende  fijn  vaederlandt  den  geleerden  in 

hunne  taele  beeft  naegelaeten.  't  Werk  waer  van  ik_fpreekefijn  de  faerboe- ken  en  Hifiorien  der  Nederlandtfchefaeken ,  bet  belegb  van  Grol ,  door  den 
Doorlugbtigbfien  Prins  Erederik.  Henrik.  hooghloffel.  gedachtenis  in  den 
jaereióiy.  de  oudtheit  der  Batavifcbe  Republijl^e ,  en  de  vryeZeevaert 
des  He  er  en  Hugo  de  Groot :  een  Heer ,  wiens  bloot  en  naem  alle  befchaefde 
vernuften  onfès  vaederlandts  ,  alle  geoeffende  verftanden  der  Chriflen 
weereldt ,  jae  ool^daer  buyten ,  met  fuik, een  eerbiedigbeit  bevangen  beeft , 
dat  in  den  naem  van  Groot  onder  haer  is  opgeflooten  oude  en  doorl^neede 
geleerdtheit  :   Godtsgeleerde  waerheit  onder  de  hoogbfiverlichte  fielen : 
reghtsgeleerde  kenniffe  nevens ,  foo  niet  booven ,  de  meeji  ervaerene :  we- 
reldtkunde ,  befchaefde  letteren ,  voorts  alle  andere  weetenfchappen ,  die 
een  reghtfchaepe  fiel  boven  het  menfchelijke  ten  heemelplaetfen ,  liefde  tot 
Jijn  vaederlandt  en  landtsluyden  ten  feldtfaemen  voorbeelde.  Dien  naem 

is%)  E.  genoegh ,  en  onnut  meer  van  fijn  perfoon  te  ffreeken.  '4  Segb  dien 
#.  naem 



naem  om  %)  E.  te  doen  we  et  en  wat  ik  ugeeve ,  niet  meer ,  om  een  man,  oover 
mende  weereldt  verbaeftftaet,  met  geen  lofreeden  heneeden  fijnen  luyfter  te 
befwalken.  JVat  dit  werkder  Hiftorien  infigh  [elven  belanght ,  ik  bedriege 

my  voorde? ,  fooghj  'er ,  ne  evens  my ,  boovent  gheen  'er  de  Schrijvers  der 
oorlogen  onfes  vaederlandts  gemeen  is ,  niet  vindt  't  gheen  niemandt  van 
htm  allen  heeft ,  infonderheit  uyt  grondige  kenniffe  de  wijs  heit  van  een  man 
volmaektinftaetkunde,  düoorfaeken  en  reedenen  van  alle  beweeginghen , 
ooverlegh  der  gevolghen  met  defelve ,  lejfen  die  t  roer  van  den  Staet  Ie  er  en 

handelen -y  met  een  woordt  al't  gheen  een  regent  en  burger  fijnen  plight 
leert,  waer  van  byyemandt  anders  weynigh  te  vinden  ü,foo  men  uyt  fond  er  t 
de  Hifiorien  van  Everhar dt  van  Reydt ,  en  den  Ridder  Hooft ,  hooftwer- 
ken  onfes  vaederlandts ,  wien  de  naekpomelinghen  oover  hunnen  arbeidt 

eeuwigh  ver -plight  blijven.  Ditwerkdan,  Leefer ,  werdt  n  meedegedeelt 
om'er  ool^uw  voordeel  meede  te  doen,  en  de  vertaelinghe  geflelt  aen  u  oor- 

deel ,  gegrondt  op  de  befcheidenheit.  Op  dit  eene  kunt  ghy  gerufi  fijn , 

dat  "er  ten  uyt  er  ft  en  trouw gehandelt  is ,  engebruykt  alle  omfightigheit ,  die 
een  nueuwkeurighe  vertaelwgbe  vereyfcht.  Heeft  er  yemandt  door  voor- 

oordeel 't  befte  gevoelen  niet  van ,  om  het  quaet  gerughte  dat  mee  ft  alle  onfe 
Nederlandtfche  vertaelders ,  en  moogheïtjk.  niet  t'onreght ,  ïiaegaet ,  dien 
fegh  ikj  dat  ikjiogh  omfightigheit ,  nogh  arbeidt ,  nogh  koften  gefpaert  hebbe 
om  alles  nae  tefien,  Zoover  weeghen  en  bequaemelijk  uyt  te  drukken ,  heb  ik^t 
ergens  buyten  vermoeden ,  niet  te  wel  getroffen ,  men  houde  het  de  menfche- 
lijkefwafyieit ,  die  opfulkjen  werk  niet  kan  ingefpannen  fijn,  fonder  figh  hier 

ofdaer  te  vergrijpen,  ten  goede.  'Kfal  't  mooghelijkjer  fien  als  yemandt  an- 
ders. Dit  nogh ,  dat  het  niet  in  't  light  k^omt fonder  het  oordeel  van  luyden 

vanjbnderlinghe geleertheit  hier  en  elders,  waer  onder  een  Amfter  dammer , 

hekent  door  fijne  fchriften,  niet  de  minfte  is.  Immers  'tfy  hoe  't  wil,\heb  mijn 
finnelijkheit  gevolght  en  u  voordeel  gefoght :  't /al  my  genoeg})  fijn ,  foo  'er 
geen  lafter  van  kpome ,  't  gheen  ik  van  luyden  die  belijdenis  van  letter  oeffe- 
ninghen  en  geleertheit  doen  niet  verwaghte.  De  drieftukj<en  a  eb  ter  't  hooft- 
'werk.ftjn  'er  by  gevoeght,  om  onfe  Hollanders,  voomaementlijk  in  deefe 
tijden ,  die  te  doen  leefen ,  en  de  gronden  der  regeeringhe  te  beeter  in  te 

hoefemen.  Gebruykjwt  eene  en  't  andere  met  de  felfde  geneegenheit  als  het 
•n  wordt  opgedraeghen ,  en  vaer  wel. 

REGI- 



R      E      G      I      S      T 
DER 

R 

E      R 

N       T       E N. 

Ugo  de  Groot ,  voor  de  befchryvingv  an  fijn  leven. 1  O 
II.  I  Margareta  van  Ooftenrijk ,  Hertogin  van  Parma 
III.  BeeldtftorminginNederlandt. 
I V.  Ferdinand  Alvarez  van  Toledo ,  Hertogh  van  Alva. 
V.  Het  innemen  van  den  Briel. 
VI.  MoorttotNaerden. 

VII.  HetbeleglivanHaerlem. 
VIII.  Don  Louis  de  Requefens. 
IX.  De  belegering  van  Alkmaer. 
X.  Het  ontfet  van  Leyden. 
XI.  Matthias,  Aerts-Hertogh  van  Ooftenrijk* 
XII.  Alexander  Farnefè ,  Prins  van  Parma. 
XIII.  Francois,  Hertogh  van  Anjou. 

XIV.  't  Ontfet  van  Camerijk  door  Anjou. 
XV.  Aenflagh  van  Anjou  op  Antwerpen. 
XVI.  Wilhem,  Prins  van  Oranje. 
XVII.  Het  doorfchieten  van  Priris  Wilhem  tot  Delft. 
XVIII.  Des  felfs  Grafftede.. 

XIX.  Philips ,  Grave  van  Hohenlo. 
XX.  Brugh  van  Parma  voor  Antwerpen. 
XXI.  De  Heer  van  Aldegonde. 
XXII.  De  Belegering  van  Antwerpen. 
XXIII.  Robbert  Dudley ,  Graef  van  Lycefter. 
XXIV.  De  ftadt  Graeve ,  door  Parma  belegert. 
XXV.  Johan  van  Oldenbarnevelt. 

XXVI .  't  Innemen  van  Breda. 
XXVII.  Erneftus,  Aerts-Hertogh  van  Ooftenrijk, 
XXVIII.  Belegering  van  Groningen. 

XXIX.  Toght  der  Hollanders  na  't  Noorden. 
XXX.  Slagh  by  Turnhout. 
XXXI.  Hoey  door  lift  ingenomen. 
XXXII.  Walvifch  geftrant by  Schevelingen. 
XXXIII.  Philips  de  twede ,  Koningvan  Spanjen. 
XXXIV.  Bommel  belegert  en  geredt. 
XXXV.  Albertus ,  Aerts-Hertogh  van  Ooftenrijk. 
XXXVI.  Ifabella  Clara  Eugenia. 
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XXXVII.  Maurits,  Prins  van  Oranje. 
XXXVIII.  Slach  in  Vlaenderen ,  in  twee  Platen. 

XXXIX.  Spinolaes  Galeyen  overfèylt. 
XL.  Ambrofïus  Spinola. 
XLL  Belegering  van  Ooflende. 
XLIL  Slach  by  Gibralter. 

In  de  belegering  'van  Grol. 
XLIII.        Fredrik  Hendrik ,  Prins  van  Oranje. 
XLIV.        Belegering  der  ftadt  Grol. 

XLV.  Schanfèn  in  't  belegh  gebruikt. 
XLVI.        Hendrik  ,  Grave  van  den  Berge. 
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VE     RTAELING 
VAN      DE 

OPDRACHT 
VAN 

CORNELIS    EN    PIETER    DE   GRÖOTj 

Geftelt  voor  den  Latijnfchen  en  Franfchen  Druk. 

Aen  de 

EE DELE    GRO OTMO OG EN D E     HEÉREN, 

MYNE     HEEREN 

D     Ë        S 

HOLLANDT 

T     A     E     f     E     N 
VAN 

EN     WESTVRIESLAND  f. 

Eedele  Grootmoogende  Heeren : 

Iemandt  is  onder  U,die  twijfelt,  dat,onder  alle  foorten 
van  Gefchriften  de  Hiftorie  de  voorrangh  toekoomt ; 
niemandt,  die  figh  niet  verheughe  daer  in  dedeugh- 
den  der  fijner  uy  tgedrukt  te  fien  ;  niemandt ,  die  niet 

geerne  faeghe  dat  t'eenighen  daeghe  de  fijne  daer  iri 
geroemt  wierden.  Sy  is  voorwaer  diegene,  welcké 
het  Hooft  der  Roomfche  Welfpreekenheit  met  ree- 

den een  getuyghe  der  oudtheit,  het  licht  der  waerheit, 
de  befte  Meefterfche  des  menfchelijken  leevens  genoemt  heeft.  En  de 
eerfte  der  Veldtheeren,  niet  alleen  van  fijne,  maer  ook  van  alle  Eeuwen 

heeft,  fbo  niet  grooter,  immers  billijker  roem  behaelt  in 't  beichryven 
fijner  daeden,  dan  in'tuytvoeren  derielver.  En  noghtans  is  t  eehemael 
ièeker,  dat  daer  uyt  niet  meer  glorie  voor  haeren  Schryver,  als  vrught 
voor  den  Leefer  is  te  vinden.  Overfulx  is  haere  kennifïe  den  genen  dié 
buy  ten  bewindt  is  dieniligh,  een  Regent  ten  hooghften  noodtfaekelijk. 

't  Is  te  verwonderen  hoe  groote  getuyghenilTen  hier  van ,  hoe  feer  oover= 
eenkoomende  met  hunne  ervaerenheit ,  hoe  weerdigh  om  van  andere  ge-= 
volght  te  worden,  infonderheitde  Griexe  Veldtooverften,  onderfchraeght 
door  dit  behulpmiddel,  gegeeven  hebben  :  welker  voorbeelden  de  Ro- 
meynen ,  wel  eer  de  dapperfte  Mannen  des  gantfchen  Aerdtboodems ,  ge- 
volght  zijnde,  ook  felfs  allen  Volken  ten  voorbeelde  geweeftzijn  :  tot 

dat  d'onweetenheit  door  de  letteren  verjaeght,  en  te  gelijk  met  de  kenriifte 
van  faeken  de  gloryfught  verfpreidt  zijnde ,  by  nae  geerie  Natie  onkuri- digh 

*  * 



OPDRAGHT. 

digh  der  Vreede-konftcn ,  geene  der  Oorloghs-deughden  gebleeven zijn. 
Ons  Hollandt  voor\vaer,or  liever  het  Uwe,Eedele  Grootmogende  Heeren, 
heeft  in  dien  oorlogh,  welken  het  ooverde  feventigh  jaeren  ,  met  een  won- 
dre verwiffelingh  van  gevallen  heeft  fleepende  gehouden,  (wantlèlfsde 
twaelf  jaren  Beftants  hebben  niet  anders  dan  de  waepenen  ten  deelen  in 
naebuerighe,  ten  deelen  in  verre  geleeghene  gewcften  oovergebraght,)  de 
gemoederen  der  gener,  die  wijfTelijk  van  laekenoordeelen,  dier  wijfe  tot 
figli gewent,  dat  eenighe  van verlcheyde Natiën ,  en  felfs  doorluchtere , 
Franlchen ,  Spanjaerts ,  Italiaenen ,  Kardinaelen  ,  Hartoghen ,  en  andere , 

die  by  nae  niet  te  tellen  zijn ,  figh  niet  vernoeghende  daer  in  tecgenwoor- 
digh  ge  weeft  te  zijn ,  en  in  lommighe  ook  bcwint  gehad  t  te  hebben ,  ook 
uy t  de  bcfchrijvinghe  desfelfs  figh  eenen  naem gcfbcht  hebben.  En  feekcr 

niet  t'onreght.  Want  wat  is 'er  wonderlijker,  alsdatvolken,  welker  hert, 
beminnende  de  ruft  en  den  Koophandel ,  de  meefte  Natiën ,  en  wel  aller- 
meeft  de  Spanjaerts,  den  naem  van  een  vadfigen  aerdt  gaeven,  figh  hebben 
derren  opftellen  teegen  eene  Mogenhcit ,  die  allen  Koningen  vervaerlijk 
was  :  dat  die  hunne  Vryheit,  hen  door  geweldt  ontrooft,  door  waepenen, 
Verbonden,  en  eyndelijk  ook  door  handelingh  metde  vyandtfelveher- 
ftelt  hebben  :  jae  dat  die  daerenbooven  Spanjen  fclve  den  oorlogh  op  fi  j- 
nenboodemgebraght,  denfelfden  tot  in  bcyde  de  Indien,  en  die  nieuwe 

Wereldt ,  welke  niet  dan  om  d'oude  de  ilaverny  e  op  den  nek  te  leggen  ont- 
dekt ,  en  uyt  de  duyfternis  van  foo  veele  Eeuwen  opgcdolven  Tcheen  te 

weefen ,  voortgelet  hebben.  Envoorwaer  't  kan  zijn,  datKonftenom 
veldtflaeghen  te  leeveren  van  elders  beeter  geleert  worden  :  maer  geene 

Hiftorien  zijn  'er ,  die  of  meerdere  of  beetere  leffen  om  ter  Zee  te  llaen , 
om  Steeden  te  beleegheren  en  te  verdaedigen  gegeven  hebben.  Weshal- 
ven  onlen  Vaeder  met  reeden  gelooft  heeft ,  dat  hy ,  zijnde  felfs  een  Hol- 

lander gebooren  ,  eneentijdtlangh  ook  ten  deelen  in't  bewindtder  Re- 
geeringhe  geweeft ,  met  al  't  gheen  voor  een  gedeelte  uyt  de  Regifters  van 
den  Staet ,  voor  een  gedeelte  uyt  het  verhael  der  gener ,  die  in  de  meefte 

faeken  tegenwoordigh  geweeft  waercn ,  t' fijner  kennifTe  heeft  konnen  koo- 
men,  te  verfaemelen  ,  en  in  Jaerboeken  en  Hiftorien  gefchikt  in  't  licht  te 
geeven,  een  werk  lbude  doen  ,  dat  nogh  fijnen  Vaederlande  tot  geringhen 
luyfter,  nogh  voor  hem  londer  glorie,  nogh  voor  de  naekoomelinghen 
londer  vrucht  zijn  lbude.  Gelijk  wy  ook  vertrouwen,  dat  Uwe  Eedele 

Grootmoogende  niet  onaengenaem  lal  zijn ,  lbowy,  't  gheen  gcloofelijk 
is ,  dat  den  Schryver  felve  lbude  gedaen  hebben ,  ten  waere  hem  het  noodt- 

lot  daer  in  hadt  verhindert,  dit  werk,  begonnen  onder  Uw'  beleydt ,  behel- 
fende  voornaementlijk  de  heerlijke  dacden  van  Uwe  Republijk ,  ook  Uwe 

Eedele  Grootmoogenthccden  opdraghen.  Daer  in  fult  Ghy  fien  een  dap- 
perheit ,  niet  van  volken  die  U  onbekent  zijn ,  maer  van  Uwe  Vooroude- 

ren, waervoor  al  de  wcercldt  moetverbaeftftaen,  in  d'eene  endandere 
foorte,  tot  befcherminghe  van  Handtveften  en  Vryheit  ;  een  d apperhcit, 

die, 
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die,  te  koft  geleght  aen  foo  groot  een  goedt,  wecrdigh  is,  foo  yets ,  dëhfëlfj 
den  welverdienden  loon  haerer  ftandtvaftigheit  in  langhe  voorfpoedt  té 
genieten.   Ghy  fult  allerweeghen  fieii  een  getrouw  oordeel  des  Schry  vers, 
dat  nogli  door  haet  nogh  door  liefde  is  bedorven ,  en  een  hart  foo  genee- 
ghen  tot  den  welverdienden  lof  des  Huys  van  Naffau ,  en  infonderheit 

van  Prins  Maurits ,  dat  het  Üght  is  t'oovertuyghen  de  dwaelinghe  der  ge- 
ner,  die  tot  nogh  toe  ingenoomen  met  valfche  meeninghen ,  al  'tgheen 
waer  in  hy  wel  eer  in  gevoelen  van  den  gelêyden  Prins  noodtfaekelijk 
heeft  moeten  verfchillen ,  een  andere  dan  een  wettelijke  oorfaek  hebben 
toegelchreven.     Ghy  fult  fien  een  ftantvaftighe  liefde  deslèlven  tot  fijn 
Vaederlandt ,  welke  nogh  de  d warsdriften  der  tijden ,  nogh  fijner  vyanden 
gekreukt  hebben,  maer  lbodanigh  eene,  die  hem  tot  den  uyterften  aedem- 
toght  is  bygebleeven ,  hoedaenighe  wy  meenen  dat  buy  ten  afgunft  kan  ge- 
wenlcht  worden  ,  dat  nogh  de  vryheit  magh  gebrek  hebben,  nogh  de 
noodtfaekelijkheit  vereyffchen.      De  Groote  Goede  Godt,  diedeefe  foo 
bloeyende  Republijk,  uyt  die  hoopeloofêbeginfelen ,  heeft  opgereght , 
geeve,  Eedele  Grootmooghende  Heeren  j  dat  Ghy  defelfde  in  alle  een- 
draght  en  reghtveerdigheit  met  foo  groot  een  feeghen  mooght  beif  ieren  * 
dat  alle  ingefèetenen  gevoelen ,  alle  uytlanders  bekennen ,  dat  die  voor- 
fpoedt  niet  en  is  een  vrught  des  wifTelvallighen  gelux ,  maer  een  bewijs  der 
Goddelijke  goedertierenheit ,  welcke  de  rechtveerdighe  faeke  altoos  be- 
gunftight. 

OPDRACHT 
VAN 

DEN    HEER    JOAN    BLAEU, 
Voor  den  Franfchen  Druk. 

Aen  de 

EEDELE    GROOTMOOGENDE    HEEREN, 
MYNE     HEEREN 

DE        STAETEN 
VAN 

HOLLANDT    EN    WESTVRIESLAND  T. 

Eedele  Grootmooghende  Heeren: 

Ie  van  oordeel  geweeft  zijn,  dat  deHiftorie  niet  behoorde  ge- 
Ijjfchreven  te  worden,  als  door  Mannen ,  die  denRaedt  tot  foo 
|  hoogh  een  werk  foude  bequaem  oordeelen ,  hebben  te  kennen 

gegeeven ,  dat  'er  yets  heylighs  in  fchriften  van  die  natuere  is  , 
welke  ontheylight  wordt  onder  de  handen  der  genei* ,  die  alleen  door  be- 
weegingh  van  eyghen  belangh ,  fonder  eenigh  wettelijk  beroep ,  figh  daer 

**  z  toe 
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toe  begeeven.     Sy  wiften ,  dat  het  onmooghelijk  is ,  den  naerkoomelin- 
ghen  een  beftendighc  en  welgegronde  waerheit  oover  te  laeten,ibo  die  niet 

gehaelt  is  uyt  de  (lukken  van  Staet  en  's  Landts  Regifters ,  en  hoe  befwaer- 
lijk  een  werk  het  is,die  te  weeten,  foo,die  iigh  met  ichry  ven  wil  bemoeyen, 
niet  en  heeft  een  volkoome  kennis  van  iaeken.      De  Schryver  ,  wiens 
werk ,  uytgegeeven  nae  fijne  doodt ,  Uwe  Eedele  Grootmooghenthecden 
voor  eenighe  jaeren  geleeden  was  opgedraeghen ,  is  al  van  fijne  eerfte 
jeughtaf  opgevoedt  geweeft  onder  het  beftier  van  een  derwijfte  en  be- 
quaemfte  Mannen  van  deefen  Staet,  en  hy  heeft  hem  gevolght  in  verfchey- 

de  gewichtighe  Geiantfchappen ,  alwaer  hy  heeft  ingefooghen  d'eerfte  be- 
ginielen  van  die  hooghe  wijsheit,  welke  hem  heeft  gemaekt  tot  een  Won- 

derwerk van  deefe  Eeuwe, gelijk  fijne  uy tfteekende  geleertheit  hem  feedert 
dien  tijdt  maekte  het  voorwerp  van  de  verwonderingh  des  grootften  Ko- 
ïiinghs  der  Chriftcnheit.      Naederhandt  is  hy  vervolghens  beroepen  ge- 
weeft  tot  de  fwaerwightighfte  Bedieninghen  van  deefe  Provintie ,  in  welke 

hy  een  goedt  gedeelte  aen  haere  Staets-faeken  gehadt  heeft ,  en  de  gelee- 
genheit  om  tot  in  haere  grootfte  geheymen  door  te  dringhen.     Niemandt 

is 'er  die  niet  weet,  by  wat  voorval  de  Kroon  Sweeden  hem  heeft  konnen 
gebruyken  tot  haeren  dienft  in  Vrankrijk,  en  met  hoe  groot  eenbequaem- 
heit  hy  figh  hebbe  gequeeten  in  de  plighten  desfelven  Gefantfchaps  by  fbo 
grooten  Koningh ,  en  by  den  grootften  Bewintsman  van  Staet ,  die  men  in 
veele  Eeuwen  herwaerts  in  eenighe n  Raedt  gefien  heeft.     In  voeghe  men 
niet  en  moet  twijfelen,  of  hy  en  hebbe  nae  dit  alles  gehadt  alle  de  ver- 
eyfchte  hoedanigheeden ,  om  een  Hiftorie ,  en  wel  infbnderheit  diefijnes 
Vaderlandts ,  te  befchryven.    Ik  Ipreeke ,  Mijne  Heeren ,  van  dat  gedeel- 

te der  Hiftorie  deefer  Nederlanden,  't  welk  dedoorlughtighfte  Pennen  van 
alle  Natiën  in  Europa  heeft  werk  verfchaft,  en  't  welk  vertoont  de  oorlo- 

ghen die  deefe  Vereenigh.de  Provintien  hebben  uytgeftaen  teegen  eene 
Moghenheit,  dat  pas  de  ontfagghelijxte  des  geheelcn  Aerdtboodems ,  om 
af  te  fchudden  het  jok  eener  uy  theemfche  dwinghelandy ,  die  geene  mid- 

delen van  eenuyterfte  geweldt  liet  onverfocht,  omd'oude  Vryheit,  die 
deefe  Landen  onder  hunne  eerfte  Prinfen  hadden  genooten,  t'onderdruk- 
ken.    Den  Heer  de  Groot ,  Mijne  Heeren ,  heeft  in  fijn  leeven  neevens  U 
gearbeidt  tot  vaftftellingh  van  dceCc  dierbacre  Vryheit ,  en  is  al  vry  geluk- 

kigh  geweeft  in  d'Oppermoogenheit  deefer  Provintie  in 't  befbnder  met 
luyfter  op  te  beuren.     Maer  'tgheen  in  hem  allermecft  te  verwonderen 
ftaet  is,  dat  nogh  fijne  geduerighe  beefigheeden  ten  dienfte  van  't  Gemeen, 
nogh  d'ongenaedighe  dwarsdriften  des  gevals,  die  hem  met  alle  groote 
Mannen ,  waer  in  een  uy  tfteekende  deught  figh  heeft  gehuysveft ,  zijn  ge- 

meen geweeft,  hem  niet  hebben  konnen  wederhouden  van  in 't  licht  te 
geeven  Werken ,  die  allcrwecghcn  doen  blijken  fijne  diepe  en  onuytputte- 
lijke  geleertheit ,  fijn  net  en  bondigh  oordeel,  en  de  meeft  doordringhende 
fchranderheit  van  Geeft,  die  men  oy  t  in  eenigh  menfch  gefien  heeft ,  maer 

booven 
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boeven  al  een  ftantvaftighe  liefde  tot  fijn  Vaederlandt,  een  onkreukbaerèn 

yver  tot  haere  welvaert.    't  Is  onnoodigh ,  dat  ik  hier  fpreeke  van  d'andere 
Boeken,  die  hy  gefchreeven heeft  in  alle  Taelcn  en  Weetenfchappen ; 
Maer  ik  vinde  my  verplight  een  woordt  te  fpreeken  ten  opficht  van  de  Hi- 

ftorie ,  die  hy  heeft  belchreeven  van  de  Beroerten  en  d'Oorloghen  van 
van  deefê  Provintien.     Sy  is  in  't  licht  gegeeven  nae  een  oneyndigh  getal 
andere ,  en  't  fchijnt  datfe  niet  vroegher  aen  den  dagh  gekoomen  is ,  als  om 
uyt  te  wiffchen  alle  de  eere  en  achtbaerheit ,  die  degeleertfte  Mannen  voor 
deefen  hadden  verkreeghen.     Ik  derf  fegghen ,  dat ,  uy  tgefondert  eenen 
Conneftagio,  niet  een  uy  tlander  fonder  fught  gefchreeven  heeft.    Eenighe 
hebben  den  ftaetonferfaeken  niet  leeren  kennen  dan  van  onfe  vyanden; 
en  andere  hebben  fich  vernoeght  hunne  Boeken  op  te  vullen  metbefbn- 
derheeden  van  Beleegeringhen  en  Veldtflaeghen ,  die  niet  anders  dan  een 
geringh  gedeelte  der  Hiftorie  maeken.      Ik  kan  hier  by  voeghen  ,  Mijne 
Heeren,  dat  onder  alle  diefe  befchreeven  hebben ,  felfs  onder  ons,  {eer  wey- 
nighe  gevonden  worden ,  die  geweeten  hebben ,  hoe  men  een  Hiftorie 
behoort  te  fchryven.     Ik  ben  niet  bevreeft ,  dat  men  fulx  kan  fegghen 
van  onfen  Grooten  Man ,  noch  ten  opficht  van  fijne  fydigheit,  noch  ten 
aenfien  van  fijne  onbequaemheit.     De  vyanden  vanden  Staet  vinden  in 
hem,  dat  hyhaer  recht  doet,  en  fijne  befondere  vyanden  felve  zijn  ver- 

plight fijne  reedelijkheit  te  prijfen.      In  fijn  Boek  fiet  men  de  weefentlijke 

oorfaeken  der  Beroerten,  en  in'tvervolgh  der  Oorloghen  de  meert  na- 
tuerlijkebeweeginghen  van  alle  de  aenmerkelijke  uy  tkoomften.     Om  al- 

les met  een  woordt  te  fegghen ,  hy  doet  fien ,  dat  hy  volkoomentlijk  ver- 
ftaet  de  Konft  om  een  Hiftorie  te  befchry  ven ,  en  van  Jaerboeken  te  mae- 
ken.  En  wat  belanght  fijnen  ftijl ,  men  vindt  fich  genootfaekt  toe  te  ftaen, 
dat  hy  foo  bondigh  is ,  en  fijn  reedenkaevelingh  lbo  kraghtigh^  dat  hy 

felfs  feer  verre  te  booven  gaet  datgeene,  't  welk  men  onnaevolghlijk  ge- 
loofde in  den  Prins  der  Roomfche  Hiftorie.     Ook  heeft  hy  't  oordeel  van 

al  de  weereldt  oover  fijn  Boek  foo  gunftigh  gevonden,  datVrankrijk, 

't  welk  eyghentlijk  fich  niet  verwondert  als  oover  vrughten  van  haeren 
akker,  en  vernuften  geteelt  onder  haeren  heemel,  heeft  gelooft,  dat  dit 
wonderlijk  ftuk  werx  in  haere  taele  behoorde  te  voorfchijn  te  koomen. 
Ik  fbude  konnen  {ègghen,  dat  den  Ooverfetter  daer  in  niet  ongelukkigh 
geweeft  is,  indien  de  fchoonheit,  de  fuyverheit  enkraght  vanden  ftijl 
deefer  Hiftorie  in  eenighe  andere  taele  vertoont  kon  worden.     Want  al- 

hoewel het  Franfch  is  fuyver ,  fchoon  en  net ,  en  dat  den  Ooverfetter  door 
fijnen  arbeydt  feer  veel  verdient  heeft  ;   echter  moet  men  bekennen  , 

dat  'er  in  't  Latijn  is  ik  weet  niet  wat ,  't  gheen  niet  anders  dan  door  't  ver- 
nuft van  den  Schryver  felve  konde  uytgedrukt  worden.     DeSoonendes 

Ooverleedenen  hebben  Uwe  Eedele  Grootmooghentheeden  opgedrae- 
ghen  het  grond twerk  deefer  Hiftorie  ,  en  een  derfelver  noch  in  leevea 

zijnde,  en  die  met  foo  groot  een  lof  vertoont  den  perfbon  des  Ooverleede- 
*  *  .?  nen 
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nen  in  Uwe  vergaedeiinghen ,  heeft  my  toegelaeten  U  d'ooverlettinghe 
op  te  draeghen.     Soofe  verdient  Uwe  Eedele  Grootmooghende  te  behae- 
ghen  ,  fal  ik  eerlangh  de  eere  hebben  van  U  acn  te  bieden  de  vertaelingh 

van  dat  onvergelijkelijk  Boek  van  't  Recht  des  Oorloghs  en  des  Vreedes , 
't  gheen  men  met  heeten  y  ver  van  my  verfbekt.     Aen  U  ,  Mij  ne  Heeren , 
benikdiefchuldigh,  aenU,  feghik,  dienogheenteederegeneegenheit 
hebt  tot  het  geheughen  des  ooverleedenen ,  en  die  Uwe  forghen ,  Uwen 
arbeydt  en  waeken  opoffert  tot  handthaevingh  van  die  dierbaere  Vryheit, 
met  den  felfden  y  ver ,  waer  meede  onfe  voorouders  die  met  hun  bloedt  en 
leeven  gekoght  hebben.     Ik  bidde  Godt ,  dat  hy  ons  dien  onwaerdeerlij- 
ken  fchat  tot  acn  devoleyndinghe  der  eeuwen  wil  bewaeren ,  en  dat  hy 
oover  Uwe  perfoonen ,  foo  wel  als  oover  deefe  bloeyende  Provintie ,  uyt- 
ftorte  fijne  koftelijxte  feegheninghen  :    dat  hy  die  befcherme  teeghen 
haereheymelijke  en  oopenbaere  vyanden,  en  dat  hy  meer  en  meer  vaft- 
ftelle  de  twee  onbeweeghelijkegrondtveften  vanden  Staet,  denGodts- 
dienft  en  de  Vryheit.     Dit  fijn  de  feer  y  verighe  beeden  die  fbnder  ophou- 

den voor  Uwe  welvaert  doet  > 

Eedele  Grootmooghende  Heeren 

Uwen  feer  ootmoedighen  ,  fêer  gehooifaemen, 
en  feer  getrouwen  onderdaen  en  dienaer 

JOAN     BLAEU. 

VOOR- 
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VAN 

JOAN       BLAELL 
Geftelt  voor  den  Latijnfchen  en  Fianfchen  Druk. 

AEN     DEN     LEESER, 

WiËËÈ  Tndelijk^geeven  wy,  naeeenfoolangh  en  algemeen  verlangden m 
\ËË  van  al  de  weereldt ,  in  't  licht  de  Hifiorien  en  faerboeken  der  Ne- 

ff  MÊpÈ  derlandtfche  faeken  van  dien  Grooten  Aian  Hugo  de  Groot ,  be- 
arbeydt  en  voltoyt  door  haeren  Schryver  metfoo  verheeven  en  on- 

ge  woonen  cieraedt  van  f  ijl  en  reeden,en  voorts  in  alle  hare  deelengefloffeert 
met foo volmael^ten fwier vanfïnrij \e ,  vanvloeyende  en  aerdigbe  toefiel- 
tinghen,  dat  niemandt  als  een  uytjleekendt  A/lan,en  die  met  een  volle Jlroom 
van  geleer  theit  ooverjlroomt  is ,  derfelver  o?iv  er  gelijkelijk  weerdigheit ,  en 
uitmuntende  voortreffelijkljeitjkjegge  niet  naevolghen,eenjaekby  naer  on- 

doenlijk maer  met  het  verbant  begrijpen  kan.   En  hoewel  wy  geeme  beken- 

nen ,  dat  ookjtÜe  d 'ander ~e foo  meenighvuldighe  en  deftighe  Werken  vol  van 
allerley  geleertheit ,  dieuyt  deefe  onuytputtelijke  Er  on  van  JVijsheitvoort- 
gevloeyt  %ijn ,  allen  lof,  hoedanigb  die  ook^^y ,  te  voorengaen ,  en  verdient 
hebben  vereeuwight  te  worden ,  en  hy  door  defelfde  na  al  te  voor  en  met  het 
grootfie  reght  hadt  verkreeghen ,  dat  hy  met gemeene  toeftemmingh  van  alle 
Geleerden  wierdt  gehouden  voor  een  man ,  die  in  ken?ns  van  Goddelijke 
en  Menfchelijke  Saeken  voor  een  wonder  ftrekt ,  en  voor  het  Hooft  der  Ge- 

leerden ,  noghtans  fchijnt  hy  in  't  fchrijven  en  voltrekken  van  deefe  Boeken, 
voomaementlijkalle  defchatten  vanjijn  Goddelijckjen  onfterffelijkjvernuft 
te  koft  geleght  te  hebben  ;  aengefien  foo  groot  een  wijsheit ,  waer  door  hy 
tot  in  de  diepfie  geheymen  der  fielden  en  bandelinghen  doordringht  ;  foo 
groot  een  fchoonheit  van  tael,  die  altoos  en  allerweeghen  Jighfelven  gelijk^ 
is  ;  foo  groot  een  deftigheit  van  woorden ,  die  de  Adajefteit  der  Saeken 
doorgaens  opweeght  j  foo  groot  een  ivelfpreel^enheit  in  reeden-voeringhen , 
meer  dan  woorden  konnen  uytdrul^en ,  gefchikt  nae  denftaet  der  faeken  en 
perfoonen ,  door  hem  ingevoert  ;  eyndelijk^foo  net  een  oordeel  in  defchikc 
liingh.     Weshalven  wy  nietfehroomen  oopentlijk.  tefigghen ,  dat  door  den 
luyfter  van  dit  heerlijkJVerk  niet  alleen  den  lof  en  eer  e  dergener ,  die  voor 
hem  figh  hebben  onderwonden  de  Nederlandtfche  Oorloghen  te  befchryven , 
wordt  verduyflert  ;  maer  ookjneer ,  datfelfs  de  allerdeftigbfte,  en  die  den 

grootften  roem  van  welfpreekenheit  onder  d'oude  hebben  weghgedraeghen , 
voor  wie  foo  veele  Geleerden ,  als  "er  in  eenighe  tijden  ̂ ijngeweeft ,  feedert 
foo  veele  Eeuwen,  als  Oppergefaghhebbers  der  Hiftoryfchryveren  met  reght 

hunne  eerbiedigheit  beweefen  hebben ,  Salluftw,  Livius,  Tacitw ,  en  foo  'er 

eeni- 
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eenigbe  meer  neevens  deefe  verdienen  gereekent  te  worden ,  in  bel^ioptbeit , 
gewigbt ,  aerdigbeit ,  rijken  vloedt  en  pracht ,  om  de  voortreffelijkljeit  van 

htm  ujtgedaeght  worden  j  naedemael  al  'tgbeen  injder  van  ben  bet  bejley 
en  baer  befonder  eyghengeweejl  is,  bier  door  een  ge^eeghenden  oovervloedt 

der  Natuere ,  op  een  onnaevolgbelijke  <mjfè,  in  dit  eene  ]Ver\gelijkelijkjs 
opgcjlooten.  Ji/ydersjlrel^t  tot  geen geringb  cieraedt  van  de  wondere  weer- 
digheit  deefer  Hiftorien  en  faer  boegen  ,  die  t  eenemael  onbevlekte  getrouw- 

heit  onfes  Scbryvers  allerweeghen  in  'tverhaelen,  welige  vaekendoorveele 
Scbrjvers  der  Gefchiedeniffen  in  d'inleyaingh  hunner  f  Ver  ken  wel  belooft , 
dogb  niet  gehouden  wordt  ;  een  getrouwheit ,  welke  nogh  den  vuerighen 

jyver  voor  JïjnenGodtsdienfl ,  nogb  partij 'digheit ,  diefooveeleSchryvers heeft  vervoert ,  nogb  vreefe,  nogb  baet,  nogb gunfi  immer  van  de  Waerheit 
heeft  hpnnen  ajlejden ,  nogb  hem  weederhouden  van  Bondtgenooten ^jan- 
den,  grienden  en  IVangitnflige ,  /onder eenigb  onder fcheit  temaeken ,  jyder 
oopenbartigb  nae  verdie?/ften  den  lof  en  loon  tegeevcn  die  hem  toequam. 
Gy  zjjt  dan  ,  wie  gy  %ijt ,  die  deefe  Boeken  leefenfult ,  en  in  der  daedt  deit 
Hollanderen  een  vriendelijl^bart  toedraegbt ,  en  hunne  glorie  begtmftight , 
aght  ben  neevens  ons  gelukkig!) ,  datfe  niet  alleen  door  den genaedigbenby- 
fiandt  des  AlmachtighenGoAts ,  die  hunne  fa  eken  booven  hoop  eneyghen 
wenfch  ge^eegbent  heeft,  hunne  Repu  blij \vanfoo  geringbe  begwfelen,  door 
een  dapper  heit  die  den  Fyanden  altoos  is  onverwinnelijk,  geweefi ,  tot/uil^ 
een  hooien  top  van  aen/ïen  en  van  Adajefieit  hebben  opgevoertj  maer  ool^, 
datfe  door  een  onweer  deerlijke  genaede  derfelver  goeder  tier  enbeit  Godtsy 

hebben  voort geteelt  deefen  onver 'geltjkelijken  Scbryver,  die,  met  eenfoo  ver- 

heeve  F  enne,  en  weerdigh  om  met  d 'Atheenfche  en  Roomfche  Schriften  ver- 
geleeken  te  worden ,  haere  beerlijk  en  ongeloof  elijke  daeden  tot  bandtba- 

vingh  van  hunne  aeloude  l^rjheit ,  in  bedrijven  van  Staet  en  Oorloghe , 

tewaeter  en  te  lande  ,  uytgevoert ,  aen  d' '  Eeuwigheit  beeft  opgedraegben. 
Hierentuffchenfullen  wy ,  /onder  arbeidt ,  fonder  kpflen  tefpaeren ,  ons  be- 
neerflighen ,  om  alle  de  Werken  van  deefen  voor treff elijke n  Scbryver ,  foo 
die  reets  gedruist,  als  nogh  te  drukfen  %ijn ,  van  alle  kanten  opgefocht ,  en  in 
orde gebr aght,  met  eenfchoone  letter,  en  op  het  allernaeukeurigbft  ooverfien, 

jder  tot genoegben  aen  den  dagb  te  brenghen,     l^ae'r  wel. 

. 
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HET      LEEVEN 
DES      Heeren 

HUGO    DE     GROOT, 
Foor  dcefcn  Advocaet  Fifcaelvan  Hollandt ,  Zeelandt ,  enWeJlvriejlandt ,  daer  nae 

Raedtpenfionaris  der  ftadt  Rotterdam ,  en  ge  committeert  in  het  Collegie  der  Heeren 
Gecommitteerde  Raeden  van  den  Lande  van  Hollandt  en  ÏVeftvricJIandt ,  ende  eytï- 
delijk  Ambajfadenr  weeghens  de  Koninghinne  en  Kroóne  van  Sleeden  by  fijne  Maje- 
fteit  den  Koningh  van  Vrankrijk,  Lodewijk  den  XIII.   Uyt  het  Latijn  vertaelt. 

At 'er  voor  eenighc  eeuwen  in  Delflandt  geweefl  zijn  veele  kafieelerl 
en  flooten  van  doorlughte  geflaghten  ,  of  flamhuyfen  ,  die  door  de 
rampen  der  oorloghen,  foovannaebuerighe  als  inlandtfche,  tendeèlen 

;  verbrandt ,  ten deelen  verwoefl  fijn ,  blijkt uyt de  fchriften  der  gener ,  die 

de  faeken  en  voorvallen  dier  tijden  hebben  befchreeven.     En  't  wordt  by 
haer  voor  ontwijfelbaer  gehouden  ,  dat  onder  defelfde  ook  is  geweefl  het  ilot 
Krayenburgh,  toebehoorendeaen  het  gcflaght  van  dien  naem ,  geleeghen  tuffchen 

Delft  en  's  Gravenhaeghe ,  ten  ooflen  die  graft ,  welke  men  gelooft  die  van  Corbulo 
te  fijn,  en  naeLeyden  loopt,  enterfelverplaetfe,  of  immers  niet  verre  van  waer 
men  heedensdaeghs  fiet  het  huys ,  gemcenelijk  genoemt  Krayenefl ,  befeetert  by 
den  wel  eedelen  Heer  Herbert  van  Beaumondt,  Gehcymfchryver  der  Staetenvan 
Hollandt  en  Weflvrieflandt.     Gelijk  ook  door  geen  duyflere  bewijfen  wordt  af- 
genoomen,  datdithuys,  naementlijk  Krayenburgh  ,  is  geweefl;  het  gètie ,  of  liever 
een  en  het  felfde  geflaght  met  dat  ,  wacr  uyt  de  flamme  der  Grooten  ,  genoo- 
menuytdeNederduytfchebenaeminghe  de  Groot,  haeren oorfpronk heeft  gehaelt, 
en  die  nu  voor  vierhondertjaeren  dit  geflaght,  om,  als  geloofelijk  is,  eenighenuyt- 
fleekenden  dienfl  den  vaederlandebeweefen  ,  is  gegeeven  geweefl.     Want  uytdê 
publijke  regifters  is  kennelijk  ,   dat  al  voorlangh  de  telghen  gefpróoten  uyt  die 
ilamme  niet  alleen  feer  groote  liefhebbers  van  hun  vaederlandt,  maer  ook  dap- 

pere handthaevers  van  's  landts  wetten  ,  fonder  aenfien  felfs  van  eyghen  gevaer, 
geweefl  fijn.    Deefe ,  nae  dat ,  neevens  veele  andere ,  ook  het  kafleel  Krayenburgh 
vernielt  was,  veyligher  wooninghe  foekende,  hebben  figh  ten  laetflen  binnen  de 
naeflgeleeghene  ftadt  Delft  begeeven ;  en  aldaer  eerlijk  ontfangheh,  en  tot  de  aen- 
fienelijxteweerdigheeden  der  fladt  toegelaeten  fijnde,  hebben  de  aengênoomene 
ecrampten ,  onder  defelfde  benaeminghe  van  de  Groot,  in  hunne  naekoomelinghen, 
tot  op  onfe  tijden  achtcrvolght,  behoudende  altoos  de  waepenenvanhet  geflaght 
Krayenburgh,  welke  ook  als  nogh  den  huyfe  van  de  Groot,  en  felfs  haer  alleen  , 
eyghen  fijn,  als  de  feekerfle  bewijfen  hunnes  oorfpronx.   Hugo  de  Groot  uyt  deefè 
flamme  voortgefprooten  fijnde,  is  gebooren  tot  Delft,  eene  onder  de  groote  fleeden, 
aen  welke  in  Hollandt  onweederfpreekelijk  flaet  de  oppermoogenhêit  dier  provin- 

cie.   Sijnen  geboortendagh  is  gevallen  op  den  tienden  van  Grasmaendt  des  jaers 
vijftienhondert  drieentachtigh ,  toen  ter  tijdt  den  dagh  der  ópflandinghe  Chrifli. 
Sijnen  vaeder  is  geweefl  Jan  de  Groot,  Borgermeeflerdergefeyde  fladt,  en  Befor- 
gher  der  Hooghefchoole  tot  Leyden,  aen  wien  men  leefl  brieven  van  Juflus  Lipfius, 
verfTen  van  den  eedelen  Janus  Douza,  ennietweynighe  fchriften  van  andere  hem 
opgedraeghen.    Sijne  moeder  is  geweefl  Alida  van  Overfchie,  voortgeteelt  uyt  de 
aenfienelijxte  huyfen  derfelve  fladt.     Sijnen  grootvaeder  was  die  Hugo  de  Groot , 
die,  gebooren  uyt  de  eedele  flamme  der  Cornetfen  ,  allereerfl  den  naem  van  dé 
Groot  in  fijn  huys  heeft  oovergebraght.     Want  als  omtrent  den  jaere  vijftienhon- 

dert en  dartigh ,  het  mannelijk  hoir  in  Diederijk  de  Groot ,  van  gelijken  Borgermee- 
fler derfelver  fladt,  engenoeghvermaertdoor  niet  weynighe  deputatien,  qüamtè 

gebreeken,  heeft  fijne  'dochter  Ermgardt  de  Groot,  erfgenaeme  in  een  huys  van 
*  *  *  vry 
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vry  aenfieneüjke  middelen ,  fullendehaer  in  huwelijk  begeeven  met  den  wel;Eede- 
len  Cornelis  Cornets  ,  die  fijn  geflaght  afhaelde  uyt  die  ftamme  der  Cornetfen, 
welke,  onder  de Hartoghen van  Borgonjen ,  uytVrankrijk  in  Nederlandt  waeren 
oovergekoomen ,  het  huwelijk  niet  voltrocken,  ten  fy  onder  voorwaerde,  dat  de 
foonen  die  uyt haerfouden  gebooren worden,  geenen anderen nacmfouden voeren 
als  van  de  Groot :  dus  is  gebooren  Hugo  de  Groot,  grootvaeder  van  dien  Hugo, 
van  welken  wy  fpreeken ,  een  man  in  de  Latijnfche,  Griexe,  en  ook  Hebreeufche 
Taelen  ervaeren ,  mcerdan  die  tijden  meêbraghten.    Hy  heeft  de  naemen  ,  waepe- 
nen,  middelen  en  eerampten  der  beyde  huyfen,  naementlijk  van  de  Groot  en  Cor- 

nets aen  een  verknoght,  endeoudeweetdighedendeshuys  van  de  Groot,  welke  in 
die  ftammealvoor  drie  eeuwen  als  erfFelijk  geweeft  waeren,  en  op  fijnen  vaeder, 
gebooren  buyten  Hollandt,  niet  en  konden  gebraght  worden  ,  vernieuwt  fijnde,  de 
Amptenvan  Vroedtfchap  en  Borgermeefter  met  groote  toejuygingh  der  gemeen- 

te aengenoomen  en  bekleedt.     Tot  fijne  huysvrouw  hadt  hygenoomen  Elfelingh 

Heemskerk,  geteeltuytdat  huys  van  Heemskerk,  't  welk  van  oudts  onder  de  ee- 
delfte  geflaghten  in  Hollandt  gereekent  fijnde ,  behalven  andere  mannen  van  naeme , 
den  vaederlande  ook  heeft  gefchonken  Jakob  Heemskerk ,  die  met  oovergrooten 
moede  in  het  geveght  voor  Gibralter  gelijkelijk  de  plichten  van  foldact  en  Ammirael 
betraghtende ,  gefneuvelt  is.     Ook  is  hy  door  de  huwelijken  fijner  kinderen  ver- 
maegnfehapt  aen  de  eedelfte  geflaghten,  als  dat  vanAelmonde,  koomende  van  de 
Heeren  van  Stryen  in  Hollandt,  vanReneffe  en  Uiteneng  tot  Uitrecht.     Maer  om 

van  de  grootvaeder  weeder  te  keeren  tot  den  neef,  dat  is  onfe  Hugo;  'tisnaeuwe- 
lijx  te  gelooven ,  hoe  groote  proefftukken  van  een  eedelen  inborft ,  van  een  uytftee- 
kende  geeft,  en  onvermoeyde  ny verheit ,  hy  al  van  fijne  eerfte  kintsheit  af  gegeeven 
hebbe  :  en  van  fijnen  vaeder,  een  man  doorkneet  in  letteren,  in  foo  groote  hoop 
niet  verwaerlooft ,  maer  voor  fijn  feevendejaeraen  meefters,  om  van  henonder- 
weefen  te  worden ,  oovergeleevert  fijnde ,  heeft  hy  onder  hen  foo  veel  gevoordert , 
dat  hyvoor  het  neeghende jaer  fijnes  leevens  hebbe  begonnen  verffen  te  maeken, 
voor  het  twaelfde  op  de  Hooghe  Schoole  tot  Leyden  gebraght  is ,  alwaer  hy  niet  al- 

leen in  de  Wijsgeleertheit,  Sterre-  en  Wis  -  konft ,  maer  ook  in  de  Godts-  en  Rechts- 
geleertheit  met  foo  groot  een  vrught  en  y  ver  heeft  gearbeydt,  dathy,  nae  aldaer 
driejaerendoorgebraght ,  en  alle  ftudien ,  waer  toe  hy  fich  gefchikt  hadt ,  afgedaen 
te  hebben,  noch  naeuwlijx  vijftien  jaerenoudt  fijnde,  fich  in  het  gevolgh  vanden 
Hoogheedelen  Heer  Johan  van  Oldenbarnevelt,  Advocaet  van  Hollandt,  en  toen  in 
gefantfehap  aen  denGrootmaghtighften  Koningh  van  VrankrijkHenrik  de  Groot 
vertrekkende  ,  begeeven  hebbe.     Aldaer  den  tijtel  van  Rechtsgeleerde  verkree- 
ghen  hebbende ,  en  van  den  Doorlughtighften  Koningh  niet  alleen  met  een  goudc 

keeten,  maer  ook  om  fijne  onvergelijkelijke  geleertheit  in  diejaeren,  met  'sKo- 
ninghs  beeltenis  befchonken  fijnde  ,  heeft  hy  een  achtbaerheit  fijnes  naems  ,  en 
waer  van  te  fijner  tijdt  het  voordeel  ftonde  te  wachten,  nacrgelaeten :  weederom  in 
fijn  vaederlandt  gekeert  fijnde  ,  heeft  hy  fich  gefchikt  tot  de  praktijk  in  rechten. 

Voor  fijn  feeventiende  jaer  heeft  hy  oopentlijkgepleyt ,  en  is  voor  fijn  vierentwin- 
tighfte  van  de  Staetcn  van  Hollandt ,  Zcelandt  en  AVeftvrieflandt  tot  Advocaet 

Fifcael  beroepen.    In  dat  ampt  heeft  hy  fich  gedraeghen  met  foo  groot  een  wijs- 
heit,  forghe  en  opreghtheit ,  dat  hem  van  de  Staeten  van  Hollandt  niet  alleen  fijn 
wedde  verbeetert  ,  maer  ook  daerenbooven  van  felfs  een  plaets  in  den  Hooghen 

Raedt  belooft  is.     Maer  tot  hoogher  faeken  gebooren,  en  nae 't  voorbeeldt  fijner 
Voorouderen  als  gebleeken  is ,  tot  bewint  in  faeken  van  Staet  gefchikt  fijnde ,  heeft 
hy  in  het  jaer  fcflienhondert  en  dertien  ,  het  dartighfte  fijnes  leevens ,  op  den  raedt 
fijner  vrienden ,  en  met  toeftemmingh  der  Staeten  van  Hollandt ,  aengenoomen  het 
Raedt-Penfionarisfchap  der  Stadt  Rotterdam ,  oopengevallen  door  de  doodt  van 
Elias  van  Oldenbarnevelt,  die  in  dat  ampt  fijnen  broeder  Johan  van  Oldenbarne- 

velt, toen  Advocaet  der  Staeten  van  Hollandt ,  was  gevolght :  welk  ampt  hem  door 

'    de 
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de  Regenten  dier  Stadt,  die,  naeft  Amfterdam,  allermeefl  in  de  gemeene  midde- 

len inorcnght ,  was  aengebooden.     Al  toen  ter  tijdt  hadt  een  gefchil ,  voor  eenighe 
jaerenontftaenaengaendedePrsdeftinatie  en  de  punten  daer  aen  vaftfijnde,  ver- 

deelt niet  alleen  de  gemoederen  der  Gemeente ,  maer  ook  der  Magiftraeten  en  der 

Staeten  :  eenighe  omhelfendc  de  abfolute,  volghens 't  gevoelen  van  JoannesCal- 
vinus,  andere  de  gegronde  op  voorwaerde,  volghens  de  meeninghevanErafmus  > 
Caftalio,  Philippus  Melanthon,  en  andere.     En  die  twift  wierdtgevoedt  niet  al- 

leen door  de konftenaeryen der  Predikanten,  maer  ook  van  andere  die  op  nieuwig- 
heden en  veranderingh  toeleyden  ;  foo  dat  niet  duyflerlijk  te  fien  was ,  dacdoor  dié 

verfchillen yets groots  gebrouwen,  en  niet  min  deRepublijkalsdeKerkegeweldt 
gefmeet  wierdt.     Deefen  doorfichtighen  Man  dit  alles  ooverwooghen  en  met  het 
geen  in  diergelijk  een  voorval  ten  tijde  van  Lcicefler  was  onder  handen  geweeft  ver- 
geleeken  hebbende,  heeft  geweyghert  de  bedieninghe  van  het  Ampt  waertoehy 

beroepen  was  t'aenvaerden,  ten  zy  dan  onder  voorwaerde ,  dat  het  in  de  macht  der 
Magiftraet  van  Rotterdam  niet  foude  ftaen,  hem  immer  van  't  felfde  teeghen  fijn  wil 
endankaftefetten.     'tRaedt-Penfionarisfchap  met  dit  bedingh  door  hem  aenge- 
noomen  zijnde,  heeft  hy  't  met  foo  groot  een  nyverheit  engetrouwheit  waerge- 
noomen,  dat  noch  de  wettighe,  dat  is,  de  oude,  noch  de  nieuwe  Magiftraeten  yets 

in  fijn  bedieninghe  gevonden  hebben ,  't  gheenfc  konden  berifpen  of  befchuldighen. 
Door  deefe  bedieninghe  is  hy  niet  alleenlijk  ingevoert  in  de  Vergaderinghe  der 
Staeten  van  Hollandt ,  maer  ook  geworden  een  Lidt  ter  Vergaderinghe  der  Gecom- 

mitteerde Raeden,  die  gelijk  als  de  plaets  der  Staeten  van  Hollandt  bekleeden,  eri 
uyt  naeme  derfelver  zijn  gewoon  ter  Vergaederinghe  der  Algemeene  Staeten  te  ver- 
fchijnen.     En  als  hy  nu  eenighe  jaeren  geleeden ,  tot  voortfettinghvan  de  vaertop 
Indien,  een  Boekjen  van  het  recht  tot  dien  handel  hadt  befchreeven,  enfeergroote 

gefchilien  tuffchen  d'Engelfche  en  Hollandtfche  Kooplieden  dien  aengaende  ont- 
itaen  waeren,  *  ishy,  om  derfelver  onluften  wechteneemennaeEngelandtgefort- 
den  ;  alwaer  hy  enfelfsvan  Koningh  Jacob ,  den  wijften  Prins  fijner  eeuwe ,  en  van 
de  geleerde  mannen  in  dat  eylandt  geen  geringhe  teekenen  van  geneegenheit  en 
gunfte  heeft  ontfanghen ,  en  naeder  vriendtfehap  gemaekt  met  den  feer  geleerden 
Ifaacus  Cafaubonus  ,   wien  hy  tot  noch  toe  niet  dan  door  brieven  begroet  hadt. 
Hierentuffchen  ginghen  heevigh  in  fwangh  en  namen  daegelijx  toe  de  gefchilien 

raekende  de  verfcheydenheit  der  leerpunten.     d'Oproerighe  oneenigheeden  wae- 
ren nu  gekoomen  van  de  Predikanten  onder  de  Gemeente,  van  de  Gemeente  onder 

de  Magiftraeten,  van  de  Magiftraet  onder  de  Staeten  van  Hollandt,  de  waere  en 
opperfte  Bewintsluyden  der  Republijke,  van  de  Staeten  tot  Prins  Maurits  (wiens 

Vaeder  Prins  Willem  van  Oranje ,  geftelt  zijnde  in  't  felfde  Stadthouderfchap ,  foo 
vaeken  diergelijke  gefchilien  oover  'tftuk  van  Godtsdienft  voor  hem  wierden  ge- 
braght ,  altoos  betuyght  hadt ,  dat  het  kennis  neemen  derfelver  niet  hem  ,  maer  den 

Staeten  van  yder  Provintie  in  't  befonder  toebehoorde;)  van  Maurits  voor  dAlge- 
meene  Staeten,  die  men  numeermaels  hadt  beweefen,  dat  gheen  recht  met  allen 

oover  d'onderdaenen  der  Provintien  in 't  befonder  toequam  ,  en  klaerlijk  is  bewee- 
fen ,  foo  dat  niemandt  naederhandt  fich  daer  teeghen  hebbe  derren  verfetten.     Ook 

gebraeken  'er  geene  onder  de  Magiftraeten  felve ,  en  felfs  onder  de  Staeten  van  den 
Lande ,  die  het  onweederfpreekelijk  recht  der  Staeten  van  Hollandt  oover  Kerke- 

lijke faeken  aen  de  felfde  Algemeene  Staeten  oovergaeven.     Sy ,  fteunende  op  het 
gefagh  van  Prins  Maurits ,  trokken  alle  rechten  nae  fich  ,  handelden  de  Staeten 
van  Hollandt ,  die  meer  als  de  helft  tot  onderftant  der  lallen  in  de  gemeene  fchat- 
kift  inbraghten ,  en  door  welker  middelen  eenighe  derfelver  tot  het  gemeen  Ver- 
bondt  gebraght  waeren ,  als  onderdaenen ,  fchoptendeeerlijxte  en  trouwfte  voor- 

ftandersvan't  VaederlandtuytdeRegeeringhe,  f  fleepten  Oldenbarnevelt ,  Hoo- 
gerbeets,  en  deefen  onfen  de  Groot ,  clen  eerften  Advocaet  van  Hollandt,  den  an- 

*  *  *  *  dc- 
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deren  Raedt-Penfionaris  der  StadtLeyden,  deefen  van  Rotterdam,  in  hechtenis', 
fielden  oover  hen  gekoore  Rechters,  befchuldighden  hen  op  een  onwettelijke  wijfe, 
veroordeelden  hen  fonder  hunne  verantwoordingh  te  hooren ;  ftraften  Oldenbarne- 

velt,  nutweeenfeventighjacrenoudt,  aen'tleeven,  fonden  de  twee  ooverighe  in 
eeuwighegevangheniffen  ,  enverklaerden  hunne  goederen  verbeurt  gemaekt  :  de 

Staeten  van  Hollandt  felve  fich  daer  teeghen  verfettende,  en  vruchteloos  betuy- 
ghende,  dathungefagh  geweldt  wicrdtaengedaen,  tot  dat  alle  de  eerlijxte  Regen- 

ten van  hunne  Ampten  afgefet ,  en  andere  nieuwe  in  hunne  plaetfen  teeghen  de 
Handtv^ften,  ingckooren  zijnde ,  alle  dinghen  nae  de  drift  en  het  goedtdunken  der 
gener ,  die  Hoofden  deefer  nieuwigheit  waeren  ,  begonden  gedreeven  te  worden. 
Hugo  de  Groot,  een  man,  foo  yemandt,  onbefprooken  in  handel  en  wandel,  en 

een  treffelijk  voorftander  fijnes  Vaederlandts  en  der  gemeene  Vryheit ,  dus  gevan- 
ghen zijnde ,  is ,  nae  dat  hy  neeghen  maenden  hadt  in  den  Haeghe  in  hechtenis  gefe- 

ten,  en  nae  dat  fes  derfelver  met  hetopfoeken  van  fijne  bitterde  vyanden,  wien 
men  het  Ampt  van  Rechter  veyligh  moght  vertrouwen ,  de  drie  ooverighe  met  het 
opftellen  der  punten  fijner  befchuldigingh,  verloopen  waeren,  fijne  huysvrouw, 
kinderen,  ouders,  maeghfehap  en  vrienden  hierentuflehen  verbooden  zijnde  den 
gevanghenen  te  bcfoeken ,  aen  te  fpreeken ,  of  eenighe  hulpc  en  onderftant  te  doen , 

hoewel hygevaerlijlvfiek was,  felfsnietinteegenwoordigheitdcr Rechteren,  *  ten 
laetftengevonnift  tot  een  eeuwighe  gevanghenis,  en  fijne  goederen  verbeurt  ge- 

maekt.    En  als  den  Rechteren  was  vertoont ,  dat ,  volghens  s  Landts  voorrechten, 
geene  goederen  van  Ingefetenen  konden  verbeurt  gemaekt  worden,  als  der  gener  die 
gevonnifl:  waeren  de  misdaet  van  gequetfte  Majeftcit  begaen  te  hebben,  is  een  ge- 

heel jaer  naer  't  gegeeven  vonnis  door  hen  verklaert ,  f  dat  in  't  geeven  van  't  vonnis 
hunne  meeninghe  niet  anders  was  geweeft ,  als  dat  de  Groot  en  d'andere  de  misdaet 
van  gequetfte  Majefteit  begaen  hadden.     Van  daer  wordt  hy  vervoert  naeLoeve- 

fleyn,  %  een  Slot  geleeghen  onder  't  gebiedt  van  Hollandt,  op  d'aengrenfingh  van 
Gelderlandt,  tufTchendeitroomenMaesen  Wael,  om  fijn  leeven  in  een  Hinkende 

gevanghenis  te  eyndighen.    Alwaer  hy ,  nae  meer  dan  anderhalf  jaer  voornaement- 
lijk  in  fijne  ftudien  doorgebraght  te  hebben ,  wordende  hiercntuiTchen  onderhouden 
uyt  de  goederen  fijner  huysvrouwe,  die  de  vierentwintigh  fluyvers  daeghs  van  de 
Rechters  den  gevanghenen  toegeleght,  om  hem  en  fijn  geheel  huysgefin  te  onder- 

houden, hadt  verfmaedt,  nae  veele  ongelijken  en  fmaedtheden  van  hem  ,  wien  't  op- 
licht oover  de  Gevanghenis  wasaenbevoolen,  geleeden  te  hebben ,  ten  laetften  door 

degoedertierenheit  vanden  AlmachtighenGodt,  fich  erbarmende  oover  de  ramp- 
faeïighen  ftaet  van  dien  man,  en  door  behulp  fijner  huysvrouwe  Maria  Van  Reygers- 
berghen ,  gefprooten  uyt  de  aenfienelijxte  Gedachten  in  Zeelandt ,  en  dochter  van 
den  Heer  Pieter  van  Reygersberghen,  Borghermeefter  der  Stadt  Veere,  die  fijnen 
Vaederlande  endenHuyfe  van Nafiau geen geringhen  dienfl  gedaen  hadt,  en  om 
die  reeden,  inde  Lycefterfche  tijden  door  de  teeghenparty  uyt  de  Stadt  gefet  zijn- 

de, inballinghfchapgeleefthadt,  Vrouwe  van  mannelijken  moede,  enwijsboo- 

ven  't  begrip  haerer  kunne ,  in  fijne  voorighe  vryheit  is  herftelt  geworden :  gemerkt 
hygeflooten  zijnde  in  een  Kift,  die  nu  al  eenighe  maclen  hadt  gedientom  Boeken 

oover  te  brenghen,  en  van  de  Wachtenfelve  was  Scheep  gebraght ,  *  wrerdtgevoert 
nae  Gornichem,  de  naefte  Stadt  aen  dat  Slot,  cnaldacrgehuysveft  inhethuysvan 
Adriaen  Daetzelaer ,  een  feer  eerlijk  Borgher ,  en  die  felfs  om  deefe  eene  daedt  in  foo 
bedorve  tijden,  wel  verdient  heeft,  dat  fijnen  naem  onder  alle  eerlijke  luyden  be- 

kent worde.    Aldaer  aengetrokken  hebbende  de klecderen  van fcekcren  metfelaer, 
heeft  hy  fich  eerft  begecven  nae  Antwerpen ,  en  van  daer  nae  Parijs ,  alwaer  hy 

in'sKoninghs  afweefen  van  fijne  Bewintsluydcn,  daer  nae  van  den  Koningh  felve 
©p'tvriendelijxtontfanghcn,  en  met  een  Jaerlijxe  Eergift  vereert  zijnde,  fichnee- 

der- 

*  Den  iS.  van  Bloeymaendt    KJ19.         t  Den  10.  van  Soomcrntaendt  1620.  f  Den  G.van 
Seomermaendt  1615}.        *  Den  ix.  van  Ltmemaendt  \Gn. 
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dergefct  heefc  om  te  ruften ,  en  fijne  ftudien  te  vervolghen ,  roonende  altoos  een  be- 
fonderc  drift,  om  fijnen  Vaederlande  en  fijne  Landtsluyden ,  wanneerfeyets  aendat 
Hot  te  doen  hadden,  met  raedt  en  daedt,  en  door  de  gunft  die  hy  hadt  by  eenighe  van 

's  Koninghs  Bevvintsluyden  ,  te  dienen  en  hunne  belanghen  te  bevorderen  ;  hoewel 
hem  niet  onbekendt  was,  dat  fy,  die  in  dat  Rijk  de  faeken  der  Algemeene  Staeten 

waernaemen,  geen  dingh  onbefoght  lieten ,  om  't  hart  des  Koninghs  teeghen  hem 
te  verbitteren  :  maer  vergeefs  was  al  hunnen  arbeydt  byeenen  Prins,  ten  vollen 

onderricht  van  alles  wat 'er  in  de  Jaeren  i6i8.eni(?io.  inHollandt  wasomgegaen: 
Jaeookfelfsverhaeltmen,  dat  hy  meer  als  eenmael  foude  gcfeght  hebben ,  dathy 
fich  verwonderde  oover  de  deught  van  dien  man  ,  die ,  foo  quaclijk  in  fijn  Vaeder- 
landt  gehandelt  zijnde ,  echter  niet  afliet  van  het  te  begunftighen  en  de  onderdaenen 
fijne  geneegentheit  te  bewyfen,  en  ook  felfs  op  allerhande  wijfe  hem  mooghelijk 

wel  te  doen.     't  Eerfte  fijner  werken  ,  dat  hy ,  nae  't  verkryghen  fijner  vryheit, 
heeft  uytgegeevcn,  is  fijne  Apologie  of  Verantwoordingh ,  niet  foo  feer  de  fijne ,  die 

niet  hadt  konnen  misdoen  in'tuytvoeren  van  die  faeken,  die  hem  van  fijne  Oover- 
heeden  waeren  aenbevoolen ,  als  der  gener,  die  op  een  wettelijke  wijfe  gekooren 
zijnde,  met  een  wettelijk  recht  deRepublijk  vanHollandt  inde  Jaeren  feftienhon- 

dert  acht  en  neegenticn  geregeert  hadden,     d' Algemeene  Staeten  hier  van  vervvit- 
tight zijnde,  ennietonkundigh,  dat  in  dit  Boek  hunne  konftenaeryen ,  en  het  ge - 
weldtHollandtaengedaen,  ontdekt  wierden,  hebben,  devvijlfe  niets  anders  hadden, 
omdewaerheit  daer  in  uyrgedrukt  teeghen  te  fpreeken  of  teweederlegghen,  ge- 
bruykende  hunne  voorlangh  gewoone  geweldenary ,  den  felven  vervolght  met  ban- 
niffementen  :  welken  krachteloofen  blixem,  als  hy ,  door  de  befcherminghe  des 
Alderchriftelijxten  Koninghs,  die  hem  in  fijne  befchuttinghe  hadtgenoomen,  was 
verdvveenen,  is  daer  door  niets  anders  te  weeghe  gebraght ,  als  dat  de  Groot  gerufter 
en  vcyligher  heeft  konnen  leeven ,  dat  de  wind  der  Boekverkooperen,  die  deefe  Boe- 

ken verkoghten ,  is  verdubbelt,  en  de  nieusgierigheit  der  leeferen  foo  geweldigh  aen- 
gewaffen,  dat,  de  ooghen  van  vecle  Regenten  verlicht  zijnde,  derfelvergefaghniet 

alleen  in  't  publijk,  maer  ook  ter  Vergaederingh  der  Staeten  felve,  en  dat  meer  is 
teeghen  d' Algemeene  Staeten  felfs  is  doorgedronghen.     Aldaer  is  hy  gebleeven  den 
tijdt  van  elf  jaeren,  zijnde  in 't  algemeen  bemint,  en  dikwils  van  de  Aenfienelijxte 
Bevvintsluyden  des  Rijx  oover  faeken  van  het  grootfte  gewight  geraedtpleeght.   Tot 
dat  hy  ,  hebbende  verdriet  gekreeghen  in  een  al  te  leedighen  leeven  ,  nae  dat 
hy  meer  als  eenmael  tot  publijke  Bedieninghen,  niet  alleen  vandenDoorluchtigh- 
flen  Koningh  van  Deenemarken  Chriftiaen  delV.  maerookvanGuftavusdeGroo- 
te  ,  was  geroepen,  en  gefint  van  wooninghe  te  veranderen,  heeft  beflooten,  eerft 

weederom  te  keeren  in  fijn  Vaederlandt,  alwaer,  nae  't  ooverlijden  van  Prins  Mau- 
rits ,  fijnen  Broeder  F  rederijk  Henrik  in't  Gouvernement  der  Republijkegeftelt  zijn- 

de, niet  alleen  hoop  van  fachter  regeeringhe ,  maer  ook  van'therftellen  dervoor- 
ighe  Vryheit  in' t  beftieren  van  de  Republijk  gegeeven,  en  aen  de  Groot  felve  nu  voor- 

langh door  brieven  fijne  geneegenheit  betuyght  hadt  ;  en  niet  weynighe  geloofden , 
dathy  foude  foekenglory  te  behaelenuyt  het  herftellen  van  foo  groot  een  Man,  foo 
onrechtveerdigh  veroordeelt,  in  fijne  voorighe  weerdigheeden :  maer  gelijk  mceren- 
deels  op  de  gemoederen  der  gener ,  die  by  Vorften  doen  en  laeten  zijn ,  meer  het  nutte 

dan  het  eerlijke  plaets  grijpt ,  en  'er  geene  ontbraeken ,  die  hem  voor  ooghen  ftelden , 
hoe  gevaerlijk  't  voor  fijne  faeken  zijn  foude ,  eenen  man ,  die  met  foo  groot  een  ftant- 
vaftigheit  de  Vryheit  en  fijn  Vaederlandt  beminde ,  weederom  inde  Regeeringe  in  te 

ncemen,  heeft  hy  beflooten  veel  eer  te  volghen 't  gheen  hem  fijne  moogenheitdan 
'tgheen  hem  fijne  weerdighcit  raedde  ,  en,  als  de  Staeten  beraedtflaeghden  oover 
't  verblijf  van  de  Groot,  die  op'teynde  desjaersi6jx.  weeder  in  Hollandt  was  ge- 
keert,  fich  gevoeght  by  't  oordeel  der  gener,  die  gevoelden  dat  men  hem 't  verblijven 
in  fijn  Vaederlandt  behoorde  te  verbieden.     Deefen  doorlughten  Ballingh  dus  ge- 
dwonghen  zijnde  andermael  fijn  Vaederlandt  te  ruymcn,  heeft  fich  begeeven  naer 

*  *  * 

Ham- 
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Hamburgh ,  't  hooft  der  Hanfefteeden ,  en  is  aldaer  gebleeven ,  fcheppende  vermaek 
ind'aengenaemheit  der  plaetfe,  en  het  gefprek  met  geleerde  Mannen,  die  dervvaerts 
van  alle  oorden  toevloeyen ,  tot  dat  hy ,  nae  veel  aenfoekens  van  verfchcyde  Vorften 
desDuytfchenRijx  op  eerlijke  wijfen  afgeflacghen  te  hebben,  ten  lactften,  maer 
nae  de  doodt  van  den  G rooten  Guftavus ,  fijnen  dienft  verbonden  heeft  aen  het  Rijk 
endeKoninghinnevanSwecden,  met  den  tijtel  van  Raedtsheer  des  Koninghs  en 
*  Gcfant  aen  den  Allcrchriftclijxten  Koningh  van  Vrankrijk  Luidewijk  de  XIII. 
Dus  is  hy  andermael  in  Vrankrijk  gekeert,  aenfienelijk  niet  foo  feer  door  den  luyfter 

fijnes  Gefantfchaps ,  als  door  den  roem  fijner  gelcertheit  en  fijner  deughden.  't  Is 
waer  in  weerwil  en  met  tccgendruyfTen  fijner  vyanden  die  hy  in  fijn  Vaederlandt 
hadt,  f  welke  by  den  Koningh  en  fijne  Bewintsluyden  alle  hunne  kraghteninfpan- 
den,  om  te  beletten,  dat,  door  het  toelaeten  in  die  weerdigheit,  de  handelinghen 
cenes  mans  by  hen  veroordeelt  geregluveerdight  wierden  ;  macrvrughtcloos,  als 
nugefeghtis.  Sy  arbeyden  aeneenHof,  nietonkundighvanalhetgenedatindie 
faeke,  felfs  teeghen  den  raedt  des  Koninghs ,  dien  hy  foo  vaeken  door  fijne  Gefanten 
hadt  bekent  gemaekt,  in  Hollandt  was  omgegaen.  En  de  verantwoordingh  van  de 
Groot  felvc  was  foo  duyfternietgcfchreeven,  datyemandt,  die  maer  eenighfints 
in menfchelijke  faeken  was  bedreeven,  niet  kontaften,  hoe  onreghtveerdigh  een 
vonnis  teeghen  hem  was  uy  tgefprooken.  En  toen  geloofde  hy,  dat  het  tijde  was  de 
Regeeringhe  der  Stadt  Rotterdam  te  verwittighenfijnaengenoomenGefantfchap, 
op  datfe  naementlijk  ontflaeghen  zijnde  van  de  voorwaerden  met  hem  aengegaen , 

voorfienmoghtenin'tRaedtpenfionaris-Ampt  haerer  Stadt,  dat  eerft  van  die  tijde 
afwas  oopen  gevallen  :  gelijkfe  gedaen  hebben,  verkiefende  in  fijne  plaetfe  den 
Eedelen  en  feerwclfpreekenden  Heer  SimonvanJBeaumondt,  vaeder  des  Heeren 
Herbert  van  Beaumondt ,  hier  vooren  genoemt.  Derhalven  is  hy  aldaer  geblee- 

ven, eeven  aengenaem  en  den  genen  van  welke,  en  aen  welke  hy  gefonden  was. 
Sijnen  voornaemften  tijde  befteede  hy,  ten  dcelen  inde  bedieninghe  fijnes  Gefant- 

fchaps ,  ten  deelen  in  fijne  fludien ,  ten  deelen  in  befoek  en  aenfpraek  der  gener ,  die 
uyt  alle  geweften  van  Europe  toevloeyden  om  hem  te  fien ,  en  met  hem  te  raede  te 
gaen.  Voor  allen  flondt  fijne  deur ,  voor  allen  fijne  taefel ,  voor  allen  fijnen  dienft 

oopen ,  felfs  niet  uytgefondert ,  welker  ouders ,  nae  't  aendoen  van  meenighvuldighs 
ongelijken,  oorfaek  en  van  fijne  gevanghenis  en  van  fijne  ballinghfchap  geweeft  wae- 
ren.  Sijn  Gefantfchap  liep  nu  nae  het  elfde  jaer ,  toen  de  Groot ,  om  aen  Chriftina , 
doghter  vanden  GrootenGuftaef,  nu  meerderjaerigh,  en  geroepen  tot  de  regee- 

ringhe des  Rijx ,  reekenfehap  van  fijne  bedieninghe  te  gceven,  nacr  Swceden  rey- 
fende  ,  fijnen  wegh  door  Hollandt  heefegenoomen  ;  en  hy  was  nu  tot  Rotterdam, 
fijn  oudcwoonplaets  aengekoomen,  wordende  aldaer  ontfanghen  met  grootetoe- 
juygingh  en  gunfl  der  Borgheren ,  toen  fijne  vyanden,  niet  vernoeght  met  de  lafte- 
ringhen  en  ongelijken ,  waer  meede  fy  hem  foo  langh  geplaeght  hadden,  rondtom  de 
huyfen  hunner  party  aenliepen,  arbeidden  omwienfe  konden  aen  hunne  fnoer  te 
ryghen ,  heemel  en  aerde  beweeghden ,  om  te  beletten ,  dat  de  Staeten  van  Hollandt, 
juyfl  toen  ter  tijdtvergaedert,  toelieten,  dat  de  Groot  ongeftraft  door  htmne  Lan- 

den en  Steeden  fijnen  wegh  nam  :  maer  'twecfen  der  faeken  was  verandert.  Seer 
veele  der  gener ,  die  in  den  Jaere  1 6 1 8 .  den  ftaet  der  Republijke  ontruft  hadden ,  wae- 

ren  nu  ooverleeden,  ecnighe  der  gener  die  in  't  felfde  Jaer  waeren  gefchopt  uyt  hunne 
vveerdigheeden ,  hadt  de  faghte  gemaetightheit  des  Prinfen  Frederijk  Henrik  weeder 
tot  hunne  voorighe  bedieninghe  geroepen,  en  die  nieuw  inde  Regeeringhe  waeren 
gekoomen,  gelijkfe  in  de  partyfehappen  niet  waeren  gemenght  geweeft,  foo  ook 

des  te  meer  bequaemheits  hadden ,  om  de  waerheic  t'onderfcheyden.  Dus  is 't  gc- 
beurc ,  datals  den  Heer  Jacob  Kacs ,  eoen  eer  cijdc  Racdrpenfionaris  der  Staecen  van 

Hollandc ,  eer  Vcrgaederinghe  der  gemelce  Scaeccn  voordroegh , 't  gheenhem  dien- 
aengaende  wasvoorgekoomen.  haere  Eed.  Grootmooghcndc  hem  tor  antwoordt 

gaeven, 
*  KJ34.         f  i<Jj5- 
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gaeven ,  dar  hy  de  menfchen ,  welker  vreefe  wat  te  verre  gingh ,  van  die  ongegronde 
v  rocfe  oncflaen  foude ,  dat  fy  fouden  forghc  draeghen  dat  de  Rcpublijk  geenfchaedé 
quaeme  te  lijden.  Hierentuifchen  was  de  Groot  tot  Amfterdam  gekoomen ,  om  vart 
daer  fijne  reyfe  op  Hamburgh  voort  te  fetten  ;  want  hy  was  niet  geneegheh  om  figh 
i  ii  eeniglie  Steeden  te  laeten  fien ,  als  alleen  welker  doortoght  hy  niet  myden  konde. 
In  die  Stadt  waeren  toen  ter  tijdt  Borghermeefleren  de  Heeren  Pieter  Haffelaer ,  An- 
dries  Bikker,  Gerbrandt  Pancras  en  Willem  Backer,  wijfe  en befcheyde  mannen,  die 
verwittight  fijnde  van  de  aenkoomft  des  Heeren  de  Groot  binnen  hunne  Stadt ,  erl 

tiietbegeerendet'ontveinfen  in  hoehoogh  een achtinghfy hielden eenen man,  foo 
grondighgeleert,  die  fijnen  vaederlande  foo  goede  dienften  hadt  beweefen,  enfoó 
vermaert  wasindoorlughtenroemooverdengeheelen  aerdtboodem,  van  Honden 
aen  fonder  uytftel  by  hem  gegaen  zijn ,  hem  alle  goede  dienden  aengebooden ,  hem 
van  Stadts  weeghe  ter  maeltijdt  onthaelt ,  en  hem  een  fchip  tot  fijnen  oovertoght  be- 

itelt hebben.  Dusisdienfeer  uytneemendenman  noghmaels  gefcheyden  uytfijn 
vaederlandt,  dat  hy  naederhandt  nimmer  weeder  fien  foude.  Op  Hamburgh  te 
water,  telandeopLubekreyfende,  is  hy  van  de  Magiftraeten  dier  beyde  fteeden 

met  alle  eere  bevvelkoomt.  Vandaer  is  hy  gekoomen  tot  Wismar,  ftadt  in't  Har- 
toghdom  Pomeren ,  befet  met  Sweedtfche  befettingh.  Niet  verre  van  de  haeven 
dier  ftadt  onthieldt  figh  op  die  tijdt  met  een  groote  vloot  Graef  Wranghei,  Opper- 
AmmiraelvanSweeden,  die  verwittight  van  de  aenkoomft  van  de  Groot,  met  in- 
fight  om  nae  Sweeden  te  vaeren ,  in  allerhaeft  hem  een  oorloghfchip ,  om  fijne  reyfe 
te  vorderen,  heeft  toegefonden  :  daer  meede  is  de  Groot  tot  Calmar  gekoomen , 
om  nae  Stokholm  voort  te  reyfen ;  dit  de  Koninghinne ,  diejuy  ft  toen  tot  Upfal  was, 
en  nu  voorlangh  een  vuerighe  begeerte  hadtgehadt  om  de  Groot  te  fien,  ter  kennis 
gekoomen  fijnde,  heeft  fy  haere  weederkoomft  in  die  ftadt,  den  feetel  haeres  rijx, 

verhaeft.  De  Groot  's  anderendaeghs  voor  de  Koninghinne  ter  gehoor  gebraght 
fijnde ,  heeft ,  nae  dat  hy  in  't  breede  naer  eyfch  van  faeken  en  tijdt  gefprooken  hadt , 
oopeningh  fijner  bedryven  in  fijn  gefantfchap  gedaen,  reekeningh  van  fijn  doen  ge  - 
gegeeven,  haere  Majefteyt  bedankt  voor  foo  langhgenootegunft,  enverfoght  ont- 
flagh  van  fijne  bedieninghe.  Dogh  Chriftina ,  gelijk  fe  was  ervaeren  in  alle  faeken 
haerer  kennifle  weerdigh ,  en  uytfteekende  beminde  geleertheit  en  geleerden ,  en 
ook  de  Groot  felve ,  en  met  een  doordringhendt  oordeel  fijne  uy  tgegeeyene  fchrifteri 

wift  te  fchatten ,  heeft  op  d'ooverighe  punten  fijner  reede  vriendelijk ,  op  't  laetfte , 
daer  hy  van  fijn  ontflagh  gefprooken  hadt,  niet  dan  door  omweeghen  geantwoordt. 

Soo  dat  d'omftaenders  niet  duyfter  konden  begrijpen,  dat  de  meeninghe  der  Ko- 
ninghinne was  de  Groot  byhaer  te  behouden,  en  naeder  in  haeren  Raedt  te  gebruy- 

ken.  Dit  merkte  ook  de  Groot  felve ,  en  trok  niet  eens  in  bedenken  of  dit  eene  waere 

genoegh ,  om  die  afgunft ,  welke  hy  al  in  't  eerft  van  fijn  aenkoomen  in  eenighe  Groo- 
tendes  rijx  bcfpeurt  hadt ,  meerder  gaende  temaeken.  Weshalven  hy ,  die  geen 
minder  gedachten  hadt,  als  figh  metterwoon  ter  needer  te  fetten  in  dat  geweft  des 
weereldts ,  alwaer  hy  daeghelijx  niet  min  met  den  aerdt  van  menfchen  hem  foo  quae- 
lijkgeneeghen,  als  met  de  ftraf  heit  van  lught  foude  hebben  te  worftelen ,  nietafge- 
laeten  heeft  in  teeghenwoordigheit  der  Koninghinne,  foo  dikmaels  als  hy  byhaer 
quam,  om  ontflagh  en  verlof  om  weeder  tot  de  fijne  te  mooghen  keeren  aen  te  hou- 

den. Sy,  dienoghonweetendewasinde  verfcheyde  landtfchappen  des  aerdtboo- 
dems ,  nogh  in  de  verfchillende  feeden  der  menfchen ,  en  des  te  minder  twyfelen 

konde,  hoe  befwaerlijk  't  was,  een  gemoed  t  dat  nogh  door  gierigheit,  nogh  door  ftaet- 
fught  was  verrukt ,  maer  figh  alleen  vernoeghde  in  fijne  ftudien ,  en  den  ommegangh 

met  geleerde  luyden ,  uy  t  dat  Landt ,  waer  in  hy  foo  langh  gekeft  hadt ,  in  dat  ge- 
weft des  weerelts,  datnaeulijxfelfshaer,  die  daer  gebooren  was ,  daer  opgevoedt, 

en  daer  regeerde ,  ja  felf  niet  ter  nauwer  noodt  behaeghen  konde ,  heeft  ten  laetften 
beflooten  fijne  begeerte  in  te  volghen ,  en  eenen  man ,  die  haer  geen  quaede  dienften 
gedaen  hadt,  vereert  met  oovervloedighen  lof,  gefchenken,  en  betuyginghen  van 

fonder-» 
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fonderlinghe  genecgcnheit  fijnaffcheidt  te  gecven  :  dus  is,  hoewel  de  Koninghin 
fulx  niet  dan  befwaerlijk  toeftont ,  den  Heer  de  Groot  vanStokholmvertrocken, 
fijnde  nu  niet  al  te  vaft  van  lighaem,  hebbende,  gelijk  men  geloofde,  fijne  gefontheit 
verfwakt,  ten  dcclenuyt  verdriet  van  fijne  foolanghopgehoudereyfe,  tendeelen 
uy t  de  Itrcnghcit  van  de  lught ,  die  met  fijne  natuer  niet  leer  oovereenquam  :  maer 
die  hem  vergcfelfchapten  hadden  hoop  dat  het  verlanghen  om  eerltdaeghs  fijn 
huysvrouw  en  fijn  huysgefin  wecder  te  ficn  ,  foo  groot  een  vermooghen  op  hem  heb- 
benfoude,  dat  het  wel  't  voornaemfte  gedeelte  van  fijnefmerte,  die  hunafweefen 
hem  aengedacn  hadde,foude  konnen  doen  verdry  ven.  't  Schip  dat  de  Groot  hadt  op- 
genoomen  om  hem  nae  Lubek  oover  te  brenghen  was  met  helder  weeder  en  een  vry 
goede  windt  uy  t  de  haeven  van  de  Daeler  uy  rgeloopen ,  maer  van  kleynen  duer  was 
dat  heldere  weeder :  gemerkt  den  volghenden  dagh  een  heev  ighe  ftorm  genootfaek- 
te  kleynder  feyl  te  maeken ,  die  teeghen  den  avondt  meer  en  meer  verfwaerende  de 
groote  maft  heeft  ooverboordt  geworpen,  en  het  fchip  was  door  desfelfs  gewight 
by  naer  gefonken ,  wordende  door  de  winden  die  van  alle  kanten  teegenliepen  foo 

geflinghert,  dat  het,  nae  ook  d'andere  maft  gebrooken  was,  tenlaetften  opdekuft 
van  Cafïuben  reddeloos  en  lek  aen  't  ftrandt  vaft  raekte.    Ten  achtften  daeghe  nae  't 
uytloopen  uyt  de  haeven  ,  is  de  Groot  met  fijn  gevolgh  op  't  ftrandt  uytgegaen  ,  niet 
verre  van  het  dorp  Ly ben ,  geleeghen  veertien  Duytfchc  mylen  vanDantzik,  fiek 
niet  min  van  hartfeer  als  van  lighaem  -.  en  als  hy  van  fijn  hart,  dat  fighfpoedeom 
weeder  nae  de  fijne  te  keeren,  felfs  niet  cenen  dagh  om  fijn  lighaem  te  verquikken 
entebeforghenkondeverkryghen,  heeft  hy  opeenboerewaeghen,  dienhyaldaer 
ternaeuwernoodt  gekreeghen  hadt,  doorrecghen  en  windt  nogh  andere  achtdae- 
ghenfijnreysvervoight,  tot  dat  hy  tenlaetften,  nu  fijne  kraghten  door  te  heevigh 
fchokken  en  vermocy  theit  waeren  uytgeput,  tot  Roftok  is  aengekoomen,  en  geftort 

in 't  bedt ,  waer  uyt  hy  niet  weeder  opltaen  foude.  's  Anderendaeghs  is  by  hem  ont- 
booden  en  gekoomen  den  Geneesheer  Stokmans,  die,  de  pols  gevoelt  hebbende, 
fijne  fwakheit  alleen  de  vermoeytheit  toefchreef  ;  en  oordeelde,  dat  hy  door  rufte 

en  verfterkende  fpyfen  moeft  herftelt  worden :  dogh  als  hy  's  anderendaeghs  weeder 
quam,  en  fagh  dat  de  fwakheit  was  vermeerdert,  het  klamme  fweet  hem  uytbree- 
ken,  en  meer  andere  teckenen  van  een  afgaende  natuere ,  *  verklaerde  dat  fijn  lee- 

ven ten  eynde  liep  ,  en  hy  nu  reets  lagh  in  doodts  noode.     Terwijl  hy  figh  in  deefen 
ftaetbevondt,  is  omtrent  des  avondts  ten  neeghenuerenby  hem  ontbooden  en  ge- 

koomen Johannes  Quiftorpius,  Leeraer  en  Hooghleermeefter  inde  Godtheit  en 
ook  Bedienaerdes  Goddelijkenwoordts  aldaer,  die,  nae  eenighe  reedenen  oover 
debrosheitdesmcnfchelijkenleevens ,  de  mecnighvuldighe  fondendermenfehen, 
het  noodigh  berouw  dcrfelver  ,  en  de  oneyndighe  goedertierenheyt  des  Grooten 
Godtsindefelve  tevergeeven  om  de  verdienftenChrifti,  neevens  meer  andere  die 
men  gewoon  is  den  ftervenden  voor  te  houden,  gevoert  te  hebben,  figh  tot  hetge- 
bedt  gekeert  heeft  ,  welkers  woorden  de  Groot  met  gevouwen  handen  binnen 

's  mondts  naevolghendc ,  allengskens  heeft  beginnen  tefcheyden,  en  eerft  het  ge- 
hoor, en  korts  daer  op  het  gefight  verlooren ,  en  niet  langh  daer  nae  op  twaelf  ueren 

des  middernaghts  fachtjens  de  geeft  gegeeven.     Sijne  ingewanden  zijn  geflooten  in 
cenkooperebus,  en  aldaer  in  een  feer  eerlijke  plaetfe  in  de  Hooftkerke  begraeven. 

't  Lichaem  fclve  is  gebalfemt  oovergevoert  nae  fijn  vaederlandt ,  en  tot  Delft,  fijne 
geboorteftadt,  niet  fonder  groote  praght  in  fijne  uytvaert,  geleght  in 't  graft  fijner 
voorouderen,  in  de  nieuwe  Kerke  in  't  Koor,  ter  rechter  fyde  van  de  vermaerde  Graf- 
plaets  der  Prinfcn  van  Oranje.    De  geftalte  fijnes  lighaems  was  niet  verre  booven  de 
middelmaetighc,  fijne  gedaente  vry  fchoon ,  de  verwe  fris ,  de  neus  een  weynigh  ge- 
booghen ,  fijne  ooghen  glinfterende ,  het  wccfen  helder ,  de  lecden  geflooten ,  en  foo 

fterk,  dat  hy  in  't  wandelen,  in 't  loopen  ,  in 't  fpringhen  onder  luyden  vanfijne 
jacren  weynigh  of  naeulijx  weergac  vondt.     In  't  bedrijf  van  facken  was  hy  ernfthaf- tigh, 
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tigh,  onder  fijne  vrienden  vrolijk,  by  allen  gefprackfaem  en  meewaèrigh  \  dogh 
metwatnyverheit,  met  wat  verftant,  met  wat  oordeel,  met  watgodtVrughtighcit 
rot  Godt ,  liefde  omtrent  lijnen  naeften ,  liefde  omtrent  fijn  vaederlandt  hy  begaeft 
fygeweeft,  fal  klaerder  uyt  fijne  fchriften  felve,  dan  uyt  de  getuygheniffenvaii 
andere  konnen  afgenoomen  worden.  Stervende  heeft  hy  naergelaeten  vier  kinde- 

ren, driefooneneneeneenighedoghter  ;  van  welke  Kornelis  en  Didcrijk,  gene  de 
oudtfte,  deefen  de  jonghfte,  naeaenfienelijkeKrijghsampten,  en  andere  weerdig- 
heeden  met  lof  bekleet  te  hebben ,  nu  al  voor  deefen  buyten  huwelijk  waèren  oover- 

leeden.  Sijne  doghter  Kornelia ,  als  nogh  in  leevenden  lijve ,  is  nae  't  ooverlijden 
haeres  vaeders  getrouwt  aen  Jean  Barthon  Graef  van  Montbas ,  gefprooten  uyt 
voornaemen  aedel  in  Poiftou ,  en  vermaeghfehapt  aen  fe^er  doorluchte  huyfen  in 
Vrankrijk.  Deeshadt,  volghens  de  gewoonte  der  Francoifche  eedelen ,  van  fijne 

eerftejeught  af,  figh  in  den  oorlogh  begeeven,  en  was, nae  't  bekleeden  van  verfchey- 
deeeramptenenweerdigheeden  in  fijn  vaederlandt  tot  Kornel  te  peerde  gevordert 
lijnde,  ten  gevalle  fijner  gemaelinne,  die  de  Franfche  lughtniet  konde  verdraeghen , 
in  Hollandt  oovergekoomen.  Alwaer  dien  man ,  kloek  van  verftant ,  dapper  in  de 
vuyft ,  en  door  langhe  ervaerenheit  doorweekt  in  krijgskunde ,  onder  de  voornaem- 
fte,  *  Hooftofficieren  te  peerde  gekooren  fijnde,  tothoogherweerdigheeden  op- 
fteegh  :  maer,  onfeeker  of  door  fijn  eyghen  noodtlot  of  dat  vanhethuyswaeraen 
hy  figh  vermaeghfehapt  hadt,  gevanghen  en  gevonnift  fijnde,  f  hadt  hy  ter  naeuwer 
noodt  door  een  befwaerlijke  vlught  fijn  leeven  geredt.  Pieter  de  Groot,  tweede 
foon  van  den  felfden  Hugo ,  nogh  maer  onlanghs  door  een  bedroefde  doodt  fijn  vae- 

derlandt ontrukt  fij  nde,  heeft  alle  eerlijke  luy  den  een  bitter  wenfehen  om  fijnen  per- 
foon  naergelaeten.  Deefen  hadt  de  vaeder  al  van  fijne  teedere  jaeren  af  fijnen  vae- 
derlande  en  de  Republijk  opgeofTert.en  derhalven  op  dat  hy  in  de  feeden  en  den  aerdt 
fijner  landtfaeten  wierde  onderweefen,hem  in  den  jaere  1 6zy.  gefonden  in  Hollandt, 
alwaer  hy  onder  TheodorusSchrevelius  ,  Regent  der  Schoole  tot  Leyden,  de  gron- 

den fijrter  ftudien  geleght  heeft  •.  daer  nae  tot  meerder  jaeren  gekoomen,  heeft  hy  tot 
Hooghleermeefteren in  de  Wijsbegeerte  gehadt  Cafpar  Barleus ,  inde  Hiftorien  eri 
Staetkunde  Gerardus  Volfius,  in  de  Reghtsgeleertheit  Joannes  Coirvinus.  Nae- 
derhandt  in  den  jaere  1 63  7.  is  hy ,  met  voorraedt  van  alle  foort  van  geleertheit ,  wee- 
dergekeert  nae  Vrankrijk  tot  fijnen  vaeder ;  alwaer  hy  niet  foo  feer  door  fijne  jaeren, 
als  door  fijn  vroegh  rijp  verftandt  en  oordeel  nu  bequaem  fijnde  tot  bedrijf  van  fae- 

ken ,  fijnen  vaeder  dikmaels  goede  dienften  gedaen  heeft ,  en  hem  behülpfaem  is 

geweeft,  foo  in  'tbefoeken  van  fijne  vrienden,  en  't  uy  tvoriTen  van  degeheymen 
des  hofs ,  als  in  't  opftellen  van  brieven  raekende  fijn  gefantfehap ,  wanneer  de  kort- 
heit  des  tijdts ,  of 't  afweefen  fijnes  vaeders  fulx  vereyfehten.  't  Jaer  daer  aen  wee- 
der  in  fijn  vaederlandt  gekeert  fijnde,  heeft  hy  fijne  finnen  ecnentijdtlanghgeftelt 
tot  de  praktijk  in  regllten ,  meer  noghtans  geneeghen  om  de  gemeene  belanghen  dan 

die  van  befondere  dienft  te  doen.  Maer  geen  hoop  met  allen  was  'er ,  dat  een  jonge- 
linghaf koomftigh  van  regenten  en  foo  braeveaedelijke  huyfen  inde  regeeringh  der 

Republijkefoude  ingenoomen  worden  van  hen,  die  den  vaeder ,  een  man  van  feer  op- 
reghte  deught  en  wandel ,  tot  een  eeuwiehe  gevanghenis  verweefen  hadden.  Der- 
halveiï  heeft  hy  buyten  alle  bewintgeleeft,  tot  dat  denDoorlughtighenenfeerwij- 
fen  Prins  Karel  Luidewijk.Keurvorft  des  H.  R.  Rijx,  by  de  vreede  van  Munfter  in  fijn 
Paltsgraeffchap  herftelt  fijnde ,  deefen  onfen  de  Groot  heeft  willen  gebruyken ,  om 
fijne  faeken  by  de  Hooghmooghende  Heeren ,  de  Staeten  der  Vereenighde  Needer- 
landen  waer  te  neemen.  Als  het  weefen  der  faeken  in  fijn  vaederlandt  allengskens 
veranderde,  heeft  hy  ten  laetften  inden  jaere  1660.  het  Penfionarisfchapderftadt 
Amfterdam,  hem  opgedraeghen ,  feeven  jaeren  met  de  grootfte  trouwe  en  nyver- 
heit  bekleet.  Indenjaere  1668.  vandeAlgemeeneStaetender  Vereenighde  Needer- 
landen  voor  Gefant  aen  de  Noorder  Koninghen  gefonden  fijnde ,  is  hy  eerft  aenge- koomen 

*  CommiffitrisGeneraelvandeCavallery.    f  1671. 
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koomen  tot  Koppenhaeghen.    Nae  dat  hy  den  lalt  der  Staeten  hadt  volvoert ,  is  hy* 
van  den  Koningh  van  Deenemarken  Frederijk  de  III.  met  alle  vriendelijk  onthaelt 
fijnde ,  en  fijn  affcheit  gekreeghen  hebbende ,  tot  Stokholm  aengekoomen.     Hier  is 
hyvan  KareldeXI.  en  alle  de Rijx-Raeden  in  groore  eere  gehouden  fijnde,  meer 

dan  eenjaer  geblecven ,  wanneer  hy,  nae  'tooverïijden  van  den  Heer  Willem  Boreel, 
Gefant  in  Vrankrijk ,  van  de  Staeten  gekooren  fijnde  tot  Gefant  aen  den  Alderchri- 

flelijxten  Koningh  wierdtt'huys  ontbooden,  daer  hy  't  Raedtpenfionarisfchap  der 
ftadt  Rotterdam ,  voor  decfen  het  ampt  fijnes  vaeders ,  hem  van  de  Regeeringhe  op- 
gedraeghen  heeft  aengenoomcn,     Alle  gefantfchappen ,  infonderheitdeFranfche, 
heeft  hy  bekleedt  met  den  grootften  arbeidt,  met  den  meeden  yver,  en  wondere 
wackerheit ,  niet  fonder  groot  genoeghen  en  fonderlingh  welgevallen  der  Algemeene 
Staeten,  wien  hy  nu  proeven  van  fijne  ftaeghwaekende  vlijt  en  trouwe  gegee  ven  hadt; 
als  die  fcherpwift  nae  te  fpeuren  de  geheymen  der  vyanden,  hunne  aenflaeghen,  en 
het  geweldt  dat  teeghen  het  vaedcrlandt  gefmeet  wierdt ,  en  niet  min  veerdigh  in  die 

aen 's  Landts  Regenten  bekent  te  maeken.     Weederom  in  fijnvaederlandtgekeert 
fijnde,  en  afgefonden  ter  vergacderinghe  der  Algemeene  Staeten,  is  hy  door  die  ramp- 
faeligheitormbuyooverHollandt,  welke  het  woedêndtenoproerigh  graeuw  hadt 
gaendegemaekt ,  van  die  hooghe  eerampten  afgeflooten,  en  met  de  eerlijkfte  en 
wijfie  Regenten  des  Landts  berooft  van  fijne  weerdigheeden.    En  dus  is  de  verwoet- 
heit  nogh  niet  verfaedight  geweefl  ;  want  ter  naeuwer  noodt  uyt  de  handen  der 

moordenaeren,  die  hunne  poenjaerts  t' fijnen  verderve  gewet  hadden  ,  ontworftelt 
lijnde,  is  hy  door  't  aenraeden  fijner  vrienden,  en  het  gedruyfch  der  gevaerenhem 
van  alle  kanten  omringhende,  bewooghen  geweefl  den  tijdttoetegeeven,  en  voor 
een  wijl ,  tot  dat  de  beroerten  waeren  befaedight  ,  fijn  vaederlandt  te  verlaeten. 
Eerfl heeft hyfighbegeevennaer  Antwerpen,  de  vermaertflefladtin  Brabandt,  en 
isaldaer  niet  fonder  groot  gevaer  fijns  leevens,  gebleeven  onder  de  befcherminghe 

des  doorlughtighflen  Graeve  van  Monterey ,  Landtvooght  des  Koninghs  van  Span- 
jen  in  de  Neederlanden,  die  hem  meer  als  eenmael  vermaende ,  dat  hy  met  al  te  langh 
te  blijven  in  een  ftadt ,  foo  naebuerigh  aen  Hollandt ,  niet  foude  gaende  maeken  de 
gemoederen  der  gener  die  fijnen  doodt  gefwooren  hadden  ;  weshalvenhy,  omfigh 

niet  langher  voor  het  moordtgeweer  fijner  vyanden  bloot  te  flellen ,  van  daer  ver- 
trokken is,  eerfl  nae  Luyk,  voorts  nae  Aeken ,  en  ten  laeflen  nae  Keulen ,  een  fladt , 

die  niet  alleen  van  natuere,  maer  ookomdeGefanten,  diealdaeropdevreedehan- 
delinghe  waeren  by  een gekoomen ,  veyligh  was.     Terwijl  hy  figh  aldaer  onthieldt , 
heeft  hy  methetuytvorfTen  van  de  geheymen  der  partyen,  endieaendeGefanten 
der  Vereenighde  Neederlanden  oover  te  brenghen,  fijnen  vaederlande  geen  gerin- 

ghen  dienfl  beweefen.     Nae  't  verloop  van  twee  jaeren  is  hy  weederom  gekoomen , 
wanneer  niet  weynighe  van  die  verwoetheit  met  de  tijdt  ontneeveltenbefaedigher 
geworden  fijnde  ,  de  ooghen  voor  de  ongekreukte  reeden  en  de  waerheit  oopenden. 
Sijne  onnoofelheit  hadt  nu  de  vreughde  van  figh  met  opgereghten  hoofde,  en  een 

hert  dat  figh  geener  misdaedt  was  bewuft,  onder  d'ooghen  fijner  vyanden  te  ver- 
toonen  ;  hebbende  dacrenboovcn  verdriet  gekreeghen  in  langher,  gelijk  booswigh- 

ten  gewoon  fijn ,  buyten  fijn  vaederlandt ,  't  welk  hy  foo  goede  dienften  hadt  bewee- 
fen, als  ballingh  een  vlughtigh  leeven  te  leyden.     In  't  eerfl  onthieldt  hy  figh  geruft , 

fonder  bekommeringh  van  yemandt ,  op  fijn  wooningh ,  maer  als  hy  figh  binnen  den 
Haegh  begaf,  is  hy  door  de  Procureur  Generacl  befchuldight ,  dat  hy  met  Abraham 
van  Vicqucfort ,  Agent  des  Hartoghen  van  Bruinswijk  by  de  Staeten  Generael  hadt 
brieven  gewiffelt ,  en  de  geheymen  van  de  Gefantcn  der  vyanden ,  belanghende  de 
vreedehandelingh ,  door  hem  ontdekt,  aen  de  Gefanten  der  Vereenighde  Needer- 

landen hadt  oovergebraght ;  maer  heeft  door  opreghtheit  der  Raeden  reghteren  fijn 
leeven,  eere  en  goederen,  waer  op  fijne  vyanden  gelijkelijk  toeleyden,  ongefchonden 
behouden.   Dus  heeft  ten  laetflcn  de  goede  fackcgcfeegepraclt,  niet  fonder  mompe- 

lingh  van  't  gemeen.     Hiernaerishy,  om  niet  fij  nc  vyanden  door  fijn  teegenwoor- 
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digheit  een  doorcti  inde  voet  te  fijn,  met  fijn  huysgefingaenwoonehopeenwoó- 
ningh,  welke  hy  hadt  niet  verre  vanHaerlem  ;  alwaethy  met  fijne  kinderen  op  te 
voeden,  met  goede  fchryvers  te  doorleefen,  en  fijne  vrienden  te  onthaelen,  nae 

'tvoorbeeldtvanScipio  Africanus  en  eenighedoorluchte  mannen,  een  leeven  nie- 
mandt  laftigh ,  en  voor  fighfelven  nogh  onvermaeklijk  nogh  oneerlijk  geleidt  heeft. 
Terwijl  hy  dus  fijn  leeven  buyten  bedieningh  in  ruft  en  ftilte  doorbraght,  wierdt  hy , 
mhetfeeventighftejaer  fijnes  ouderdoms,  aengetaft  van  een  fiekte ,  en  is  de  doodt 

niet  een  vrolijk  en  ftantvaftigh  gelaet  in 't  gemoetgetrecden,  als  die  hem,  nae  foo 
meenighvuidigh  llingheren  door  de  ftormbuyeit  deefes  leevens  felfs  van  fijne  tee- 
dere  jaeren  af,  braght  in  veylighe  reede.  Wanneer  de  afgünft ,  diehaeraeshaelt 
vandeleevende,  fighfelven  fal  verteert  hebben,  en  de  driften  der partyfchappen 
fullen  befaedight  fijn,  fal  het  cieraedt  van  deefë  man  in  onbefwalkte cere haeren 

vollen  glans  hebben ;  fijne  deughden  en  daeden ,  die  wy  maer  kortelijk  hebben  aen- 
geroert,  fullen  de  Jaerboeken  der  naekoomelinghcn  melden,,  en  derhalven  ben  ik 
ge  fint  maer  weynigh  woorden  van  de  geftalte  fijnes  lichaems ,  en  de  begaeftheeden 
fijner  fiele  te  fpreeken.  Hy  was  langh  vanperfoon  en  fwaerlijvigh.  De  Maefelen , 
welke  fijn  vaeder  fchryvende  van  defen  onfen  aen  Benjamin  Maurerius,  feght  ge- 
weeft  te  fijn  als  een  misdraght  van  een  voghteloofe  Peft ,  hadden  fijn  aengefight  ge- 
fchonden,  en  deneenen  Voet  foo  opgetrokken,  dat  hy  fijn  geheele  leeven  kreupel 
gingh.  Men  verhaelt  dat  Ulyfiês  niet  fchoon,  maerwelfpreekentgeweeftis,  en 
dat  de  Godin  der  welfpreekenheit  gefeetcn  heeft  op  de  lippen  van  Pericles,  faeken 

die  op  den  onfen  t'eenemael  paffen.  Dogh  van  gemoedt  was  hy  opreght ,  in  feeden 
onbevlekt ;  fijne  meêwaerigheit  bleek  uyt  in  vporfpoedt,  fijne  ftantvaftigheit  iri 
teegenfpoedt ,  in  alle  de  handelinghen  fijnes  leevens  een  onbefwalkte  trouw.  Nae 

de  goddelijke  wet  gingh  hem  geene  andere  naeder  aen  't  hart  als  de  welftant  van  het 
vaederlandt.  Dellepublijkdienft  te  doen,  fijne  vrienden  te  vieren,  fijne  vyanden 
door  weldaeden  aen  figh  te  verbinden,  was  fijn  hooghfte  vermaek  en  ftudie. 

Dus  hebben  wy  beknoptelijk  aengeroert  't  gheen  wy  van  den  doorlughten 
Heere  Hugo  de  Groot  ,  van  fijnen  foon  Pieter  de  Groot  ,  en  fijn  ooverigh 

geflaght  te  fegghen  hadden  ;  dogh  op  dat  't  gheen  wy  van  Hugo  de  Groot,  van 
wien  hier  onfe  voornaemfte  reeden  geweeft  is ,  gefeght  hebben  ,  te  meerder  ge- 

loof mooghe  vinden ,  hebben  wy  hier  bygevoeght  den  Brief  van  Frederijk  Hen- 
rik  ,  Prins  van  Oranje  ,  Stadthouder  der  Vereenighde  Neederlanden  ,  en  van 
de  Koninghinne  Chriftina  ,  welker  loffelijke  en  oovervloedighe  getuygheniffen 

de  quaedtaerdighe  tael ,  die  nu  van  ouderdom  verftorven  ,  en  door  't  light  der 
waerheit  verblindt  is  ,  fullen  oovervveeghen. 

*  **  *   2  CO- 
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't  Lee  ven  van  d'Heer  Hugo  de  Groot. 

C       O       P       I       E 

de  la  lettre  efcrite  Ie   iv.  d'Aouft  1622.  par  F.  Henry  Princc 
d'Orange  ,  au  Sr.  Hugo  de  Groot. 

ONSIEU  R  , 

Je  vous  remercie  des  bons  offices  que  vous  m'avez  rendu  par  deld  vers  qnelques-uns 
duConJeil  du  Roy  :  ce que  je -vous Jupplie  de  continuer  tant vers  les fufdtts ,  queautres 
que  vousjugerez  apropos ,  vous  ajfeurant  que  je  recognoijlray  cette  bonne  volonté  en  tou- 

tes  occajions ,  oüj'auray  Ie  moy  en  de  vousfervir.  Je  vousfupplie  aujji  de  fair  e  ejlat  de 
mon  affeclion ,  &  vous  ajfeurer ,  que  je  vous  la  continuer ay  tousjours ,  y  ejlant  obligé 

par  celle  que  vous  m'avez  tefmoignce  de  tont  temps.  J'ay  prie'  vojlre  bcau-frere  Ie 
Sleur  Reiger  sberg  de  vous  ejcrire  p  ar  tic  ulier  ement  fur  quelque  fujet ,  fur  leque-lje 

ferayfort  aife  d'eutetidre  vojlre  advis  :  vous  mobligerez  fort  de  me  l'envoyer ,  comme 
vous  avez  desjafaicl  par  leMemoire  que  vous  m'avez  envoyé,dontje  vous  remercie  bien 
fort.  Jefouhaiteroisdepouvoirejlre  utile  en  vos  affaires  par  de$a,  &  nfy  employe- 
rois  de  tout  mon  coeur ,  mais  vous  f  f  avez  la  conjlitution  des  affaires  ejlre  telle ,  que  ny 
moy ,  ny  vos  autres  amys ,  nepouvons  vous  y  fervir  ,  comme  nous  dejirerions  bien.  Je 
veux ejperer que  Ie tcmpsy  pourra  apporter du  changement ,  &  que  je  vous  pourray  re- 

voir encepays  eftiméïêhonorê '  comme  vos  r  ar  es  qualitez  Ie  meriteni :  dequoyje  ne  re- 
cevray  pas  moins  de  contentement  que  j'ay  fait  de  vojlre  liberté.  Cependantjevous 
fouhaite  en  vojlre  éloignement  de  vojlre  patrie  tout  Ie  contentement ,  beur  &  projperité 

que  vausffauriez  defirer.  Ce  que  je pr  ie  a  T)ieu  de  vous  donner ,  £y  a  moy  l'occajion  de 
vous  faire paroijlre par  effect  quejefuis , 

MONSIEUR, 

De  la  Haye  Ie  Vojlre  tres-ajfeftionné  a  -vous  faire  fervice 
4.ctAouJii6ll. 

FR.  HENRY  DE  NASSAU. 

VERTAELINGH 

Van  den  Vranfchen  brief  van  Frederijk^  HenriJ^ ,  Prins  -van 
Orangie  ,  aen  den  Heere  Hugo  de  Groot. 

M YN    HEER 

Ik  bedank  u  voor  de  goede  dienften  die  ghy  my  derwaerts  oover  gedaen  hebt  by 
eenighe  Raedtsheeren  des  Koninghs  :  waerinikubidde  te  willen  voortgaen,  foo 
omtrent  de  boovengemelde ,  als  omtrent  andere,  die  ghy  fult  geraeden  vinden ,  u 
verfeekerende  dat  ik  deefe  goede  geneegenheit  fal  erkennen  by  alle  voorvallende 
gelecgcnhcit ,  daer  ik  u  fal  konnen  dienft  doen.  Ook  bid  ik  u ,  dat  gy  wilt  ftaet  mae- 
ken  op  mijne  gunft  t'uwacrts  -,  enuverfeekeren,  dat  ik  daer  in  altoos  fal  volharden, 
als  die  daer  toe  verplight  ben ,  door  die ,  welke  ghy  my  van  alle  tijden  betoont  hebt. 
Ik  heb  uwen  Swagher ,  den  Heer  Reygersbergen ,  verfoght  u  befonderlijk  te  fchry- 
ven  oover  eenighe  faeken,  waer  oover  ik  met  allen  verlanghe  u  gevoelen  te  verftaen: 
fooghy  mydatlaettoekoomen,  fult  ghy  my  ten  hooghftenverplighten,  gelijk  gy 
nu  reede  gedaen  hebt ,  door  de  memorie ,  my  toegefonden ,  waer  oover  ik  u  hoogh- 
lijk  bedanke.  Ik  wenfehte ,  dat  ik  u  in  uwe  faeken  hier  te  Lande  konde  dienft  doen , 

ikfoudcudienbetoonenvangantfeherherte,  maer  u  isnietonbekent,  dat  de  fae- 
ken teegenwoordigh  foo  gefchaepen  ftaen,  dat  nogh  ik,  nogh  uwe  andere  vrienden,  u 

daer 



H  Leeven  van  d'Heer  Hitgo  de  Groot. 
daer  in  konnen  dienen  gelijk  wy  wel  foudenwenfchen.  ik  wil  hooien,  dat  detijdt 
daer  in  veranderingh  fal  konnen  brenghen ,  en  dat  ik  u  hier  te  Lande  fal  fien  geaght 

en  geeert  gelijk  uwe  uytfteekende  Qualiteyten  verdienen  :  'tgheen  mygeen  min- 
der vernoeghen  fal  geeven,  als  te  vooren  uwe  vry heit.  Hier  entufichen  wenfche 

iku  in  uwe  ballinghfchapbuytenuw'vaederlandt  al  het  vermaek,  al  den  feeghen  en 
voorfpoedt ,  dien  ghy  foudt  konnen  wenfchen.  't  Gheen  ik  Godt  bidde  u  te  verlee- 
nen ,  en  aen  my  de  geleegenheit  om  in  der  daedt  te  doen  blijken,  dat  ik  ben , 

M  Y  N      HEER, 

Haeghe  den  4.  van  Vwen  [eer  geneeghenen  om  tt  dieüft  te  doen 
Oegftmaendt  1622. 

FR.  HENRIK   VAN  NASSAU, 

Refponfe  de  la  Reyne  Chriftine  a  feu  Madame  Grotius. 

A  D  A  ME, M 
J'ay  apprls  devoftre  lettre  du  \6.Juillet ,  comme  quoy  mon  Ambajfadeur  a  executé 

les  ordres ,  que  je  luy  avois  donné  touchant  les  livres  de  feu  Monfieur  Grotïus  voftrê 

Mary  »  &  que  nonobfiant  les  ojfres  ,  que  des  autres  avoyent  f  nietes ,  pour  s'en  rendrè 
■pojfejjeurs ,  vous  aves  euplus  de  confiderationpour  mes  dcjirs ,  que  pour  les  avantages , 
que  l'on  vous  f  ai/bit  e  [per  er  de  ce  cojféld.  J'advoüe,  que  dans  leplaijïr,  quejeprens  d  la 
lecture  des  bons  autheurs,je  fuis  tellement  amonreufe  des  efcrits  de  Monfieur  Grotïus , 

que  je  ne  m'eflimeroispas  contente ,  fije  me  voyois  defcheuë  de  l'ejperance  de  les  afpoeier 
a  ma  Bibliotheque.  Mon  Ambajfadeur  vous  peut  avoïr  dïet  une  par tï e  de  la  haute 

eftïme ,  quejefaisdefonadmirableintellïgence,  &  des  bons  fervices  qu'ilm'arendu  : 
tnais  ilneffauroit  vous  exprimer parfaitlement  d  quelpoïnctfonfouvenïr  m'eft  cher  ,& 
les  effect  s  de  fes  travaux  confiderables.  Quefi  Por  ÖJ  l'argent  pouvoyent  contribuer 
quelque  chofe  drachepter  une fi  belle  vie ,  iln'y  auroit  rien  enmonpouvoir ,  que  je  nem- 
ployajfe  de  bon  coeurpour  eet  effect .  Jugez  dé  ld ,  qiie  vous  neffauriez  mettre  ces  beaux 
monumens  &  reliques  entre  des  mains ,  dont  ilsfoyent  mieux  receus  &  traictez ,  que  lei 

wïénnes  :  Sêpuisquela  viedeleurautheurm'aeftéfiutile  ;  nefouffrezpas,quefamort 
me  privé  entierement  desfruicts  de  fes  illufirespeïnes.  J'entens ,  qu'avec  les  livres , 
que  d'autres  ontfaicts,  vous  me  fajfiez  tenïr  tous  fes  memoires  manufcripts  &  ex- 
traitts ,  fuivant  lapromejfe ,  que  vous  m' en  fait  es  dans  voftre  lettre.  Vous  ne  mefgau- 
riez  jamais  mieux  tefmoïgner  voflre  bonuevolonté ,  qiien  ce  rencontre ,  &j'ay,  'DieU 
mercy ,  dequoy  lerecognoijire ,  iêvous  enrecompenfer ,  ainfi  que  mon  Ambajfadeur  vous 

donnera  d  entendre  plus  particulieremênt ,  auquel  me  remettant ,  je  prie  T)ieu  *  qu'il 
vous  maintïenne  enfafainctegracc. 

è  Stocbobne  ce  C  H  R  I  S  T  I  N  E. ix.dAouJl,  1648. 

Antwoordt  van  de  Koninghinne  rua?i  Sweeden  ,    aén  wijlen 
Ade-vron  de  Groot.     Uyt  het  Franfch  'vertaelt. 

M E-V  R  O  U, 

Ik  heb  uyt  uwen  brief  vanden  idvanHoymaendt  verftaen,  hoe  mijnen  Gefant 
heeft  uy tgevoert  de  beveelen ,  die  ik  hem  gegeeven  hadt ,  raekende  de  boeken  van 
wijlen  mijn  Heer  de  Groot,  uwen  man  ;  en  dat  ghy,  onaengefien  de  aenbiedinghen 
ugedaen  van  andere,  om  die  in  hunne  handen  te  kryghen ,  meer  in  achtgenoomen 
hebt  het  vernoeghen  van  mijne  begeerten,  als  de  voordeelen ,  die  men  u  van  die  kant 

*  *  *  * deedc 
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deede  hoopen.     Ik  beken ,  dat  in  het  vermaek  dat  ik  fcheppe  in  't  leefen  van  goede 
fchryvers,  'k  dermaeten  op  defchriften  van  mijn  Heer  de  Groot  verlieftben,  dat 
ik  my  niet  en  foude  vernoeght  houden,  indien  ik  my  vervallen  fagh  van  de  hoop 
om  die  te  konnen  plaetfen  in  mijne  boekerye.     Mijnen  Gefantfalu  mooghelijkver- 
haelt  hebben  een  gedeelte  van  de  hooghe  achtingh ,  waer  in  by  my  fijn  fijn  wonder- 

lijk verftant,  en  de  goede  dienden,  die  hymy  heeft beweefen  :  maer  hy  foude u 
nietvolkoomentlijk  konnen  uytdrukken,  hoeverre  fijngeheughenmydierbaeris, 
en  in  wat  weerde  ik  houde  de  vrughten  fijnes  arbeidts.    En  in  der  daet ,  indien  goudt 
offilver  yets  konden  by  brenghen,  om  foo  doorluchten  leeven  weederom  te  koo- 

pen ,  in  mijn  vermooghen  foude  niets  fijn ,  't  gheen  ik  niet  van  herten  ten  dien  ey  nde 
befteeden  foude.    Oordeelt  hier  uyt ,  dat  ghy  die  fchoonc  gedenkfehriften  en  oover- 
blijffelen  in  geen  beeter  handen  foudt  konnen  ftellen ,  of  van  welke  fy  beeter  fouden 
ontfanghen en gehandelt worden,  als  van  de  mijne  :  en  dewijl  my  het  leeven  van 

haeren  fchryver  foo  dienftigh  geweeft  is  ;  gedoogh  niet  dat  fijne  doodt  my  t'eene- 
mael  vervoere  van  de  vrughten  van  fijnen  doorluchten  arbeidt.     Ik  verftae,  dat 
neevens  de  boeken  van  andere ,  gy  my  fult  doen  hebben  alle  fijne  gefchreeve  memo- 

den en  extracten ,  volghens  de  belofte  die  gy  my  doet  in  uwen  brief.    Nimmer  foudt 
gy  my  beeter  konnen  betuyghen  uwe  goede  geneegenheit ,  als  by  dit  voorval ,  en  ik 
heb,  Godt  dank,  waer  meede  het  te  erkennen,  en  u  te  beloonen,  gelijk  mijnen  Gefant 
ubreeder  fal  te  kennen  geeven,  waer  toe  my  verlaetende ,  biddeik  Godt  dat  hy  u 
vorder  wil  behouden  in  fijne  heylighe  befcherminghe. 

Stokholm,  den  ».  van  C   H   R    I    S   T   I    N   E. 
Oegftrmendt ,  1648. 

Tot  befluit  van  dit  Leeven  volghen  ecnighe  Gedichten ,  by  den  Heere 
DE  G  R  O  O  T  en  andere  ,  op  fijn  wonderbaere  verloflïngh  uyt 

Louveftein  gelchreeven  ,  mitsgaeders  vcrlcheyde  Dichten  t'fijner 
eeren  door  den  DrolTaert  P.  C.  HOOFT,  J.v.  VONDEL 
en  andere  Dichters  ,  in  fijn  leeven  en  nae  fijn  doodt  gemaekt. 

HUGONIS    GROTII 

ALLOQ_UIUM 

ad  Arcam  ,  qua  b  carcere  elatus  eft. 

ZJlces  latebra  ,  temporis  domus  pawi 

Angufta ,'  laxo  qua  'viam  facis  ccelo , 
Claufum  parumper  fyiritum  manumittens  ; 
Onus  quod  tegre  congregum  manu  multa 

Interquiefiens  pertulit  ferm  miles , 

'Tandemque  cacum  tradidit  rati  pigmis , 
Lati  rüehendum  l^ahalis  impetu  prono  ; 
Qhm  Arca  grates  ,  quas  tibi  feram  laudes  ? 

^Tïbi  fugata  viBa  fer-vitus  ceffit , 
Tolerata  feptem  poft  biennium  menfes. 

Quod 



Getoet  celfa  tueor  oflia  libero  uultn , 
Quod  durus  aures  non  f  ent  fera  flridor , 
Ubicefque  multi  ,  barbarique  cuflodes  : 
Sed  Lxta  turbo-  comiter  falutAntium , 
Blandique  amici ,  tincla  litteris  corda  , 

(  G}uales  tffiuanffi-,  quo  probatior  nemo> 
Put  e  anus  ,  &  mens  erudita  cTile?ii ) 
Faftidiofas  ire  non  finunt  luces  : 

'Tibi  b£c  ,  &1  aliud  Jï  quid  eft  boni  nob'vs , 
Et  fi  quid  ultra  refiat  ,  Arca  ,  debemm. 
Qurt  merita  verbis  Jï  libêret  square, 
Opus  tot  ejfet  ,  f  ene  quot  foles  ,  libris. 

Ejusdem  Scazontes  Albo  cujusdam  infcripti , 
ty.  Martii  1611. 

G^uos  matris  alvus  Carcer  edit  in  lucem , 

Queis  corpus  animum  more  Carceris  vindt, 
Quos  mor  te  funtlos  terra  Carcer  exfeetlat, 
Nunquam  nimis  timer  e  Carcerem  debent. 

HUGO       DE       GROOTS 

ENSPRAEK 

Aen  de  Kift  ,  in  dewelke  hy  uyt  de  GevangheniïTe 
werdt  gedraeghen. 

O Soete  fchuilplaets  ,  o  voor  korten  tijdt  naeu  huiske, 

Dat  mijn  bedrukte  fiel  ,  beflooten  in  uw'  kluiske , 
Hebt  vrygemaekt  ,  en  foo  in  open  lucht  geftelt 
Uw  lieve  laft  ,  die  ,  naeuw  gepakt  ,  door  fterk  geweldt 

Van  't  flrenge  krijgsvolk  werdt  allengskens  uitgedraegen , 
En  eindlijk  als  een  pandt ,  doch  dat  fy  niet  en  faegen , 
Bevolen  ,  op  een  fchip  ,  de  Waels  afloopend  ty. 
O  Kift  ,  wat  danks  ,  wat  lofs  verdient  gy  wel  van  my  ? 
Gy  hebt  mijn  flaverny  verjaeght  en  overftreden , 

Die  'k  feven  maenden  meer  dan  twee  jaer  heb  geleden. 
Dat  ik  des  heemels  licht  aenfchouw  met  vry  gelaet , 
Dat  my  geen  flot  meer  plaeght  ,  mijn  ooren  niet  meer  flaet 

Der  grendelen  gekners  ,  en  't  wreedt  gegraeuw  der  wachten , 
Maer  magh  geruft ,  en  vry  ,  het  bly  gegroet  verwachten 
Van  vrienden  ,  die  gedoopt  fijn  in  geleertheits  nat, 
(  Als  Puteaen  ,  Thuaen  ,  wiens  trouw  geen  weerga  hadt , 
En  dat  geleerdt  verftandt  Tilenus  )  welker  reden 
Den  onverdrooten  tijdt  my  vroolijk  doen  hefteden  : 

Dit  al  ,  en  foo  'k  noch  meer  geluks  t'erdenken  wilt , Dat  moet  ik  u  alleen  dank  weeten  lieve  Kift. 

Doch  wild'  ik  naer  verdienft  uw  lof  ten  vollen  roeren , 
Ik  hoefde  foo  veel  fchrifts  ,  als  ey  ooit  plaeht  te  voeren. 

™         F   *  Z  Y  N 



ZYN       BY   SCHRIFT, 

In  fceker  ftamboek  den  27.  Macrt  1611.  gefchreeven. 

D Ie  uyt  hun  moeders  buik  als  uit  een  Kerker  koomen , 

Wier  ziel  in  't  leven  van  's  lijfs  kerker  wordt  bewaert, 
En  wachten  nae  hun  doodt  tot  kerkerplaetfe  d'aerdt. 
Die  moeten  nooit  te  zeer  voor  boey  of  kerker  fchroomen. 

HUGO      DE      GROOTS 

Gedicht  ter  eeren  van  zijn  Huisvrou 

MARIA  VAN  REYGERSBERGEN, 
Over  zijne  verloflïnge. 

BOulongne  ,  die  wel  eer  de  voefler  fijt  ge  weeft 
Van  haer  ,  die  by  haer  heeft  mijn  leeven  en  mijn  geeft , 

Die  met  haer  kloek  verftant  ,  en  met  haer  wackerc  ooghen 
Tot  foete  flaverny  my  eertij  ts  heeft  ge  tooghen  : 
Maer  nu  ,  (  o  groote  trou  !  en  droeve  faek ! )  om  my 
Haer  felven  heeft  gebracht  in  fware  flaverny , 
Boulongne  hoogh  en  laegh  ,  gelijk  als  fijn  de  keeren 
Die  mijn  en  haer  geluks  lichtvaerdigheyt  doen  leeren , 
Hoe  weynigh  dacht  mijn  lief ,  mijn  alderlieffte  pant, 
Toert  fy  van  jaren  jongh  gingh  wandelen  hier  op  ftrant, 
Of  plucken  in  haer  fchoot  de  bloemkens  van  den  velde , 

Of  hier  uw'  lammerkens  ,  of  daer  uw'  fchaepkens  telde . 
Of  vrolijk  van  gemoedt  gingh  treden  over  ftraat, 

Of  and're  dochters  gaf  een  vriendelijke  praat, 
Dat  haer  jongh  hert  noch  eens  met  min  fou  fijn  ontfteecken 
Een  trouwe  min  ,  maer  die  haer  fuurlijk  op  fou  breecken , 
Wanneer  haer  lief  van  haer  fou  werden  af  gerukt, 
Als  met  een  leeuwen  klau  ,  en  fy  eylaes  !  bedrukt 

Geftadelijk  voor  hem  by  d'een  of  d'ander  gaande , 
Hem  niet  fou  moghen  fien  een  tijdt  van  negen  maanden , 
Noch  hulp  of  byftant  doen  ,  toen  hy  met  fware  fucht 
Beladen  lagh  ,  gefpeent  van  vrienden  en  van  lucht: 
Hoe  weynigh  kon  fy  toen  bedencken  ofte  vreefen 
Dat  haare  mingenoot  fou  werden  noch  verweefen 
Tot  banden  fonder  ent  ,  verliefende  fijn  goedt: 
Dat  fy  in  al  dit  quaedt  geduldigh  ,  wel  gemoedt, 
Hem  volghen  foude  ,  om  fich  felf  met  hem  te  laten 
Befluyten  met  een  gracht ,  met  flooten  en  foldaten : 
Doch  dat  fy  eyntelijk  met  haer  gefcherpt  verftant 
Haer  man  verloflen  fou  uyt  fijnen  flaaffchen  bant. 
O  fpiegel  van  de  deught !  die  nu  ,  eylaes  !  moet  lyden . 
En  dat  om  mijnent  wil  foo  veel  van  mijne  fyden, 

In  't  droeve  Loevefteyn  ,  terwijl  ik  mijne  ruft, 
En  loopend'  ballingh  's  landts  ,  foek  aan  de  Franfche  kuft , 
En  met  een  diep  gefught  befie  de  foete  fteeden , 
Die  ghy  wel  eertijts  hebt  vry  onbeforght  betreeden, 

Indien 



Indien  dat  off  gedicht ,  off  wel  geftelt  verhaal 
In  Griex  ,  off  in  Latijn  ,  off  ook  in  Duytfche  taal 
Een  deughdelijcke  naam  kan  houden  buyten  flerveii, 
Een  onvergancklijk  loff  fult  ghy  voorwaer  verwerven. 
Indien  Evadnes  naam  foo  grooten  loff  bequam , 
Om  dat  fy  haren  man  nafprongh  tot  in  de  vlam : 
Indien  Alcestes  eer  ten  hooghften  is  verheeven , 
Om  dat  fy  met  haer  doot  kocht  hares  liefftes  leeven , 
Waerom  en  fou  dan  niet  daer  neeven  fijn  genoemt 
Maria  Rey  gersbergh,  en  eeuwelijck  geroemt? 

Die  hebbend'  uyt  gedaan  foo  hooghe  felle  baeren , 
Om  ,  en  ook  met  haer  man  fes  maanden  en  twee  jaeren , 
Oock  niet  en  heeft  gefch roomt  te  blyven  in  den  noot, 

Verloffend'  haren  man  van  eenen  langhen  doot , 
Die  hem  befloten  hiel  in  hoogh  verheeven  muuren , 
Als  in  een  grafft  gemaekt  om  eeuwelijck  te  duuren? 
Nochtans  foo  wilt  fy  wel  wat  eenen  bittren  haet 
Dat  haer  te  lijden  (tont  om  defen  vroomen  daet. 

Maer  ghy  Regeerders  's  landts  wat  roem  meent  ghy  te  draghen 
Dat  ghy  beftaet  een  vrou  ,  een  fuiken  vrou  !  te  plaghen? 
Daer  fullen  Rechters  fijn  ,  die  tuffchen  u  ,  en  haer 
Recht  fullen  fpreecken  nu  ,  en  noch  nae  hondert  jaer , 
Niet  vierentwintigh  niet  eenfydelijck  verkooren, 
Maer  hondertduilenden  ,  foo  hoogh  als  laagh  gebooren , 
Die  fullen  ü  ter  fchant  ,  en  haer  ter  eer  verftaen , 

Dat  ghy  feer  qualijk  hebt  ,  en  fy  feer  wel  gedaen  , 
Ja  felf  de  grooten  Godt  ,  niet  dooffin  mijn  gebeeden 
(Om  wien  te  dienen  ik  mijn  leeven  wil  befteeden) 
Sal  fijn  begonnen  werck  niet  laten  onvolbracht : 
Maer  foo  hy  nu  aen  my  betoont  heeft  fijne  kracht, 

Soo  fal  hy  ,  ik  vertrou't  ,  door  d'eene  vvegh  offd'andex 
Het  wel  gcvoeghde  paer  weer  brenghen  by  malkander. 

Gefcfoeven  te  Parijs  den  16.  va?i  Aprilt  1611? 

HUIGH       DE       GROOTS 
VERLOSSING   H. 

Aen  Mevrouw 

MARIE     VAN    REIGERSBERGH. 

GEwelt  van  wallen ,  dubble  gracht 
Ontrufte  honden,  wacht  by  wacht, 

Beflage  poorten ,  yfre  boomen  , 
Geknars  van  flotwerck.'breede  ftroomen, 

En  d'onvermurwde  kaflelein 
Verzekerden  op  Loeveftein 
Den  Grooten  Huigen ,  buiten  duchten 

Van  in  der  eeuwigheit  t'ontvlughten ; 
Ten  waer  zijn  fchrandre  gemalin 

En  druckgenoot  en  kruisheldin 
Een  eerlijke  uitkomft  had  gevonden , 
En  hem  van  lang  verdriet  ontbonden. 

Zy  fprack :  mijn  lief,  mijn  levens  licht.) 

(De  tranen  ftonden  in  't  gezicht) 
Zal  dees  fpelonck  uw'  glans  verfmooren , 
En  is  u  deught  dit  graf  befchooren  ? 

Helaes !  maer  't  is  vergeefs  gefuft. 
Hier  helpt  geen  kermen  maer  vernuft. 
Mijn  geeft  zal  nu  wat  groots  bezoeken- 
Terftont  verandert  hy  in  boecken. 

De  fchiltwacht  draegt  dien  vetten  buit 
Op  hare  beê  voor  boecken  uit. 
Een  vrouw  belacht  al  die  haer  perffen , 
En  laet  hen  op  de  tanden  knarffen. 

Een 

***** 



Eenvrouw  is  duizent  mannen  t'ergh. 
O  eeuwige  eer  voor  Reigersbergh ! 

De  volgende  eeuwen  zullen  fpreken , 
Hoe  ghy  den  Haet  hebt  uitgeftreken. 

Na  datghe  op  't  droef  gevangenhuis , 
Gelijk  Marye  nefFens  't  kruis, 
Uw'  bruigom,  onder  moordenaren 
Gerekent,  troofte  heele  Jaren. 

Zoo  liet  de  trouwe  Michol  eer 

Haer'  liefden  fchat  met  koorden  neer ; 

Toen  Sauls  zwaerden  hem  bezetten, 

Gelijk  de  Jagers  't  hart  met  netten. 
Aldus  wert  Lynceus  ook  geredt. 

In  zijn  belegert  bruiloftsbedt , 
Toen  zoo  veel  ledekanten  fmoorden 

In  't  gruwlijck  bloedt  der  mannemoorden. 
Vergun  mijn  luite  datze  fpeel' Het  bergen  van  ons  Landtjuweel, 

In  't  onweer  ,  dat  het  roer  vermande , 

Toen  't  groote  fchip  van  Hollant  flrande, 

J.  v.  Vondel. 

Aen  den  Hooghgeleerden  Heere 

HUGO      DE      GROOT, 

Nae  fijne  welgeluckte  "Uytkomfte  1611. 

SO  aengenaem  is  ons  de  Son  niet ,  als  hy  neer 
Sijn  dralen  fchiet ,  naer  langhbedompt  en  mottigh  weer; 

So  aengenaem  koomt  ons  geen  droockendt  wintje  teegen, 
Als  wy  onluftigh  fwoel  met  hitte  fijn  verleegen ; 

So  aengenaem  is  niet  een  Hert  naer  langhe  Jaght 

Het  water  aen  de  Beeek  ;  als  my  uw'  onverwacht' 
En  blyde  uytkomd  was.     O  Li<;ht  van  onfe  tyden  ! 

Van  duyfenden  ,  die  in  uw  luck'loos  luck  verblyden , 
Derf  ick  vermeetelijk  wel  terten  d'aldermeeft , 
Die  in  groot-achtingh  heeft  uw'  Grooten  naem  en  Geeft: 

Jae  d'alderblijdtfle  lonck  ,  die  my  't  gcluck  kan  geeven , 
Is  ,  dat  ick  Ü  noch  eens  magh  fpreecken  van  mijn  leeven. 

Waer  tinteldt  nu  uw'  glants  ?  waer  draelt  de  fchoone  Son  ? 
Daer  Hollandts  weecke  oogh  niet  tegens  fien  en  kon. 

Helaes  !  wel  verr'  van  ons.    Een  fchat  van  grooter  waerde 
Lagh  onlanghs  by  geval  vertreden  in  der  aerde 

Daer  Hollandt  fchratfle  in  ,  maer  met  Efopus  Haen , 
Voor  dierbaer  Diamant  verkoos  een  gerden  graen. 

Met  dit  Juweel  mooght  gy  nu  Vranckrijck  wel  gaen  proncken  : 

Het  fchitterdt  om  end'  om  van  wijsheyts  held'rc  voncken. 
En  Gy  Heer  Koningh  ,  d'alderbraefde  Koninghs  Soons 
Dit  's  U  een  rijcke  bagg'  en  paerel  aen  uw'  Croon  ; Dat  fulck  een  Phaenix  ,  daer  de  Wereldt  af  verwondert, 

Wiens  vveêrgae  moog'lijk  in  geen  duyfend  Jaer  opdondert, 
Soeckt  heul  aen  u  ,  jae  koomt  figh  geeven  in  uw'  handt 
Ontvlucht  de  banden  van  fijn  eygen  Vaderlandt. 

Maer  foo  de  meeden  reuck  des  Peepers  blijft  beflooten . 
Tot  datfe  met  geweldt  aen  ftucken  werdt  gedooten , 

En  de  Camille  geeft  ,  of  weynigh  geurs  ,  of  geen , 
Tot  datfe  met  de  voet  van  iemandt  werdt  vertreên. 

So  Gy  die  tot  een  Roem  van  Hollandt  fijt  gebooren 
Souwd  nauw  te  vinden  fijn  ten  fy  Gy  waert  verloorcn. 

't  Is  altijdts  foo  g;eweelt ,  Dat  nimmermeer  een  Sant 
Verheven  oft'  geëerdt  werdt  in  fijn  eygen  Landt. Mijn 



Mijn  hert  jaeght  in  mijn  borft  , 
Die  my  berft  uyt  ten  mondt  en 

Dat  ick  op  Hoogheydts  top 
S:e  geracckt, 

Die  de  mjt  ,  en  de  fpijt 
Heeft  gelaeckt. 

't  Overvloede  van  fijn  fpoedt 
Sal  geen  endt 

Hebben  by  't  geen  daer  Hy Mee  ont  -  rendt. 

ick.  kan  de  geeft  niet  weeren , 
doet  my  propheteeren. 

Oock  fijn  eer  meer  en  meer 
Door  de  Faetn 

Maeckt  vermaerdt ,  en  verklaerdt 

Synen  Naem. 
Als  fijn  luft  foeckt  de  ruft: 

Van  de  doodt; 

Sijn  geflacht  fal  geacht 
Werden  G  r  o  o  t, 

Anna   Roemer   Visschers. 

Genoegh  is  meer. 

C    A    R    M    E    N 
A  N  N  ,£    R  O  M  E  R  I  ,£    V  I  S  S  C.  H  E  R  £ 

ad 
HUGONEM  GRÖTIUM, 

Per  Ipfum  è  Belgico  Latinè  redditum. 

N On  nobis  nitidum  gratius  eft  Jubar,  j  Credo ,  fufcipient  hoc  cDccus  inclytum Cümfudo  r  adiós  exerit  at  her  e 
Mundï  Sol  oculus  poft  pluvios  dies  ; 
Nee  flamen  placidum  gratius  advenit 
Spirantis  Zephyri ,  cüm  nimius  calor 
Vires  languidulis  fubtrahit  artubus  f 
Nee  font  is  gelidi  fuavior  eft  aqua 
Cervo  ,  qui  celeres  pracipiti  fuga- 

Evajit  catulos  ,  qudm  mihi  nuncius' Is ,  qui  fata  tui  triftia  carceris 
Mutata  in  melius  ,  ruptaque  vincula , 
Cüm  vix  ulla  fuper  Jpes  foret ,  attulit. 
O  fiecli  &  T atria  maxima  Gloria  ! 
Int  er  mille  viros  ,  quos  tud  fauftitas 
(Etfi  infauftaj  juvat,provoco  quemlibet; 
Nullus ,  nullus  erit  ,  qui  magis  aftimet 
Te  mentisque  tua,quodproprium  eft,bonum. 
Voti  fumma  mei  ,  quo  melius  nihil 
Jam  TDivina  queat  ferre  benignitas , 
Hac  e  ft  ;  ut  liceat  Te  priüs  alloqui , 
^udm  fnprema  oculos  nox  mihi  clauferit. 
Ah  !  nunc  fplendor  ubi  eft,  lumen  ubi  tuum  ? 
G^uo  cejfit  Batavi  fulgor  Apollinisl 
Quem  recJo  nequiit  cernere  lumine 
Tellus  ,  qua  geuuit.    Nuper  in  angulo 
Gdza  ingens  jacuit  fqualida  pulver  e , 
Quam  damno  proprio  T atria  refpuit , 
Gallo  illifimilis  ,  vel  fapiens  minus , 
Cui  magni  pretii  (fabula  uti  docet ) 
Tra  grano  tritici  forduit  unio , 
1)um  terram  digitis  fcalperet  impiger. 

Clari  Francigena  ,  quod  fapientia 
Scintill.is  var  tas  undique  funditat. 
i_At  Tu  Rex  Topuli  ,  maxima  maxirni 

'Patris  progenies  !  Hunc  T)iadematis 
Ornatum  egregium  ne  fuge  Regii. 
En  Theenix  Tibi  fe  jam  de  dit  in  manus, 
Ghialem  fort  e  decem  cernere  fa  culis 
Orbi  non  dabitur  :  pofcit  opem  tuam 

Ingrata  fugiens  vincula  'T  atria. 
Vt  fejè  piperis  latius  exerit 
Virtuscüm  teritur  ;  &  Jïcut  Anthemis 
Tune primüm  redolet ,  cüm  premitur  vagis 
Calcantum  pedibus  ;  fic  quoquejam  tua  „ 
O  Sidus  Batavi  conjpicuum  foli  ! 
Laus  non  tauta  foret ,  tu  nifi publicis 
Fat  is  inferior  ,  quam  fueras  ,  fores. 
Eft  verum  vetus  hoc  ,  credit  e  pofteri , 

'Dittum  ,  Nemofuis  d  popularibus 
Virtutis  pretium  ,  quod  meruit  ,  tuut. 
Sed  quid  ?  pleua  T)ei  numine  mens  furitï 
Teélusque  infolitis  motibus  aftuat , 
Et  lingud  jubeor  promere  condita 
Tarcarum  tabulis  f  aller  e  nefciis. 

Cerno  veri  prafcia  vates 
Gfuem  livor  edax  ,  odiique  malum 
Terdidit ,  altè  nunc  tergemini 
Merite  evecJum  ad  cuknen  honoris. 

Quin  bona  pofthac  nullas  met  as, 
Nullum  rebus  ft atuet  lat  is 
Fortuna  modum  :  Non  ille  tarnen 

***** 



ftiantits  quantus  foterït  raras  Toft  cüm  placida  rcqnïe  mortis 

'uas  circumfert  animï  dot  es  Cupïet  fummutn  finlre  diem 
^_y£quarefavor.  Tumfama  tuba  Seris  olim  fojlera  fiacks 

Non  falfiloqud  didet  lande s  Soboles  M  AG  N1!)  M  nomen  ha- 
Hand  morituras  qua  terra  pat  et.  bebit.  Parifns.  i.  oftobris.'  iöh 

GEDICHTEN, 

Die  te  Gornichem  in  't  huis  van  wijlen  Adriaen  Daetfelaer,  daer 
De  Groot  met  de  Boekekift  werdt  gebraght  ,  onder  de 

gefchilderde  glaefen  worden  geleefen. 

T.       JUNIUS       VINIUS. 
Dion.  CaJL  Itb.  47.  pag.  3  77.  Edit.  Hem.  Steph.  1 5  9 1 . 

TOen  Junius  weleer  was  in  de  hooghfte  noot, 
Waer  van  geen  uytkomft  fcheen  ,  fo  heeft  hem  van  de  doot 

Sijn  Huysvrouw  in  een  Kift  onfichbaerlijk  bevvaert. 
Ën  fprack  daer  nae  :  Ghy  zijt  tot  tweemael  nu  gebaert , 

Met  weedom  d'eerflemael  ,  de  twecdemael  met  lift , 
Toen  uyt  uw'  moeders  lijf  ,  en  nu  uyt  mijne  kift. 

M     I     L     T     I     A     D     E     S. 

Valer  int  Maximm  hb.  5.  cap.  3. 

Mlltiades  ,  de  Heldt  ,  die  vroom  hadt  voorgheftaeri 
Der  Griecken  Vryen  Staet  ,  heeft  quaeden  loon  ontfaeri, 

Vervveefen  fonder  fchuldt  ,  oock  buyten  reedens  fchijn. 
Des  Vryheyts  yveraer  die  moft  gevanghen  fijn. 
De  dienft  aen  't  Landt  betoont  verdiende  fulcken  ftraf. 

Die  eeuwigh  leeven  fal  moft  leevend'  in  het  graf. 

Q.   C^ECILIUS   METELLUS   NUMIDICUS. 
Liv.  lib.69.  Valer.  Max.  Ub.^.  cap.  r, 

MEtellus  kloeck  ter  handt  ,  en  kloecker  van  gemoet , 

Weeck  niet  van  't  rechte  padt  ,  men  lichte  hem  de  voet. 
Als  hem  nu  't  Roomfche  volck  ,  verbanden  uyt  het  landt, 
Haer  onrecht  was  fijn  eer  ,  fijn  onfchuldt  haere  fchandt: 
Maer  als  fy  met  berouw  daer  nae  hem  riepen  weer, 

Soo  ftreckten  't  hem  tot  vreught  ,  haer  tot  dienft  ,  bey  tot  eer, 

P.      C.      H    O    O    F    T    S 

KLINKDICHT, 
Aan  den  Heer    HUIGH    DE    GROOT. 

W Eldige  -ziel ,  die  ,  met  uw'  fcherp  gezicht, 
Neemt  wifie  maat  van  dingen  ,  die  genaake'; 

En  al  de  fleur  der  overlede  zaake' 
Begrccpen  houdt  met  ieders  reen  en  wight ; 

Ver- 



Vermogend'  uit  te  breên  ,  in  dierbaer  dicht, 
Wat  raadt  oft  recht  oit  Godt  oft  menfchcn  fpraake5: 
Zulks  Hollandt  ooght  ,  als  zeeraan  op  een'  baake 
In  ftarloos  weer  ,  op  uw  verheeven  licht : 

O  groote  zon  ,  wat  zal  ik  van  u  maaken? 

Een'  adem  Gods  ,  die  uyt  den  hemel  laaken 
Komt  in  een  hart  wel  keurigh  toegericht? 

Oft  een  vernuft  in  top  van  's  hemels  daaken 
Gezuivert ,  om  op  aardt  te  komen  blaaken , 

Daar  't  landt  en  liên  ,  met  leer  en  leeven  ,  flicht? 
1616. 

Wellekomft  van  den   HEERE 

HUIGH     DE      GROOT, 
t' AMSTERDAM, 

Nae   zijne  langduurige  ballingfchap. 

W At  zaélge  windt  is  't  ,  die  van  'tLeliftrandt, 
Den  ftroom  op ,  in  't  ondanckb're  Vaderlandt Heivoeit  het  Delffche  Wetorakel ,  dat 

Gekoffert  ,  als  een  koftelijcken  Lüiat 
Weleer  de  bange  Maes  afdrijven  quam , 
Tot  dat  de  Sein  het  in  haer  armen  nam , 

En  zette  dat  gebetghde  Godtskleinoot 

Met  blyfchap  op  den  Koningklijcken  fchoot 
Des  Allerknftelijckften  Luidewijcks, 

Die  't  herbergh  fchonck  ,  tot  glori  zijnes  Rijcks  ; 

Op  dat  het ,  na  'et  verftuiven  van  die  wolck 
Des  drucks  ,    verlcheen  tot  heil  van  't  vrye  volck, 
En  't  misverftant  aenziende  's  Heks  gedult 
Hem  weder  eerde  ,  en  riep  :  het  is  mijn  fchult. 

De  Vader  der  wellprekentheit  herblonck 

Zoo  weer  te  Roome  ,  als  d'orderüoosheit  ftonck 
Van  Klodius ,   die  fchadelijcke  peft , 

Voor  't  lichaem  van  het  algemeene  beft. 
Het  treurigh  aenzicht  van  den  Staet  dat  lacht. 
De  zwacke  wetten  voelen  nieuwe  kracht. 

Zelf  d'Ontucht  wort  befchaemt  van  't  eerlij  ck  licht. 

Rechtvaerdigheit  houdt  vree  door  evenwight 
De  Rede  ftemt  niets  troebel ,  maer  gezont. 
Nu  fpreken  zoo  veel  fteên  uit  eenen  mont. 
Men  taft  niet  meer  in  blinde  duyfternis. 

Der  bui'g'ren  oirbaer  't  eenigh  doelwit  is  j 
En  rept  'et  ergens  een  van  dwinglandy 
Daer  ooght  men  op  als  hiel  hy  Spanjes  zy'. 

O  groote  ziel ,  o  zon  van  mijn  gezangk, 
Die  weer  verrijd  ,  na  uwen  ondergangk , 
En  ons  verheught  met  dezen  gouden  dagh , 
Dien  Hollandt  wel  met  eere  vieren  magh; 

Wat  woorden  zal  de  danckbare  gemeent 
Beft  vlyen  ,  als  de  goudtfmit  dier  gefteent , 

Om  u  t'onthalen  op  den  hooghften  trap; 
Na  's  kerekers  ramp  ,  na  zure  ballingfchap. 
O  ftalen  harr  al  gloeiend  hardt  gefineet ! 
O  Groothart  met  wat  hemelfchen  magneet 
Beftreeck  .Stantvaftighek  uw  vaft  gemoedt , 

Dat  het  zoo  heel  van  liefde  t  onswaert  woedt,' 
En  wraeckt  de  weelde  van  een  aertspaleis , 
En  kuft  het  landt ,  zijn  ftrenge  ftiefmoêr ,  peis. 

MDCXXXI.  J.  v.  Vondel.' 

Aan  den   HEERE 

HUIGH      DE      GROOT, 

Op  't  beroepen  van  twee  Leeraars  ter  doorluchtiger  Schoole, 
en  zijn'  koomft  tot  Amfterdam. 

Sint  uw  geluk  zijn'  opgang  nam , 
O  hooghgereezen  Amfterdam , 

En  trof  uw'  eerzucht  noit  het  wit, 
Daar  nu  haar'  heerepijl  in  zit ; 
Naardien  gy  u  gingt  ftellen  t'fchrap , 
Tot  winft  van  waarde  weetenfehap , 

En  t'uwer  onderrechting  riept, 
Twee  helden  ,  die  der  dingen  diept 

En  fteilt'  afpeilen  op  een  prik , 
Van  's  hemels  kruin  in  't  hart  van  üik. 

Noch  mangeld'  aan  uw'  grootheit  wat , 
Tot  dat  het  Delphifch  puik  in  ftadt 

Quam  ftorten  uit  den  boezem  Goodts. 
Hier  mede  zijt  gy  buyten  fchoots 
Van  't  alverblindend  onverftandt , 
En  midden  in  de  zon  geplant 

***** 
Der 



Der  gloory  en  voorzienigheid  Als  't  rookelooze  ftarrevuur , 
Kent  dan  uw'  kans  ,  eer  datfe  dreidt.  Wanneer  hem  wolk  noch  fchaduw  let' 
Een  aerdekloot  verc/iert  en  drukt  Gy  ftelt  aan  krijgh  en  vree  de  wet ; 

Het  fpanfel  uwer  kroone.     Rukt  't  Wargaaren  van  't  gerecht  gy  fchift; 
Die  blaauwe  peerei  van  haar'  top,  Verlicht  de  duifternis  der  fchrift; 
En  zet  'er  't  oogh  der  wijsheit  op  De  naamen  die  uw'  lof  verbreidt 
Den  overgrooten  Huigh  de  Groot,  Vergoodt  gy  met  onflerflijkheit, 
Apollos  dierbaarfte  kleinnoodt,  Oft  eeuwelijk  onzaaligh  maakt 

't  Welk  glad  doorkeek,wat  Griek,  Latijn,  De  geene  die  uw'  oordeel  wraakt; 
Egyptenaar  bekent  moght  zijn ;  Baardt  wonderwerk  by  wcnderdaadt; 
Gezuivert  boven  dien  ,  is  meê  En  altijds  even  zwanger  gaat. 

En  afgefpoelt ,  in  all'  de  zeej  Maar  alle  wond'ren  itreeft  verby , 
Van  't  hof  der  Frankifch  heerfchappy ;  O  Lief  der  deughde  ,  dat  ,  daar  gy 
Daar  eeuwigh  gaat  zoo  heet  een'  ty  Die  groote  wonderen  bedrijft , 
Van  wereldwiffels  eb  en  vloedt,  Zoo  kleen  noch  by  u  zelven  blijft. 
Dat  het  een  dwaas  kan  maaken  vroedt,  Dan  mits  dat  gy  u  dus  verneêrt, 

En  fneedigh  flijpen  door  't  verzoek,  Houdt -zich  der  Eng'len  fchaar  vereert, 
Veer  beter  dan  't  geleerdfte  boek.  Met  zich  te  draagen  onderdaan , 
O  blaakende  vernuft ,  zoo  puur  Aan  u ,  en  ftaaghs  ten  dienft  te  ftaan  . 

1032. 

Op  de  afbeeldinge  van  den   HEERE 

HUGO     DE     GROOT. 

D Epofitum  cali  ,  quodjure  Batavia  mater Hor r et  ,  &  haud  credit  fe  peperijfe  Jïbi 
Talem  oculis  ,  talem  ore  tulit  Je  maximus  Hugo. 

Injiar  crede  bombus  ,  catera  er  ede  'Dei. 
1614.  D.  Heinsius. 

Dit  's  't  pandt  van  's  heemels  gunft ,  van  Hollandt  voortgebraght , 
Dat  fich  met  recht  ontfette  en  by  fïch  felven  dacht, 

Heb  ik  dien  grooten  HUIG  wel  voor  mijn  felfs  gebaert? 

Dit  fichtbaer  menfchlijk  is  ,  de  reft  naer  't  godtlijk  aerdt. Uit  bet  Latijn  verfoeit  door  G.  B; 

ANDER. 

HOe  zou  de  duifternis  dit  Hollandts  licht  gedoogen 
Dat  al  te  heemels  fcheen  in  aller  blinden  oogen  ? 

Het  ging  een  wijle  fchuil  om  klaerder  op  te  gaen. 

Wy  haaten  't  Groote  Licht :  een  ander  bidt  het  aen. 
J.  v.  Vondel. 

ANDER. 

DE  Zon  des  Landts  wiert  dus  van  Mierevelts  penfeel 

Gefchildert  ,  toen  ze  gaf  haer  fchijnfel  op  't  panneel ; 
Doch  niet  gelijk  ze  ftraelt  op  't  heerlijkfte  in  onze  oogen, 
Maer  met  een  dunne  wolk  van  fterflijkheit  betoogen. 

Om  Duitfch  te  fpreeken  ,  dit 's  de  Fenix  ,  Huig  de  Groot, 
Wiens  wijze  Majefteit  befchijnt  den  Wereltkloot. 
Wie  vraeght  nu  wat  Cefls  of  Delfos  eertijts  zeide  ? 
Een  Delfs  Orakel  mclt  meer  wijsheit  dan  die  beide. 

J.  v.  Vondel. 

A  N. 



ANDER. 

O  Delf ,  beny  geen  Maes  den  grooten  Rotterdammer , 

DE  GROOT  is  ruim  zoo  groot.  d'Een' zocht  het Hollandts  jammer 
Te  fluiten  door  zijn'  raadt :  maar  't  oor  der  twift  bleef  doof. 
Men  fcheurde  veel  te  licht  om  liefdeloos  geloof. 
Indien  zijn  Fenixgeeft  verdeelt  waar  onder  zeven , 

't  Vereenight  Nederlandt  waar  onverdeelt  gebleven. 
G.       B    K    A   N    D   T. 

DANCKDICHT 
A    E    N 

B       O       R       E       A       S 

Die  zijn  Excellentie   HUIGH     DE    GROOT 

t'Amfterdam  een  poos  ophielt. 

N  Oorden  wint,die,langs  ons  ftroómen , 
Knaegt  den  bloelfem ,  op  de  boomen ; 

d'Opgeloke  bloemen  fchent, 
Wiltzangk  fleurt  ,  en  lieve  Lent ; 

En  den  May  *  die  ,  met  zijn  zonnen , 
Quam  aenminnigh  aengeronnen : 

Wintervogel  ,  guur  en  fchrael , 
Steur  den  zoeten  nachtegael : 

Schen  de  bloemen  in  de  hoven , 

Met  een  lucht  van  geur  beftoven : 
Knaegh  ,  en  eet  vry  ongetoomt 

Zoo  veel  bloeflems  ,  op  't  geboomt , 
Dat  vaft  jammert  om  genade : 

't  Is  geen  noot  ;  want  al  die  fchade 
Moet  nu  uit  voor  d'overbaet, 
Die  de  wijze  Magiftraet 

Rekent  by  uw  fchorre  buien , 
Die  den  adem  van  het  zuien , 

En  den  blaesbalgh  van  het  weft 
Stuiten  ,  keeren  ,  al  hun  beft: 

Zonder  dat  ,  gewis  wy  zouden 
Grooten  Huigen  hier  niet  houden, 

Noch  feefleeren  ,  in  ons  ftadt, 

Nu  verrijekt  ,  door  zulck  een'  fchat, Dien  de  verrezienfte  Heeren 
En  Gekroonden  recht  vvaerdeeren : 

Och  ,  hy  had  zijn  reis  gereckt , 
Derwaert  hem  zijn  Noortftar  treckt , 

Vrouw  Kristyne,  wiens  betrouwen 

Uitziet  ,  om  dit  licht  t'aenfchouwen , 
Dat ,  al  feftigh  jaer  geleên , 

't  Hart  van  Hollandt  eerft  befcheen , 

En  nu  hijght ,  om  winterklippen 
Te  beftralen  met  zijn  lippen , 

Met  zijn  oogen  ,  met  zijn'  mont^ 
Die  de  ruwe  tigers  wont, 

Woefte  bofTchen  leert  bedaren , 
En  betoomt  de  wilde  baren, 

Dat  de  zee  heur'  aert  vergeet. 
Sweden  ,  oörelooghs  magneet, 

Die  ,  te  bloedigh  in  het  wrocken , 
Zoo  veel  yzers  hebt  getrocken 

In  uw'  boezem  ;  gun  dat  wy 
Zommige  uren  ,  aen  het  Y , 

Ons  verquicken  met  de  gaven 
Van  den  Helt ,  die  aen  uw  flaven 

Hangt  verbonden  ,  hoogh  en  dier, 
Laet  dien  trouwden  Batavier 

Hier  zijn  ongemack  verzoeten , 
Eer  hy  neerval  ,  voor  de  voeten 

Van  de  trots  gekroonde  Min , 

Uw'  gehelmde  Koningin , 
Die  ,  geluckt  mijn  wenfeh  en  bede, 
Ons  den  lang  gewenfehten  Vrede 

Voort  zal  brengen  ,  uit  haer'  fchoot, 
Op  dien  zegen  moet   de  Groot 

Haer  bejegenen  ,  en  vinden. 
Hemel ,  fpan  gewenfehte  winden 

Voor  zijn'  jaght  ,  en  vlugge  kiel , 
Als  de  ftadt  die  groote  ziel, 

Met   Gustavus  lievereien , 
Ziet  Vart  Aemftels  oever  fcheien, 

En  te  water  onder  gaen, 

Om  in  't  Noorden  op  te  ftaen. 

Op 



Op  het  vertreck  zijner  EXCELLENTIE. 

A Vonts  daelt  het  hemelfch  Wonder, Met  zijn  flralende  aengezicht : 
Maer  de  Groot  ,   ons  Hol- 

lantfch  licht , 

Gaet  helaes  !  hier  's  morgens  onder. 
Hoe  geluckigh  is  de  nacht 
Die  den  dagh  uit  hem  verwacht! 

J.  v.  Vondel. 

UITVAERT 
Van  zijn 

EXCELLENTIE 
den  H  e  e  r  e 

HUIGH      DE      GROOT, 
Aen  de  Wethouders  van  Delft. 

INCONTAMINATIS   FVLGET  HONORIBVs. 

HElaes  !  wie  komt  mijn  hoop  ver- moorden? 

Wat  onweer  ruifcht  'er  uit  den  Noorden  ? 
Verzekert  flucks  ons  befte  pant: 

Verzekert,berght  hetHollantfch  wonder. 
Hoe  haelt  de  zon  haer  aenfchijn  onder ! 

O  Baltifch  meir !  ó  ftorm !  ó  llrant ! 
Helaes  !  waer  is  de  Groot  gebleven , 
Die  voor  de  fchipbreuck  van  zijn  leven, 

Zelfs  onder  't  opgeheven  zwaert , 
'tGezichtdesDootsbraveerde;enfterker 
Dan  ftael,  voor  eeuwigheitvankercker 

Noch  bittren  lafter  was  vervaert? 

Dit  was  't ,  Kriftijn  ,  dat  u  verrafte, 
Toen  ghy  naer  uwe  Rijckskroon  tafte, 

En  zocht  den  fchoonften  diamant, 
U  tot  cieraet  en  roem  befchoren ; 
Maer  zocht  vergeefs ;  hy  bleef  verloren : 

Een  voorfpoock  van  uw'  Rijcksgezant ! 
Hoe  luyfterden  noch  ftracks  uw  ooren, 

Die  onverzaet  't  Orakel  hooren , 
Dat  in  uw'  Koningklijck  palais 

U  zijn  geheimenifTen  melde; 
U  in  den  dagh  der  Wijsheit  ftelde , 

En  toonde  d'eere  van  den  Pais : 
Dan  zagh  men  Pais  uw  hart  bewegen ; 
Zoo  dat  ghy  den  gefchaerden  degen 

Scheent  op  te  fleecken ,  op  zijn  woort, 
En  met  uw  heiren  af  te  trecken ; 
Die  nu  de  Kriftenweerelt  decken, 

En  openen  den  Krijgh  de  poort. 

Flus  hoopte  Munfler  hem  t'ontfangen; Nu  delft  heel  Delft  met  lijckgezangen 
Zijn  ingeboren  in  het  graf; 

Daer  d'Afgunft  ,  entlijck  afgeronnen, 
Zijn  doot  gebeente  ruft  moet  gonnen, 

Die  zy  den  levende  noit  gaf. 
Och  krancke  trooft  in  zulck  een  jam- mer ! 

Men  ftell'  ,  gelijck  den  Rotterdammer. Een  beek  den  wijzen  Delvenaer : 

Men  paer'  die  groote  nageburen , Wier  Faem  alle  eeuwen  zal  verduren. 

Zoo  fta  de  wijsheit  op  't  altaer. 
J.  v.  Vondel, 

HUG  O 
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HUGO  de  GROOTS 

NEDERLANDTSCHE 

JAERBOEKEN, 
SEEDERT 

Het  Vertrek  van  Koningh  Philips, 

EERSTE       BOEK. 

INHOUDT. 

j  Eder  landt  s  geleegenheit  enregeeringh.  Eer  ft  e  oorfaeken  des  Ne  der  - 
landt fchen  oorloghs.  Oorfprongh ,  beleidt ,  en  ongelukkige  uitkoomft, 
der  Inquijitie  by  de  Nederlanders.  Philips ,  nae  Spanjen  vertrek- 

kende, ftelt  Margareta  van  cParma  tot  Landt  voogdeffe  der  Ne- 
derlanden.   Sijnen  onverfoenelijken  haet  op  de  Nederlanders.   Margareta 

heeft  den  naem  van't beflier  der  Nederlanden ,  GranveUe  de  klem.  Swae- 
re  onluften  tufchen  hem  en  de  Grooten.  'Philips  ftelt  nieuwe  Bijfchoppen 
in  door  Neder  landt.  T)aer  de  Nederlanders  en  andere  figh  teegen  ftellen. 
Bewooghen  door  brieven  van  Oranje ,  Egmondt  enHoorn ,  gebiedt  hy  Gran- 

veUe uyt  Nederlandt  te  vertrekken.  Egmondt ,  nae  Spanjen  gefonden ,  keert 
te  rugh  met  y dele  hoop.  De  Koningh  belaft  allen  Onroomfchen^fondergenae- 

de,  teftraffen,  en  de  befluyten  van' t  Concilie  van  Trenten  alom  oopentlyk 
af  te  kondigen.  Hier  uyt  ontftaen  aUerweeghen  groote  beroerten.  T)eGrootê 
neemen  voor  den  vree  de  der Godtsdienften  te  bevorderen.  Mae  ken  een  ver- 

bondt  teegen  d 'Inquijitie.    Verfoek  der  Verbondene  aen  CMargareta ,  om veranderingh  in  de  plakkaeten  op  de  Godtsdienft.     Oorfprongh  van  den 
naem  Geufen.  (JMontigny  en  den  Markgraef  van  Berghen  worden  aen  den 

Koningh  gefonden.   't  Ontwerp  tot  verjachtingh  der  plakkaeten ,  ooverge- 
fonde?i  door  den  Nederlandtfchen  Raedt ,  mifhaeght  den  Koningh.   *Drie 
foorten  in  Nederlandt ,  die  'tgefagh  des  Paus  van  Romen  wraeken.  Uyt 
het  gemeen  koomen  'er  te  voorfchijn ,  die  den  Godtsdienft  op  een  nieuwe 
wij  f  e  oeftenen.    Kerken  geplundert  door  geheel  Nederlandt.    CMargareta 

belooft  den  Ee  delen  vergiffenis  van  't  gefchiede ,  ftaet  het  gemeen  de  pre - 
dikatien  toe.  Oranje ,  Hoorn  en  andere  behaelen  by  haer  ondank.    In  brie- 

ven uyt Spanjen , aen  haer  afgeveerdight  en.  onderfchept ',  wordenfe  alleter 
doodt  gefchikt .     Sigh  beraedende  op  de  gemeene  faeke ,  wenden fe  te  ver- 

geefs het  oogh  op  Egmondt.   Oranje  houdt  aen  om  ontflaegingh  van  fijne 
ampten.    Hy  vervat  fijnen  raedt  aen  den  Koningh  in  gefchrifte.   Hoorn 

vertrekt  figh  binnen  fijn  huys.     *De  verbondene  Eedelen  geeven  de  ge- 
meene faek  ten  beften.   T)e  Landtvoogdeffe ,  krijgsvolk  aengenoomen  heb- 

bende, dwinght  den  Landtvooghden  en  Bewintslnydente  fweeren-,  dat 
fe  voor  hunne  vyanden  fullen  houden ,  alle  die  den  Koningh  hen  foude 

voor  ftellen.     i_Alleen  Oranje  en  Hooghftraeten  weygheren  't.   's  Konings 
teegenwoordigheit  wordt  gehouden  't  befte  middel  tot  dempingh  der  party - 

A  fchap- 



2  HUGO  DE  GROOTS  EERSTE   BOEK 

fchappen.  T>e  Koningh  aen't marren.  Eindelijk  krijght  men  feekerheït -, 
dat  i^Alva  met  een  leegher  -wordt  afgefonden.  Oranje  'vertrekt  nae 
T)uytfthlandt  tot  fijnen  broeder. 

1  K  heb  voorgenoomen  te  befchrijven  den  vermaertften 
oorlogh  onlèr  tijden ,  dien  men  te  reght  magh  bondt- 
genootfehen  noemen ;  wijl  de  Spanjaerts  en  Nederlan- 

ders, volken  gewent  onder  eene  heerfchappy,  en  on- 
der defèlfde  banieren  dikmaels  ooverwinnaers ,  elkander 

vyandlijk  op 't  lijf  vallen:  alhoewel  hy  ook  de  gedaente 
van  een  Borgerkrijgh  heeft  aengenoomen,  fijnde  bin- 

nen 's  Landts  party fchappen  gevonden ,  onder  den  naem 
van  Prins  en  handtveften.  Siet  men  op  Regeer-  of  Oorloghs-konflen ,  noyt 

vruchtbaerer  ftofte  van  voorbeelden  ■,  nogh  oyt  is 'er  tuflchen  foo  ongelijke 
partyen  fbo  langh  en  heevigh  gevoghten.  Verwonderen  moet  men  figh 

oover'tfaetvanvyandtfchap,langh  tevooren  uytgeftroyt,  en,  na  dat  het  is 
opgewaflèn,oovcrhet  gewelf  en  de  liften  der  maghtighe,  de  wanhoop  der 
fwakke,  nieuwe  verbonden,  en  van  binnen  weederom  oneenigheeden , 
eyndelijk  oover  uytheemfche  gunften,  ongelukkelijk  gefbght.  Waer  by  in 

volghende  tijden  figh  gevoeght  hebben  't  vermeefteren  van  fteeden  en 
fterkten,  vyandtlijke  leeghers,  fbmwijlen  ook  veldtflaegen ,  feetoghten , 
langduerige  beleegheringen ,  geen  fbort  van  oorlögh  (onder  uy tneemendt 

leerftuk.  Dogh  deefe  dinghen  lijn  gefchiedt  in'tgefight  van  al  de  weereldt, 
ièedert  de  faeken  der  partyen  fijn  geveft,  en  alles  tot  oopenbaer  gewelt  is 

uytgebarften :  My  fal  het  lichter  vallen ,  die  dinghen  t'achtervolghen ,  die 
en  mijne  kennifle  naeder  fijn ,  en  andere  niet  met  gelijke  doorfienentheit 

befchreeven  hebben.  d'Eerfte  beginfelen  deefes  oorloghs ,  onfeeker  door 
geheymen,  verwart  door  toevallen,  hebben  reets  beroemde  Schrijvers, 
felfs  ook  in  de  Latijnfche  taele.  Dan  aengefien,  fbnder  deefè,  gene  geen 

volkoomen  verftant  geeven,acht  ik  't  niet  ongevoeghlijk,  d'ooriaeken  der 
beroerten ,  en  'tgheen'er  van  den  aenbeginne  af  is  voorgevallen,  wat  hoo- 
gher  op  te  haelen  j  op  dat ,  met  eenen  opflagh ,  wat  yeders  ooghwit  fy  ge- 

weeft  ,  met  d'uy tkoomft  vergeleeken  worde.  Seeker  de  grootheit  der  ge- 
fchiedenifïen  is  föodanigh,  datfe  ook  uytheemfche  vernuften  heeft  opge- 

wekt, om  de  penne  in  de  handt  te  neemen :  maer  des  te  ondankbaerer  tee- 
gen het  Vaederlandt,  afgunftigher  den  voordeden  der  naekomelinghen , 

worden  wy  gehouden,  indien  we  van  't  gheen  ons  heeft  mooghen  gebeu- 
ren fbo  veel  naeder  te  weeten,  verwaerloofèn  hen  een  naeukeurigher  be- 

fchrijvingh  nae  te  laeten.  Want  felfs  onfè  meefte  inlandtfche  fchrijvers 
hebben ,  door  ydele  en  ongegronde  geruchten ,  naer  dat  die ,  door  fucht 
tot  partyfehappen ,  wierden  onder  den  man  gebraght,  der  leeleren  lichtge- 

loovigheit  bedrooghen.  Daerenbooven ,  is 'er  al  yemant  geweeft,  wien't 
nogh  aen  luft,  nogh  aen  geleegenheit,  om  aen  de  waerheit  te  geraeken, 
heeft  ontbrooken,  die  felfs  heeft  figh  vernoeght  met  gelijk  als  bloote 
daghregifters  by  een  te  ftellen.  My  luft  het,  naekt  te  vertoonen  de  be- 

roerten der  gemeente ,  't  ooverlegh  en  de  ftaetkundige  bedenkingen  der 
geener,  die  'tbewint  der  faeken  hadden,  en  van  waer  de  heerfchappye  is 
opgevoert,  waer  die  geëyndight  is. 

De  Volken,  die  het  eylandt  des  Rhijns,  en  de  ten  wederzijden  aenge- 
leeghene  landen ,  tot  aen  het  Kanael  en  de  Eems-ftroom ,  bewoonen  •>  be- 

geleegenbeit  jloorcn  van  dcefe  kant  aen  Duytfchlandt,  van  gene  aen  Oudt-Nederlandt. 

e"oerfJrotik  ̂ °&n  ̂ c  mceftc  haelen  hunnen  oorfpronk  en  taele  van  de  Hooghduytfche : tnucleder  waer  van  daen  hen  koomt  gelijke  drift  tot  den  oorlogh,  en  verdaedigingh 

hun- 

Oudt-Ne- 
derlandts 
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hunner  vryheitj  tot  dat  de  Romeynen , 't  zy  bondtgenooten  of  oo verwin-  Xederlan- 
naers,  hunnen  handel  ert  konften  onder  hen  ingevoert  hebben.     Echter  *ers- 
is  hen  bygebleeven  den  roem  der  waepenen,  werdendeiiunne  dapperheit 
onderwijlen  geoeffent,door  onder-  en  op-ftant.  Naederhandt,  als  een  mee- 

nightevan  volken  t'lèflfens,  als  op  een  gegeeven  teeken,  in  het  Room- 
fche  rijk  vielen,  is  dees  geheele  landtftreek  vervallen  onderde  moogen- 
heit  der  Franken;  tot  dat  die  heerfchappy  gelplift  fijnde,  een  gedeelte  den 
Koninghen  van  Vrankrijk,  een  ander  den  Keyfcren  van  Duytfchlandtaen- 

kleefde.    Maer  d'een  en  d'ander,  als  lèlve  te  verre  van  honk  fijnde,  heb- 
ben hen  Steedehouderen  beitelt ,  om  hen,  op  den  naem  van  Graeven ,  Har-    Graeven , 

töghen,of  diergelijke  tijtel,  te  regeeren  en  te  befchermen,  behoudens  de  Hartogken. 
fleeden,  die,  uyt  eerbiedt  tot  den  Godtsdienft,  den  Bilïchoppen  waeren 
toegeëygent,  toen  eerft  het  Chriftendom  aenfienelijk  wierdt.  Hartoghen 
noemde  men,  diegelonden  wierden  om  oorlogh  te  voeren,  fijnde  hen 

Graeven  toegevoeght,  wienhet  beforghender  geldtmiddelen,  't  beleydt 
in  landt-  en  reght-faeken  was  aenbevoolen.  Dogh  naeulijx  is  te  gelooven, 
hoe  dapper  en  dees  en  gene,  door  eyghen  wakkerheit,  door  gunft  der 
Jandtlaten,  door  vadfigheit  der  koninghen,  in  korten  hunnen  ltaet  ver- 
beetert  hebben.  Al  van  eerften  af  verkreeghenlè,  door  allen  wel  te  doen, 
gefaghenmoogenheit:  en  lbo  hunne  onvertlaeghtheit  groot  was  in  den 
oorlogh*  hunnen  Godtsdienft  en  hunne  reedelijkheit  was  het  niet  min  in 
vreede.  Vooriienmetduidaehighebequaemheeden,  wordt  hen  voor  een  Ven  wordt 

Steedehouderfchap  een  altoosduerende  en  erffelijke  heerfchappy  vergunt:  "?'rfg'- 

'tgeen  des  te  lichter  toegèftaen  ist  om  datlè,  by  oo  verval  van  oorloghen,  btedtieiu- te  veerdiger  alle  gevaeren  fbuden  aengaen,  wen  het  de  befchermingh 
van  eygen  huys  en  haeve  gold.    Want  om  dat  beloop  der  tijden  hielden 
defcheepsvloötenderDeénen  en  Noormannen  bynaealle  zeen  enftranden 

beleegert.  Eerlangh  daer  nae,'tzy  door  vreefe  of  gunft,  van  d'erkentenis 
eenes  opperhoofts  ontflaeghen,  of  de  klem  van  grooter  moogenheit  ge- 

brooken  fijnde,  hoewel  fy 'er  degedaente  van  behielden,  hebben fë  een 
hooghfte,  dogh  wetplichtige,  heerfchappy,  door  de  goedtwilligheit  der 
gemeente >  vaift  geftelt.     Den  Vorften  gaf  men  afgefönderde  landen,  en 
geringhe  inkoomften;  dan  echter  gênoegh,om  hunnen  ftaet  te  handthae- 
ven :  want  giengheit,  ooverdaet,  en  andere  gebreeken,  die  niet  fcer 
langh  geleeden  fijn  deurgebrooken,  waeren  toen  ter  tijdt  verre  te  foe- 
ken.     Alleen  beiat  hen  de  heerfchiïicht,  die  aeloude  plaegh.     Hier  om 
hebben  fe  géduerigh  geoorloght  tufichen  elkander ,  of  met  de  nae- 
bueren  }    met  eygen  ,    niet  met  uytheemfch  ,  krijgsvolk  :  want  om  de 

grenfcn  te  befchermen  waeren  fc  alle,  elk  om  't  fcerft,  eeven  wak- 
ker op  hun  hoede:  geviel't,  dat  glory-fïicht  den  Vorft  verder  voerde, 

dan  félfs  vielen fc  niet  traegh  in  hem  te  volghen,  op  hoop  van  lof  en  be- 

looninghen.  Den  fèeghen  bevochten  hebbende,  befchonken  d'ooverwin- 
naers  den  aedel  met  leen-landen,  den  burgeren  met  vrydom,  eygen 
rechten ,  wetten }  magiftraeten ,  veylighe  verfèekeringhen  der  vryheit :  ook  ne  tfaefae- 
wierden  hunne  naefaten  niet  eerder  tot  de  regeeringh  aengenoomen ,  dan  ten  moeften 

fè  deefc  giften,  dienfe  gefchonken  waeren,  met  eede  beveftight  hadden.  'sLandts 
Van  outs  is  de  regeeringh  van  de  Republijk  geweeft  by  twee  (tanden,  den  vryheeden 
Eedelen  en  Steeden-,  waer  by,  in  fbmmige  plaetfèn,  voor  een  derde,  is  ge-  "'f™??'" 
voeght  de  Geeftelijkheit.   Deefc,  wen  het  den  noodt  vereyfchte,  vergae-  waJ  1'fa 
derden  door  afgeveerdighden :  deefen  wierdt  hun  goedtdunken  gevraeght  Republijk. 
oover  de  gewichtighfte  faeken:  en  vermoght  men  nogh  fchattinghen  op-  van  outs ge- 
ftellen,  nogh  den  teegen woordigen  ltaet  van  laeken  veranderen,  lel fs  ook  regeert 
niet  het  geldt  op-  ofaf-fetten,  iönder  gemeene  bewilligingh.  Soo  forgh-  merdt. 

A  ij  vul- 
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vuldigh  was  men,  lèlfs  toen  de  Vorften  goet  waeren,  in  hen  alle  gelee- 
genheit  te  beneemen  om  quaedt  te  worden.     Tot  de  bedieningh  der  ge- 
meene  ampten  wierdt  elk  gevordert,  die  in  aedel  en  in  vroomheit,  onder 

d'ingefèetenen ,   d'uytfteekenfte   was  -,    vreemdelingen  wierden  uyt  het 
Hor,  van  het  Raedthuys,  en  buyten  alle  bedieninghen  gehouden.  Door 
deefè  gewoonten, en  door  deefèn  ftaet  van  regeeren,isderuft  der  Landen, 
op  een  gel  ij  kmatigh  reght ,  langh  ftaende  gebleeven .  Seedert  hebben  de  van 
langfaemer  handt  gereefène  beroerten  die  bloeyende  en  rijke  volken  alleng£ 

Vallen  ten  kens  verfwakt:  tot  dat  defèlve,  ten  grooten  deele,  door  veele  ooverwin- 

laetften  on-  ningen,  huwlijken,  en  verbonden,  eyndelijk  fijn  gevallen  onder  de  heer- 

(l       i  ~  fchappy  der  Hartoghen  van  Borgonjen.    Die,  uyt  een  heerfchendt  huys 
mmmb     gefprooten,  ftrijdbaer,  loos  en  afgereght  fijnde,  immer  nae  meerder  ge- 

Boroonjen.   ̂ &n  ft°nden ,  door  twift  en  tweedracht  der  Grooten  hun  vermooghen 
waependen ,  deefèn  dreygden ,  genen  gaeven ,  beloofden.  Dus  helde  in  kor- 

ten alles  werwaerts  ftraf  en  belooningh  te  wachten  ftonden :  en  viel  het 
gemakkelijk  een  verwarde  vryheit  den  nek  te  breeken,door  een  uytftee- 
kendereghts  orde,  ingeftelt  nae  de  Franfche.   Want  behalven  datyeder 
volk  kreegh  fijneygenRaedt,  wierdt  totMechelen  opgereght  een  Hof  van 
gerichte,  dat  veelen  gemeen  was;  om  hen  des  te  lichter  de  gedaente  van 
een  borgery  te  doen  aenneemen.     Den  gemeenten  hield  men  fonder  wae- 

penen,  en  buyten  vergaederinghen.  Ook  wierd'er  opgereght  een  Broeder- 
fchap,  met  den  naem  van 't  Gulde  VUes,  waer  door  de  Vorften,  hebben- 

de van  alle  kanten  ingenoömen  perfönaedjen  van  doorluchte  geboorte  j 
en  dienften,  den  glans  hunner  achtbaerheit  aenfienel  ijker,  figh  fel  ven 

DeStaeten  fterker  maekten.     Onder  deefè  konftenaryen  handthaefden  de  Staeten 

echter        't  reght  der  gemeente:  welken  de  geldtmiddelen ,  uytgeput  door  oorlogh, 
bandtbaef-  of  eenige  andere  noodtfaekehjkheit,  vaek  vereyfchten,  dat  uyt  allede 
den  t  reg  t  Jandtfchappen  ter  algemeener  daghvaerdt  wierden  befchreeven.     De  der- 
meentê       waerts  afgefbndene  ipraeken  veeltij  ts  dapper  uyt  de  borft,  voor  den  welftant 

van  den  Lande»  en,  't  geen  hen  't  hert  gaf,  als  des  gelaft:  fijnde.     Ook 
had  men  geen  kafteelenj  nogh  in  vreede  krijgsvolk,  ten  zy  alleen  wey- 

nighe  befettingenj  op  d'uyterfte  grenfèn,  verdacht  om  de  wifpeltuerigheit 
der  Francoüèn :  daer  beneevens  tot  onvoorfiene  voorvallen  drie  duyfènt 
ruyters,  het  puyk  des  aedels,   waer  oover  de  voortreffelijkfte  hunner 

landtfaten  't  gebiedt  hadden.     Maer  men  hield  geen  fèevloot,  wijl  den 
De  Heer-  oovervloet  der  beföndere  fcheepen,  felfs  om  in  onverhoede  geleegenhee- 

fchapfy  der  den  te  gebruyken,  groot  genoegh  was.  Dees  föo  gefèegendt  een  Staet  der 
Nederlande  Landen  oovergegaen  tot  den  huyfè  van  Ooftenrijk,  heeft  den  fachtfinni- 
eovergegaen  gen  aert  dier  Vorften,  hoewel  hunne  maght,  door  by val  der  Spaenfche 
tot  bet  huys  kroone,  dapper  was  aengewaflèn,  hunne  moogenheit,  door  gemaetight- 
ranOfjlen-  jjeit  m  regeeren,  fèer  vermeerdert;  eene  konft,waer  door  de  vryheit  veel 
'  eer,  dan  door  gewelt,  vermeeftert  wordt.    Want  gemeenlijk  de  halfter- 

righeit  door  weederftreven  teegen  den  dwingelanden  aenwaft:  onder  meê- 
waerigh-  en  -fachtmoedigheit  buyehtmen  figh  van  felfs ;  tot  datdefèeden, 

door  te  veel  toelaetens,  bedorven  lijnde, 't  geen  men  gewoon  was  in  te  wil- 
lighen, plat  uyt  bevoolen  wordt,  en  vrywillighe  gehoorfaemlieit  in  flae- 

verny  verandert.  Hierentuflchen  wierdt  het  gemeen ,  dat  nu  van  de  wae- 
penen  af  was,  geftreelt  met  het  voorhouden  van  handtwerken  en  voor- 

deden des  koophandels ;  ten  eynde,  om  en  d'inkoomften  te  vermeerde- 
ren ,  en  hen ,  in  een  veyligh  en  welvaerendt  leeven ,  ontflaeghen  van  förghe, 

de  bemoeyenis  met  het  gemeen  uyt  den  hoofde  te  brenghen.  Den  groot- 
ften  aenwas  heeft  de  vereenigingh  met  Spanjen  bygebracht.  Maer  al  van 

toen  af,  wanneer  de  maght  en  middelen  der  Vorften  foo  geweldighd'oo- 

ver- 
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verhandt  naemen  ■,  begonden  verrefiende  luydcn ,  uy  t  de  feeden  der  Span-  ̂ enfxct  tlJl 

jaerdeii,  die  fe  door  gemeenfaemheit  van   krijgsdienften  hadden  leerend"  •»'' kennen,  en  de  verfcheydenheit  van  de  haere,  niet  fbnder  vreefe,  een  ̂ Ir/eTêeh 
onmijdelijke  veranderingh  in  de  Republijk  te  gemoet  te  fien.  Want  foo  langh  vera„de- 

denaebuerighe  volken,  van  gelijken  oorrpronk,  door  den  fèlfdeny  ver  t'hun-  ringhiride 
ner  welvaert  fijn  groot  geworden,  is  hen  licht  gevallen  in  broederlijke  Republijk,te 
vriendtfchap  te  leeven.    De  Spanjaerts  en  Nederlanders  verfchillen  meefb  gemoet. 
in  alles,  en  daer fè  in  oovereenkoomen horten  fè  vry  vinnigh  teegen  elkan-    oovereen- 
der.   Beyde  fijn  fè  in  lof  van  oorloghs  dapperheit  van  alle  eeuwen  af  fèer  ks<"»fi  en 

beroemt  geweeft;  alleen  waerendeefe 't  ambacht  ontwent,  fy  door  Italiaen-  vf-*r^~. 
fche  en  ooverfèefche  toghten,  door  langhe  krijgsoeffeningh ,  en  onder  ̂ T1,  a 
des  belooningen ,  geftaedigh  opgewakkert  Maer  de  Nederlanders ,  een  ̂ m  en 

volk  voorwaer  naeu  by  't  hunne,  dat,  uyt  nijverheit  om  wmft  te  doen,  spanjuerts 
figh  geenes  arbeidts  ontfüeren  laet,  fijn  dienthalven  meer  gefèt  op  vree-  in  feeden. 
de  en  koopmanfchappen ,  echter  niet  om  ongelijk  te  dulden.    Geen  volk 

is 'er ,  min  gretigh  nae  eens  anders;  meer  in  de  weer ,  om  't  fijne  voor  te 
ftaen.  Hier  van  daen  koomen  in  een  hoekje  van  den  aerdtbödem  fuik  een 
meenighte  van  fteeden,  dicht  by  den  anderen,  engefterkt,  eerft  nae  de 
fèekant  en  op  de  ftroomen ;  naederhandt  doorgaens  oover  al,  volgens  den 
aenwas  van  aenkoomelingen  van  buyten,en  voortfèttingh  van  eygen  huis 

van  binnen.  Dus  fijnfè,  nae  eenmael  'twoedendt  Noorden  uytgejaeght  te 
hebben,  acht  volle  eeuwen  langh ,  van  uytheemfche  waepenen  onoöver- 
wonnen  en  ongeplundert  gebleeven.  Dogh  het  rijk  van  Spanjen^,  nae  on- 

der verfcheyde  fèegevorften  veel  van  hunne  fèeden  oovergeèrft  te  heb- 
ben, is  eyndelijk  het  befit  der  Gothen  geworden  j  die,  nae  een  vermen- 

genis  van  den  aert  hunnes  oorfpronks  met  die  van  hunne  wooningh ,  ons 
van  oude  en  nieuwe  fchrijvers  worden  befèhreeven  te  fijn  luyden,  welker 
moedt  teegens  allen  arbeidt  en  gevaeren  onverwinnelijk  is ;  die  men  twij- 

felt, of  geldt-  of  eer-fughtigher  fijn;  die  hoovaerdigh  fijn ,  ooktotver- 

achtingh  van  andere-,  in 't  ftuk  van  godtsdienft,  vol  eerbiedigheit;  voor 
weldaeden  hen  beweefèn,  niet  fbnder  erkentenis;  maer  fbo  wraekfiigh-    . 
tigh,  en  in  ooverwinningh  fbo  verwoet,  dat  hen  teegen  een  vyandt  niet 
fchandelijk,  niet  ongeoorloft  dunkt.     Strijdigh  van  aert  hier  teegen  fijn 
de  Nederlanders,  een  volk  doortrapt,  maer  buyten  fchacde  van  andere } 
en  wijders,  gelijk  geleegen  tuflchen  Vrankrijk  en  Duytfchlandt,   fbo  ook 
in  fèeden  gemaetight  tuflchen  die  beyde ;  niet  fbnder  gebreeken  van  beyde, 
maer  ook  niet  fbnder  deughden.    Niet  hcht  fbudt  hen  yemant  bedriegen, 

niet  ongewrooken  op  't  lijf  vallen.   Datfè  ook  eertijts  in  diepe  godtsaien- 
ftigheit  den  Spanjaerden  niet  hebben  behoeven  te  wijken,  dient  ten  be- 
wijfè,  dat,  fèedertfè  het  Chriften  geloof  eenmael  hadden  aengenoomen, 

hen,  als  fijnde  een  herten  ziele,  geen  waepenen  van  Normannen  heb- 
ben konnen  dwingen  van  geloof  te  veranderen;  datfè  met  geen  dwaelingh, 

al  te  vooren  gedoemt,  befmet  fijnde,  foo  veel  aen  werken  van  godts- 
vrucht  te  koftgeJeght  hebben,  dat  men  genootfaekt  is  geweeft  de  befit- 

tingh  der  geefteli/'ken  te  bepaelen.  In 't  algemeen  is  hen  beyde  aengeboo- ren,  hunne  Vorfren  te  eerenen  ontfagh  te  draegen,  tot  verwonderens 
toe :  maer  de  Nederlanders  houden  de  wetten  boven  hem :  onder  welken 

dekmantel  vaek  onluften  ontfhen  fijn.   De  Kafrilianen  fijn  eenigermaten 

meer  gefèt,  om  geregcert  te  worden,  als  fbmmige  andere  Spaenfche  vol- 
ken-, en  echter  hoe  grooten  vryheit  fy  figh  fèlven  aenmaetigen,  willen  fè 

die  in  andere  niet  dulden,     't  Grootfte  gevaer  leght  hier  in ,  dat  der  Vor- 
ften  bekommeringh  gaende,  als  verdeelt,  oover  twee  rijken,  nogh  de 
Nederlanders  yemant  in  gunft  boven  figh,  nogh  de  Spanjaerts  neeven 

A  iij  figh, 
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figh,  veelen  konden.    En  fèeker  alle  volken,  die  door  hecrsfucht  gedrec- 
ven  worden,  wanneer  hen  de  eerfte  aenflaeghen  wel  gelukt  lijn;  trachten 
voor  een  tweeden  hunne  Bondtgenootcn  r/oo  vermeert  eren,  haer  te  fleepen 
onder  hunne  wetten  en  gewoonten ,  Ooverften  en  rechters  oover  hen  te  ftel- 

len,en  hen  met  fchattingen  te  befwaeren,  om  alfoo'tgebruyk  en 'tbewint 

'nerts     ""  ̂er  gemeene  krachten  in  hun  gewoudt  te  krijgen.     Dus  gingh  't  toen  met trachten  de  den  Spanjaert ,  die ,  gewoon  Italien  te  regecren ,  Amerika  te  doorplunderen  , 
NederUn-   oover  de  Nederlanders ,  met  hun ,  door  erfrenis  der  Vorften ,  als  in  een 

den  onder    eevenflhoon  llaende  verbondt  getreden ,  'tfelve  recht  of  eenen  dekmantel 
hunne  wet-  van  oorlogh  fbght.     Ook  ftak  hen  nogh  in  de  krop  het  haetelijk  gefagh, 
ten  te  hen-  fat  Adnaen  Floris  föon,die  naemaels  op  den  Roomfchen  ftoel  raekte,wel 
&'en'         een  heyligh  en  vroom  man,  maer  echtereen  Hollander*,  in  Spanjen  ge- 

in «"ruy-'  voert:  hadt;  den  hooghmoedt  van  Croy,  de  onverfaede  gierigheit  des  hee- 
mebeteeke-  ren  van  Chevres,die  alle  kerkelijke  en  weereldtlijke  ampten  te  koop  hiel- 
ms ,  voor    (jen)  waer  van  figh  ter  naeuwer  noodt  door  de  waepenen  geredt  hebbende, 

uLccht.    nen  doght,'tniet  te  lafteren  waere,  foofè  'thenTnu  op  hunne  beurt  betaelt 
{ètten.     Sy  dan,  vleyende  die 't  grootfte  gefagh  hadden,  befchimpten  föo 
een  ydele  fchim  van  heerfchappy,  in  een  landt,  alwaer  men 't  in  de  Ma- 
giftraet  koomeh  den  volke  hadt  dank  te  weeten  •,  waer  de  Vorften  naeu \v- 
üjx  een  geringhe  fbmme  van  penningen ,  tot  groote  faeken,  ter  fmeeke, 
verkreeghen.  Dat  fèeker  te  vergeefs  de  paelen  tot  buyten  den  Ocean  en  de 

Middelandtfche  fèe  wierden  uytgefet ,  als  men  binnen  's  landts  heeren , 
onder  wiente  buygen ,  vondt.  Maef  echter  hebben  fè  niet  konnen  winnen 
op  de  gemoederen  der  gener,  dien,  in  Nederlandt  opgevoedt,  de  liefde 
tot  het  vaederlandt,en  de  bekende  fèedigheit  van  dien  landtaert,  verplicht 
hadden.    Hoewel  Keyfer  Karel  bekoort  en  wel  ernftigh  in  beraet  geweeft 
is,  om  het  geheele  weefèn  vanden  ftaet  te  veranderen,  en  alle  de  fteeden 

en  landtfchappen  tot  een  rijk  t'faemen  te  fmelten :  infbnderheit  ièedert 
hem  Vlaendre  en  Artoys,  gevrijt  van  al  het  recht  dat 'er  de  Fran^ois  op 
hadt,   tot  loon  fijner  ooverwinninghen  voor  Pavie  waeren  toegevallen. 

Wat  Karel  Maer  daer  van  heeft  hem  de  verfcheidenheit  van  fèeden,  keuren  en  vry- 
dev.dtet    heeden  afgelchrikt;  ook  durfde  hy  die  niet  weghneemen.  En  voorwaer, 

!T' S  er  -  ̂°°  verte  van  ̂ aer  ̂ s>t>  ̂ at  ny  °yt  nebbe  gewilt  deelè  landen  den  Span- 
leyde  beeft  jaer(ien  onderwerpen , dat  hy  in teegendeel meermaels  betuyght  heeft, dat, 

afgefc'hrikt.  indien  hunnen  hooghmoedt  teegen  de  lijdtfaemheit  deefer  volken  quaeme te  horten ,  daer  uyt  groote  fwaerigheit  te  volgen  flonde :  hebbende  ook 
fijnen  fbon  verweeten ,  dathy,  onderde  Spanjaerts  opgevoet,  hunnen 
aert  hadt  ingefbgen,  de  welgeleegenheit  deefèr  landtfchappen, den  inborft 
der  volken,  niet  te  wel  kende,  of  ook  verachte.  Voor  hem,  die  figh  ver- 
ftont  in  billijk  van  deughden  te  oordeelen ,  in  ampten  enftaeten  naer  waer- 
dye  uyt  te  deelen,  hy  toonde  ligh  aen  alle  fijne  volken  den  ièlvenvorft> 

niet  gedoogende,  dat  de  Spanjaerts  figh  langh  beklaeghden  oover  denin- 
draght  en  befwaernifien  hen  in  den  aenvangh  fijner  regeeringhe  ooverkoo- 

men.    Maer'tbewint  der  Nederlanden  nam  hy  waer  in  eygener  perföone, 
wen 't  fijne  faeken  leeden,  of  door  fijne  naefte  bloed tverwan ten.     Die, 

DrieRaedtf  in  's  Vorften  afweefèn ,  't  algemeen  beleidt  der  faeken  hadt  waer  te  nemen , 
hooven.       wierden  tot  onderftandt  toegevpeght  drie  Raedtshooven :  aen  het  eerfte 

ftondcn  de  faeken  van  vreede  en  van  oorloghe-,  aen  het  tweede  was  het 
handthaeven  der  wetten,  toefight  op  billikneit  van  burgerlijke  orde  ,  en 
maght  om  in  gemeene  gefchillen  der  landtfchappen  te  vonnifïèn,  toebe- 

trouwt  -,  het  derde  hadt  bewint  oover  de  geldtmiddelen ,  en  's  Vorften 
inkoomftcn  en  behoeften.     Die  eerfte  vergaederingh ,  gemeenelijk  bc- 
ftaende  uyt  de  aenfienelijkftc  heeren  van  den  Nederlandtfchcn  aedel,  en 

die 
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die,  door  't  verhandelen  der  gewichtighfte  faeken,den  grootften  lüyftër 
hadt,  fullcn  \vy,  met  haer  eygen  naem,  den  Raedt  van  Staete  noemen. 
Macr  Philips,  midden  in  de  weelde  der  rijken  fijn  es  vaedcrs,  omheint      Aen  en 

met  pluymftrijkers ,  fijne  jeught  doorgebracht ,  daerenbooven  een  ftuerfche  sceden  Van 

deftigheit,  fpaerfaemheit  in  woorden,  fchuwingh  van  allerhande  gefel-    ;'  '?*' 
fchap ,   aengenoomen  hebbende ,    was  felfs  in  feeden  t'eenemael  den 
Spanjaert gelijk,  en  gaf  niemant  toegangh,  dan  in  die  taele.     Devacder 
dan  ooverreedt,  om  fijne  oude  daegen,  ontlaft  van  alle  fbrghen,  in  rufte 

te  flijten,  yverenfeom  den  föon  in 't  bewint  der  faeken  te  Hellen;  wiens 
heerlchllight,  fijnen  huyfe  aengebooren,  nogh  door  geen  ondervindin- 

ghen befaedight,  niet  lichtelijk  maet  of  paelen  gedooghen  konde.     En 
behoeft  men  niet  te  twijfelen,  of  hy  en  hebbe  gelooft ,  dat  de  trouwe  en 
dapperheit  der  Spanjaerden  hem  een  treffelijk  werktuygh  fijner  heer- 
fchappye  ftrekken  fbuden.     Hoe  geweldigh  een  drift  de  gemoederen  der 
Koninghen  bevanght,  om  wetten  en  vryheeden,  die  de  klem  hunner 
moogenheit  beteugelen ,  met  voeten  te  treeden,  ftrekt  het  aen  merkelijk 
en  fchrikkelijk  te  gronde  raeken  van  Vorflen  of  volken ,  gefien  in  oude 
en  laetere  tijden,  ten  klaeren  voorbeelde.     Dat  Philips  door  den  fèlven    ty  ***&* 

geeft  gedreeven  fy  geweeft,  hebben  ook  felfs  eenige  Spaenfche  volken  deteettecn 

naederhandt  ondervonden.  Maer  de  Nederlanders,  (dus  lal  ik  de  volken,  un  "y te  vooren  befchreeven,  nae  hun  grootfte  gedeelte,  vervolgens  noemen)  ianfa  te 
nu  lbo  verre  gekortvleukt,  dat  lè  gehoorfaemden ,  dan  echter  felfs  thoen  ytrtreeden. 

nietgeftelt,  om  figh  der  dwingelandy  t'onderwerpen ,  waende  men,  dat 
met  des  te  meerder  vrucht  fbuden  geleert  worden  aen  de  handt  te  gaen, 
om  dat  men  van  die  kant  treffelijke  geleegenheeden  op  de  naebuerige 

rijken,  te  waeter  en  te  lande,  verhoopte.     Ook  lagh'er  't  faet  van  mif- 
noeghen  verhoolen.     Want  als  Philips  den  oorlogh  teegen  Vrankrijk, 

meer  uyt  oorfaek  van  eygen  huys  krakeel ,  als  ten  dienfte  lijner  onderdae- 
nen  in  Nederlandt  hadt  aengevanghen ,  is  de  geëyfehte  fchattinge ,  toege- 

ftaen  by  d'Algemeene  Staeten  ,  naer  langhwijligh  beraeden,  en  veele 
omweeghen,  als  of  hen  't  weygeren  waere  geoorloft  geweeft  ,  en  daer- 

enbooven met  bedingh  van  voorwaerde,  dat  fy  felfs  ontfanghers  tot  die 
fchattinge  ftellen  fbuden  ,  by  hem  ,  die  geen  de  minfte  vryheit  was  ge^ 
woon,  voor  een  mifdaet  doorgegaen.    Seedert  dientijdt  heeft  hy  de  ver- 
gaederingh  der  Staeten  ,   haer  als  een  faemenrottingh  duydende,  wel 
fcherpelijk  verbooden.     De  Spanjaerts  hier  op  ontfaegen  figh  niet  dit 

mifhoegen  te  ftooken,  foeckende  fbmmige  door  't  vertrappen  der  wetten 
figh  eenen  wegh  tot  eerampten,  fbmmige  ook  tot  rooven  en  plunderen, 
te  baenen.    Sy  dan,  wel  befèffende  van  hoe  groot  een  dienft  het  waere, 
alleen  doen  en  laeten  by  Vorflen  te  fijn ,  door  welker  tegen woordigheit  de 
Nederlanders  voorheenen  onderfchraeght ,  niet  alleen  haer  fel  ven ,  maer 
ook  dikwils  Spanjen  geregeert  hadden ;  de  vreede  met  den  Francois  mi 
geveft  fijnde,   hebben   den  Koningh  bewooghen  nae  Spanjen,  als  het 
puyk  juweel  fijner  heerfchappy,  weeder  te  keeren:  eenfdeels,  om  dat  hy 
voor  beroerten  in  dat  rijk ,  en  voor  den  Turk ,  wiens  maght  ter  fee  ge- 

weldigh aenwies,   was  bekommert;  daer  beneevens,  om  op  de  fchatten 
van  Amerika  des  te  naeder  een  waekendt  oogh  te  hebben.   Den  aedelhier 
te  lande  was  ook  dat  pas  prachtigh ,  en  in  luyfter  van  eerampten  uytftee- 

kende ,  maer  berooy  t  van  middelen  >  't  fy  door  eygen  ooverdaet ,  of  argheit 
dervorften,  die,  onder  fchijn  van  hooghe  ftaeten ,  de  voortreffelijkfte 

onder  hen  al  't  hunne  hadden  doen  infèhieten.     In  nijverheit ,  meewae- 
righeit  enfehranderheit  van  geeft  gingh  allen  anderen  te  booven  Willem ,  jn^J* 
door  erffenis  in  het  huys  van  Chalon,  Prins  van  Oranje,  in  Provence 

in 
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in  Vrankrijk-,  dogh  fijn  oorlpronk  hadt  hy  uyt  het  huys  van  Naflau,  een 
gcllaght  in  Hooghduytfchlandt ,  dat  wel  eer ,  teegen  den  huyfe  van 
Ooftenrijk,  nac  de  kroone  des  Kcyfêrdoms  geflecken,  naederhandt  figh 
onder  befchermingh  van  het  ooverwinnendt  huys  gevlijt  heeft.  Dees, 
van  fijne  eerfte  jeught  af  van  fijnen  vaeder  ,  die  den  Hooghduytfchen 

godtsdienfl:  beleedt ,  wegh  genoomen ,  in  't  hof  opgevoedt ,  van  Karel 
leer  bcfint  lijnde, hadt  door  't  voeren  van  de  vel  dtheerfc  happy,  en  't  be- 

Bedienin-  kleedcn  der  gewichtighlte  gefantfehappen ,  de  konft  van  regeeren  gcleert. 
Sen'  Hier  by  quam  de  oude  doorluchtigheit  van  fijnen  huyfè ,  treffelijke  goe- 
Goe  eren.    cjcren  Qp  Vcrfcheyde  plaetfèn  in  de  Nederlanden  ,.  groote  dapperheit, 

konft  van  figh  (elven  binnen  te  houden,  beleidt  oovereenkomende  met 
Aert.  fijne  grootmoedigheit,  en  geen  fortuyn  lbo  hoogh  gaende,  daer  naer  hy 

figh  niet  hadt  konnen  fchikkenj  noyt  fi)n  wreetheit  en  gierigheit  verder 

Seeden.       van  eenighen  aert  vervreemt  geweeft :  doordringhendt  was  hy  in  't  nae- 
vorflchen  van  felfs  de  verregefienfte  faeken,  heght  van  geheugenis  in  alle 

dinghen  -,  door  veele  bekoorlijkheden  maghtigh  in 't  winnen  van  de  gene- 
stadtbou-  gentheeden  fijner  onderdaenen.      Hy  hadt  het  Stadthouderfchap  oover 

derfebappë.  Hollandt,  Zeelandt,  en  Uitrecht.      En  dat  gefagh  begrijpt  in  figh  het 
bcforghen  te  gelijk  van  recht  en  waepenen,  binnen  de  paelen  der  gegee- 

ld Graef  vcne  landtlèhappen.    Maer  Lammorael ,  Graef  van  Egmondt,  Stadthou- 
v*n  der  oover  Vlaendre  en  Arthois  ,  oopenhartigher  van  aert ,   fier  op  fijn 

Egmondt      krijgsmans,  vertrouwde  veel  op  fijne  daeden ,  veel  op  fijne  achtbaerheitj 
stadthou-    j0p  en  gimfl.  ilatit  \yy  verdient  door  fijne  heerlijke  ooverwinninghen ,  by 
vlaendre  en  ̂ant  Quintin  en  Greevelinghen ,  op  den  Francois  bevochten ,  ten  waere 
Artbois       hy  figh  des  te  veel  hadt  toegefchreeven.      Dees  twee  oovertroffen  alle 

andere  in  glory  en  ftaet.      Want  Brabandt ,   als  feetel  des  algemeenen 

gebiedts  ,   heeft  geen  befonderen  Stadthouder  :   d' andere  Stadthouder- 
Be  Graef  lchappen  fijn  van  minder  aenfien.     't  Ammiraelfchap  ter  fee,  dat  in  figh 

van  Hoome  felven  aenfienelijk  is  ,  hadt  grooten  luyfter  door  Mommorancy  ,    Graef 
Ammirael    van  Hoorne,  uyt  doorluchten  ftamme  in  Vrankrijk.     Deefe  foo  groote 

ur  fee'       en  fbodaenige  mannen  was  het  den  Spanjaerts  noodigh  van  kant  te  hel- 
Weike  de  pen,  eerfe  Nederlandt  naer  hunnen  fin  konden  opfehikken-,  'tgheen  ook 

spanjaerts   des  te  lichter  om  doen  lcheen,  door  dien  fè,  met  het  handthaeven  hunner 

joeken         weerdigheit,  en  't  kanten  in  pracht  teegen  den  Spaenfchen  hooghmoedt, 

Yeben  '   '  hunne inkoomften  geweldigh  ten  achteren  gefêt  hadden:  van  gelijken  ook alle  andere  grooten ,  die  in  rijkdommen  by  hen  niet  haelen  konden ;  maer 
de  meefte  van  den  fmallen  aedel  aengaende,  die  waeren  of  door  oover- 

daedt  of  door  't  niet  opbrenghen  van  den  oorlogh  goedt  en  geloof  quijt. 
Door  welke benauwtheeden Te  echter  niet,  volgens  de  hoop  hunner  vyan- 
den ,  terftont  van  hunne  maght  en  gefagh  fijn  ontbloot  geworden ;  maer 
hebben  hunne  kloekfinnigheit  in  wakkerheit  gefpits  en  ingefpannen,  om 
door  allerhande  middel  hunne  achtbaerheit  ftaende  te  houden :  veele  fbch- 

ten  de  gemeene  onheylen  tot  reddingh  of  bewimpelingh  van  de  hunne  > 

't  gemeen  ftont  veerdigh  en  vlot  tot  icheuringhen ,  om,nae  dat  yder  door 
de  meefte  hoop  of  wanhoop  gedreeven  wierdt,  party  te  kiefên.    De  on- 

v>  unm-  c^crjjngjlc  ftrijdighecden  der  Grooten  in  Nederlandt,  en  de  verfcheydene 
^Grooten  '"fighten  des  aedels,  leyden  den  Spanjaerts  de  brugh  t'hunner  ftoutheit  > 
in  Neder-    tc™'ij1  lbmmighe  Oranjen ,  en  die  we  reets  genocmt  hebben , andere  ver- 
landt.         fcheydene  huylcn  aenhinghen.  Maer  de  gemeente  was  des  oorloghs  wars> 

geduldigh  in 't  verdraegen  van  rampen,  ingenoomen  met  liefde  tot  ruft,  af- 
kecrigh  van  eeramptcn ,  op  geen  dingh  gelet,  als  op  koopmanfehappen 

en  't  houden  van  gafteryen ;  om  geldt  te  winnen  en  te  verteeren.    Dogh 
eenen  menfehc  om  't  leven  te  brenghen  en  te  pijnighen,  om  hoedanighen 

v  g°dts- 

Onderlin- 
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godtsdienfl  het  ook  waere,  verwekte  deernis  en  meededooghen ,  felfs  in  den 

genen ,  die*  voor  dufdaenigh  een  wreetheit  niet  hadden  te  vreefèn :  langh 
bleef  deefe  droef  heyt  echter  by  luchten  en  traenen,  aleer  die  door  de  kon- 
flenaryen  der  Ooverheeden  quam  uyt  te  barften.  Dan  naerdien  deefe  faek 
by  eenighe  een  oorfaek ,  by  andere  een  dekmantel ,  geweeft  is  tot  het  op- 

vatten der  waepenen,  ben  ik  voorneemens  des  felfs  oorfpronk  wat  grondi- 

gher  op  te  haelen.     Den  Chriflelijken  godtsdienfl,  in  de  eerfte  tijden  al-  oorfpwngb, 

leen  om  haere  eenvoudigheit  eerwaerdigh ,  hebben  Leeraers  van  verfchey-   e  e',  *',?" 
de  wijsbegeerte,  die  defelve  eerlangh  daernae hadden  aengenoomen , yder  uftuoma 

met  de  gronden  hunner  leere,  en  wyders  Joden,  Grieken,'  andere,  met  der  inquifi- de  kerkgewoonten  hunner  vaederen  ,   opgetoyt ;   om  de  majefteit  des  tie  by  de 

godtsdienfls,  niet  tevergeefs  uytge vonden,  door  haere  plechtigheeden ,  NederUn- 
tot  vruchtbaerer  gebruyk  te  bekeeren.     Maer  deefe  langh  vry,  en  het  <*m° 
aenneemen  der  ferver  aen  het  goedtvinden  van  elk  in 't  belbnder,  of  van 
kerken  geftaen  hebbende,  allengskens  meer  en  meer  in  gebruyk  geraekt, 
door  welfpreekenheit  der  leeraeren ,  door  toeftemmingh  der  Concilien , 

in  een  wet  en  nootfaekelijkheit  verandert  lijnde  j  wierden  door  d'opvol- 
ghendeblindtheitder  tijden,  endoor  duy  fiere  omweeghen  van  fintwiften, 
Echtelijk  flaende  gehouden.     En  hierentuflchen  hebben  de  Roomfche 
Biflchoppen,  die  altoos  in  groote  achtbaerheit  en  aenfien  geweeft  fijn, 

nae'tuytfchoftelen  der  fteeden  in  Allen  en  Egypten,  en  van  Conftantino- 
polen,  dat  met  haer  nae 't  hooghfte  gefagh  dongh ,  als  een  geeftelijk  rijk 
opgerecht,  't hooghbewint  des  lel fs  aen  haer  behouden,  Kardinaelen  tot 
by  fitters  gekooren,  en  voorts  een  lange  reex  van  moogenheeden  vaftgefteltj 
londer  dat  figh  yemant  daer  teegen  verlette,  door  dien  de  meefte  volken 

in  Europa  de  Chriftelijke  lèeden ,  door  onderwijlers  van  Romen  afgelön- 

den,  hadden  aengenoomen.     Hier  vandaen  is't  dat  allerweeghen  de  La- 
tijnfche  kerkgewoonten,  en  in  Godtsplichten  die  taele  in  gebruyk  geraekt 

fijn.  Dogh  fy,  naer  datlè  't  gefagh  oover  al  het  goddelijke  hun  eygendom 
gemaekt  hadden ,  begonden  nieuwe  wetten  uyt  te  geeven ,  d'oude  te  ver- 
klaeren,  de  Heylige  Schriften  den  gemeenten  uyt  de  handt  te  neemen, 
voorgeevende  fchaedelijk  te  fijn,  dat  de  weetgierigheit  van  ongeletterde 

luyden  't  oordeel  van  d'allergrootfte   faeke  aen  figh  nam.     Dus  ftont 
hen  fchoon  alles  tot  eygen  eer  en  winft  aen  te  legghen ;  en  de  gebreeken 

fijn  door  d'ongebondenheitder  geeftelijkenföo  hoogh  gefteeghen,  dat  ook 
fy  felfs  bekenden ,  dat 'er  middelen  tot  voorfieningh  aengewent  dienden. 
Maer  met  het  opdaeghen  vaneen  fchielijk  licht  der  geleertheit,  't  welk, 
door  een  nieuwe  vondt  van  alles  door  den  druk  gemeen  te  maeken ,  de 

duyfternis  der  voorighe  eeuwen  verjaeght  hadt,fijn'er  opgeftaen,  die, 
hebbende  belooft,  beneevens  alle  andere  konften,  den  Godtsdienfl  te  fuy- 
veren,  alle  dinghen  naer  de  getuygeniflen  der  Heylige  Schriftuere  föuden 

opweeghen.     Aengenaem  was  dit  den  volken,  dien 't  nu  al  der  koftenen 
der  onheylen  verdrietende ,  figh  te  gelijk  verheughden,  dat  hen  wierdt 
geleert,  niet  door  een  anghftvallighebedeeftheit,  nogh  door  blinde  ge- 
hoorfaemheit,  maer  door  fterker  vertrouwen,  en  minder  gebooden,  den 
heemelende  gelukfaeligheit  te  verwachten.  Ook  was  het  den  Vorften  niet 
teegen  de  borft,  dat  de  maght  der  geeftelijken,  die  nu  felfs  de  throonen 
der  Koninghen  al  genoeghfaem  onderde  knyehadt,  wierdt  beteugelt.  Maer 
als  men  gewaer  geworden  was ,  dat  de  handt  der  geneesmeefters  niet  enkel 

vaft  aen'theelen  der  wonden  bleef,  dat 'er  wargeeften ,  die  alles  t'onderfte 
booven wierpen,  tufïchen  quaemen •,  dat  men  figh  uyt  eygen  hoofde  aenr 

maetighde,'tgheen  hen  van  d'Ooverheeden  te  verkrijgen  ftondt,  en  datfè 
nu  onder  elkander  ooverhoop  laeghen,  nogh 'er  yemant  was  die  hen  ver- 

B  eeni- 
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eenighen  of  hunne  gefchillen  fliflèn  konde-,  jae  wat  een  werk  het  inhadt, 
een  gebouw,  daer  Tbo  veel  eeuwen  oover  getimmert  was,  om  verre  te 
worpen,  krecgh  men  een  mifhacghen  indatonordcntlijk  weefen  der  fae- 

ken,  als  't  welk  niet  van  gelijke  kraght  foude  fijn  om  de  gemoederen  der 
gemeente  in  toom  te  houden.  En  de  gevoelens  van  JanHus  doorDuytfclv 
landt,  van  Wiklef  door  Engelandt,  der  Waldenfèn  door  Vrankrijk,  nu 
weeder  leevendigh  geworden,  van  daer  in  Nederlandt  oovergebracht,be- 
gonden  ,  door  byeenkoomft  der  ingefeetenen ,  door  ommegangh  met 

uytheemfch  krijgsvolk,  en  eyndelijk  door 't  drijven  van  handel,  onder 
'tgemeen  te  loopen.  Wijders  heeft  de  eenmael  toegelaetene  vryheit  van 
veranderen  leer  veele  godtloolè  en  gruwelijke  gefmtheeden  ingevoert.  En 

dat 'er  geen  ander  landt  in  deelè  tijden  vruchtbaercr  van  diergelijke  mon- 
fters  is  geweeft,  als  Nederlandt,  fal  hy  lichtelijk  gelooven,  die  de  fchan- 

David  loris  delijke  en  teegen  Chnftuslafterlijke  gevoelens  van  David  Joris,  van  Delft, 

van  Delft,  en  d'oproerighe  meeningen  van  Jan  Beukels  loon,  vanLeyden,  tot  in  de 
en  lan  Beu-  grondt  fal  ingefien  hebben.  Van  deefè  beyde,  Hollanders  fijnde,die  figh 
Ld  geneten  door  heemellche  aenblaefinghe  verlicht  te  fijn,  heeft  den  eenert, 

^  '  een  glasfchrijver  ,  tamelijke  middelen  vergaedert ,  en  eenen  aenhangh 
gemaekt,  die  nae  fijne  doodt  is  oovergebleeven :  den  anderen,  een  kleer- 
maeker,  heeft  getracht  tot  Munfter  een  koninkrijk  op  te  rechten  ,  en 
eenen  oorlogh ,  hoewel  ongelukkigh  in  fijn  uytkoomft,  aengevanghen.  Ik 

bevinde,  dat  d'allerwijfte  Vorften  teegen  de  verlchillende  in  godtsdienft 
middelen  naer  de  grootheit  der  dwaelinghe,  naer  't  getal  der  mifdaedi- 
ghen,  beraemt,  en  in 't  werk  geftelt  hebben.  Daer  de  krachten  eikande- 

ren opwoeghen ,  wierden  fömwijlen  tweederley  gefmtheeden  in  't  gemeen 
aengenoomen ,  op  een  fcherp  onderhoudt  der  wetten ,  op  dat  fè  onder 
dien  dekmantel  geen  oproer  quaemen  aen  te  rechten.  Anderfints ,  die 

de  Keyfèr  en  't  Concilie  gehoort  en  veroordeelt  hadden ,  wierden  uy t  de 
kerken  gedreeven ,  of,  viel  'er  fwaerder  vermoeden ,  uy t  de  beföndere 
vergaederinghen  geweert.  Ook  foude  men  hen  niet  t'eenemael  in  't  onge- 

lijk ftellen  konnen,  die  den  geenen,  die  verkeerde  en  den  feeden  fchae- 
delijke  gevoelens  leerden,  met  ballinghfchap , of  beroovingh  van  ampten 

en  verbeurtmaekingh  van  goederen,  geftraft  hebben  •,  tot  dat  fè  allengskens 
figh  aen  beetere  gewenden.  Dit  oordeel  echter  ftont  aen  den  Magiftraeten , 
die,  door  foodaenigh  een  kennis  neemen  en onderfoek ,  niet  hun  eygen 
ongelijk  wreekten.  Den  geeftelijken  was  toegelaeten,  de  afgedwaelde 
door  onvoorfightigheit  weeder  te  reght  te  brenghen, en  van  de  geeftelijke 
gemeenlchap  uy  t  te  fluy  ten :  toen  voorwaer  was  de  orde  van  onderfoek  te 
doen  wettelijk,  daeden  alleen  wierden  geftraft, gedachten  bleeven  onbe- 
haelt.  Maer  door  wreede  vervolginghe  te  woeden  tot  het  bloetplenghen 
der  gener,  die  tegelijk  een  folve  Godt  en  een  felve  Vorft  behoorlijke  eer- 
biedt  en  ontfagh  droeghen ,  fulks  dacht  den  Bifichoppen  onmenfohelijk, 
en  den  Vorften  niet  veyligh.  Dogh  de  Roomfohe  Paulèn, fijnde  allengs- 

kens foo  verre  uytgelpat,  dat  Ie  hun  gefagh,  door  fohrandere  vonden  ver- 
krecghen,  door  fchrik  verfèekerden ;  hebben  gewilt,  dat  de  fèlve  fwaere 
en  wreede  ftraften,  die  de  Vorften,  arghwaenigh  hunne  vreefè  teveel 
toegeevende,  teegen  fchuldige  aen  landtverraedt  geftelt  hebben,  ook  tee- 

gen de  weedcrftrcevcrs hunner  beiluyten,alsweerlpannelingen  envyanden 

Godts,  fouden  in  't  werk  geftelt  worden.  En  is  den  Bifichoppen  aenbe- voolen,niet  alleen  naeuw  onderfoek  te  doen  in  hun  bifdom,  maer  hunne 

gewoonte  is  ook  geweeft,  daerenbooven ,  werwaerts  het  hen  goedt  dacht, 

Inquiliteuis  te  fcnden,  met  feer  breedtftrekkende  maght-,  eene  faeke,  die 
haer  begin  genoomcn  heeft  omtrent  vier  hondert  jaeren  hier  te  vooren.  Deefè 

ver- 
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verkooren  t'hunner  hulpe  byfitters  naer  hun  welgevallen ,  ondervracghdcn 
op  ecde  allerley  flagh  van  menfchen,  van  hoedaenigh  een  ftaet  ofgelee- 
genheit  hy  ook  waere.     Door  welken  trek  niet  alleen  de  geheimenifien 

der  huylcn,  maer  fèlfs  der  gemoederen  op  't  naeufl  doorlhuffelt  worden; 
dewijl 5 hoe  ycmant  fchreumachtigher  voor  meyneedt  is, hoe  hy  allermeeft 

figh  lèlven  verraedt.     Hoewel  fy  ook  fonder  dat  naeuwlijx  konncn  ver- 
borghen  blijven ,  welker  gewifle  het  te  nae  gaet ,  voor  beelden  van  heyli- 
ghen,enhet  misbroodt  in  de  kerk,  of  wanneer  het  langs  de  ftraeten  wordt 
omgedraegen,  te  knielen.     Bloot  vermoeden  was  genoegh  tot  den  ker- 

ker, geringh  bewijs  ter  pijnbank.     En  wierdt  den  bewroegden  niet  ver- 
gunt lèlfs  ten  minftende  getuygen  te  hooren  ofte  weederleggen  •,  als  of  de 

getuygen  lelve  en  de  waerheit  daer  door  lbuden  gevaer  loopen.  Den  wee- 
reltlijken  rechteren  was  hier  in  geene  andere  maght  gelaeten,  als  alleen  de 
gedoemde ,  by  vonnis  der  geeftelijken ,  te  ftraffen.  Welker  veele ,  als  om 
ftrijt,  door  allerley  vonden  der  yflèlijkfte  wreetheeden ,  figh  loghten  te 
quijten,  om  hunne  godtsvrucht  beeter  te  doen  blijken.  Andere,  die  voor- 

laegen ,  dat  fiük  een  orde  van  rechtspleegingh  niet  alleen  voor  haet  maer 
ook  voor  gierigheit  een  oopen  deure  was  (aengefien  de  goederen  verbeurt 

gemaekt,en'tbedraeghen  niet  londer  winft  gepleeght ,  wierden}  gedoogh- den  niet,  dat  hen  het  kennis  neem  en  dier  laeken  onttrokken  wierdt.  Maer 

aen  geenen  oorden  ter  weerelt  is  deefe  Inquifitie  met  meerder  ftrengheit 
in  fwang  geweeft,  dan  in  Spanjen,  fijnde  tot  dien  dienft  verkooren  de 
monniken  uyt  de  orde  van  Sant  Dominicus ,  naer  een  oude  inftellingh  tee- 

gen de  Joden  en  Mooren ,  die ,  gedwonghen  door  de  Koninghen  tot  aen- 
neemen  van  de  Kerklèeden  der  Chriftenen,  heymelijk  weeder  tot  hunne 

afgefwoorene  dwaelinghen  vervielen.  'tGheen  in 't  eerft,uyt  haet  teegens 
de  Barbare  volken ,  niet  onaengenaem  fijnde ,  naederhandt  allen  anderen 
fbnder  onderlêheit  den  nek  gedrukt  heeft ,  met  een  wonder  doortrapte 

fhootheit  in  't  naelpeuren  en  belaegen ;  gemerkt  men  fcharpe  toefight  nam 
op  yders  lpreeken,jaeook  fwijghen-,  geene  vrienden moght men  meer  ver- 

trouwen, vnendtlèhappen  waeren  bedrieghelijk,en  hadt  men  veeltij  ts  fijn 

verklikker  op  fijde;  lbo  dat  nu  klaerlijk  bleek,  dat 'er  geenighen  menfche 
fbo  onnoolèl  of  onberilpelijk  was,  die,  in  weerwil  van  haer,  fijn  lee ven 

en  fijnen  ftaet  behouden  konde.   Dat  dit  van  my  niet  op'thaetelijkft  ver- 
fwaert,  maer  naer  waerheit  verhaelt  wordt ,  fullen  niet  ontkennen,  die 

gehoort  hebben ,  dat  'er  in  Spanjen ,  en  by  nae  geheel  Italien  door ,  leer 
fwaere  beroerten,  ter  oorfaeke  van  die  Inquifitie, en  dat  van  luyden  luy- 
ver  Roomsgefint,jae  binnen  Romen  lèlve,  ontftaen  fijn.    In  Nederlandt 

is  Keyfer  Karel  de  eerfte  geweeft,  die  by  plakkaet  op  't  ftuk  van  Godts- 
dienft  orde  gefteltheeft,naedathy,opde  rijxvergaederingh  totWorms  in 
Duytlchlandt,  Luther  gehoort  en  gedoemt  hadt.  Van  geldtboeten  is  men 
gekomen  tot  lijfftraffen ,  werdende  de  plakkaeten  om  de  llappigheit  der 
rechteren  tot  leevenmaelen  toe  vernieuwt  en  verfwaert.     Onder  anderen 

wierdt  gebooden ,  geene  boeken ,  ten  fy  met  voorgaende  goedtkenningh 

der  meefters  van  Loven ,  uyt  te  geven ;  de  jeught  nae  't  voorfchrift  der  fèlver 
t'onderwijlen.     Die  reedenen  raekende  de  Heylighe  Schriftuere  gevoert, 
of,  om  hunnen  godtsdienft  t/oeffenen,  in  heymelijke  vergaederinghen  ge- 

weeft hadden,  löuden ,  waeren  't  mannen ,  met  het  fwaert  geftraft ;  vrouwen , 
leevende  in  d'aerde  gedolven  worden,  met  verbeurtmaekingh  van  goederen , 
lbo  noghtans ,  indien  Ie  alvoorens  tot  fchuldtbekenningh  quaemen ;  want 
die  hartnekkigh  bleeven ,  wierden  ten  vuere  gedoemt.  Daerenbooven  wae- 

ren'er,  die ,  op  valfch  gevoelen  betrapt ,  voor  de  reft  onfchuldigh ,  fijnde ,  figh 
bekeerden ,  de  fulke  wierden  buyten  alle  bedieninghe  gehouden.   Die  den 

B  ii  foo- 
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fbodaenighen  geherberght,  en  die  hen  niet  aengebraght  hadden,  moeften 
de  lelve  ftraffen  met  den  fchuldighen  draeghen  ;   in  teegendeel  hadden 

d'aenbrenghers ,  om  hen  op  te  wekken ,  vryheit  van  ftraffe  en  vereerin- 
ghen  te  wachten.     Veele  lcharpc  peenen  hadtmen  geftelt  teegen  de  ver- 

dachte en  vluchtelinghen  •,  maer  ftrenger  teegen  de  hervallene  •,  en  op 
dat  de  rechters,  afgelchrikt  door  de  ftraffen,  onder  fchijn  van  meededoo- 
genheit,  niet  quaemen  de  plakkaeten  te  kreuken,  wierdt  hen  ook  belaft 
den  Inquifiteurs,  wien  de  Keyfer  met  berichtspunten  voorfien  hadt,  de 
behulpfaeme  handt  te  bieden.  Alleen  de  ftadt  Antwerpen,  die  door  eene 
vryheit ,  uytneemende  met  gehoorfaemheit  gemaetight,  tot  ongeloofrelijke 
rijkdommen  was  opgevoert ,    figh  verftoutende  te  klaeghen ,   dat  de 
Hooghduytfche  en  Engelfche,  uytmaekende  een  groot  gedeelte  van  hun- 

nen koophandel,  door  die  ftrengheit  van '-t  plakkaet  verjaeght  wierden , 
verkreegh  hier  op,  dat  de  vreemdelinghen  een  weynigh  meerder  vry- 

heits  ibuden  genieten ,  en  dat  dit  punt  van  't  plakkaet ,  waer  door  de  ver- 
vreemdinghen van  goederen  en  teftamenten  der  mifdaedighen ,  gemaekt 

lèlfs  voor  hun  rechtsvoorderingh ,  vernietight  en  verbrooken  wierden, 
waer  uyt  een  groote  verwarringh  in  den  handel  ontftont,  in  hunne  ftadt 
geen  plaets  loude  grijpen.    Dat  lbo  ftraffe  plakkaeten  van  een,  die  uytter 
aert  tot  geen  ftrengheit  helde,  hebben  konnen  gemaekt  worden ,  f  al  ons 
min  verwonderen  ,   lbo  wy  lien  op  de  kraght  van  de  godtsdienft,  die 
toen  ter  tijdt  geen  verfchillende  gevoelens  dulden kondej  die,  daerfc  be- 

hoorde te  klemmen  om  de  gemoederen  te  belaedighen  en  te  verbinden, 
door  een  gebrek  der  menlchelijke  Iwakheit,  de  allerbitterfte  ftoffe  van  haet 
en  vyandtfehap  geworden  is.  Boovendien ,  was  dit  gevoelen  den  meeften 
vorften  toen  ingedrukt,  dat  een  lichaem  vanden  Staet  door  eenen  godts- 

dienft beftaet,  als  door  eene  ziele ,  en  dat  het  met  de  geeftelijke  wetten 
is  geleeghen  als  met  de  menlchelijke ,  waer  by  men  allerbeft  fijn  reekeningh 

vindt,  wanneer 'er  geene  aen  't  gemeen  gedaen  wordt.     Dies  de  Keyler, 
nae  de  voorbeelden  in  Duytlchlandt,  des  te  lichter  ooverreedt  is,  dat, 

d'eerbiedigheit  omtrent  de  Geeftelijken  onder  de  voet  getrapt  lijnde,  de 
gehoorlaemheit  t'hunwaerts  lelve  van  geen  langen  duer  fijn  foude,  en 
door  een  korte  ftraffe  konnen  krachteloos  worden  gemaekt  een  vergift, 

't  welk  een  al  te  grooten  toelaetingh  ten  voedtfël  ftrekte.     Maer  het  tee- 
gendeel heeft  d'uytkoomft  geleertj  en  het  ombrenghen  van  veelen  alleen 

gedient,  tot  aenwas  van  grooter  meenighte.    Wel  is  waer,  dat  de  din- 

ghen, die  we  door  't  lichaem  oeffenen,  uyt  vreele  voor  doodt  en  pijnen, 
gewelt  en  heerlchappy  lijn  onderworpen;  maer  de  ziele,  gelijk lè  vry  en 

onftertfelijk  is,laethaer,  door  vuer  nogh  fweert,  ontweldighen ,  't  geen  Ie 
eenmael uyt haerlèlfs heeft  opgevat:  dat  meer  is,  de  gevaeren  lelve  ïokken 
haer  aen ,  en  men  acht  het  laeligh  en  heerlijk ,  buy ten  pijne  van  eyghen 

gewifle,  d'allerwreetfte  en  lmaedelijkfte  weêdommen  uyt  te  ftaen>'ge- tuygenis  hier  van  geeven  ons  en  de  gelchiedenifïen  der  oude  Chriftenen, 
en  deele  tijden.  Want  nae  het  ombrenghen  van  niet  min  dan  hondertduy- 
lent  menlchen,  door  bculs  handen,  leedert  dat  men  een  proef  heeft  willen 

necmen  of  dien  brandt  door  bloet  te  bluflchcn  waere,  is 'er  lbo  geweldigh 
een  menighte  door  Nederlandt  opgeftaen,  dat  lom  wijlen  'tuvtvocren  der 
oopenbacre  ftraffbn ,   't  elkens  als  'er  een  mildaedighe  van  wat  meerder 
acnlien  voortquam,  of  de  pijnen  t/afgrijlèlijk  fcheenen,  door  oproer  ver- 

hindert wierdt.     En  dit  waeren  de  reedenen,  die  de  Koninghinne  van 

Hungarycn,  wclke,uy  t  laft  van  hacren  broeder  Karel,d'Opperlandtvooghdy 
oover  Nederlandt  béklcede,  hadden  bewooghen,  hem,  terwijl  hy  figh  in 
Hooghduytlchlandt  ophieldt,  in  pcrlbone  te  gaen  vinden,  en  te  berich- 

ten, 
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ten,  tot  hoc  deerlijk  een  vleesbank,  en  vernielen  van  menfehen  waeren 

uytgebarften  vonden,  die  men  middelen  van  vooriieningh  noemde.  Phi-  .  .    \f* 

lips  echter,  door  dit  alles  geenfnits  afgefchrikt,  drongh  harder  acn  op  b™^ 
't  gheen  lijn  vacder  begonnen  hadt,  verfwaerende  de  ftrengheit  der  plak-  0p  d' inqm- 
kaeten,  en  meer  andere  middelen  beraemende,  om  't  quaet,dat  nu  reets  fuie. 
diepe  wortelen  begon  te  fchieten ,  uyt  te  roeyen.     Behalven  andere  ge- 
meene  reedenen  van  dit  fijn  bedrijf  kan  ook  deefè  byföndere  gegift  wor- 

den ,  dat  hy  beflooten  hadt  het  gefagh  des  Paus  van  Romen  tot  veele  fae- 
ken  te  gebruyken.  Want, dewijl  die,  door  het  toeftemmen  van  foo  veele 

volken,  in  fijne  maght  hadt  Koninghrijken  wegh  te  fchenken,  't  recht, 
de  gerechtigheit ,  en  al  wat  billijk  heet,  te  befchikken  nae'them  dienftigh 
fcheen;  liet  hy  figh  bedunken ,  dat,  lbo  hy  maer  hem  door  gehoorfaem- 
heit  en  gedienftigheeden ,  den  genen  die  hem  naeft  waeren ,  door  yder  te 
begiftighen,  op  fijne  fij de  krijghen  konde,  hy  aen  hem  oovervloedighe 
fteun  en  dekmantel  foude  hebben.     En  daerenbooven  hadt  hy  by  eygen 

en  fijn  's  Vaeders  ervaerenheit  geleert,  hoe  fwaer  en  hacchelijk  't  waere, 
tot  vyandt  te  hebben  eene  moogenheit ,  welken  felfs  die  hem  den  oorlogh 

aendoen ,  nae  d'ooverwinningh ,  om  vergiffenis  bidden.    Dus  ftonden  dit 
pas  de  faeken,  dit  waeren  de  fèeden  des  volks, in  Nederlandt,toen,  mits 

het  vertrek  van  Koningh  Philips,  nae  d'Opperlandtvoogdye  gedonghen    tfopper- 
wierdt.   Oranjen  en  Egmondt  waeren  niet  buyten  deefè  hoop,  maer  bey-  Undtvoog- 
de  voorby  gegaen , onder  dit  voorwenden,  dat, den  eenen  voor  den  ande-  tye  w.ordt 

ren  geftelt  fijnde,  fy  den  Staet  door  geduerigh  wrokken  in  tweefpalt  bren-  °™n)en  m 
gen  fbuden.     Dies  ftont  men  toen  in  twijfel  om  de  keur  van  twee  Vor-  «S!Lm 
ftinnen,  Chriftierna,  wiens  man  geweeft  was  Francoys,  Hartogh  van 
Lottringe,  Keyfèr  Karel  haeren  oom; en Margareta, die, fijnde  een  dogh- 
ter  van  Karel  buyten  echt  geteelt,  eerft  Alexander  de  Medicis ,  naeder- 
handt  Octavio  Farnefè,  Hartogh  van  Parma, getrouw t  hadt.  Chriftierna 

wierdt  door  de  gunft  van  Oranjen  en  der  Nederlanders  gedraeghen  •,  maer 
hier  teegen  arbeidden  Ferdinand  Alvarez  van  Toledo,   Hartogh  van 
Alva,  en  Anthonis  Perenot  van  Granvelle,  Biflchop  van  Atrechtj  die 

eertijts  's  vaeders  onaffcheydehjke  dienaers,en  tot  het  beleidt  fijner  wigh- 
tighfle  faeken  gebeefight  fijnde,  van  Philips  in  de  fèlve  eere  gehouden 

wierden.    Alva ,  af komftigh  uyt  een  der  voornaemfte  geflaghten  in  Span-   Afkpomft, 

jen,  was  op  veele  plaetfèn  met  het  opperveltheerfchap  oover  heyrkrach-  feede"  m 

ten  voorfien  geweeft, en  hadt  voor  denKeyfèr  heerlijke  ooverwinningen ,  1!   ,  "1 
voor  figh  fèlven  grooten  roem  behaelt.  Perenots  vaeder  Niklaes  Perenot,  vanAivaie„ 
een  Borgonjon ,  die,  boetende  de  geringheit  fijnes  af koomfts  met  veer-  van  Gran- 
dighe  gedienfligheeden ,   door  een   ftaeghwaekende  fchranderheit  van  vclU. 

geeft,  de  hooffche  liften  en  doortraptheeden  hadt  ingefbogen ,  'sKeyfèrs 
geheymen  Raedt  en  fijnen  fèegelbewaerder  geworden  was,  heeft  deefè 
ftaeten,  nae  twintigh  jaeren  bedienens ,  fijnen  fbone  naegelaeten.     Maer 
gelijk  van  Alvas  wreeden  en  hoogh moedigen ,  foo  ook  van  Perenots  dub- 

belen en  bedrieghelijken  aert,  die,  wen  hy  maer  't  belangh  en  de  groot- 
heit  van  fijnen  vorft  kon  bevorderen,  figh  verders  geenes  dinghs  bekreun- 

de, hebben  foo  veele  volken  lafterlijck  gefprooken,  als  hen  bey  de  ge-  VolSensh"n 
kent  hebben;  infonderheit  de  Hooghduytfche,  die,  's Landtgraeven  ge-  f^r/r^r- 
vanghenis  geenen  anderen  te  laft  leggende,  't  groot  gefagh  dier  twee  on-  gAUUge- 
der  de  voornaemfte  oorfaeken  des  oorloghs  hebben  voorgegeeven.     Als  fielt  tot 
men  dan  in  hetverkiefenvanMargaretatotOpperlandtvoogdeffè  oover  de  -opper- 
Nederlanden  het  goedtvinden  van  deefè  gevolght  hadt,  hoewel  het  an-  Laudtvoog- 
ders  dien  raedt  aen  geenen  fchoonen  fchijn  van  reedenen  ontbrak ,  te  wee-  j#  cover 

ten,  de  naebeftaende  bloedtverwantfchap ,  hoedanigh  die  dan  was,  en  ̂Jjjj  n~ B  iij  dat 
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dat  haer  man,  geleeten  in  een  ftadt,  die  de  Spanjacrts,  meefters  van  't 
kaftcel  iïjnde,  t'hunnen  believe  hadden,  tot  een  gijlelaer  haerder  getrou- 
wigheit  kon  ftrekken;  fijn  de  miihocghde  harten  der  grootcn  door  'sKo- 
ninghs  vertrek,  dat  hen  niet  min  verdacht,  als  den  gemeente  verdrietigh 

viel,  nogh  meer  ontilcekcn.     En  dien  dagh  is  wel  den  belbnderften  ge- 
weeft,  waer  in  Philips  den  grondtflagh  der  vryheit  gefchut,  of  de  Neder- 

landers blijk  van  weederfpannigheit  tcegen  hunnen  Vorft  gegecven  heb- 

ïhdipsbe-  j;)Cn    \\Tant  als  hy,  op  lijn  vertrek  ftaende,  booven  de  drie  duylcnt  Span- 
Juyt,  teegen  jaercjcn  rot-  belettingh  wilde  achterlaeten ,  onder  fchijn  als  of  het  waere 
rechten  bc- Zot  belchcrmingh  der  grenièn  teegen  de  Francoifen-,  dogh  in  der  daedt, 
(ettingh       om  de  groote  vryheit  der  godtsdicniten,  aengewalïèn  in  den  oorlogh, 
vanspaen-  door  ommegangh  met  uythccmlche,  nacr  fijn  believen  te  bedwinghen  j 
Jche  foldae-  hebben  Oranje  en  Egmondt,  diehy,  op  dat  het  min  haetelijk  waere,  en 

ten  in  de     tc  beeter  in  de  man  wilde,  hadt  beilooten  't  bevel  oover  dat  krijgsvolk 
Hederlan-    op  te  draeghen ,  geweygert  dien  laft,  als  flrijdigh  teegen  de  wetten,  aen 
denteUe-    tcneemcn:  en  nu  tot  de  reyfe  gereet  fijnde,  heeft  de  vergaederingh  der Algemeene  Staeten ,  die  hy  alleenlijk  om  aflcheit  tc  neem  en   hadt  ver- 

daghvaert,  den  Koningh  veribght  de  loofingh  dier  ongefiene  foldaeten, 
met  bygaende  vermaeningh,  dat  hem  geliefde,  om  de  Nederlanders  te 
regeeren ,  geenen  anderen  raedt  als  dien  der  Nederlanders  te  gebruyken. 

Oorfaekeii  Dit  maekre  den  verburgen  haet  te  on verfoenel ijker,  om  dat  fe  fcheenen 

van  fijnen   't  juk  der  heerlchappye,dat  hen  drcyghde,en  de  rtreeken  van  regeeringh, 
onver joene-  begreepcn  te  hebben :  maer  oopentlijk  ftont  hy  't  hen  toe ;  want  lèlfs  liet 

d     i     ̂   *  plaetfen  in  den  Raedt  van  Staete  van  den  Spanjaert  Gomes  de  Fi- 

°l   d      "'  glieroa>  graef  van  Feria,  dien  hy  voor  langh  daer  toe  gefchikt  hadt,  be- ruften.     Hy  voede  fijne  gramlchap  onder  deklel  van  lèhoon  gelaet,  en 
ooverleyde  al  van  toen  af  in  figh  felven  de  wijle  van  moedtkoelingh.  En 
voor  hem,  die,  figh  niet  verweerdigende  oover  de  grenièn  van  andere 

..     .     nae  de  fijne  te  trekken ,  de  reylè  ter  ièe  genoomen  hadt,  hy  is,  tuflèhen 
feem_    fchrikketijke  gevaeren  door,  met  verlies  fijner  vloote,  ter  naeuwer  noodt 

looren  heb-  behouden  te  Laredo,  haeven  in  Bifkaje,  aengekoomen.     De  Spaeniche 
bende  komt  foldaeten  fijn  nogh  een  wijle  daer  nae  geblee  ven,  bedrijvende  veel  moedt- 
hy  i»  span-  wil  en  ooverlaft,  tot  dat Ie,  nae  de  neederlaeghe ,  op  het  eylandt  Gervy, 
jen.  (Van  oudts  Menijnx}  in  het  gevecht  teegen  de  Turken,  geleeden,  niet, 

gelijk  het  de  Nederlanders  uytley den,  om  hen  een  gunlt  te  doen ,  maer 

**f     ̂j"  om  ̂ en  a^  Drek  ̂ er  vloote  te  boeten ,  lijn  weghgevoert.     Hierentufichen 
*- um  !  heeft  Margareta  in  't  beftier  der  Nederlanden  den  nacm ,  Granvelle  de 

'laanal     klem,  gehadt  •,   in  wien  lèhranderheit  van  vernuft,  wakkerheit,  ftaet- 
weghge-      fiicht,   ooverdact ,  gierigheit,   alle  goede  en  quaede  hoedaenigheeden 
voert.         uytfteekende  waeren.     En  eevenwel  is  niet  lbo  leer  fijn  eygen  gaeuwi- 

Kletn  der  gheit  't  middel  fijner  verheffingh  geweeft,  als  wel  de  vadfigheit  van  alle 
regeeringhe  d'anderc,  die,  verlbopen  in  welluften,  hadden  laeten  voor  bygaen  de 
bj  Gun-    tij cfLt:  van  't  ftuytcn  der  teegenwoordighe  moogenheit,  die  naemaels  in 

haer  kracht  fijnde,  niet  londer  gevacr  loude  konnen  teegengegaen  wor- 
den.    Dces  dan  afgericht  in  den  Vorft  tc  verplichten  om  hem  fijne  ge- 

hcymen  te  vertrouwen ,  en  in  gunftelingen  te  maeken  en  te  vorderen , 

hadt  aen  figh  getrokken  de  naeufte  kennis  der  gclantichappen ,  'tonfijfe- 
ren  van  brieven,  en  alles  wat  men  door  verlpiedcrs  te  weeten  quam. 

oude  vy-  Tuffèhen  hem  en  den  Graef  van  Hoomc  fmeuldc  een  oude  vyandtfehap, 
il'l    7     cerft  weegens  Lalain,  dien,  lijnde  getrouwt  aen  de  fufter  van  Hoorne, 

cnu'oorne.  n7  ̂e  hk'op  'c  lijf  geworpen  hadt,  van  figh  in  fijn  gefantfehap  niet  wel 
'  gcqucctcn  tc  hebben:  ten  anderen,  omdat  Hoorne  vuerighlijk  nae  het 
ftadthouderfchap  van  Geldcrlandt  geftacn,  dogh,  door  lijn  hinderingh, niet 
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niet  verkreeghen  hadt.     Omtrent  Oranje  hadthyfigh  totndgh  toe  nier. 
vreemt  gedraeghen,  hoopende  in  hem  een  fleunfel  fijner  achtbaerheit  te 

vinden,  maer,  't  gheen  de  flaetfucht  gewoon  is >  foo  verre,  dat  hy  hem 
niet  al  te  groot  wierde.     Om  welke  reeden  hy ,  toen  men  de  Magiftraet 

van  Antwerpen  verkiefèn  moeite ,  's  Prinfen  afweelen  hadt  waergenoomen. 
Maer  Oranje,  die  geen  dingh  minder  kon  verdraeghen,  als  een  ydelen  0ranJe h"ft 

fchijn  van  eere,  en  dat  een  man  alleen,  vreemdelingh  en  van  geringhe    &mon  '*n 
afkoomfl,  niet  fonder  hoon  en  fmaetheit  van  hem  en  alle  d'andere , 't  ge-  reri^ers 
heele  bewint  van  faeken  in  handen  hadt,  heeft  Egmondt,  die  juyfl  toen  van  de  Gul- 
ter  tijdt  oordeelde ,  dat  hy  door  Gran veile  was  verongelijkt,  met  hem  den vliefe op 

't  beflel  der  fleêvooghdy  van  Hefdin  belooft,  dogh  niet  volbracht  te  heb-  teegen 

ben,  als  ook  d'Abdye  van  Truel,daer  Egmondt  voor  eenen  fijner  vrien-  Granvelle. 
den  naer  front,  en  door  hem  was  onderkroopen ,  met  woorden  ophitlen- 
de,  ver  volghens  meer  ridders  van  den  Gulden  Vliele,  fijne  amptgenooten 
(want  deefe  quaemen  in  die  tijdt  dikwils  byeen,  fijnde  van  Margareta 
ontbooden ,  om  hun  gevoelen  te  uy ten  aengaende  het  verfeekeren  der 
grenfen}  op  fijne  fijde  getrokken,  als  of  die  fmaetheit  en  hoon  hen  niet 
min  trefte,  door  welker  raedt  de  Landtsheeren  voor.deefen  de  grootfle 

faeken  gelukkigh  hadden  uytgevoert.     Waer  nae  die  drie  heeren  d'ont- 
moetingh  van  Granvelle  begonden  te  fchuwen,  en,  geviel  't  datfè  gelij- 

kelijk in  den  Raedt  geleeten  waeren,  oopentlijk  elkander  dwars  te  vallen. 
Granvelle  van  fijner  fijde  niet  flilflaende  ,   fpande  alle  fijne  krachten  in    Teegea 

teegen  heeren  van  groot  vermooghen ,  en  onderfleunt  met  de  gunfte  der  wel*f 

gemeente:  hy  verplichte  door  weldaeden  aen  figh  mannen  van  wakkeren  ,  r.anve  e 
verftande :  en  onder  die  Karel  van  Barlemondt  en  Viglius  van  Zwichem ,  tf„^  met 
van  gelijken  leeden  des  Raedts:  daerenbooven  was  den  eerflen  hooft  van  Barlemondt 
de  Geldtmiddelen ,  deefèn  een  Fries  van  geboorte,  wel  niet  van  grooten  viglius  en 
huyfè,  maer  beroemt  om  fijne  groote  ervarentheit  in  veele  faeken,  hooft  andere. 
vanden  heymelijken  Raede.    Deefe  bedektelijk  onder  elkander  fèhoolen- 
de,  en  de  geheymen  van  Staet  tuflchen  haer  afdoende,  is  den  haet,  door 

meenigherley  arghwaen  ingekankert,  ten  laetften  tot  oopentlijke  merk-    Men  ™rfl 

teekenen  van  partyfehap  uytgebarften.  Al  voor  fijn  vertrek  hadt  Philips,  "J*  ** 
om  het  ftuk  van  den  Godtsdienfl  in  beeter  orde  te  brenghen,  van  den  °meerLteeue. 
Roomfchen  Paus  Paulus  de  vierde  verkreeghen,  dat  fijne  Landtfchappen  nen  van 

door  Nederlandt  fbuden  ontflaeghen  worden  van  het  opfight  der  uyt-  paryfibap. 

heemfche  Biflchoppen.     Want  d'Aerdtsbiflchoppen  van  Keulen  en  Rie-    Uyt  iaa 
men  ,  eertij  dts  hooftfleeden  ,  gene  van  Nederduytfchlandt ,  deefè  van  va„  P},njpS 
Wals-Vrankrijk ,  hadden  nu  van  de  aeloude  verdeelinghe  by  naer  niet  worde  nieu- 
anders  dan  alleen  den  blooten  naem  behouden.     Derhalven,  deefe  hun  «?e Biffchop- 

oppergefagh  benoomen,  en  te  gelijk  de  Biflchoppen  van  Luyk,  Theroa-  pen  door 

ne,  Ofenbrugh,  Munfter,  Paderborn,  van  een  gedeelte  hunnes  opfights  Nederland{ 

ontbloot  fijnde,  werden  binnen  de  Borgondifche  landtfchappen  opgerecht  inZevm  ' drie  Aerdtsbifdommen ,  dat  van  Mechelen,  van  Uitrecht  en  van  Kame- 
rik:  onder  deefe  vondtmen  geflelt  veele  andere,  welker  bifTchops-ftoelen 

inden  lande  van  Brabandt fijn fouden  Antwerpen,  en  's Hartooghenbos -, 
vanGelderlandt,  Roermondej  van  Vlaendre,  Gendt,  Ypere  en  Brugge-, 
van  Holland t,  Haerlem^  van  Zeelandt, Middel burgh;  vanOover-Yflèl, 
Deeventerj  van  Arthois,  Atrecht  met  Sant  Omeer,  voorders  Naemen, 

Groeninge  en  Doornik ,  fteeden  die  den  naem  van  hun  landtfehap  drae- 

gen,    't  Was  inder  daet  wel  een  oudt  gebruyk,  en  niet  felden  van  de 
Paufen  in  't  werk  geflelt,  om  den  aenwas  der  volken,  en  op  dat  den 
Godtsdienfl  des  te  gemakkelijker  fbude  konnen  waergenoomen  worden, 
nieuwe  biffchops-floelen  op  te  rechten ,  beneemende  daer  door  een  gedeel- 

te 
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te  van  den  laft,  die  anderen  te  laftigh  viel:  en  deefè  forghe ,  weleer  waer* 
genoomen  by  de  Vorften  van  Ooftennjk,  hadtKarel,  andere  dinghen 

't  Gheen  in  't  hooft  hebbende,  laeten  vaeren.     Maer  de  oorfaeken  om  deefèn  toe- 
Ijnae  by  al  ]egn  nu  te  nervatten  waeren  by  nae  by  al  de  weerelt  haetelijk:  de  eene, 

iewerl  ■    op  dat 'er  meer  en  naeder  by  de  handt  fijn  fbuden,  die  op  de  feeden  der 
J4t  e  tj     .  Qeefj-eijjjcen  en  d'afdwaelingh  van  't  gemeen  (charper  onderlbek  deeden, 

hadden  de  beleggers  van  dien  handel  felfs  oopentlijk  voorgegeeven ,  klae- 
gende,  dat  de  quaelen  door  verfuym  of  ooghluykingh  der  befbrgheren 

daegelijx  aenwieflèn-.d'andere  wierdt  toegefchreeven  de  konftenaryen  van Granvelle ,  die  het  Aerdtsbifdom  van  Mechelen  en  den  Kardinaels  hoedt 

van  Romen  hadt  ontfanghen:  de  meefte  voorfpellende  hen  befchooren 
ftonde,  dat,  aengefien  de  Prelaten  van  oudts  het  voorrecht  hebben  van 
ter  v  ergaederinghe  der  Algemeene  Staeten  van  Nederlandt  eerft  te  ftemmen, 

hy,  indieorded'eerfte,  en  andere,  die  voor  hunne  verkiefinghe  hem  dank 
fchuldigh  waeren,  (want  de  Paufèn  hadden  den  Koningh  toegeftaen  het 
recht  van  Biffchoppen  te  noemen,  dat  van  beveftighen  aen  figh  behou- 

dende} door  een  heymelijk  verbondt  met  de  Spanjaerts  de  vryheit  fbuden 
ooverweldighen.     Én  mits  den  Biffchoppen  hunne  inkoomften  uyt  de 

tf Abten   kloollergoederen  waeren  toegeleght,  fijn  d' Abten,  welke  orde  in  die  tijdt 
fiellenfigh   een  feer  vrypoftighe  tael  voerde,  d'eerlle  geweeft ,  die  figh  teegen  deefe 

een  *"'     m^emngn  gekant  hebben,  niet  gefint  fijnde  onderkruypers  hunner  maght 
By  deefe    en  middelen  toe  te  laeten.     Die  van  Brabandt  figh  by  deefè  voegende, 

voeghen  tigh  baeden  den  Prins  by  gefmeekfchrift  hunne  voorrechten  in  acht  te  neemen, 
die  v*n       waer  by  verbooden  was ,  de  Priefterfchappen ,  in  weerwil  van  gemeente 
Brabandt.    en  aedel ,  te  vermeerderen.     Nogh  quaemen  hier  by  veele  gevoelens  van 

rechtsgeleerden,  houdende,  dat  het  ongoddelijk  was  de  godtvruchtige 

mildaedigheeden  te  vernietighen ,  en  d'uy  terfte  willen  en  giften  der  fterven- 
de  te  bekeeren  tot  het  geen ,  waer  toe  fy  fèlve  die  niet  gegeeven  hadden. 

En  [om-    En  eenigheder  oude  BifTchoppen,  infonderheit  die  van  Luyk,  roepende 
tnighe  der   dat  den  Paus  mifleit  was ,  vervolghden  hun  recht  met  groote  drift.  Der- 

en e  Bij-    na]yen  hebben  fbmmighe  fleeden  de  nieuwe  BifTchoppen  niet  ingenoomen , 
J    ™        en  de  ingenoomene  fijn  by  yder  een  met  leepe  ooghen  aengefien,  en  niet 

vry  van  fchimp  en  fmaetheit  geweeft.    De  Nederlanders  met  eenen  alge- 
meenen  haet  teegen  Granvelle  ingenoomen  fijnde ,  oordeelden  de  grooten 

Klachten   'sLandts  voor  hunne  en  de  gemeene  faeken  oorbaerft,d' Algemeene  Stae- 
der  Neder-  ten  te  vergaederen.     Soo  meenighmael  dan  als 'er  klachten  vielen  oover 
Unden  tee-  de  berooytheit  der  geldtkaflè  (^want  den  volke  van  oorloghe,  foo  te  voet 
gen  Gran-    als  te  peerde,  quam  een  geweldighe  fbm  van  achterftal,  en  men  hadt 
veile.         reets  begonnen  de  koopluyden  in  vreemde  landen ,  ter  faeke  van  de  ge- 

meene fchulden,te  bekommeren,  en  de  fchattinghenvoorneeghenjaeren 
ingewillight  flonden  op  een  eynde  te  loopen,}  of  oover  vreefè  voor 
muytery  en  beroerte,  dan  preefènfè  den  ouden  voet  van  regeeren,  waer 
van  goede  Vorften  nimmer  een  quaet  gevoelen  gehadt  hadden.     En  wat 
wonder  was  het  nu ,  dat  alles  tot  een  deerlijk  verloop  en  wanorde  verval- 

len was ,  dewijl  d'allerfnootfte  vleyery  hen  't  eenigh  geneesmiddel  in  alle 
fwaerigheeden  weghnam  ?  De  teegenparty  bracht  daer  op  in ,  dat  die  luy- 

den  niet  al  te  wel  wiften  t'ontveinfèn,  waer  fy  met  dien  haet  teegen  een 
man,  die  den  dienft  des  Koninghs  meer  beyverde  dan  hen  lief  was,  heen 
wilden.    Dat  het  fecker  treffelijke  Dienaers  van  Philips  waeren,  die, tee- 

gen 's  Vorften  maght  een  andere,  die  naer  de  fijne  dongh,  föghten  in  te 
voeren.     En  wie  dogh  fbuden  fè  fijn,  naer  wien,  den  ftaet  verandert 
fijnde,  alles  fbude  luyfteren  ?  Abten  naemen  tl  ijk ,  mifnoeght  uyt  infight 
van  eygen  belangh>  eenen  Aedel,  die  naer  hen  hadtom  te  fien;  alle andere, 
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andere, die,  door  befmettingh  van  gewraekte  kerkfèeden,  vlot  Honden, 

die  fouden  quanfuys  de  Staeten  fijn.     Aldus  figh  behelpende  van  d'eene 
fijde  met  het  momaengefight  van  fèedigheit  enonderdaenigheit,aen  d'an- 
dere  kant  met  dat  van  voorfightigheit  teegen  de  gevaeren ,  van  förghe 

voor  d'oude  voorrechten,  treffelijke  pronknaemen  van  deughden , ftreedt 
yder  voor  fijne  eygene  grootheit.     Ook  hebben  dees  drie  voornoemde 

Heeren   figh  verftout  eenen  brief  aen  den  Koningh  t'ontwerpen ,  waer 
in  fy  r  ondelijk  het  algemeen  bederf  de  e  f  er  landen  onvermijdelijk  verklaer-    °wi)e> 

den-,  f 00  niet  Terenot  die  haetelijke  maght  benoomen  wierdt  ■,  doende  ESmndten 

met  eenen  verfoek  van  ontflagh  hunner  verfchijninghe  in  den  Raedt,  en  Aen^enKg'_ wijders  oovervloedighe  beloften  aengaende fijne  beveelen,  de  achtbaerheit  nin„},  ̂ oor 
fijner  fufter  en  de  befcherminghe  des  Roomfchen  godtsdienfts.     En  nae  verfchejde 

't  ontfanghen  van  's  Koninghs  antwoort,   vol  van  goede  geneegenheit  brieven 
t'hunwaerts ,  maer  dat  fijne  bewindtsluiden  aftefetten,  f  onder  alvoorens  GranveUe 
de  faeke  wel  onderfoght  te  hebben ,  buyten  fijn  gebruyk  was-,  derhalven,  $ne  ̂aete' 
indien  fijne  wederkoomft ,  waer  toe  hy  hoope  gaf,  niet  kon  afgewaght  ̂ J  ma&  * 
worden-,  hy  begeerde ,  dat  yemant van hen  figh  derwaerts  vervoeghde ,  om  mn 
van  de  geheele  faeke  klaerder  en  nae  der  bericht  te  hebben-,  fchrijvenfè  an- 
dermael:  T>  at  f  e  figh  niet  wilden  inlaeten  als  eyjfchers  tot  yemant s  be- 
fchuldigingh ,  maer  ampts halven  figh  verplicht  vonden  den  Vorfi  alleen- 

lijk te  waerfchuwen.  'T) at  het  van  die  kant  dreygendt  gevaer ,  al /weegen 
fy  fchoon  igenoegh  voor  hen  f  prak,  dat  fy  niet  buyten  de  waer  heit  ginghen: 
alhoewel  f  e  ook  verhoopten ,  dat-,  ten  opfight  hunner  geboorte  en  dienfien, 
hun  fchrijven  voor  foo  vol  f  oude  aengenoomen  worden-,  als  de  waer  heit 
hunner  woorden,  en  wel  inf onder  heit  nu  ter  tijdt,  m  welke  yder  s  Landt - 
voogdyfehap  den  Landtvooghden  naeulijx  toeliet  van  de  handt  te  weefen. 
Deefè  dinghen  hebben  den  Koningh  be wooghen  den  tijdt  te  vieren,  en     Cranvtüe 

Granvelle,  die  nu  by  de  Landtvooghdes  fèlve  begonde  00 ver  de  handt  krijgbt  be- 

te fijn,  ten  deele  als  een  gefaghhebber  die  al  haer  doen  en  laeten  befbie-  v    m*e 

de, ten  deele  als  haer fchaedelijk, door ooverfètten  van  den  gemeenenhaet  ver  rel^n' 
t'haerwaerts,  hey meiijken  laft  te  geeven  om  nae  't  Graeffchap  van  Bor- 
gonje  te  vertrekken:  maer  hy  fèlve bekleede  fijn  vertrek  met  den  fchijn, 

dat,  fijne  vyanden  hem  nae  'tleeven  ftaende,  hy  derwaerts  week,  om 't  ge- 
vaer t'ontgaen.     Eyndelijk,  hy  heeft  de  Nederlanders  in  't  gemeen  met 

vreefè  voor  fijne  weederkoomfte  bekommert  gelaeten,  eenighe  weynighe 

fijne  vrienden  met  hoope  der  fèlver  in  de  geneegenheit  t'hemwaerts  op- 
gehouden; tot  dat  hy  verder,  't  fy  van  felfs  of  gelafï,  nae  Romen  ge- 

trokken is.     Hier  nae  beginnen  de  Heeren,  die  tot  nogh  toe  uyt  den     L',e?a* 
Raedt  van  Staete  gebleeven  waeren ,  op  verföek  van  Margareta ,  weederom  «?MJl)™e  * 
daer  in  verfcheenen  fijnde,     om  hun  doen  by  al  de  weerelt  aengenaem  folQgfen 
te  maeken ,  figh  ten  uyterften  te  pijnen  in  het  waerneemen  en  afdoen  van  ten  Uyterfië 

faeken;  van  d'andere  diende  men  figh  weynigh.     En  de  Koningh,  die  in'twaer- 
fijn  mifhoeghen  bedekte,  was  des  te  milder  in  hen  met  lofreedenen  en  neemen  der 

dankfègginghen,  vol  minnelij kheits,  te  ooverftorten,hoe  hy  meer  hun  alle  faken. 
gevoelen  van quaedt wilde  uyt  den  hoofde  fteeken:  en  fy,  figh  aenftellen- 

de,  als  nu  't  fpel  t'eenemael  gewonnen  hebbende,  hadden  de  faeken  van 
geldtmiddelen  en  die  tot  de  wetten  behooren  aen  figh  getrokken;  fëggen-     rrekten 

de,  dat  den  Raedt  van  Staete  het  opperbewint  oover  d'andere  twee  toe-  Ijfz^t, 
quam,  en  die  hen  dienft  en  gehoorfaemheit  fchuldigh  waeren.    Dogh  de  miJ[eienm 
gebreeken,  die  gemeenelijk  plaets  hebben,  daer  weynighe  de  regeeringh  wettenaen- 
op  hunnen  duym  draeyen,  defèlve  fijn  ook  hier  inkorten  tijdt  dapper  gaende  aen 

aengewafïèn:  verfïiym  van  's  Landts  inkoomften ,  verflappingh  onder  de  figh. 
faeken  van  gerechte,  geduerende  hevige  tweedracht,  mifdaeden  onge- 

C  ftraft, 
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ftraft,  ampten  nae  gunften  vergeeven,'t  fy  dan  datfe,  fbekende  de  gunft 
van  al  de  weereltte  winnen,  veele  dinghen  hebben  moeten  doen,  om  figh 

aengenaem  te  maeken ,  't  iy  dat  de  onheylen ,  die  immer  onvermijdelijk 
fijn,  den  grooten,  tot  naedeel  hunner  achtbaerheit,  op  den  hals  gewor- 

s)  feSr    pen  worden.    Minder  hielden  fe  de  wint  ook  binnen  aengaende  de  godts- 

&">  jatljf  dienfl,  dat  die  veel  lighter  door  reeden  ingeplant,  dan  door  gewelt  wordt 
go  u  tenj  ,  opgedronghen  •,  fijndc  ten  laetften  ondervonden ,  dat  tot  voedtfèl  van  de 

doorreden  ̂ ie^tc  hadt  gedient,  't  geen  voor  geneesmiddel  gehouden  wierdt:  't  welk, 

dan  door  ge-  of  fe  't  gcdacn  hebben  om  by  't  volk  wel  te  ftaen;  of  uyt  eyghen  ingeboo- 
wclt  ,kdn    ren  aert,  afkeerigh  van  wreetheitj  of  uyt  vermoeden,  dat  onder  het 
ingeplant     dekfel  van  Inquifitie  de  flaevernye  verborghen  lagh,  en  de  treffelijkften 

worden.       's  Landts  gevaer  liepen,  fal  ik  daer  laeten.     Immers  dit  gaetvafl,  daten 
Ondertuf-  fy  felve  van  de  Roomfehe  kerkfeeden  niet  fijn  afgeweeken,  en  hy,  die 

fihetitpijlyn  >t  hoojft  van  deefe  raedtilaeghen  was,  niet  toegclaeten  heeft,  dat  in  fijn 
fe  met  af    prulscjom  van  Oranje  in  den  godtsdienft  yets  verandert  wierde.     Eg- 

"Roomfche     rnon^x-  >  om  >  aengaende  deefe ,  en  andere  fwaerwightighe  reedenen ,  's  Ko- 

kerkfeeden.  ninghs  meeninghe  t'ondertaften ,  in  Spanjen  gefbnden,  wordt  aldaer  met 
Egmondt   feo  groot  een  bewijs  van  eere,  als  nooyt  yemant  voor  hem ,  onthaelt,  en 

in  spanjen    befchonken-,  en  Philips,  naer  in 't  breede  betuyght  te  hebben  fijne  genee- 
gefonden,     genheit  tot  de  Nederlanders,  en  dat  alleen  den  Turkfehen  oorlogh  hem 

wordt  ge-    ophieldt  van  hen  weeder  tekoomen  befbeken ,  hadt  ook  eenighe  hoop  ge- 

vetnfdelijk,  geeven,  dat,  op'tgoedtvinden  van  Bifichoppen,  de  plakkaeten  dus  verre 
onthaelt.     jOU(jen  kunnen  gemaetight  worden ,  dat  de  vryheit  der  gefintheeden  of 

Fhlips    £oor  fj-raffen  j  0f  dooj-  ongeftraft  te  blijven  niet  meerder  gaende  gemaekt 

f      T'tde  wier(^c»  maerinderdaedt  was  hy  geheel  en  al  op  de  ftrenghfte  fijde  oover- 
pllLete„  gevallen.     Want  lbo  haeft  hy,  in  Spanjen  aengekoomen  fijnde,  aldaer 

raekende  '  verftaen  hadt,  dat 'er  veele,  en  ook  de  voornaemfte  van 't  kloofter  van 
den  godts-    Sant  Ifidoor,  gevoelens  verfeliillende  van  d'aengenoomene  leere  en  kerk- 
dienfl,fou-  feeden  hadden,  is  hem  niet  genoegh  geweeft  mannen  van  beroemden 
den  konnen  yerftande,  en  vrouwen  van  eedelen  bloede,  jammerlijk  door 't  vuer  te 
gemaetight  ]aeten  ombrenghen ,  ten  waere  hy  fulx  met  eyghen  ooghen ,  als  een  vermae- 

kelijk  fehouwfpel,  hadtaengefien:  door  welken  fehrik  d'oneenigheeden 
gefmoort  fijnde,  waende  hy  dat  hem  door  de  flappigheit  der  rechteren 

n?I  dCn,t  genj^e  uytkoomft  in  Nederlandt  mifgunt  wierdt.     En  ook  op  dien  fèlf- 
laekt  h     dentijdt fijne huysvrouwe  Ifabella,fufter  van  Karel , Koningh  van  Vrank- 

eeverbondt  r^'  en  neevens  haer  den  Hartogh  van  Alva ,  nae  Bajone  gefbnden  heb- 
van  onder-  bende,  alwaer  ook  Karel  felf,  en  fijne  moeder  Catharina  de  Medicis,by 
linghhulpe,  een gekoomen waeren ,  om  in  gefprek  te  treeden,  hadt  hy  een  heymelijk 
tot  uytrooy-  verbondtvan  onderlinghe  hulpe ,  tot  uy trooy ingh  der  ketteryen ,  gemaekt. 

ingh  der      Gelijk  verbondt  was 'er,  nae  de  vreede  van  Kamerijk,  geflooten  tuflchen 
ketteryen,   Henrik  en  PhiUps ,  en  heeft  Oranje  dikwils  voor  waer heit  verhaelt,  dat 

t0tetdenKo-  ̂ u^s  nem  ten  tl^c  njnes  gefantfchaps  in  Vrankrijk,  als  hy  by  geval  op 
rimgh  van    ̂e  jagnt  was >  door  onvoorfightigheit  van  Koningh  Henrik ,  was  ontdekt , 
Vrankri)kz    betuyghende ,  dat  hy  al  van  toen  af  is  bevreeft  geweeft  voor  raedtilaeghen , 

Exmondt   °-^e  bedekt  gehouden  wierden.     Naeuwlijx  hadt  Egmondt  weederkeeren- 

tot  de  fijne  de  cen  ydele  hoop  te  rugh  gebracht,  toen  daer  op  's  Koninghs  brieven weederge-    volghden,  waer  in  hy  belafte  de  rechts voorderinghen  en  ftraften  teegen 

keert  fijnde,  alle  ketteryen  en  fehuldighe  aen  't  fehenden  van  den  godtsdienft,  door 
brenght  een  d'Inquifiteurs,  vervocght  met  byfitters  uyt  het  getal  der  rechteren,  fbn- 
ydele  hoop   ̂ er  genaede  uyt  te  voeren ,  die  ook ,  onaengefien  het  afraeden  van  Viglius , 
mee  e'       en  met  hem  eenighe  andere,  terftont  onder  de  gemeente  nichtbaer  ge- 

maekt, de  gemoederen  van  allen  dapper  ontftelt  hebben:  en  dat  men  niet 
min  veerdigh  met  het  alom  af  kondighen  en  gemeen  maeken  der  befluy- 

ten 
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ten  van  't  Concilie  van  Trenten  hadt  voort  te  vaeren.     In  die  vergaede-    1 5"<>6. 
ringh  was,  raekende  de  geloofspunten  of  kerkelijke  gebruyken,   niets 
met  allen  verbeetert,  om  welker  wille  geheele  volken  figh  van  de  Room- 
fche  Kerke  hadden  afgelbndert :  alleen  was  fèharpe  toelight  beraemt  op 
het  leeven  en  de  feeden  der  geeftelijken,  waer  door  deelê  lèlfs  verbittert, 
gene  niet  geneclen  wierden.     En  voorwaer  het  leeven  der  gener,  die  tot 
den  Kerkendienft  waeren  verkooren,  was  in  Nederlandt  ten  uyterftcn 
ongereegelt  en  bedurven ,  lbo  verre,  dat Ie  daer  van  niet  anders  dan  den 

blooten  naem  en  d'inkoomiten  behielden:  en  geene  andere,  die  figh  met 
meerder  heevigheit  teegen 't  af  kundighen  en  invoeren  der  belluy ten  ge- 

kant toonden.     In  fömmighe  plaetlèn   wierdt  wel  gehoorfaemt,   maer 

met  byfchrijvingh  van  deelè  uytfönderingh,  waer  toe  Philips  hadt  ver- 

itaen,  dat  niemant  in  fijn  recht  foude  worden  verkort,  't  geen 'er  by  ge- 
voeght  wierdt,  om  het  recht  van  voorlpraeklchap  oover  de  kerken ,  en 
de  paelen  van  yders  rechtsgebiedt.    Vry  verder  gingh  de  vrypoftighe  tael    Die  van 
der  Brabanders,  welker  fteeden,  en  korts  daer  aen  ook  den  Raedt  van  Brabandt 

datlandtfchap,  niet  verlweeghen,  dat  die  maniere  van  onderföek  op  het  drijven  dat 

geloove  te  doen ,  die  van  dagh  tot  dagh  dieper  inkroop,  ftrijdigh  was  "f  lnmiue 

teegen  de  handtveften  hen  van  hunne  vaederen  oovergeleevert,  by  welke  JjL'f  jul 
de  rechtsvoorderihghen  gelchikt,  en  het  onderibek  belangende  de  geefte-  „e  \unfc_ 
lijken  binnen  lèekere  paelen  beflooten  wierdt.     Daer  nae  hebben  ook  an-  veften. 
dere  de  ftandtvaftigheit  van  deefè  gevolght.    Maer  inlbnderheit  gingh  de    waer  van 

kreet  lchrikkelijk  op  onder  't  gemeen,  dat  vuer  en  vlam  Iprak  teegen  de  het  gemeen 
Spaeniche  Inquifitie,  die  hoewel  lè  blijkelijk  by  den  Koningh  van  groot  infonderbeit 

ontlaghwas,  en  in  alle. fijne  rijken  haergebruykt  hadt,  en  ook  als  een  ""  *ffihnk 

heyllaem  voorbeeldt  den  Frangoylènfmaekelijk  wierdt  voorgeftelt,  wach-   ">u 
te  men  figh  echter  in  Nederlandt  lbrghvuldelijk  dien  naem  te  Ipellen. 

Daer  lijn 'er  ge  weeft,  die  op  dees  tijdt  een  kort  begrip  van  die  ieere,  welke  Znt  begrip 

met  den  naem  van  kettery  wierdt  uy  tgekreeten ,  aen  den  Koningh  heb-  ™"   e"  „ 
ben  oovergelchreeven ,  ten  eynde  hy  niet  gelooven  wilde,  dat  die  lbo  dievankit- 
godtloos  en  verfoeyelijk  was,  als  hem  die  van  verre  en  vanhaerevyanden  terybefchul- 
wierdt  afgefchildert.  Door  lchranderheit  van  Oranje  lijn  ook  ontbooden,  dight  wierdt 

om  tot  maetigheit  te  raeden,  Georgius  Caflander,  en  Francilèus  Baldui-  aen  den  Ko- 

rnis van  Atrecht,  mannen  van  groote  ervaerenheit  in  d'oudtheeden  der  ninghoover- 

kerke ;  van  deelen  heeft  men  felfs  nogh  een  deftighe  reeden ,  ftrekkende  om  &elonden- 
te  verkrijghen  vrye  oefFeningh  van  eenen  godtsdienft,  die  nu  fterk  door-    Georgius 

gedronghen,  dogh  afkeerigh  van  oproer,  was.  Dat  daer  aen  den  koop-  Ca))*nder 
handel,  daer  aen  de  vreede  geleegen  lagh:  en  of  men  haer  flimmer  hou-  ̂ /^aldui- 
den  wilde  als  de  Jooden,  dien  de  Paus  felfs  hadt  vergunt  het  onderhouden  nus>  van 

hunner  kerklèeden  met  geldt  af  te  koopen.'tWelkalleste  vergeefs  geweeft  oranje  ont- 
fijnde,  hebben  eenigheuytvreelèvan  ftraffe,  andere  uyt begeerte  van  ver-  booden,om 
anderingh  in  den  Staet,  begonnen  hacchelijke  reedenen  te  ftroyen,  boek-  tot  mae- 

jens  te  laeten  loopen,  om  't  gemeen  te  toetlèn:  Dat  de  Hooghduy tfche ,  tlg^nte 
handthaevers  hunnes  godtsdienlls ,  door  den  oorlogh,  een  gelijk  recht  be- rae  en' 
hielden  j  datde  Roomlche  bygeloovigheit  weederom  uyt  Engel andt  was      %?ee,n 

verdreeven  •,  dat  ook  de  lèlfde  by  de  Deenen  en  Sweeden  was  Uytgewor-  vruc  j' m 
pen  j  dat  lèlfs  in  Vrankrijk  't  moorden  en  vervolghen  niet  ongewrooken  ' 
was  gebleeven,  dat  de  behoudenis  oopentlijk  door  de  waepenen  of  door 

de  vreede  wierdt  verdeedight:  en  dat  fy  alleen,gelèeten  in 't  midden  van  de 
vry  heit,  Ibnder  die  te  genieten,  de  wreetheit  en  het  woeden  hunner  ver- 

volghers  door  verdraeghlaemheit  ftijfden ;  rechts  als  of 'er  yets  waere, 
dat  het  volk  naeuwer  tot  gehoorfaemheit,  als  den  Vorll  tot  een  recht- 
maetighe  regeeringh  verplichte.     De  grooten  oordeelden  ,   dat  Ie  deele 

C  ij  ge- 
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I  f66.     geneegenhey t  der  gemoederen  behoorden  waer  te  neemen ,  dewijle  fe  in 
hunne  meeninghe  het  daer  voor  hielden ,  dat  fe  felfs  nu  aireede  van  den 
Koningh  veroordeelt  waeren  j  fömmighe  ook, om  datfe  figh  door  huwlij- 

ken verbonden  hadden  aen  vrouwen  van  vreemden  huyfe  en  godtsdienft, 
als  Oranje  aen  dat  van  Saxen,  Hoorne  aen  dat  vanNieuenaer;  geloo- 
vende  felfs,  datfe  daer  door  by  den  Koningh  verdacht  waeren,  om  dat 
fe  de  nieuwe  maght  van  den  Raedt  van  Staeten,  welke  de  Koningh  hadt 

Degreoten  qUaedtgekeurt,  ginghen  invoeren.  Om  dan  hunne  faeke  te  vereenighen 

>LCf  'l'-  met  de  driften  der  gemeente,  floeghenfe  handt  aen 't  werk,  om  met  alle 
van  lenen    mjverheit  een  vreede  der  godtsdienften ,  indienfe  niet  konden  een  oopen- 
vreededer    baere,  ten  minften  binnen  haere  huyfen,    te  beforghen,  maekende  de 
godtsdien-    vreefe  der  naekende  fwaerigheeden  des  te  grooter,  als  andere  die  met 
fien.  minder  reeden  in  de  wint  floeghen.     Ten  dien  eynde  wenden  fe  voor  de 

burgerlijke  beroerten,  die  fe  ook  felfs  ten  deele  maeken:  't  fy  datfe  ge- 
hoopt hebben ,  dat  den  Koningh  foude  konnen  omgefet  worden ,  of  de 

gedaghten  van  andere  nogh  verder  ginghen,  dat  hen  in 't  veranderen  van 
den  Sta  et  geen  hulpe  ontbreeken  fbude,  uyt  haet  op  de  Spaenfehe  groot- 

Ujrt den   heit      Sijnde  dan  uyt  den  Raedt  gefeheyden,  als  tegemoet  fiende  de 

fiw**"    fwaerigheeden,   diefe  onmaghtigh  lbuden  fijn  te  heelen,   hebben  fe  nu 
f  d   tek- ter  gekegenh6**  van  bruyloften,  dan  onder  fchijn  van  banketten,  elkan- 
kenleande-  ̂ er  oover  en  weeder  gaftmaelen  geevende,  andere ,  of  door  den  bandt  van 
retotfigb,    maeghfehap,  of  door  gemeenfaemheit  van  belangh,  op  hunne  fijde  ge- 

kreeghen;  en  waer  dit  heenen  wilde  is  in  korten  uytgebarften.  Want  als 

nu  genoeghfaem  was  gebleeken,dat'er  een  groote  meenighte  't  felve  be- 
geerde, en  met  hen  een  ooghwit  hadt,  en  daerbeneevens  aengemerkt,  dat 

den  Vorft  en  't  krijgsvolk  verre  van  de  handt  waeren,  dat  het  opperbe- wint  van  laeken  in  handen  eener  vrouwe  ftont,  dat  de  Staeten  en  Ma- 

giftraeten  der  fteeden  de  wreedtheit  afrieden,  en  ondertuflchen  leeden, 
hebben  veele  eedelen,  maer  buyten  alle  bedieninghe,en  onder  deefe  ook 

Inmaeken  fommighe  Roomsgefuide ,  teegen  d'Inquifitie  een  verbondt  geflooten, 
"w  ingeftelt  door  Marnix,  waer  byfe  gehouden  wierden  eikanderen  hulpe 
tinquifitie  te  bieden,  f°°  yemandt  dienthalven  in  gevaer  quaeme}  en  op  dat  niet 

onbekent  bleeve,  watrugh  fy  t'hunnen  toeverlaete  hadden,  munteon- 
Lmdett^k.  der  de  voornaemfte  hoofden  van  dit  verbondt  uyt  Luidewijk  van  Naf- 

van  Naffau  faU}  broeder  des  Prinfen  van  Oranje, die  oopentlijk  van  den  Roomfehen 
V0°a'      godtsdienft  was  afgeweeken :  waer  uyt  lichtelijk  kon  afgenoomen  wor- 

Tede'l  "f  ̂en'  ̂ at  ̂ e  recnte  hooien  tot  nogh  toe  niet  te  voorfchijn  quaemen,om 
den  van  dit  nen  te  geleegener  tijdt  t/oopenbaerenjen  ondertuflchen  die  dit  werk  voor 
verbondt.     ̂   deeden  hun  vertrouwen  geftelt  hadden  op  der  felver  gefagh ,  teegen 

de  feherpemeeninghen  van  andere,  die  deefe  t'faemenrottingh  in  haere 
geboorte  met  de  waepenen  wilden  gedempt  hebben.    By  Luidewijk  had- 

den figh  gevoeght  de  Graeven  vanden  Berghe en Kuilenburgh  met  Hen- 
rik  van  Breederoode,  wien,  om  fijne  oude  af  koomft  uyt  de  Graeflijke 

ftam  van  Hollandt ,  en  de  toejuychinghen  van  't  ghemeen ,  faeken  los  en 
ydel  fönder  behulp  van  anderen  fteun,  de  hoop  te  hoogh  hadt  opgevoert. 
Deefe,  yergefelfchapt  met  vierhondert  verbondene  eedelen,  fijn,  op  den 

vijfden  van  Grasmaent,  ongewaepent  gekoomen  op  't  hof  van  Bruflèl, 
al  waer  ook  thoen  Oranje  en  andere,  ter  naeuwer  noot  door  't  fterk  aen- 
houden  van  Margareta  bewooghen  om  weeder  te  keeren ,  vergaedert  fae- 

Verfoel^der  ten.  Hun  verfoek  hieldt  in:  dat  de  Tlakkaeten  raekende  den  Godtsdienft 
verbondene  van  den  Koningh  •>  by  goetv  inden  eener  algemeyne  vergaederingh  van 
eedelen  aen  Stoeten ,  moghten  verandert  worden,  en  ondertujfthen  gefchorft  blijven: 
<"iAUU-  De  Landtvooghdes  antwoorde  op  deefe  twee  punten,  datfe  het  eerfte  den 

Ko- 
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Koningh  ten  beften  foude  voordraeghen,  het  andere  niet  in  haere  maght    1  f66, 

ftont :  meer  is  'er  niet  verkreeghen ,  dan  dat  den  rechteren  en  inquifiteu- 
ren  foude  belaft:  worden ,  in  het  onderfoeken  op  het  geloof  wat  meer  be- 
fcheidenheits  te  gebruyken.  Thoen  eerit  hoorde  men  den  naem  van  Geu-  Oorfprongh 
fën,  die  naederhandt  met  min  vermaert  is  geweeft,als  die  van  Proteftan-  van  ̂ * 

ten  en  Huguenoten ,  waer  meede  als  d'andere  den  Bondtgenooten  ver-  mer 
weeten,  dat  hunne  middelen  opgeteert  waeren,  hebben  fe  dien  voor  een '  n' 
eernaem  opgenoomen ,  willende  met  de  benaeminghe  van  dien  niet  al  te 

gelukkighen  naem  oopentlijk  te  kennen  geeven,  datfè  den  Koningh  ge- 
trouw fouden  blijven  tot  den  beedelfak  toe.     Dogh  deefè  dinghen  gefien 

en  gehoort  lijnde,  vielen  daer  oover  verfcheyde  beraedflaeginghen  in  de 
Nederlanden  en  in  Spanjen.     Sommighe  der  gener ,  die  omtrent  Marga- 
reta  waeren,  keurden  hetverfbek  der  Verbondene  eedelen  voor  billijk, 

andere  voor  nootfaekelijk>  en  fèyden  dat  men 'er  t/hunner  geruftheit  ver- 
lêekeringh  behoorde  by  te  doen,  op  dat  de  vreefè  voor  ftrafre  hen  niet 

op  den  oorlogh  deede  hoopen,  fonder  te  verfwijghen,  dat 'er  fèlfs  onder 
degrooten  waeren,  beducht  voor  ongenaedighe befluy ten  des  Koninghs 
oover  hen-,  en  dat,  indien  hen  dit  ontfeyt  wierde ,  fy,tot  welker  gebiedt 

de  ftrijdtbaerfte  volken  ftonden,  en  de  benden  van  Ordonnantie, 't  voor- 
naemfte  geweldt  van  den  oorlogh ,  den  deeghen  tot  handthaevingh  dier 
wreede  plakkaeten  niet  uyt  de  fcheede  trekken  fouden,  om  daer  door 
naementlijk,  het  moorden  der  burgeren ,  den  eenen  door  de  handt  des 
anderen  fheuvelende,  te  doen  ftrekken  tot  voordeel  en  vermaek  der 

Spanjaerden.     Aen  den  Koningh  quam  brief  op  brief,  en  ten  laetften 
Floris  van  Montigny,  broeder  des  Graeven  van  Hoorne,  en  Johan,     Montigty 

Markgraef  vanBerghenopden  Zoom,  vermaekt  met  de  eere  van  dit  ge- en  dtn 

fantfchap,  om  figh,  by  die  geleegenheit,  van 'tgheen'er  reets  was  om-  Mttrkg™jf 

gegaen  te  mooghen  fuy  veren,  én  buyten  het  toekoomende  te  houden.  ™"^ *!! 
De  Koningh  felve,  leer  fwaerhoofdigh  en  figh  ontfèttende  in  de  tijdin-  fonKonins!h 
ghen,  die  hy  daegelijx  van  quaet  tot  argher  kreegh,  gingh  met  de  voor-  ge[onden. 
naemfte  grooten  in  Spanje,  en  de  Nederlandtfche  raeden,  daer  teegen- 

woordigh,  en  ook  dikwils  met  figh  fel  ven  te  raede.     Hem  mifhaeghde    ' ontwerp 

fontwerp  van  maetigingh der  plakkaeten, 00 vergefonden  door  denRaedt  van  J"1ftt~ 

van  StaeteninNederlandt,  't  welk  leeraers  van  Onroomfchen  godtsdienft ,  p)"|l4/^„ 
verfchaffers  van  plaetlè  tot  verboode  vergaederinghen ,   en   den  ghenen  oo-pergefal 

die  groove  arghernis  in 't  oopenbaer  aenrechten,  met  de  koorde  of  met  den  door 
het  fwaert  ftrafte:  fijnde  allen  anderen  opgeleght  hunne  dwaelinghen  af  den  Raedt 

te  {weeren,  of  't  Landt  te  ruy men :  dewijl  hy  meer  voor  fijne  achtbaer-  vanstaett 

heit,  als  voor'tgevaer  bekommert  was,   om  niet  te  ichijnen,  geperft  'n  ̂e(ler' 
doordreyghementen,  in  te  willighen, 't gheen  hem  teegen  de  borft  was:  ̂ A't  &» 
waeromhyook,  indien  men  het  gewei  t  yets  toegeeven  moeft,  verboo-  Ko„ms\jt 
den  heeft  fijnen  naem  in  diergelijke  handelinghen  te  gebruyken.     Dus 
verre  noghtans  gaf  hy  toe,  dat  het  gefagh  der  Biflchoppen,  welker  ampt 
het  waere,  indien  figh  erghenseenigheonruft ontdekte,  daer  op  onderlbek 
te  doen,  wel  geveftight  fijnde,   alle  andere  Inquifiteurs  van  den  Paus 
buyten  orde  geftelt,  geene  verdere  kennifie  neemen  fouden.    Vergiffenis 
fonder  onderfcheit  te  geeven, en  ten  fy  naealvoorens  de  faemenfweeringh 

verftroyt  te  hebben,  weygherde  hy  hartnekkigher  als  die  tijden  lijden  kon- 

den, fullende  naemaels  vry  grooter  faeken  toeftaen:  beloovende  echter   D'tever- 

genaede  en  fijn  ooverkoomft.     Maer  't  vergaederen  der  Algemeene  Stae- b,etlt  d'Al- 

ten,  hoewel  de  getrouwfte  fleeden  daerom  baeden,  alle  "Nederlanders  Semeene 
in  't  gemeen  daer  toe  hunnen  raedt  gaeven,  en  ook  fijn  fufter,  die  ver-  ver.Mis_ 
klaerde  geen  ander  middel  te  fien  om  de  regeeringh  langer  meefler  te  ren^ 

C  iij  blijven, 
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i  f  66.     blijven ,  en  d'onderdaenen  in  gehoorfaemheit  te  houden ,  ernftigh  daerom 
aenhieldt ,  volharde  hv  plat  af  te  ilaen  •,  beladende  veel  eer  de  waepenen , 
te  neemen  en  waertgelden  den  Duy tfchen  te  betaelen ,  om  dies  te  veerdi- 
gher  krijgsvolk  gereet  te  hebben,  daer  by  voegende, dat  hy  ook  niet  twij- 

felde, dat  de  felfde  getrouwheit  der  Nederlandtfche  Grooten,  welke  lijn 

Vaeder  lbo  meenighmael  hadt  ondervonden ,  hem ,  in  't  uytvoeren  van 
fijn  's  Vaeders  plakkaeten ,  niet  ibude  ontbreeken  :  gemerkt  het  eenen 
yegelijken  wel  vrvftont  in  gevoelen  te  verfchillen ,  maer  dat  daer  nae  het 
oordeel  aen  den  Vorft ,  aen  den  onderdaenen  het  gehoorfaemen ,  flont. 

Dogh  fy  in  teegendeel  hebben  't  lichtelijk  daer  toe  gebraght,  dat 'er  geen 
toeruflingh  van  gewelt  is  ondernoomen ,  voorwendende  de  berooytheit 
van  penninghen  by  kaflè,  en  dat, indien  men  figh  begondete  beweeghen, 

de  verbondene  Eedelen  wel  d'eerfte  fijn  fouden  in  den  oorlogh  te  begin- 
nen ,  waer  toe  uytheemfche  bondtgenootfchappen  figh  van  alle  kanten 

aenbooden-,  't  welk,  gelijk  't  om  eenen  fchrik  te  maeken  booven  de  waer- 
heit  wierdt  vergroot, lbo  ook  niet  t'eenemael  buyten  waerheitwas.  Want 
fömmighe  van  de  naegebueren,  die  aengaende  den  godtsdienft  met  hen 
vaneen,  of  niet  veel  verfchillendt ,  gevoelen  waeren,  ominhuneyghen 
landt  hunne  faeken  maghtigher  voort  te  letten ,  gaeven  hoop  van  hen , 

teegen  d'onverfèttelijkheit  van  Philips,  met  waepenen  en  middelen  te 
Driederkj  ftijven.     In  Nederlandt  waeren  drie  lèorten  van  gefintheeden ,  die  't  ge- 

gefmtheeden  fogh  jes  paus  van  Romen  wraekten.    De  lightgeïoovigheit  der  Weeder- 

/"  d*!'    dooperen '  die  figh  in  Vrieflandt  en  d'omleggende  plaetfèn  hadt  ter  nee- 
'tvedqhdes  ̂ er  &e^c' waer  voor  men  om  de  oneyndtlijkeverdeeltheeden  onder  elkan- 
Taus  van    deren ,  en  om  dat  fy  de  Magiftraeten  en  de  waepenen  verworpen ,  niet 
Romen        fèer  te  duchten  hadt.     Maer  die  gefintheit,  die  van  de  Augsburghfche 
maekten.    Vergaederingh,  en  haeren  leeraer  Lutherus ,  den  naem  draeght,  wierdt 

Weeder-    door  de  vriendtfèhap  der  Duytfche  Vorften  en  eenighen  Ichijn  van  recht 
doopers.       geftijft:  want  om  dat  Keyfèr  Karel  fijne  Nederlanders  onder  het  Hoogh- 
luterfcbe.  duytfch  verbondt  getrokken  hadt,  en  ook  een  gedeelte  der  iel  ver  van  outs 

her  onder  de  heerfchappy  van  dat  rijk  geftaen  hadt,  vondtmen'er  die  fèy- 
den,  dat  ook  de  vreede  der  godtsdienften  daer  toebehoorde:  waer  op 
eevenwel  fèer  light  geantwoort  wierdt,  dat  de  Nederlanders ,  fchoonfe 

aen  de  ichattinghen  en  vrydommen  hun  deel  hadden ,  niettemin  een  ge- 
ruyme  reex  van  eeuwen  herwaerts  de  wetten  van  Duytfchlandt  en  de  be- 
fluyten  der  Rijxvergaederinghen  niet  hadden  aengenoomen.     Niet  veel 
van  deefè  leere  verlchilt  een  tweede,  die,  booven  andere,  infbnderheit 

Calvinifcbe.  opgeheldert  door 't  vernuft  van  Zuinglius  en  Calvinus,  figh  al  voorlangh 
met  d'Augsburghfche  hadt  vereenight,waer  niet  in  faeken  van  godtsdienft 
bevonden,  dat  alles  veel  eer  tot  krijgele  hartnekkigheit,  dan  verdraegh- 
faeme  eendrachfigheit  geneeghen  is.    Deefè  wierdt  door  een  gedeelte  van 
Switfërlandt,  en  ook  eenigh  van  Duytfchlandt  geoeftent,  als  ook  van 
Geneve,dat  hier  door  alleen  feervermaert  is  geworden: de  fèlve  heerfchte 
booven  dien  in  Engelandt,  behoudens  eenige  weynighe  gewoonten  en  oude 
kerkfèeden.  Maer  voornaementlijk  was  haeren  aenhangheren  de  moet  ge- 

reden door  de  dappere  krachten,  diefè  Vrankrijk  door  gekreeghen  had- 
Deefeen    de-,  ibo  flerk  in  getal, dat  alle  andere  hen  niet  vergelijken  konden.  Deefè 

andere  oor-  d^n  en  andere  hebben  't  nieuw  ontwerp  van  maetigingh,  dat  hen  wierdt 
deelen         voorgehouden,  niet  min  flrengh,  dan  Philips  te  laght,  geoordeelt:  dit 

t!"uuV.      ook  quaelijk  necmende,  dat,  in  plaets  van  het  gevoelen  der  verfoghte 
(Irench.       algemecne  fraetsvergaederingh  te  verneemen,  de  meeningh  der  landt- 

fchappen  elk  bcfbnèler  wierdt  afgevraeght,  en  dat  niet  van  alle,  nogh 

naer  d'oude  wijle,  maer  van  die  begonnen  fijnde,  welke  minder  vryheit, 
en 
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en  geringheraenfien  hadden.     Terwijl  de  Landtvooghdes,  op  deefe  be-    1566. 
roerten,  nieuwen  laft  des  Koninghs,  en  krijgsvolk,  of,  om  volk  te    DeLandt- 
werven,  geldt  verwacht,  in  hoope,  dat,  met  tijdt  te  winnen,  het  ge-  vooghdes 
vacr  verdwijnen  moght,  fie  hier  in  teegendeel  uyt  het  gemeen,  die  tot  beejigb  fijn- 
na  toe  vuer  en  fwaert  gevreeft  hadden ,  beginnen  te  vervaeren ,  fy  koo-   e  met  *f 

men  uyt  hunne  fchuylhoeken  tevoorfchijn,fy  preeken  en  oeffenen  hun-  n^men  te 
nen  godtsdienft  met  nieuwe  pleghtigheeden ,  als  of  fè  in  't  oopenbaer  fe\uegbt  de 
leughenen,  waer  meede  hunne  heymelijke  byeenkoomften  befwalkt  wier-  gemeente 
den,  oovertuyghen  wilden :  ook  deeden  fè  de  ballinghen ,  dien  geen  an-  dengodts- 
dermifdaedt,  als  de  godtsdienft,  uyt  het  landt  gejaeght  hadt,  tot  hen  <*'ƒ»ƒ' op  een 

koomen,  en  by  deefe  voeghden  figh  niet  weynighe,  die,  de  vinnighe  n'euwc "i- 

ftrengheit  van 't  kloofter  leeven  wars  fïjnde,  daer  uyt  liepen.     Siedaer^* 
dan  een  vervaerlijke  meenighte  figh  op  doen,  die  in  fbo  grooten  getaele  .   Dtet9c 

toevloeyde,  dat,  die  de  beginfèlen  van  deefe  faemeningh  gemaekt  had-  n™™^™' 
den,  verbaeft  ftonden.     Toelaetingh  fterkt  hunne  ftoutheit,  of  waer  ge-  veïV9eg\Hn' welt  gevreeft  wordt,  derwaerts  trekken  fè  gewaepent.     De  verbondene  figh  met 
eedelen,  deefe  alle  in  hunne  befchermingh  genoomen  hebbende,  kreeghen  haer. 

daer  door,  't  gerughteevenwel  dewaerheit  oovertreffende,  verfterkingh.    Boor  deefe 
En  niet  langh  daer  nae,  onfeeker  door  wat  aenleyders,  ontftont'er  een  wierden  de 
oploop  van  't  verachtfte  graeuw,  waer  by  figh  ook  dieven  vinden  lieten,  verbondene 
dat  door  de  fteeden ,  en  ten  platten  lande  in  de  Kerken  vlieght }  gaeven ,  al-  "delen  ge- 
taeren  en  beelden  van  heylighen  worden  ter  aerde  geworpen :  hoedaeni-  fier^i' 

ghe  beroerten  eertijdts  onder  de  Joodenmeermaelsgaende  geweeft  fijn:  en    Dmge- 

niet  ongelijk  het  onweer  der  beeldtftormers ,  dat  Griekenlandt  doorloo- lleelNeder- 

pen  hadt:  jae  fèlfs  heeft  de  wreetheit  figh  niet  ontfien  Priefteren  en  Gee-  den    ™*~ 
ftelijken  te  fchenden:  de  dolheit  van  een  fèlve  raefèrnye  laet  nogh  kerk-  feiVe  tijdt  de 
boeken,  nogh  graffteeden  ongefchonden ,  föo  fchichtigh  in  haere  bewee-  Kerken  ge- 
gingh  voortflaende,  datfè,  als  vantevooren  gelijkelijk  daer  toe  aenge-  febonden. 
fpannen  hebbende,  heel  Nederlandt  op  eenen  tijdt  in  vlam  fette;  enter 

naeuwer  noot  maer  weynighe  plaetfèn  ooverliet,  waer  in  't  gefagh  of  de   ■ 
waepenen  der  Ooverheeden  de  fterkfte  waeren:  behalven  dat  die  van  Ar-    Die  van 

thois,  Henegouwen,  Luxenburgh,  en  de  naeftgeleegene  plaetfèn,  hunne  Art"°'s>He- 

getrouwheit  voor  de  Roomfche  Kerk  en  voor  den  Koningh  onbefbedelt  "^"'w* 

van  fbodaenighe  befinettingh  ftaende  hielden.  In  fommighe  plaetfèn  wae-  y    ̂  'w- 
ren  d'Ooverheeden ,  om 't  graeuw  niet  aen  diergelijke  ongebondenheit  te  vengetrouw 
doen  gewennen,  hen  in 't  weghneemen  der  beelden  voorgekoomen ;  wel-  aen  de 
ken,  alsfè  naederhandt  roemden  hoe  fè  figh  in  hunnen  plicht  gequeeten  Roomfche 

hadden,  Viglius  fèer  bevalligh  heeft  geantwoort, datfè  met  verftant  wae-  Kerkjnaen 

ren  dol  geweeft.     De  leeraers  van  den  godtsdienft  hebben  't  door  hart  den  Aö" 

aendringhen  fbo  verre  gebraght,  dat  veel  van  de  geroofde  kerkgoederen   '  *  ' wierdt  weederom  beftelt,hen  infeherpende,  dat  hunne  leer,  die  nu  reets 
genoegh  met  haet  belaeden  was,  die  nieuwe  fchandtvlek  wel  hadt  kunnen  Mar„areta 
derven.     Margareta,  door  fbo  fchrikkelijk  een  verwarringh  van  faeken,  Voen\n  \mr 

heftigh  ontftelt  fïjnde,  fagh  wel,  dat  in  deefèn  gevalle 't  bevel  des  Ko-  nae  den 
ninghs,  die  alles  van  verre  hoorde,  en  meerendeels  te  laet,  niet  konde  tijdt,  en 

afgewaght  worden,  en  befloot,  om 't  dringendt  gevaer,  waer  door  den  rolgbtden 
Staet  benart  was,  figh  naer  den  tijdt,  en  den  raedt  der  grooten,  te  voeghen.  raetlt  der 

Want  fbo  wel  de  verbondene  eedelen,  als  de  hollende  gemeente,  wilden  £rooten- 
niet  gedooghen,  dat  andere  bemiddelaers  gekooren  wierden,  om  met 

hen  te  handelen.     Derhalven  wordt  de  Landtvooghdeflè  eyntelijk,  nae    s)  klooft 

veel  teegenftreevens,  fbo  verre  gebraght,  datfe  den  eedelen  belooft  ver-  de"  ce^fen 

feetelheitvan  al  het  begaene,  fonderyemants  naedeel.  Sy  van  hunne  fijde  ̂[f"^"4i 
ebben  afftant  van  hun  verbondt  gedaen,  voor  foo  langhe  de  verfèeke-  i,eti,egaene. 

ringh 
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1566.  nngh  duerde.  Het  woordt  vergiffenis  en  Roomfche  godtsdienft,  een 

voorwaerde  in  't  eerft  daer  by  gevoeght,  wierdt,  om  datfe  daer  op  ftae- 

ken ,  naergelaeten.  't  Ghemeen  toegeftaen  in  't  toekoomende  veiligh  ter 
Enlaethet  precke  tot  onderwijs  te  mooghen  verfaemen,  op  de  plaetfen,  daer  die  tot 

ghemeen  de  jees  ,.- jt  toe  gejaen  wierden ,  mits  dat  het  figh  van  arghernis  aen  te  rech- 
preeketoe.   ten^  en  draeghen  van  geweer  te  fpeinen  hadde :  blijvende  de  plakkaeten 

gefchorft,  totdat  de  Koningh  en  de  Staeten  naeder  daer  in  verordent 

hadden.     Hier  op  fijn 'er  terftont  eenighe  nae  verfcheyde  plaetien  afge- 
gaen,  die,  alle  voorder  gewelt  verhinderende,  met  het  verdragh  bevefti- 

•     ghen  föuden ,  't  gheen  't  ghewelt  hadt  afgeparft.     Onder  d'eerfte  was 
behaettln-   Oranje,  die  nae  Antwerpen,  dat  allelints  in  luchte  vlam  van  een  hacche- 

imk.by  </e  lijk  oproer  ftont,  gefonden  fijnde,  de  gemoederen  van  die  maghtighe 
Landt-       ftadt,  in  welke  hy,  onder  de  tijtelen  van  fijn  geflaght,  dien  van  Erf- 
roogbdejfe.    burghgraef  voerde ,  wift  te  winnen:  alwaer  hy  niet  alleen  ten  platten  lan- 

de, als  elders,  maer  felfs  binnen  de  veften,  booven  d'ingewillighde pree- 
ken, ook  de  nieuwe  kerkplichten  hadt  toegelaeten -,  en  dit  kon  hem,hoe- 

daenighen  nootdwangh  hy  ook  voorwende,  niet  t/eenemael  ontfchuldi- 

ghenf  fonder  ondank  by  de  Landtvooghdeffe  te  behaelen.     't  Selfde  was 
ook ,  neevens  andere ,  toen  ter  tijde  den  Graef  van  Hoorne  weedervaeren , 

aen  wien  daerenbooven  den  Baroen  van  Montigny ,  fijn  broeder,  d'on- 
verfoenelijke  verbolgenheit  des  Koninghs  uyt  Spanjen  hadt  ooverge- 

fchreeven.     Dogh  meerder  angft  wierdt  hen  op  't  lijf  gejaeght  door  brie- 
m  brieven  ven?  gericht  aen  de  Landtvooghdes,  en  onderfchept,  waer  uyt  ̂ efien 

tyt  spanjen  wer(jtj  hoe  de  geheimfte  raeden  hen  nu  reede  veroordeelt,  en  ter  doodt 

ftiderfclelt  verweefèn,  hielden.     Sy  dan  verdaghvaerden  figh  onderlingh,  en  fijn  te 

worden fe    faemen  gekoomen ,  teDenremonde,  om  oover  de  gemeene  faeke  te  raedt- 

alle  ter       pleeghen  en  te  befluyten  't  gheen  hen  te  doen  ftont,  ilaende  yder  'toogh 
doodt  ver-    op  Ëgmondt,  als  ervaeren  in  denoorlogh,  en  befint  van  de  foldaeten. 

weefen.       Maer  hy,  't  fy  door  beloften  beleefen,  'tfy  fijnes  phchts  gedachtigh,  ver- 
onderlin-  klaerde,  dat  hy  den  Koningh,  wat  hy  ook  moght  voorhebben,  löude 

gberaedt-   gehoorfaemen :  dat  men,  door  gemaetighde  raedtflaeghen,  moeft  poo- 
pleegmgh     ̂ Gn  f,jn  gemoec  te  verfachten ,  en  de  voorighe  nootfaekelijkheit,  door 
^J^^^getrouwheit  in 't  toekoomende,  rechtveerdighen :  niet  bedenkende,  dac 
te  Denre-    groote  aenflaeghen,  en  die  den  Koninghen  teegen  de  borft  fijn, niet  fbn- 
monde.       der  gevaer  aengevanghen  worden;  dat,  wanneer  de  beginfelen  wel  gelukt 

fijn ,  op  het  volherden  heyl  en  loon  te  wachten  ftaet :  maer  dat ,  föo  men 

oranje  ver-  aen  't  verflappen  raekt,  wraek  op  de  heilen  volght.     Beeter  was  Oranje 
foekt  den     beraeden ,  die,  fiende  dat  den  fwier  der  opgaende  beroerten  weynigh  nae 
Komngh  om  fijn  ooghwit  luyfterde,  den  Koningh  door  brieven  verfoght,  of 't  fijne 

tmamp™  Majefteyt  geliefde  goet  te  vinden,  dat  hy  fijne  ampten  moght  aflegghen, 
te„%  om  naer  Duytfchlandt  te  vertrekken ,  en  aldaer  in  ftilte  en  ruft  te  keven. 

Wien  Philips  liftelijk  antwoorde,  en  dat, met  konftenaerye  die  de  meefte 
kracht  heeft,  onder  fchijn  van  rondigheit.  Want  nae  den  Prins  wel  har- 

telijk betuyght  te  hebben,  dat  hy  hem  in  die  beroerde  tijden,  in  welke 
hem  fijnen  dienft  foo  hooghlijk  noodigh  was,  niet  föude  begeeven,  ver- 
maende  hy  hem,  dat  hy  fijnen  broeder,  verdaght  van  figh  te  menghen 
in  de  dinghen  die  daer  omginghen ,  fleghts  voor  fbo  langh  van  hem  ver- 

1567.  fènden  fbude,  tot  dat  alles beiaedight  waere.  Maer  hy,  nogh  beeter  in  't 
veynfen  afgerecht,  hieldt  niettemin  aen  om  fijn  ontflaegingh ,  en  onder- 

wijlen in  fijne  Landtvooghdyen  gekeert,  verboodt  hy  't  pleeghen  van 
ftrengheit,  ook  alvoorens  beibrghende,  dat  de  veftinghen  dier  Landt- 
fchappen  met  geen  krijgsvolk  belet  wierden,  waer  door  hy  die  ftrijdtbaere 
volken,  en  die  door  eygen  geleegenheit  des  landts  maghtigh  waeren, door 
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door  de  fbete  ftnaek  van  vr'yheit  gaende  raackte.     Ook  heeft  hy  fijnen     1  f<>7- 
raedt,  in  gefchrift  vervat,  den  Koningh  toegelbnden,  waer  in  hy  ver-      Hj  raedt 
klaerde,  dat,  ten  waere  fijne  Majefteit  ten  minften  die  godtsdienften ,  denKoningb 

welke  de  naebuerighe  rijken  ter  noot  hadden  toegelaeten ,  hunne  vry-  bJ  Sefc^'fi 

heit  gunde,   hem   een  hacchelijk   gevaer   befchooren   ftonde ,   immer  Je  f  ts~ 
dat,  nae  landen  van  volk   en  fehatten  uytgeput  te  hebben ,   d'oover-  te    iaetea 
winninghe  felfs  fchaedelijk   lijn  fbude.     Maer  de  Graef  van  Hoorne  welks  de  ' 
hadt  figh  op  fijn  huys   begeeven  ,   alwaer   hy    buyten   bewindt  leefde,  naebuerighe 
Deefe  dus  van  den   anderen   verftrooydt   fijnde,   viel  het  de  Landt-  rtjken  bad- 

vooghdeflè,  welke,  nu  gefien  hebbende  waer  heen  de  faek  was  uytge-  den  vrJll£lt 

barften,  den  raedt  van  Viglius,  by  haer  voor  deefen  verworpen,  hadt^WWH* 
ter  handt  getrokken,  light,   den  bandt  der   bondtgenootfchap ,    waer    De  Graef 

door  de  eedelen ,    de  gemeente  en  het  fhoodtfte  graeuw  vereenight  van .  ?orne 

waeren,  los  te  kappen ;  en  fe  hadt  nu  reets  al  't  gheen  door  haer  felve,  a;n]mys 
of  door  andere  haeren  t' weeghen,    was   gehandelt ,   verbrooken  ■,   eerft    jyeere  van met  beknibbelen,   daer   nae   oopentlijker,   als   fijnde   haer   alles   door  kant  fijnde, 
vreefè  afgeperft ,   en  als  of  de  andere   eerft   buyten  hun  verdragh  ge-  verbreekt 
fpronghen   waeren.      Want   als    de    kerkfehenders ,    en  die ,   booven  de    Landt- 
bloote  woorden  en  de  preeke ,   ook  tot  oopenbaere  kerkplichten  ge-  vooghdes  d- 

koomen  waeren,  of  de  waepenen  in  de  handt  genoomen  hadden,  door  le  iueïe 

geheymen  laft  der  reghteren,   geftraft   wierden,   hebben  d'ooverighe,  r,mf,e 
gelijk  als  in  hunne  faeke  te  kort  fchietende,  en  in  Godtsdienft  onder-  ̂ mi 
lingh  verlèhillende,  hun  geweidt  gefloopt.     En  niet  minder  fagh  men  D      , 
de  verbondene  eedelen,   door  hoop  of  vreefè  verfcheydentlijk  gedree-  dene  ee^e^ 

ven,   de  gemeene  faek  ten  beften  geeven.     Want  het  gewiflè  van  't  geen  geeven  de 
'er  bedreeven  was  hen  allenghskens  wroegende,  fijn'er  geweeft,  die  acn  gemeene 
d'ooverfijde  hellende,   niet  anders  lbghten,   dan  in  genaede  weederom  fakjen 
ontfangen  te  worden  :   andere  vonden  't  lichten  van  fchattinghen  ,   en  l'ePn- 
t'faemen  rukken  van  krijgsvolk ,  als  den  onderdaenen  buyten  's  Koninghs 
dienft  niet  gebruy keiijk,  ongeraeden:  andere,  wijl  yder  op  fijne  befon- 
dere  infighten  toeleght,  faeghen  hen  van  alles  te  gelijk  ontbloot.     En  on- 

derwijlen hadt  de  Landtvooghdes,  om  de  kracht  haerer  moogenheit  vaft 
teftellen,  gelaft,  behalven  het  Hooghduytfch  krijgsvolk ,  onder  Eerrijk 
van  Bruinlwijk,  nogh  eenighe  troepen  uyt  de  Waelen  aen  te  neemen. 
Dus  worden  genoemt  die  volken  in  Nederlandt,  die  aen  Vrankrijk  pae- 

len,  en,föodoor  't  gebruyk  der  Franlche  taele,  als  krijgshaftigh  barfiè   De ƒ-ƒ""'- 
waepenfught,  van  alle  d'andere  worden  onderfcheyden.    Dogh,  om  de^J," 
getrouwheit  der  Landtvooghden  en  Bewintsluyden  te  beeter  t'onderken-  aue  Lan^t_ 
nen,  deedtle  yder  by  geftaefden  eede  fweeren,datfe  voor  hunne  vyanden  vooghdenen 
fullen  houden  alle  die  de  Koningh  hen  fbude  voorftellen ,  fbnder  eenighe  bewintsluj- 
uytïbndenngh.     Deefèn  eedt  hebben  gedaen  Egmondt,  Karel  van  Aer-  den  te fiwee- 
fchot,  uyt  het  geflaght  van  Croy,  die  figh  in  de  voorighe  verwarringhen  ren>  dat  [e 

geenfints  hadt  ingewikkelt ;   Karel  van  Barlemont ,   en  fijne  broeders ;  voor  j]umie 

de  Graef  Pieter  van  Mansvelt ,   Stadthouder   oöver  Luxenburgh  ;   de  VJ?  en. 
Graef  van  Meeghen ,  Stadthouder  oover  Gelderlandt-,  Arenbergh,  Stadt-^w  aüedie 
houder  van  Vrieflandt;  en  Noirkarmes,  die  in  plaets  van  den  Markgraef  denKoningb 
van  Berghen,  het  Stadthouderfchap  van  Henegouwe  waernam.    En  dien  ben  foude 
hebben  fe  ook  terftont  metter  daedt  bekrachtight.  Egmondt  met  die  in  vtorjtellen. 
Vlaendre  te  verftooren,  welker  befehermingh  hy  te  A^ooren  hadt  aengenoo-  Egmondt  en 

men  •,  Noirkarmes ,   met  die  van  Valenchien ,   die  weygherden  't  gebot  andere  doen 
der  Landtvooghdes  te  gehoorfaemen,  door  beleegeringh  tot  oovergaeve  ieelen  itiu 
te  dwinghen,  en  fcharpelijk  te  ftraften:   op  welk  voorbeeldt  de  grootfte 
fteeden,  fmoorende  allen  oproer,  de  begeerde  befettinghen  hebben  in 

D  ge- 
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15-67.    genoomcn:  terwijl  de  andere  het  volk,  dat  reukeloos  en  fonder  orde  op 
de  been  geraekt  en  faemengerot  was,   verfloeghen  en  wegh  hielpen. 

Alleen     Alleen   Oranje  en   Hooghftraeten  weygheren    haeren  eens  gedaenen 
oranje  en    eedt,   door  welken  fy  aen  Prins  en  wetten  plichtigh  waeren,   in  ee- 
Hoogbjtrae-  nen  tweC£jen  te  veranderen-,  de  Prins  daer  by  doende,  dat  hy  een  ge- 
ren't         maelinne  hadt,  uyt  het  getal  der  geencr,  welke,  uyt  kracht  van  dien 

eedt,  ter  ilaghtingh  gedoemt  wierden.     Dus  gingh  't  met  de  faeken  in 
Nederlandt,   als  de   Spanjaerts   middelerwijl  een   geleegenheit  fbo  ge- 

lukkigh  en  voordeeligh,  datfe  moght  fchijnen  gefbght  te  fijn,  op 't  y  ve- 
's  Koninghs  righft  hebben  waergenoomen.     En  voor  't  eer  ft  wierdt  bynaer  eenftem- 

teege nwoor-  mjgh  goet  gevonden,  dat,  indien  't  gevaer  moght  blijven  dueren,  de 
digbeit        teegen woordigheit  en  majefteit  des  Koninghs,  meer  als  yemandt  fbude 
wor    ge-    jr0nnen  gelooven}  een  krachtigh  middel  waere  om  de  partyfehappen  te 
't  ieae  mi(i_  dempen :   en  hem  door   de  getrouwfte  onder  de  Nederlanders  te  ge- 

del  om  de    moet  ge  voert,  dat,   wierdt 'er  yemandt  anders  gefbnden,   meer  haet, 
paryfebap-  minder  gehoorfaemheit  ftont  te  verwachten.      Want   dat  ook   Keyfèr 

pen  tedem-  Karel,  'fijnen  Vaeder,  toen  maer  alleen  de  eene  ftadt  Gendt  aen  't 
?en'  muyten  floegh,  en  in  oproer  raekte,  buyten  verfiiym,  op 't  fpoedigh- 

fte,  door  Vrankrijk,  dat  nogh  bynae  de  hitte  van  den  oorlogh  in 't 
De  Koningh  hooft  hadt,  op  wegh  lloegh.  Maer  uytftel  knoopte  dagh  aen  dagh, 
aen  tmar-  terwijl  men  den  tijdt  doorbraght  met  ooverlegghen ,  wat  wegh  de  vey- 
7tn'  lighfte  waere-,   dat  Vrankrijk,   quam  hy  ongewaepent,  hem  verdaght 

viel,  en  een  leegher  doortoght  weygheren  fbude,  en  om  met  een  vloot 
oover  te  lcheepen ,  daer  van  ichrikten  hem  af  de  gevaerlijkheeden  van 

denOcean-,  daerenbooven  dat  hem 't  landen  in  Zeelandt  nietfeer  vey- 
ligh  daght,   onleeker  fijnde  wat   niet  d'Engellche  of  fèlfs  Oranje  wel 
onderneemen  moghten.     Derhalven  figh  geketende,  als  of  hy  oover  de 
Middelandtfche  fee,  van  daer  door  Duytfchlandt,  dacht  te  reyfen ,  wierdt 

goedtgevonden ,  alvoorens  t'onderftaen  hoe  de  Keylèr  dienaengaende  ge- 

'sKeyfers  jmt;  m0ght  fijn.     Dees  was  Maximiliaen,  fbon  van  Ferdinandt,  die  ge- 
Ant""lor»t    raetpleeght  oover  den  ftaet  der  Nederlandtfche  faeken ,  den  Koningh  in 

°d    Nedel-  antwoor^t:  weeten  liet,  dat,  ten  waere  hy  fchoot  vierde,  en  den  tijdt  ee- 
landtfcbe     nighermaeten  toegaf,  befwaerlijk  het  gevaer  voor  hem  t'ontduyken  wae- 
faeken  mif-  re>  naedemael  de  Vorften,  die  de  belijdenis  van  Augfburgh  hadden  aen- 
baegbtdev    genoomen,  door  verfcheyde  maeghfehappyen ,  aen  de  voortrerfehikfte 
Koningh.      der  Nederlandtfche  Heeren  verknocht  waeren:  dat,  wen  hy  de  fachtfle 

middelen  gebruyken,  en  den  wegh  der  gevoeghlijkheit  ingaen  wilde,  hy 
figh  tot  middelaer  fbude  laeten  beefighen.     Weynigh  frnaekte  den  Ko- 

"    ningh  dit,  als  of  Auguftus ,  Keurvorft  van  Saxen ,  die  oom  oover  de  ge- 
maelinne  des  Prinfèn  van  Oranje,  en  wonder  diep  in  de  gunft  des  Key- 

Be  brieven  fcrs  ftont,  't  hem  in  den  mondt  gegeeven  hadt.     De  brieven  echter,  aen 
brengben,    Margareta  afgefonden,  maekten  ruchtbaer,  dat  des  Koninghs  reyfe  op 
ninsbmet    n2n^cn  wasJ  en  niet. fonder  heyrleegher :  gemerkt  dit  de  koninghlijke 
eenbeyües-  majefteyt,  ook  by  uytheemfchen  luyfler  gaf,   en  dat  door  een  korten 

gber  te       fchrik  of  de  beroerten  haefl  tot  flilte  geraeken  fbuden,  of,  fbo  niet  t'eene- 
wacbten      mael,  dit  middel  dienen,  niet  om  wetten  te  ontfanghen ,  maer  te  gee- 
fitet.  ven.    Allengfkens  wierdt  men  gewaer,  dat  de  Spanjaerts,  niet  vernoeght 

•  met  de  verfeekerthcit,  het  enkel  op  wraek  toeleyden,  waer  door  fy 

's  Koninghs  gramfchap  tot  een  werktuygh  van  hun  eyghen  belangh  ge- 
bruyken moghten :  hem  voorhoudende  een  fmaekelijke  fchijnreeden ,  om  de 

Nederlanders  t'ooverhceren ,  datfe  alle  fchuldigh  waeren  aen  majefteyt- 
fchennis,  om  datfè  of  fèlfs  veranderingh  in  Kerk  en  Staet  ondernoomen, 
of  die  daer  aen  handtdaedigh  geweefl  waeren,  niet  het  hooft  gebooden 

had- 
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hadden.     Eenighe  doen  hier  by,  dat  Philips  alvoorens  door  den  Paus    1567- 

ontflaeghen  was  van  fijnen  eedt,  door  welken  hy,  de  heerfchappy  aen- 
veerdende,  figh  aen  de  handtveften  verplicht  hadt,   en  ooverfulks  ge- 

maghtight,  om,  gelijk  Amerika,  en  een  groot  gedeelte  van  Italien ,  lbo 
ook  de  Nederlanden  te  beheeren.     De  meefte  klem  van  geloof  hadt  by 
hem  den  raedt  des  Hartoghen  van  Alva,  die,  nae  fijnen  ftrenghen  aert, 
van  outs  totwreetheit  veerdigh,  wilde  gelooft  hebben,  dat,  ten  waere 
men  lbo  fchrik-  en  fchandelijk  een  voor  beek  van  muytery  en  weeder- 

fpannigheit,  door  een  niet  min  uytfteekende  ftrafte,  tot  beeter  befin- 
nen  braght,  flux  alle  volken,  van  allefints,  figh  omwerpen,  en  fijner 
gehoorfaemheit  onttrekken  fbuden,  aengefien  de  meefte  niet  lbo  feer 
door  daedelijk  gewelt,  als  wel  door  vreele  en  ontfagh ,  in  hunnen  plicht 

gehouden  worden.     Dat  ook  Philips  een  tijdt,  die  figh  nu  lbo  lèhoon  Schoone  ge 

opdeedt,   om  Nederlandt  onder  't  juk  der  dienftbaerheit  te  temmen,  le<-&eni)eit 
niet  behoorde  te  verwaerloolèn,  terwijl  d'omleggende  en  naebuerighe  pj;^pj  on 
rijken  de  vreede  met  hem  gemaekt  getrouwelijk  onderhouden  >>  of  in-  jxedüerLndt 

dien  'er  al  op  yemant  bedenken  viel ,  die  in  het  fijne  genoegh  t'ontwar-  t'ooverhee- 
ren  hadt.     Dus  fienlè  figh  ooverftaegh  geworpen,  die  de  faghfte  wegh  ren. 
liefft  ingegaen  hadden,  felfs  ook  Karel,  foon  van  Philips ,  fijnen  dienft 
en  hulpe  tot  het  bevreedighen  en  beftieren  der  Nederlanders  aenbieden- 

de;  dan  dit  wierdt  lbo  quaelijk  opgenoomen,dat  het  onder 't  voedlèl  van 
arghwaen,  't  welk  fijn  vaeder  teegen  hem  hadt  opgevat,  is  gereekent 
geweeit.   Eyntelijk  is  de  maere  verlpreyt,  dat  de  Koningh,als  om  wigh- 
tigher  gefchaften,  of  om  figh  in  geen  gevaer  te  wikkelen,  in  Spanjen 

blijvende,  den  Hartogh  van  Alva,  met  een  opperfte  gefagh,  gefonden  Alvamr^ 

wierdt;  en  met  hoedaenighe  beveelen  een  man,  die  van  fijne  jeught  in  ™etnem  °?~ bloedt  en  waepenen  is  geoeffent  geweeit,  voerfien  was,  hadt  men  niet  te  raL  yAn 
twijfelen:  waer  op  naeder  tij dingh  in  Nederlandt  gekoomen  lijnde,  dat  denKontngh 
hy  nu  reets  in  Italien  gelant,  en  in  aentoght  was,  gevolght  van  oude  gefonden. 
Spaenfche  troepen,  gelicht  uyt  de  belèttinghen  van  Napels,  Sicüien, 

Sardinië  enMiliaen,  beneffens  een  goet  getal  peerden,  is  Oranje,  oor-  oranje  ver- 
deelende ,  dat  het  nu  langher  geen  marrens  tijdt  was ,  vertrokken  nae  het  *!? ̂   nae 

Graeffchap  van  Nafiau,  beleeten  by  lijnen  broeder.  Sijn  uyttoght  doende  Hnen   m~ met  geley  van  een  groote  meenighte,  betuyght  hy  voor  al  de  weerelt,dat 

hy  niets  in  't  minfte  onderneemen  loude,  ten  waere  hy  eerft  beleedight 
wierde.     In  fteede  des  afweelènden  gelafte  de  Landtvooghdes  Maximi- 
liaen ,  Graef  van  Boflu ,  de  Landtvooghdylchappen  des  lel  ven  waer  te 
neemen.     Breederoode,  als  hy  en  fijn  gebiedt  verfterkte,  en  daerenboo-   Breederoo- 

ven'toogh  op  Uitrecht  en  Amfterdam,  twee  leer  maghtighe  fteeden,  de  wordt 
velde,  wordende  in  fijne  eerfte  aenllaeghen  begunftight  van  Oranje, met  ̂ m  Semelt 

ooghluykingh,  of  ook  hey  meiijk  onderftant,  is  weynigh  tijdts  daer  naer  VAn™ae?en 
door  gewelt  van  waepenen  genootlaekt  te  vertrekken.     Egmondt,   en 
meer  andere  van  geringher  aenfien ,  welker  kloekmoedigheit  of  manghel 

van  onderhoudt  buyten  's  landts  geen  ballinghfchap  geleeghen  quam,  fijn 
op  hoop  van  leeven  in  hunne  doodt  geloopen.    Maer  den  meeften  aedel ,      Groot 

en  een  groot  gedeelte  van  't  ghemeen,  fijn,  uyt  vrees  voor  d'aenkoomft  vluchten 
der  Spanjaerden,  ten  deele  een  affchrik  hebbende  van  de  weederom  in-  «"tdege- 
gevoerde  ftraffen,  en  niet  gefint  hunnen  godtsdienft  af  te  gaen,  in  de  hueï  7^n' 
naeftgeleegene  plaetlèn  aen  Duytlèhlandt,  in  Engelandt,  en  vry  verdere 
geweften,  weghgevlooden :  gemerkt  de  Landtvooghdes  op  een  lèlve  tijdt 
door  het  eene  plakkaet  hen  dwongh  en  door  een  ander  weederom  ver- 
boodt  te  vluchten.   Voorts  die  gene,  welker  blijven  de  gemeene  ruft  nae- 

D  ij  deeligh 
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1567.    deeligh  was  en  hen  befwaert  viel,  vrywilligh  uytgeweeken  en  de  faeken 
Waer  door  door  uytneemende  behendigheit  vaneen  vrouw  befaedight  fijnde,  was 

alles  in  ruft  alles  in  volkoome  vrcede ,  die  ook,  gelijk  bynae  eenpaerigh  gelooft  wordt, 
raekte.       Wel  light  föude  geduert  hebben ,  waer  niet  de  begeer  lij  kheit  der  Spanjaer- 

den  te  verre  geloopen. 

HUGO 
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^Lva,  fijn  intreede  in  Neder  landt  doende ,  vindt  geen  teegen' 
Jiandt.  Hy  laet  de  Graeven  'van  Egmondt  en  Hoorne  onthalfen. 

T)e  fteeden  ontwaepent  fijnde,  bouwt  hy  'er  kafteelen  -y  En 
recht  een  nieuwe  vierfchaer  op.  Oranjes  en  anderer  goederen 

worden  verbeurt  gemaekt.  'De  vlucht elingh en  dringhen  aen 
om  Oranje  tot  de  waepenen  te  beweeghen.  Arenbergh  wordt  van  Graef 
Luidewyk  van  Naffau  in  Vr  ie  jiandt  ge/laeghen,  en  hy  felfs  korts  daer  aen 

van  Alva  op  de  vlucht  gedr  e  even.  Oranje  maekt  door  't  uytgeeven  van 
verantwoordinghen  de  rechtveerdigheit  fijner  faeke  bekent.  Keyfer  Maxi- 

miliaen,  by  'Philips  voor  de  Nederlanders  ftreekende ,  ontfanght  bits  ant- 
woordt, 't  Leegher  door  Oranje  op  de  been  gebraght  wordt  door  Alva 

gefloopt.  T>ien  de  Taus  met  het  ghewijde  fwaert  befchenkt.  Hy 
reght  figh  felven  een  beeldt  op.  Schor/l  alle  handtveften  en  voorrech- 

ten der  Nederlanders  op ,  ten  welgevalle  van  den  Koningh.  Leght  den 

Nederlanders  ongehoorde  fchattinghen  op.  cDeefe  befluyten  figh  door  de 
waepenen  in  vryheit  te  h  erft  ellen.  Oranje  neemt  voor  de  kans  vanden  oor- 
logh  andermael  te  waeghen.  T>e  gevluchte  Nederlanders  neemen  den 
Brie l  in.  Rotterdam ,  door  Boffu  geplundert  ■>  komt  de  vlucht dinghen  te 
hulpe.  Vlijjinghen  en  andere  fteeden  vallen  den  Spanjaerts  af.  Alva  geeft 
de  Hollanders  en  Zeeuwen  tijdt  om  figh  te  vereenighen.  Oranje  van  fijne 
hoop  verft  eeken  fijnde ,  dankt  fijn  leegher  af,  en  begeeft  figh  nae  Hollandt. 
Berghen  wordt  oovergegeeven.  Frederyk,  Alvas  foon-,  pleeght  groote  en 
fchandelijke  wreetheit  binnen  Zutphen  en  Naerden.  Befchrijvingh  der 
Vereenighde  Landtfchappen.  Alle  beroerten  worden  met  de  koomft  van 
Oranje  gejleght.  Hy  ftelt  op  alles  orde  met  ooverlegh  der  Staeten.  In 

alle  faeken  teegen  's  Koninghs  beveelen  dient  men  figh  van  's  Koninghs 
naem.  <De  Roomfche  pleghtigheeden  worden  uyt  de  kerken  gebannen. 
*De  Geneeffche  kerkendienft  in  't  oopenbaer  aengenoomen.  Landen  en 
fchattinghen  des  Koninghs  en  meer  andere  inkoomften  worden  ten  ge- 
me  enen  ge  bruyke  bekeert.  Toen  fijn  ookfoo  meenigher  hande  naemen  van 
fchattinghen  gevonden.  Alvas  misflagh.  Haerlem  ingenoomen  door  de 
Spanjaerts,  welker  geweldt  en  indruk  Alkmaer  aller eerft  geftuyt  heeft. 
1>e  Naffaufche  winnen  Geertruydenbergh ,  en  neemen  Bojfu  met  fijn  vloot 
gevanghen.  Alva  wordt  met  fijn  foon  in  Spanjen  te  rugh  ontbooden.  In 
fijnplaets  koomt  T>on  Louis  de  Requefens.  T)ie  doet  van  ftonden  aen  het 

beeldt  van  Alva  weghneemen.  tJMiddelburgh  voeght  figh  met  de  Zeeu- 
wen. Luidewyk  van  Naffau  met  fijn  broeder  Henrik  en  Chriftofiel,  foon 

vanden  KeurTaltsgraef,  worden geflaeghen.     d'Oproerighe  Spanjaerts 
D  iij  parffen 
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parffen  Antwerpen  vierhondert  duyfent  guldens  af.  Vreedehandehngh 
tot  Breedaa  vruchteloos  afgebrooken.  Belegh  van  Leyden  en  desfelfs  on- 
geloofeltjk  ontfet.  Ongelukkighe  feetoght  van  Tieter  de  Meiendis  teegen 

de  Vereenighde  Landen. 'De  Spanjaerts  vermeefteren  de  haeven  van  Bomme- 
neê  en  de  fiadt  Zier  ix fee.  'De  Koninghinne  van  Engelandt  weygert  de 
Opperheerfchappy ,  haer  door  de  Hollanders  opgedraeghen ,  aen  te  neemen. 
Kar el>  Koningh  van  Vrankrijk ,  begunslight  hen  onder  de  handt.  Re- 

quefens  ooverleedenjijnde ,  wordt  het  bewint  der  faeken  van  's  Koninghs 
Jijde  den  Raede  van  Stoeten  aenbevoolen.  'De  rechten  en  wetten  der 
Stoeten  beginnen  in  fwangh  te  raeken.  Brujfel  wordt  ten  roofgefchikt. 

'De  Spaenfche  foldaeten  worden  voor  vyanden  des  vaederlandts  verklaert. 
O  overrompelen  Aelfl.  Eenighe  Grooten  in  Brabandt  maeken  met  andere 
een  verbondt  teegen  de  Spanjaerts.  Roda  plondert  (JMaeftright  en  daer 

nae  Antwerpen.  'De  Nederlanders  roepen  Oranje  te  hulpe.  Gentfche 
pays.  'De  kajleelen  worden  gefleght  en  't  juk  der  faevernye  afgeworpen. 
Th  Hip  Sy  Jïgh  nae  den  tijdt  voegende ,  beveflight  de  handehnghen.  ̂ Don 
Jan  van  Oostenrijk  voor  Opperlandtvooght  in  Nederlandt  gefonden. 
Neemt  Noemen  in.  JVordt  by  den  Koningh  befchuldight  de  vree  de  gebroo- 
ken  te  hebben.  Oranje  verkoor  en  tot  Ruwaert  of  Landtvooght  van 

Brabandt.  'Door  tujfchenfpreeken  van  ^Aerfchot  wordt  Ukatthias 
van  Oostenrijk  de  Opper landtvooghdy  van  Nederlandt  gegeeven :  Oranje 
noghtans  tot  fijnen  Stadthouder  aengenoomen. 

Aer  den  Hartogh  van  Alva ,  diens  brandende  voort- 
vaerenheit  eenighermaeten  door  fijne  fiekte,  en  wee- 
ghens  de  bittere  koude  der  Alpifche  geberghten  was 
verachtert  geweeft,  heeft  tenlaetften,  langhs  eenen 
dorren  en  pijnelijken  wegh,  door  Savoyen  heen  ge- 

trokken fijnde,  den  Borgondiichen  boodem  gewon- 
nen, en  met  het  volk,  aldaer  geworven,  fijn  leegher, 

't  welk  hy,  oover  de  acht  duylènt  fterk,  in  een  onge- 
loofelijke  krijgstucht  doorgaens  heeft  gehouden ,  verfterkt.  Welke  wegh 
den  Spanjaerden  toen,  uyt  föo  verre  geleegene  landen,  tot  aen  de  gren- 
fèn  van  Luxenburgh  eenmael  gebaent  lijnde,  hen  fèedert  nimmermeer 
heeft  kunnen  afgelheeden  worden,  dermaeten  wift  figh  Philips  van  de 
gunfl:  der  Vorften,  die  hem,  om  de  maght  fijner  afgefèheyde  heerfchap- 
pye  aen  een  te  brenghen,  konden  dienen,  te  verfeekeren.  Juyft  op  die 
felfde  tijdt,  als  waere  het  werk  onderlingh  befleeken ,  barftemen  ook  in 
Vrankrijk  uyt  in  oorlogh,  hebbende  die  Koningh  eenighe  Switiërfche 
troepen  by  een  gerukt,  op  voorgeeven,  als  of  hy  voor  fijne  grensplaet- 
fen,  langhs  welker  uyterfte  Alva  den  toght  genoomen  hadt,  bekommert 
was ,  dogh  in  der  daet  teegen  de  voorftanders  des  gehaeten  godtsdienfts. 
Wonder  was  of  de  bevreeftheit,  of  fbrgeloof heit  der  Nederlanders;  nie- 
mant  die  hem  in  fijn  intreede  heeft  teegengeftaen.  Maer  in  teegendeel 
wordt  met  een  algemeene  toeloop  feeftehjk  ingehaelt  die  Oorlogsvorft, 
gefonden  teegen  een  bevreedight  volk  :  welken  tijtel  hy  fêlve  figh  in  den 
aenvangh  fij  nes  gefaghs  hadt  aengemaetight :  tot  dat  de  Landtvooghdes, 
luttel  verkuyft  met  den  blooten  naem  van  een  krachtelooiè  heerfchappy, 
en  gelooft  onder  de  flappigheit  van  vrouwen  handen  de  regeeringh  be- 

dorven te  hebben,  te  meer,  dewijl  fy  immer  't  lenden  des  Hartoghen 
van  Alva  met  een  leegher  door  ernftighe  brieven ,  en  die  't  gheen'er  nae- 
derhandt  te  gebeuren  ftont  wel  duy delijk  voorfeyden,  hadt  afgeraeden, 
hem,  door  haer  vertrek,  ,de  Opperlandtvooghdy  heeft  oopen  geftelt: 

hou- 
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houdende  nu  yder  buyten  twijfel,  hoe  weynigh  hy  volgens  's  Landts  1567, 

voorreghten  regeeren  loude,  die,  behoudens  's  Landts  voorreghten,  daer 
toe  niet  konde  geraeken:  gemerkt  van  oudts  onder  de  uytfteekenfte 

'voorreghten  deefes Landts  gereekent  is, dat  die  plaets  by  geen  ander,  dan 
een  o-ebooren  Nederlander,  of  yemant  uyt  den  bloede  der  Landts-heeren 

bekleet  mocht  worden,     't  Eerfte  bewijs  van  d'aenftaende  verwoetheit     Hy  doet 

fijner  dwingelandy  fijn  geweeft  deGraeven  vanEgmondt  enHoorne,  die  Egmondten 

liftelijk  te  hoof  getroont  en  gevanghen  wierden:  en  verfoekende,  dat  fe,  Hom'e  ge- 

volghens  't  voorreght  der  Ridderfchap  des  Gulden  Vlies  ,  voor  hunne  l*"fg*nB 
eedtgenooten  moghten  te  reght  gellelt  worden ,  is  hen  niet  alleen  dit  af-  ̂ „rff 
geflaeghen,  maer  ook  laft  gegeeven  hen  buyten  Brabandt  in  bewaernis  hechtenis 

weghte  voeren,  teegen  't  reght,  dat  fëlfs  den  allergeringhften  onder  weghvoerë. 
't  ghemeen  vergunt  is.     Daer  nae  fijn  in  de  voornaemfte  fteeden  van  Ne-  Legbtin  de 
derlandt  Spaenfche  beièttinghen  geleght,  en  die  by  naer  alleen  hier  toe  Neder- 

gehouden,  terwijl  het  andere  volk  van  oorlooghe,  buyten  orde,  alleen  Imdtfche 

om 't  fcherpfte  der  gevaeren  af  te  bijten,  gebruykt  wierdt.  Selfs  de  ruy-  \      .. 

tery  der  Nederlandtiche  eedelen  wierdt,  vermenght  met  Spanjaerts,  on-  $1"    f-* 
der  het  beleidt  van  Arenbergh,  nae  Vrankrijk  gefonden,  om  door  die '  sLi!  ƒ  '* 
daedelijke  hulp  't  verbondt  met  Koningh  Karel  te  veftighen.     Middeler-  CghmeUe 
wijl  vinghmen  aende  burgeryen  t'ontwaepenen,  en  kafteelen  te  bouwen,  ruy  tery  me iae,  dat  het  ondraeghlijklt  van  allen  was,   hen  te  dwinghen  de  lallen  vrankrtjk. 

daer  toe  op  te  brenghen.     Dit  alles,  fonder  dat 'er  figh  yemant  teegen    Depeden 
darde  verletten,  hem  naer  wenich  gegaen  lijnde,  treedt  hy^voort  tot  het  ontwaepent 

verkiefen  van  omtrent  twaelf  reghters (meerendeels  Spanjaerts;  d'ooveri-  fijttde,bouivt 
whe  een  föort  van  menfchen,  die  men  heeft  bevonden  niet  min  ongenae-  ̂   er^pe- 
digh,  dan  de  Spanjaerts  lèlfs  te  fijn,  hen  naer  mont  en  ooghen  fiende) 
welker  laft  was ,  hen ,  die  aende  onlanghs  gereefene  beroerten  vaft  waeren,  stelt  tot  het 

en  figh  eenighermaeten  daer  aen  Ichuldigh  gemaekt  hadden,  te  ftraftèn ;  Paffe"  vatt 

voorby  gaende  den  geenen,  dien,  volgens 's  landts  gebruyk,  de  reght-  ̂ "7'l fpraek  toequam.     Seeker  de  grootfte  fteun  fijner  moogenheit  was  dit,  de  rmten 
reghtbanken  in  fijn  ge  welt  te  hebben:  en  te  meer,  daer  by  kerkfchendery  twatlf 
nogh  majefteytfchennis  gevoeght  wierdt:  een  betichtingh  den  goeden  Vor-  reghters. 
ften  niet  min  verdacht,  dan  den  dwingelanden  wel  geleeghen,  als  die  den 

aengeklaeghden  berooft  van  alle  behulp  van  voorreghten ,  en  by  nae  al- 
leen door  de  grouwfaemheit  van  den  blooten  naem  verwint.     De  kerkers 

waeren  opgepropt  met  befchuldighde ,  een  ontelbaere  meenighte  van  Meenighten 

menfchen  dien  het  't  leeven  kofte  -,  allerweeghen  vertoonde  figh  eenerley  omHe- 
gedaente  als  van  een  ooverweldighde  ftadt.     Naedemael  hier  onder  niet  bu£,"u 
alleen  betrokken  wierden,  die  de  waepenen  gedraeghen  hadden-,  maer 

de  ftilte  en  ruft  van  andere  fbo  fchuldigh  als  't  beroeren  lèlfs  gehouden  % 
daer  by,  ongelukkighe  raedtflaeghen ,  naer  ampten  geftaen  en  die  gewey^ 
ghert  te  hebben:  befonderlijk  wreekte  figh  de  wreetheit  met  het  ombren- 
ghen  van  aedel ,  of  van  fulke  die  in  grooten  aenfien  of  vermooghen  ge- 
weeft  waeren,  welker  doodtftraften  tot  verlèekertheit,  middelen  tot  ver- 
beurtmakingh  en  buyt  voor  de  Spanjaerts  dienden:  daer  in  ook  Alva 

niet  ontveinfde,  waer  hy  't  op  toeleyde,  wanneer  hy  met  bitfè  woorden 
en  een  ftraffe  ftem,  nae  fijnen  aert,  uytichietende,  dat  weynigh  falms- 
koppen  ongelijk  beeter  waeren,  dan  veele  duyfenden  kikvors  höofjes,  op 
eennieuwe  wijle  uytdrukte  een  oude  Ipreuk,  die  leert,  dat  in  den  Staet  ,g 

't  van  kant  helpen  der  grooten  een  rijk  verfeekert.    Egmondt  en  Hoorne     * ' 
wierdt  te  laft  geleght,  al  'tgheen'er  lèedert  den  haet  teegen  Granvelle 
tot  op  die  tijdt  was  omgegaen ,  met  befwaernis  van  vermoeden ,  dat  by 
Oranje  en  haer  beflooten  was,  Nederlandt  onder  hen  te  verdeelen,  en daer 
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i  f68.  daer  nac  den  Koningh  gewaependerhandt  uyt  den  lande  te  fluyten.  Dee- 

Egmondten  fe  twee  perlbnaedjen ,  die,  nae  de  bekentenis  van  al  de  weerelt,d'uytftee- 
hoorve  kenfte,  en  niet  min  in  treffelijke  daeden,  dan  van  geboorte,  doorluchtigh 
tvordenont-  waeren,  dcedt  men  tot  Bruffèl,  nae  datlè  hunnen  godtsdienft  op  de 
baljt.  Roomfche  wijle  gepleeght  hadden,  in't  oopenbaer,  door  den  beul,  ont- 

halfen:  hunne  hoofden  bleeven  ecnighe  tijde  op  ftaeken,  en  yfere  pinnen, 
aldaer  geplant,  ten  toon  ftaeii}  een  fchouwfpel  fbo  afgrijfeiijk  in  de  oo- 

Datroor  ghen  der  Nederlanders,  dat,  onaengefien  de  mecnighte  der  gewaepende, 
den  Neder-  die  de  plaets  allefints  omringhde,  en  de  woorden,  jae  by  nae  het  gelaetder 
landen  een  omftaenders ,  lcheen  te  veripieden,  diepe  deernis  in  de  gemoederen  van 
fcholtrl  l  a^e'  wraekfught  en  verbolgenheit  in  die  der  kloekfte  beflooten  bleef. 
^  Een  ongeloofelijke  meenightc  van  menlchcn  liep  nae  hunne  grafplaetlen, 

om  diè  te  kullen  en  met  hunne  traenen  te  bevochtighen :  andere  vondt 

men 'er,  die  voornaemen  het  hayr  ongefchooren  te  laeten,  doende,  vol- 
gens een  oudt  gebruyk,  belofte  van  die  geftalte  hunnes  aengelïghts  niet 

te  rullen  veranderen ,  voor  al  eer  lbo  eedel  bloedt  gewrooken  was.    Oran- 

oranjes  je  met    meer    andere  Heeren  ,   oopentlijk  by  plakkaet  ingedaeght  en 
goederen     met  Verfcheenen  fijnde,  wierden,   mits  hy  door  fijn  afweefen  de  fïraf  te 

worden  ver-  jeur  ge^e^t  hadt,  jfijne  goederen  verbeurt  gemaekt,  en  fijn  foon  van  Lo- 
malkf'  en  ven  uyc  ̂e  hooghe  fchool , alwaer -hy  in  eerlijke  konften  opgevoetwierdt, 

fijn  foon  ge-  geligh't,en  nae  Spanjen  in  gevanghenis  weghgevoert.  Moorden  en  vluch- vangbelijk,  ten  maekten  een  fchrikkelijke  verwoeftingh  en  ontvolkingh  der  Landt- 
nae  spanjen  fchappen.     Weynighe,  welker  armoede  geen  ballinghfchap  nae  andere 
geroert.       landen  toegelaten  hadt,figh  gewaepent  in  de  boffchen  berghende,  alwaer 
aIU fins  ont-  fe  op  den  vetten  buyt,  van  Priefteren  en  geeftelijken  gehaelt,  figh  onder- 
(iaet  groote  hielden,  hebben  de  partyen,  welke d'Oo ver heeden  op  hen  uytfonden  om 
!f"?f'      hen  t'oovervallen ,  door  gelijke  ontmoetinghe  in  toom  gehouden, tot  dat 
J   *  '         lè  door  fterker  troepen  van  Alva  daer  uyt  gedreeven  wierden.    Dus  wae- 

ren ook  langhs  Maes  enRhijn  doorgaenseenighekleynefaem gerotte  troe- 

pen ,  die  's  Hartoghen  doodt  gefwooren  hadden ,  in  hunnen  eerften  op- 
De  tijdin-  ̂ g^  omgekoomen.     De  grouwfaeme  tijdingen,  die  uyt  Spanjen  quae- 

g)en  ujt      meil)    deeden  blijken,  dat  geen  meerder  goedertierenheit  van  den  Ko- 
doen  blijken  llmgn  >  dan  van  Al  va ,  ftont  te  hoopen :  alwaer  den  Baroen  van  Montigny , 

dat  geen    '  dk  WV  verhaelt  hebben  dat  derwaerts  was  gefonden,  in  't  oopenbaer  aen 
meerder      den  lijve  geftraft  is,  figh  te  vergeefs  verlaetende  en  beroepende  op'treght 
goedertie-     der  volken,  en  hoopcnde  dat  lijn  gefantfehap,  eenen  naem,  die  fel fs  on- 
renbett  van  der  vyanden  heyligh  en  onfehenbaer  gehouden  wordt,  hem  belchutten 

denKo-       fouden,  vcrklaert  lijnde,  dat  diergelijke  voorwaerden  in  reghtspleegingh 

ve'rw  h  n  tu^'c^en  den  Koningh  en  fijne  onderdaenen  geen  plaets  greepen.     Gelij- nte  f-  ke  uy  tkoomft  is  den  Markgraef  van  Berghen  door  een  tijdighe  doodt  voor- 
gekoomen,  niet  lbnder  geruchte,  dat  hy  vergeeven  geweeft  is:  dogh  ook 
het  geheugen  van  deelënisdooruytwerkingh  van  Alva  veroordeelt.  Groo- 

ter  was  wel  het  gerucht  van  Karel,  'sKoninghs  foon,  dogh  bedwelmdef : 
't  was  leckcr,  dat  dien  erfgenaem  van  lbo  veel  Koninghrijken  in  hechte- 
tenis  wasgeftelt,  't fy  uy t  oorfaek ,  dat  fijne  jeught,  nu  volwalïën  tot  de 
kroon,  's  Vaedcrs  arghwaen  hadt  aengefèt,  als  of  hy  de  Nederlanders  te 
veel,  en  niet  als  volken  fijns  Vaeders,  begunflighde  en  figh  hunner  be- 

moevde,  't  fy  een  felve  mifdaet  hem  en  fijne  ftiefmoeder  van  kant  gehol- 
.      pen  heeft :  immers  hy  is  korts  daer  nae  geftorven ,  onfeeker  wat  reeden 

linthen  (et-  's  Vaedcrs  gramfchap  tot  het  ombrenghen  van  fijnen  loon  vervoert  heb- 
re» Oranje  ken.     De  vluchtelinghen,  die  figh  ahenthalven  noodtdruftigh ,  en,- ten 

aen  tot  de    weeder  wille  hunner  uytlandigheit ,   met  de  jammeren  hunnes  vaeder- 
waepenen.    landts  van  verre  bewooghen  vonden,  hielden  aen,  om  Oranje  tot  het 

aen- 
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aenncemen  der  waepenen  te  beweeghen ;  hy  echter,  niet  geneeghen  figh    1  fó§. 
te  verhaeften,  oordeelde,  men  moeft  den  Spanjaert  tijdt  geeven ,  om  al 

en  alijk  yder  een  t'oovervallen ,  tot  dat  alle  fijne  raedtflaeghen  aen  den 
dagh  quaemen,  en  den  verdrukten  geleegenheit  laeten,  om  figh  te  ver- 

voeghen, daer  by  doende  de  hoope,  dat  den  Koningh  onderwijlen  an- 
dere oorlooghen,  en  meer  werk,ooverhoop  krijghen  de,  veyligher  tijdt, 

om  figh  teegen  hem  te  verklaeren,  te  verwachten  ftont.  Een  gedeelte  van 

deefe  vallen,  onder  't 'gebiedt  van  Luidewijk  van  Nafiau,  in  Vrieflandt.    Luideivijk^ 
Deefe,  nae  dat  fè  Arenbergh,  wien  de  hitte  en  't  finaedelijk  toedrijven  van^apu 
fijner  foldaeten,  hoewel  hem  fijne  befcheidene  voorfightigheit  hadt  gerae-  )e  ƒ"ƒ 
den  tot  uytftel,  ten  flrijde  genootfaekten ,  verflaeghen,  fijne  troepen  ver-  bJjj  m_ 
ftroyt  en  op  de  vlught  gedreeven,  en  alfbo  den  fèeghen  en  het  veltbehou-  flaeghen, 
den  hadden ,  te  vergeefs  naer  't  afvallen  eenigher  fteeden  wachtende ,  en  wordt  van 
gebrek  van  betaelingh  reets  de  krijgstught  on tfèenuwt  hebbende,  wier-  Aha  op  de 
den  door  Al  va  00  ver  vallen  en  geflaeghen ,  fijnde  ook  in  den  eerften  vlught  ge~ 
flagh  gebleeven  Graef  Adolf ,  broeder  van  Oranje  en  Luidewijk ;  en  der-  dreeven- 
voeghen  is  den  oorlogh  door  lotwiflèl  met  het  bloet  eerft  hunner  vyan- 
den,  en  daer  naer  van  hun  eygen ,  ingewijdt.     Oranje  door  dit  beloop      °,™T 
der  faeken  veroovert ,  wierdt  te  raede,  om  door  wettighe  heerfchappy  en  f"ae^ 

genoeghfaeme  krachten  de  fijne  weeder  ter  been  te  helpen,  de  reghtveer-  v"^foex-" 
digheit  en  reedenen  fijner  waepenen  door  uytgegeevene  fchriften   en  ̂ „s  de 
boexkens  al  om  kundigh  te  maeken :  waer  in  hy  de  befchuldiginghen  hem  reghtveer- 
te  laft  geleght  weederleyde,  en  te  gelijk  den  reghter  wraekte;  daer  be-  digheitftj- 
neevens  niet  ontveinfènde,dat  hy,  beeter  onderweefèn,  vandeRoomfche  nerfaekeal- 
Kerke  tot  een  andere  was  oovergegaen  :  dan  betuyghde  echter,  dathy  omNfu"t& *■ 
figh  in  noodtftal  vondt,  om,  voor  de  behoudenis  der  gemeene  faeke,  en 
om  de  ilaevernye  van  het  vaederlandt  af  te  weeren,  de  waepenen  te  nee- 
men,  dat  dit  en  de  plicht  van  een  borgher,  en  van  een  hoogh  aenfiene- 
lijke  perfonaedje  was :  van  Philips  fprak  hy  niet,  dan  met  alle  eerbiede- 
nis ,  figh  beklaegende  dat  fijne  goedtheit  door  den  raedt  en  oorblaefèryen 
der  Spanjaerden  wierdt  ooverweldight,  en  dat  men  niet  hadt  te  wanhoo- 

pen,  of  hy  fbude  t'eenigen  daege  fijne  getrouwe  volken,  en  de  handtve- 
ften,by  hem  befwooren,  aenfien:   dat  men  ondertuflchen,  volgens  de 
handtveft  van  Brabandt,  niet  fchuldigh  was,  hem  in  fijne  afdwaelinghen, 

als  Prins  vanden  lande,  te  gehoorfaemen.     'tLaetfte,   't  welk  tot  de 
reghtveerdigheit  fijner  faeke  wel  van  't  meefte  gewight  fchijnt,  fteunt  op 
deefèn  grondtflagh.   De  Brabanders,  gelijk  fe  meerendeels  voorfightigher 

dan  d'andere  voor  de  behoudenis  hunner  vryheit  fbrghe  gedraeghen  heb- 
ben, lbo  ook  fijn  fe  meede  gewoon,  teeghen  't  bedrogh  der  Vorflen, 

die  figh,  onder  voorgeeven  van  het  gemeene  beft,  niet  fchreumen  hun 

verdragh  te  breeken,  eygentlijk  en  in  't  befönder  dit  te  bedinghen,  dat, 
t'elkens  wanneer  den  Landtsheer  's  Landts  vryheeden   en   handtveften     Verdragh 
oovertreedt,  fy  ook  van  den  bandt  hunner  trouwe  en  gehoorfaemheit  "frvraban- 
ontflaeghen  worden,  ter  tijdt  toe,  dat  het  ongelijk  en  den  ooverlaft  t'ee-  fimnen 
nemael  fy  weghgenoomen.     En  dit  wordt  beveftight  door  exempelen  der  Landtsheer. 
voorfaeten,  die  eertijts  hunne  Prinfèn,   en  infönderheit  Graef  Jan  den 
tweeden  van  dien  naem ,   verrukt  of  door    onbedwongenheit  hunner 
hartstoghten,  of  door  liften  der  pluymftrijkers,  door  gewelt  of  manne- 

lijke befluyten,  tot  hunnen  plicht  en  beeter  finnen  gebraght  hadden;  met 
hen  geenen  vreede  maekende  voor  al  eer  fe  vaftelijk  belooft  hadden, 
figh  aen  hunne  herkoomften  en  voorreghten  te  fullen  houden.     Oranje, 
hoewel  in  Duytfchlandt  gebooren,  befat  in  Brabandt  uytfteekende  erf- 
heerhjkheeden,  welker  heeren,  volgens  een  oudtgebmyk,  de  weerdig- 
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15-68.     heit  van  's  Landts  grooten  wierdt  gegeeven  :    uyt  kraght  van  dit  reghf 
hielde  hy  thans  ftaende,  dat  niet  alleen  het  gebruyk  der  wetten  en  voor- 
reghten ,  maer  ook  de  befchermingh    en  handthaevingh  der  felver  hem 

'/  selfde  infönderheit  toequam.    Wyders  moet  men  niet  ftilfwijgens  voorby  gaen, 
reght  is  ook,  dat  ook  andere  volken  in  Nederlandt  iigh  door  onheughbaere  gewoonte 
by  andere    yan  >t  ̂ ye  reght  gedient  hebben :  dat  boovendien  te  voorfchijn  worden 
Nederland:  geDragnt  handtveften   van  Maximiliaen  van  Ooftenrijk  en  Maria  van 

yebruyks      Borgonje,  die  hen,  met  Brabandt,  daer  fe  onaflchey delijk  aen  vaft  fijn, 
geworden,    door  vaftftellingh  der  felver  voorreghten  hebben  gelijk  gemaekt.     Dit 

ftaet  vaft,  dat  de  volken  in  Vrieflandt,  Uitrecht,  en  Gelderlandt,die, 

onder  den  Landtsheere  Keyler  Karel ,  aen  de  Nederlanden  fijn  gevoeght 
geworden,  booven  alle  beibndere  voorreghten,  die  ie  by  hun  verdragh 

behielden,  in  't  ghemeen  ook  dit  bedonghen,  dat  ie  immer  onaffcheyde- 
Keyfer      \^  van  Brabandt  en  Hollandt  (ouden  blijven.    Keyfer  Maximihaen,  be- 

Maxwu  1-    WOOgnen  door  deefè  reedenen ,  en  te  gelijk  figh  oover  het  ongeval  van 
tin  'broeder  ̂ ranje  •>   <üe  plotfèlijk  uyt  fbo  voortreffehjke  weerdigheeden ,   en  fbo 
Karel,  by    maghtighe  rijkdommen  verftooten  was,  ontfermende  (want  nimmer  heb- 
Fhilips  voor  ben  eenighe  rijken  Vorft  van  goedertierener  en  fachtmoedigher  imborft 
de  Neder-   gefien)  ibndt  fijnen  broeder  Karel  nae  Spanjen,  aen  den  Koningh ,  om, 
landen       Uyt  fijnen  en  der  Duytfchen  Vorften  naeme,  tevertoonen,  dat  omtrent 
fpreeketidc,  (jc  Nederlanders  fuiken  ftrengheit  te  gebruyken,  niet  en  fcheen  ten  dien- 
wor  t  tts    ̂ e  yan  't  ghemeene  beft  te  weefèn.     Maer  Philips,  die  thans  fijne  gram- 
'  ichap  quaelijk  konde  ontveinfen ,  heeft  hem  met  dit  antwoordt  weeder 

afgeveerdight ■,  dat  hy  felfs  wift  voor  het  fijne  förghe  tedraeghen>  dat, 
gelijk  hy  wift  wanneer  het  tijdelijk  was  goeder  tierenhei  t  te  bewijfèn,  fbo 
ook  geleegenheit  konde  waerneemen  om  ftrengheit  te  gebruyken  teegen 
hen,  die,  nae  Godt  verfmaet  te  hebben,  wel  haeft  geleert  hadden  ook 
hunnen  Vorft  te  verfmaeden :  dat  het  voor  hen  beeter  en  veyligher  wae- 
re,  figh  met  geen  fegghen  in  eens  anders  faeken  te  bekommeren.     Men 

vont 'er,  die  uy  tftroyden ,  dat  de  Nederlanden,  door'tgewelt  der  Op- 
pervorften ,  van  Duy tfchlandt ,  hun  lichaem  ,  afgefcheurt ,  nu  door  den 
oorlogh  weeder  daer  meede  föuden  vereenight  worden.     Maer  de  Key- 

,   fer,  uyt  eygener  aert  geneyght  tot  vreede,  en  maer  eerlangh  daer  nae 

Duyiibe     aen  Spanjen  door  nieuwe  maeghfehappy  verbonden ,  hieldt  figh  geruft. 

Vorjlendoen  Weynighe  der  Duytfche  Vorften  deeden  ,  't  fy  uyt  infight  van  Godts- 
Oranje  on-  dienft,  't  fy  uyt  wangunft  tot  koninghen  ,  of  uyt  haet  teegen  Alva,  te 
derfiantvan  wel  onder  hen  bekent,  Oranje  onderftant  van  penninghen  en  krijghs- 
geldt  en     volk:  miflchien  ook  bewooghen  door  bedenkinghen,  als  of  Alvas  toe- 
krijgsvolk:  iegft  fijn  moght  d'aenfienehjke  fteeden  op  den  Rhijn  en  d'Eems,  onder 
oranje  en  {^hijn  van  Godtsdienft ,   of  om  dat  fè  fchuylplaetfen  der  Nederlanders 

aha  1  ftrekten,   onder 's  Koninghs  heerfchappy  te  brenghen,   en  vervolghens 
len  tot  voor-  'c  °°gh  °p  d'andere  te  worpen.    Te  gelijk  hebben  Oranje  en  fijne  naeft- 
deringhvan  beftaende,  om  de  voorderingh  van  een  veldttoght  te  doen  glyen,  hunne 
dentoght,    goederen  tot  on derpant  geftelt ,  waer  by  ook  de  Nederlanders ,  die,  ge- 

hmmegoe-    weeken  buvten  's  Landts,  figh  genootfaekt  vonden  weeder  derwaerts  te 

deren  tot      keeren,  of"  die,  gebleeven  fijnde,  heymelijk  naer  hunne  vryheit  fuchten, 
onderpant.    Cenighe  penninghen  opbraghten:  dogh  hebben  'tmeerendeel  van 't  gheen 

hy  neemt  fe  belooft  hadden  tot  op  d'uytkoomft  van  fijn  ooghwit  uytgeftelt.     Hy 
fes  duy  [ent    ru^.  (jan  toe^  en  trefct  oncjer  fijn  beleit  by  een  ks  duyfent  peerden,  en 
peer  en  en  ycen[en  dUyfent  kneghten,  meerendeels  uyt  Duytfchlandt,  alwaereen 
duyfent       groote  mecnighte  van  menfehen,  verlokt  door  geldt  op  de  handt,  fbn- 

kvegbten     "er  op 't  ach terfte  te  denken,  buyten  belangh  van  eenighe  partyfehap , 
aen.  figh  van  yder,  die  hen  eerft  voorquam,  het  aenneemenj  ten  deele  ook uyt 
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uyt  Nederlandt  en  Vrankrijk.     Deefe  troepen,   naerdien  fè,    by  nae    15-68. 
buyten  aller  giffingh  gelukkelijk  oover  de  Maefe  gefèt  fijnde,  niet  op  der 

daedt  voortgerukt  waeren,  en  d'eerfte  geleegenheit  tot  flaen  gegreepen 
hadden ,  heeft  Al  va  naederhandt  lichtelijk  ooverwonnen ,  gebruykende  Welks  Alu 

een  treffelijk  ftuk  om  fèeghe  te  behaelen,  niet  te  flaen:  in  ervaerenis  heb-  [onder pen 

bende,  dat  deefe  wijfe  hem  eertijts  in  Italien  teegen  Guife  ten  befonde-  oovermnu 
ren  voordeele  was  uytgevallen.     Derhalven  braght  hy  geheele  drie-en- 

twintigh  daeghen  door  met  hen  in'twendenenfwaeyengeftaedelijkop  de 
hakken  te  volghen,  leegherende  fijn  heyr  altoos  fèer  nae  by  den  vyandt, 
lbo  voorfightigh,   dat  hy  nimmer  tot  flaen  teegen  eenen  vertwijfelden 
vyandt  konde  genootfaekt  worden.     Toen  ter  tijt  heeft  men  een  fèhoo- 
nen  dekmantel  van  ongereghtigheit,  en  die  gefchaepen  ftaet  altoos  te 
fiillen  dueren,  uytgevonden,  föodaenigh,  dat  die  bey de  hunne  leeghers 

onderhielden  uyt  onfijdighe  landen  -,   naerdien  den  doortoght  door  de 
Landen  van  Kleef  of  Luyk  vergunt  of  geweyghert  fijnde,  altijts  d'eene 
party  figh  met  rooven  of  ook  met  branden  wreekte.   Maer  lbo  geweldigh 
een  leegher,  binnen  geene  fteeden  ingenoomen ,  door  geen  toevoer  on- 
derfteunt  lijnde,  is  in  korten  tijdt,  doorhongher,  door  gebrek  aen  alle 
dinghen,    dogh  inlbnderheit   van  betaehngh,   verfmolten:    waer  van 
Oranje  ter  naeuwer  noodt  eenighe  geringhe  ooverblijffèlen  in  Vrankrijk     oranje 
fleepende,  derwaerts  fijne  hoop  heeft  laeten  vallen:  en  aldaer  een  tijdt  wijkt  nae 
langh  in  eens  anders  oorlogh,  en  in  een  gelijke  faeke  (want  Al  va  hadt  Vrankrijk. 
ook  aen  den  Koningh  hulptroepen  gelönden) ingewikkelt  geweeft  lijnde, 
is  hy  door  de  vreede,  korts  daer  op  volgende,  bedrooghen,  en  met  de 
fijne  aen  de  laeghen,  den  bedrooghenen  geleydt,deelaghtigh geweeft.  Dit 
leegher  verjaeght  en  verftroyt  fijnde,  waer  door  de  Nafïaufche  kraghten    1 569. 
buyten  twijfel  waeren  uytgeput,  ftrekte  de  drift  van  Al  va,  die,  gelijk  hy 
voorfightigh  in  gevaeren,  föo  ook  te  opgeblaefèn  in  voorfpoet  was,   figh 
draeghende  als  ooverwinnaer  oover  die  volken,  welker  vyandtfchap  hy  tot 
nogh  toe  niet  gewaer  geworden  was,  tot  de  waeneener  glory,  die  den 
ooverwinnaer  van  een  nieuw  verooverde  heerfchappy  geëygent  wordt. 
En  dienthalven  van  den  Roomfchen  Paus  met  het  ghewijde  fwaert  be-    Aha  wort 
fchonken,  deede  hy  booven  den  lof  hem  door  monde  en  fchriften  gegee-  vanden 
ven,  figh  fel  ven  in  't  Kafteel  (een  krijgsgebouw,  dat  al  de  veftkonft  van  ?aus  met 
dien  tijdt  volflaeghen  vondt,  en  niets  daer  aen  te  berifpen,  tot  Antwer-  rw^?  c 
pen  door  hem  geftight,  om  die  borgery  daer  door  te  brey delen,  en  wijr  fchonken. 
ders  tot  geen  ander  gebruyk,  't  welk  de  keur  der  plaetfè,  van  de  ftroom    _   .    r  . 
afgewent,  felfs  getuyght)  een  metaelen  beeldt  oprechten,  geftelt  op  een  reiven  ee„ 

voetftal,  die  in  kooper  't  opfchrift  en  den  roem  fijner  daeden,  met  een  beeldt  00. 
ftoet  van  eernaemen,  bevatte,  dat  hy  nae 't  dempen  der  muyterye^  ver- 

drijven der  weederjpannelinghen,  bowwen  van  't  gereght ,  de  vreede  der 
landtfchappen  geveifight  hadt.     Ook  maekte  hy  op  de  fèlfde  tijdt  veel 

plakkaeten,    niet  min  dienftigh  dan  fchoonfchijnende,  op  't  ftuk  der  £*&** 
munte  en  koopmanfchap,  op 't  vervolghen  der  mifdaeden,  teegen  'tlight-   fj}g 
veerdigh  uytgeeven  van  boeken,  die  alleen  uyt  haet  op  den  maeker  fton-  '  ak**etcn' 
den  om  vernietight  te  worden.    Jae  nu  wierden  d'Inquifitie  op  de  godts- 
dienften,  de  befluyten  van  't  Concilie  van  Trenten,  de  Nieuwe  Bi£ 
fchoppen,  faeken  die  men  tot  nogh  toe  of  beleefdelijk  geweyghert,  of 
rondt  uyt  verworpen  hadt,  in 't  algemeen  als  vry willigh  aengenoomen } 
de  dwingelandy  in  teegendeel  gereet  ftaende  om  te  dwinghen }  fijnde  den 
haet  teegen  d'Onroomfèhe  foo  hoogh  geklommen,  dat,  die  op  een 
Chriftelijke  wijfè  van  de  Proteftanten  gedoopt  waeren,  teegen  d'inftel- 
lingh  der  oude  Chriftenen ,  herdoopt  wierden.     En  niet  min  yverigh  en 
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Be  meejie 

faeken  wor- den aen  bet 

weïbebae- 

gben  van 
den  Koningh 

geftelt. 
Toen  fijn 

de  uj/terfte 
aeriftaeghen 

der  Span- 
jaerden  aen 
den  dagb 

gekoomen. 

Alva  ge- 
biedt den 

Nederlan- 
ders onge- 

hoorde 

febattin- 
ghen  op  te 
brengben. 

Sijn  ftreng- 
heit  teegen 
de  weeder- 

flreevers. 

De  bart- 
nek&gbfte 
worden 

hunne  voor- 

reghten  be- 
momen. 

heet  was  de  nieuwe  vierfchaer  van  Majefteitfchennis  in  't  naevorfchen  der 
voorighe  mifdaeden,  fijnde  daer  by  gevoeght  die  men  vermoede  dat  on- 
langhs  op  Oranjes  voorlpoet  gehoopt,  of  figh  in  fijn  teegenfpoet  bedroeft 
hadden.  Onder  dit  beloop  noghtans  verpijnde  men  figh  yverigh  om  ook 
eenighen  roem  van  goedertierenheit  te  verwekken,  en  daer  door  quan- 
fuys  den  fècghen  te  verheerlijken,  lijnde  een  plakkaet  van  den  Koningh 

uytgekoomen,  waer  in  hy  den  genen,  die  't  mif  bedrijf  der  voorighe  tijden 
belceden  ,  vergiffenis  gunde :  blijvende  eevenwel  ter  ftrafte  uytgeflooten 
de  Preedikanten  en  andere  Kerkendienaers,  en  die  hen  gehuysveft,  ker- 

ken gefchonden,  waepenen  gedraeghen,  of  eerampten  bedient  of  de  fae- 
menrottingh  der  eedelen  toegeftaen  hadden ;  een  oneyndighe  meenighte 
van  luyden  en  faeken.  Ook  wierden  de  voorreghten  van  Steeden  en 

Ghilden  of  Broederfchappen ,  en  't  gheen  de  Schatkift  aen  befbndere  luy- 
den ten  achteren  was,  geftelt  in  handen  van  den  Koningh,  omme  daer 

in  naer  fijn  goetvinden  te  voorfien.  En  dus  is  't,  dat  de  Spanjaerts,  toen 
hen  langher  nogh  vreefè,  nogh  fchaemte  weederhieldt,  hebben  aen  den 
dagh  gebraght  hunne  uy  terfte  vonden  en  aenflaeghen ,  door  welker  mid- 

del fygeroemt  hadden  te  fullen  uytwerken ,  dat  de  laften  van  het  rijk, 
en,  waer  het  noodigh,  ook  den  oorlogh  felfs, alleen  op  koflen  der  Landt- 
faeten  föuden  gedraeghen  en  gevoert  worden.  Alva  gebiedt  den  hondert- 
ften  penningh  van  yders  gefchatte  middelen  eens  gereet  te  betaelen:  dat 

inder  daet  f\vaer,en  te  bijfter  een  voorftel,  wasj  te  meer,  dewijl,  't  gheen 
men  gewoon  was  ouwlinx  by  beede  te  doen,  nu  gewaependerhandt  ge- 
booden  wierdt ;  felfs  hadt  hy  de  Geeftelijken  niet  uy tgefondert :  daer  nae, 
den  twintighften  der  onroerende  en  den  tienden  der  roerende  goederen, 
fbo  dikwijls  als  die  dan  wierden  verhandelt;  fèggende  rondt  uyt,  dat  die 
maniere  van  fchattinghe  in  Spanje  gebruykelijk  was,  en  het  daerom  ree- 

delijker  waere,dat  de  Nederlanders ,  veroordeelt  door  de  wetten,  t'onder- 
gebraght  door  gewelt  van  waepenen ,  en  niet  konnende  fönder  dat  de 
vruchten  der  quijtfcheldinghe  genieten,  hier  in  gehoorfaemden.  Lighte- 
lijk  wierdt  begreepen,  dat  door  deefè  fchattinghe  al  den  handel,  benee- 

vens de  konft-  en  handt- werken  daer  aenpaelende,nu  door  de  vlught  van 

veelen  bijfter  verfwakt,  t'eenemael  't  onderfte  booven  gekeert  wierden, 
en  allbo  de  gemeente,  die  daer  uyt  voornaementlijk  hun  onderhoudt 
trok,  haer  onmijdelijk  bederf  te  gemoet  fagh.  Want  dat  de  koopman- 
fchappen,  die  gemeenelijk  een  groot  gevolgh  van  dienft  hadden,  en  door 
meenighwerve  fleete  vertiert  wierden,  indien  fbo  ifwaeren  belaftingh 
r/elker  verkoopingh  de  prijs  verhooghde,  geenfints  hunnen  kooper  vin- 

den föuden ,  aengefien  die  in  andere  landen  tot  veel  geringher  prijs  kon- 
den gegeeven  worden.  Hadt  yemant  de  ftoutheit  van  hier  teegen  te 

dwarfdrijven,  dien  wierden  van  ftonden  aen  földaeten  op  den  hals  gefön- 
den ,  om  hen  door  allerhanden  ooverlafl:  hunner  moedtwillighe  dartelheit 

te  plaeghen.  Jae  felfs  eenighe  Landtfchappen  en  fteeden,  die 'er  figh 
ernftigh  hadden  teegen  geftelt,  betichte  hy  van  Majefteitfchennis,  een 
faeke  bynae  ongehoort,  en  wierp  hen  op  den  hals  alle  verbonden,  diefè 

teegen 's  Koninghs  plakkaeten  gemaekt  hadden,  of  toegeheten  't  gheen 
andere  inruymden.  En  niet  teegenftaende  fy  pooghden  de  rafèrnyen  en 
dulle  oploopenheit  der  befondere  van  de  gemeene  faeke,  en  de  noodtfae- 
kelijkheit  van  een  mifdaedigh  voorneemen  te  fchiften,  verftak  hy  hen 
echter  by  vonniflè  van  hunne  voorreghten ,  en  alle  plaets  in  de  vergaede- 
ringhe  der  Staeteiij  om  naederhandt  op  dien  voet  geregeert  te  worden, 
die  de  Koningh  föude  goedtvinden.  Ook  heeft  het  fömmighe  duer  ge- 
noegh  geftaen,  figh  van  Alvas  vonnis  op  den  Koningh  beroepen  te  heb- 

ben: 
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ben:  en  de  gefmeekfchriften  derMagiftraeten  fijn  met  het  oplegghen  van 

geldtboete,  te  betaelen  uyt  hunne  eygene  middelen ,  beantwoordt :  voor- 

beelden waer  door  d'andere  afgefchrikt,  foo  oneyndighen  laft  met  een 
ieekere  fömme  van  penninghen  pooghden  af  te  koopen.    Dan  nogh  kon-     1  f7 o» 

den  lbo  meenigerhande  jammeren  's  hemels  gramfchap ,  uytgeftort  oover 
de  fonden  der  Nederlanders,  niet  verfaedighen :  maer  den  Ocean,  als   benoceaii 

waeren  de  y (lelijke  wreetheeden  van  menfchen  en  hunne  gierigheit  niet  veroorfaekt 

genoeghfaem,  om  een  Landt  foo  wonderbloeyende  in  volk  en  rijkdom  te  iwme 

verwoeften,  doorbreekende  dijken  en  fluyfèn,  met  foo  bulderendt  een  rAmta 
gefvvel,  als  naeulijx  oyt  gehoort  is, heeft  daetelijk  allefints  fwaere  rampen 
van  een  algemeene  elende  veroorfaekt,  en  tot  een  voorboode  van  nae- 
kende  beroerten  gedieht.     Want  toen  was  het  die  tijdt,  dat  in  korten  de 
verachtfte  flaevernye  en  hooghfte  vryheit  figh  van  een  gefondert  hebben- 

de, gelijke  plaeghen  en  elenden  vervolgens  oover  beyde  de  volken  ge- 

braght  hebben.     De  verbolgenheit ,  die  in  den  onderdrukten  albereydts     kever- 

den luftom  iighdoor  waepenen  te  redden  hadt  ontfteeken,  diende  ten  IidNe" 
bewijfo,  dat 'er  geen  foo  vaft  eene  eendraght  is,  als  die  door  den  bandt  y^men  op 
van  eygen  belangh  verknocht  is.     Dat  volk,  't  welk  't  blaeken  en  bran-  wraek^en 
den  hunner  meedeborgeren ,  't  om  brenghen  hunner  Landtvooghden  en  hunne  be- 
ooverheeden,  't  ontweldighen  van  handtveften ,  van  godtsdienft  en  van  fihermingh 
den  Staet  fèlve,  bynaer  als  onbeweeghlijk  hadt  aengefien,  heeft  eerft  toen  te  denken. 
faemen  gefpannen  en  figh  verkloekt  om  alle  voorighe  onheylen  te  wree- 

ken ,  en  die  hen  nogh  booven  't  hooft  hinghen  te  weeren.     En  oover- 
fulx  heeft  binnen  de  ftadt  Brufiel ,  hoewel  den  Hartogh  fèlfs  daer  teegen-    De  BrilJfe* 

woordigh  was,  en  met  een  fwaere  befèttingh  al  dreyghende  den  tienden  alrswe^ 

penningh  voorderde, een  y gelijk  hunne  kraemen  en  winkels  opgeflooten,  ïten^enpeen_ 
't  gevaer  hunnes  leevens  folfs  verachtende,  om  niet  den  dwangh  van  ey-  tiinghte  be- 
ghen  bekentenis  der  flavernye  te  gedooghen.     De  galghen  waeren  reets  taelen* 
opgereghtj  de  beuls  reets  veerdigh ,  om  de  weederipannighe  te  ftrarfeiij 
wanneer  de  tijdinghen  der  beroerten  door  geheel  Hollandt,  waer  van  wy 
korts  hiernae  urnen  fpreeken,  den  loop  van  foo  voortflaende  wreetheit 

de  handen  bonden.     De  verbolgenheit  der  volken ,  meer  en  meer  aen 't    157ï- 
fwellen  raekende,  hadt  Oranjen  den  moet  weederom  doen  wakkeren,    oranje, 

om,  onaengefien  fijn  geloof  dapper  verfwakt  was,  andermael  de  kans  van  om  ander- 

den, oorlogh  te  waeghen,  terwijl  een  gedeelte  van 's  Koninghs  maght  tee-  macl  de 

gen  den  Turk  belemmert  is,  en  Spanjen  felfs  nogh  naeulijx  van  de  be-  ̂nsVlin 
roerten  der  Mooren  in  ruft  geraekt  was*  en  hun  waepenen  en  een  Veldt-  t^elh°en 
heer  aenbiedende  den  wegh  tot  fcheuringh  te  baenen.     Derhalven  heeft  verf0ektde' 
hy  aen   alle  Vorften,   die  figh  beleeden  herftellers  van   den  vervallen  proteiïant- 
godtsdienft  te  fijn,  afgefonden  bequaeme  gefanten,  om  hen  tot  bondt-  fche  vorflen 
genootfehap,   of  hey  meiijk  onderftant,  ten  flut  der  gemeene  faeke,  te  om  huif  e. 

verfoeken.     Deenemarken  en  Sweeden    hebben  't  afgeflaeghen ,    uyt     Deene- 
vrees van  figh  teegen  hun  maghtigher  te  kantéh.     Ook  durfde  demarh»en 

Koninghin  van  Engelandt  die  naebuerighe  moogenheit  niet  gaende  Sweeden , 

maeken,  hoewel  den  Roomfchen  Paus  haer  reets  in  den  ban  gedaen,  ̂ f?™"*' 
en  haer  rijk  ten  roof  gegeeven  hadt,  en  den  Hartogh  van  Alva  voor  J?^  7 
langh  verdacht  was  van  geleegenheit  en  een  dekmantel  te  foeken,  rJ^X»- 

om  dat  rijke  eylandt,   ter  oorfaeke  van  penninghen,   toekoomende  '^m meU Genueefche    koopluyden ,    in    Engelandt    aengehouden    ten    behoe- 
ve der  teegenwoordighe  noodtfaekelijkheit ,   en  onder   belofte  van  de 

eygenaers  buyten  fchaede  te  houden,  den  oorlogh  aen  te  doen ,  fijnde 
diefaekfoo  verre  gekoomen,  datfè  tot  onluften  en  weederfijdighe  be- 
kommeringh  van  goedt  en  kooplieden  was  uytgebarftenj  en  nogh  on- 

E  lij  langhs, 
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i  f  7 1  •    langhs ,  als  'er  beroerten  in  't  Noorder  deel  van  dat  rij  k  ontftaen  waeren } 
eenigh  volk  hadt  uytgefbnden ,  om  de  haevenen  te  peylen,  en  ficrh, 

wen 'er  de  geleegenheit  dienftigh  fcheen,  tot  hoofden  op  te  worpen,  jae 
'tbuytcn  alle  twijfel  was,  dat  hy  den  toelegh  der  Schotfè  Koninghinne 
teegen  Elifabeth  gevoedt  hadt:  al 't  welk  fy  voor  eenen  tijdt  verfwelghen- 
de,  en  als  ongemerkt  laetende  doorgaen,  den  Spanjaert  foo  verre  te  wille 

DenNaffau-  geweeft  is,  dat  den  Nafïaufchen   alle  verblijf  en  fchuylplaetlè    wierdt 
feben  wordt  opgefeit,  en  hen  belaft  binnen  fèekeren  daeghe  buyten  de  grenfen  van  En- 
Eneladt    S^zndt  te  vertrekken.     Maer  de  Onroomfche  in  Vrankrijk,  die,  om  figh 
teKemek-  te  geru^er  °P  den  vreede  teverlaeten,  gelijken  toegank  en  gunft,  be- 
Iten,  neevens  hunne  party,  in  het  hof  des  Koninghs  vonden,  bedaghten  alle 

moogelijkheit,  om  Oranje,  die  met  hen  van  een  fel ve  godtsdienft  was, 
alle  voordeel  uyt  te  werken,  verfwaerende  daer  toe  den  ouden  haet  tee- 

gen het  huys  van  Borgonjen  door  ophoopingh  van  nieuwe  ftoffe;  en 

booven  't  gefchil ,  dat  toenmaels  eerft  in  't  Concilie  van  Trenten ,  belan- 
ghende  den  voorrangh  der  beyder  Koninghen,  was  te  berde  gekoomen, 

ophaelendc  de  hoonfpraek,   welke  Philips  wierdt  nae  gekreeten  van 't 
vergeeven  fijner  gemaelinne  Ifabelle:  waer  oover  de  Koningh  figh  be- 

hoorde te  wreeken ,  en  niet  min  oover  de  Francoifen ,  door  de  Spanjaerts 

De  Koningh  op  Florida,  geweft  in  Amerika,  vermoort.     Al  't  welk  Koningh  Karel 
van  Vranke  met  toegeneegene  ooren  aenhoorende,  gelooft  wilde  hebben,  dat  hy  fè 

rijk,i'eynjt   geloofde:  lokaes,  om,  foo  wel  door  dit,  als  dat  van 't  huwelijk  fijner 

T'fi'd"1'  *urïer'  belooft  aen  den  Koningh  van  Navarre,  die  hem  verdacht  wae- 
Uden  ren'  om  ̂ en  tnuyn  te  lijden.     Hy  geliet  figh  dan,  dat  hunnen  voor- 

'  flagh  hem  geviel,  en  een  treffelijken  raedt  was,  dat  men  in  der  daet  figh 
te  weer  moeft  ftellen  teegen  eene  moogenheit,die  de  naebuerighe  fcheen 
te  willen  infwelgen,  en  den  Franfchen  aert  moeft  oorlogh  voeren ,  om 
in  vreede  te  blijven.     Men  flroyde  van  handt  tot  handt  als  een  geheym, 
en  daerom  dies  te  fbrghvuldigher,  dat  de  Koningh  voorneemens  was, 

't  verbondt,  dat  Keyfèr  Karel  den  gevanghen  Koningh  Francois  den  I. 
tot  oneer  van  de  Franfche  kroon,  hadt  adfgeperft,  tebreeken,  en  door 
dat  middel  de  oude  landtpaelen  van  Vrankrijk  te  herftellen,    en  fijne 
heerfchappy  weederom  tot  op  den  Rhijn  uyt  te  ftrekken:  wordende  ge- 

fèght,  dat  Oranje  't  gheen  aen  d'ooverfijde  was  voor  figh,  tot  loon  fijner 
oranje    verdienften,  hadt  bedonghen.     De  penninghen  aen  hem  gefönden,  en 

worden       'c  ooverbrenghen  der  aenflaeghen ,  door  middel  van  fijnen  broeder  Luide- 
fenninghen  wijk,  wien  Gafpar  de  Coligny,  voornaemfle  hooft  van  den  gereformeer- 
gefonden,en  den  Godtsdienft,  geleegenheit  tot  mondelingh  gefprek  met  den  Koningh 

onderlmgh   hacjt  gegeeven-,  als  ook  't  uytruften  van  een  koninghlijke  vloot  op  de 
verftantmet  kuft-en  van  Guyenne,  'toopenbaer  verkoopen  van  den  buyt,  gelicht  uyt 
hem  gewu-  g-  Spaenfcjie  fcheepen,  binnen  de  ftadt  Rochellej  de  vruchteloofè  klach- 

ten van  den  Spaenfchen  gefant, x hadden  't  vertrouwen  in  't  gefmeede  be- 
drogh  vermeerdert .  Oranje  ondertuflchen ,  figh  van  deachtbaerheit  eener 
fbo  geweldighe  bondtgenootfchap  dienende,  belooft  door  gefanten  of 
brieven  den  Nederlandtfchen  ballinghen  hun  vaederlandt,  den  onderdruk- 

ten binnen  's  Landts  hunne  vryheit:  en  beweeght  veele  ooverheeden  van 
ffeeden,  uyt  haet  of  vreefe  voor  Al  va,  tot  afval.     Dus  fteunende  op  de 

gunft  en  waepenen  der  volken, hadt  hy  tot  fijne  infighten  'tgewelt  ter  fee 
gevoeght,  en  reets  eenighe  maght  bv  een  gekreeghen.    Want  de  ftoutfte 
onder  de  Nederlanders,  fwervende  buyten  hun  Vaederlandt,  en  beducht 

voor  een  bchoeftighe  ballinghfchap ,  hadden  figh  te  fchcep  begeeven,  en 

een  groot  getal  andere,  die  hen  te  gemoet  quaemen ,  veroovert  hebben- 

de, wierdt  hun  getal  foo  fterk,  datfè  op  den  Oceanen  langhs  de  fèe- 

kuften 
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kuften  op  roof  kruyften.     Oovcr  deefè  meenighte ,  hoewel  reght  en  wet-    1 57 1 . 
ten  onder  hen  weynigh  plaets  vonden ,  hadt  noghtans  Oranje ,  hebbende     oranje 

beftellinch  te  waetcr  uy tgegceven ,  eenighfints  't  gebiedt,     't  Geheele  be-  heeft  eenigb 

wint  ter  fee  hadt  Willem,  "Graef  van  der  Mark,  gebynaemt  Lumey,  een  gefaghoovet 
man  woeft  en  wreedt  van  moet,  en  dit  was  fijne  eenighe  deught-,  gelijk  de  ̂ederl 
ook  't  meerendeel  fijns  gefelfchaps  nogh  beleit,  nogh  dapperheit,daii  om  ̂ jlnh  - 

te  rooven,  hadt.    Van  deefè  dienaers,  en  dufdaenighe  werktuygen,  heeft  J  ™Ungbs het  echter  toen  der  goddelijker  voorfienigheit  gelieft  figh  te  dienen ,  wiert  defeekufl 

het  doorgaens  goedtgedacht  heeft  't  menfchelijk  vertrouwen  en  hunne  op  roof 
raedtflaeghen  in  deefèn  loop  der  Nederlandtfche  faeken  fbo  te  befpotten,  kztijrjjai. 

dat  groote  hoop  en  gewenfte  uytkoomft  nimmer  t'faemen  fpanden.  Vier-    1572. 
en-twintigh  fcheepen,  en  die  niet  al  te  groot,  't  begin  des  oorloghs  tee-  y\erentmn~ 
gen  eene  moogenheit,  die  de  wijde  weerelt  door  a'óntfaggelijkfte  was,  x\gb  ftbee- 
den  houwop  in  alle  Engelfche  haevenen,  by  plakkaet,  wel  fcherpelijk  pen  nemen 

verbooden  fijnde,  ftaeken  in  fee  en  munten 't  op  Weftvrieflandt,  op  denBrïelh. 
hoope  van  eenigh  geluk  t'ontmoeten :  maer  de  wint  hen  teegen  loopende, 
genootfaekte  gebrek  van  nootlijke  behoeften  hen  der  wijfè,  dat  fè  goedt- 
vonden  't  naer  'tgrootfte  eylandt,  geleegen  op  de  mont  van  de  Maefè, 
Voorne  genoemt,  toetefetten:  al  waer  deefè  vloot  de  fladt  Briel,  door 
een  fchiehjke  fchrik,  ondereen  algemeene verfleegenheit  of  geneegenheit 
van  binnen,  bemachtight  heeft;   ook  was  hun  opfet  toen  nietgeweeft 
figh  alhier  ter  needer  te  fètten,  maer  alleen  voor  eenighe  daeghen  op  te 
houden.     Dan  het  voorfightigh  beleidt  der  beftberaedene,  en  de  bequae- 
me  geleegenheit  der  plaetfe,  droeghoover  om  dien  fèeghen  te  behouden: 
krijgende  de  loop  hunner  faeken,  buyten  alle  verwachten,  fbo  gewen- 

ften  voorfpoet,  dat  een  regement  Spanjaerden,   onder  't  beleidt  van 
Maximiliaen  van  Boflu  (toen  Stadthouder  oover  Hollandt}  op  het  ey- 

landt van  Voorne  geraekt  fijnde,  figh,  als  door  een  beroerende  verfchrik- 
kingh,  op  de  lofiè  vlught  begaf,  lbnder  dat  yemant  eenighe  teegenftant 
durfde  bieden,  alleen  om  dat  de  fteedelinghert  hunne  fcheepen  in  brandt 

gefteeken  hadden.     In  't  weederkeeren  verföght  Boflu  den  doortoght   Boffuplun- 
door  Rotterdam,  't  welk  fy,  die  van  de  onheylen  der  befèttinghen  er-  ynRotter- 
vaerenis  hadden,   vergunt  hebben,    op   voorwaerde ,   dat   by  enkele  .m>    aer 

rotten  teffens,  en 't  eene  uytgelaeten  fijnde,  't  andere  weederom  föude         Yef_" binnen  koomen.     Maer  den  (bldaer,  onaengefien  dit  verdragh,  dringht  mmt  wor. 
met  dikke  hoopen  in,  ooverweldighende  de  poort,  waer  door  de  wegh  den. 
tot  een  jammerlijk  moorden  der  burgeren  gebaent  wierdt.     Die  trouw-  EndeHol- 
loofheit  heeft  de  ontroerde  gemoederen  der  Hollanders  fbo  geweldigh  Unders,bier 
doen  ooverflaen,  dat  de  meefte  uyt  eyghen  beweegingh,  andere  weeder-  door  te- 
om,  of  door  de  beroerte  des  volks  gedreeven,  of  door  de  waepenen  der  woogben, 

naebueren ,  of  door  de  nootfaekelijkheit  hunner  koopmanfchap  geparft  de  u)lge~ 

fijnde,   de  uytgeweekene  ingenoomen,   en  alfbo  hunne  geneegenheit  Jef^"f 
waer  fè  heenen  wilden  ontdekt  hebben.     Want  Al  va  hadt  hier  geen  ka^  cJL,}^* 
fteelen  gebouw t,  vertrouwende  figh  op  d'eenvoudigheit  des  volks,  dat  te  \jteden, 
figh  tot  nogh  toe  meer  dan  alle  andere  in  ruft  gehouden  hadt,  om  nae- 
maels  fbo  veel  te  geweldigher  uyt  te  barften.    Daerenbooven  hadt  hy 
nogh  een  gedeelte  der  Spanjaerden  daer  uyt  gelight,  om  Uitrecht  door 
den  ooverlaft  enfchendighe  moetwil  der  fbldaeten  te  ftraffen,  om  dat  die 
ftadt,  fteunende  op  het  voorreght  haerer  Geeftelijkheit,  het  inwillighen 

der  geèyfèhte  fchattinghen  vry  heftigh  teegen  geftaen  hadt:  en  't  volk,  dat 
binnen  Rotterdam  in  befèttingh  geleght  was,  hadt  Alva,  op  d'eerfte  tij- 
dinghen  der  beroerten,  door  een  feer  ydele  vreefe,  om  niet  aldaer  belee- 
ghert  te  worden,  daer  uyt  gelight.     Op  deefe  ftadt  in  Hollandt  volghde 

Vlif- 
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Vlifiinghen,  welkers  inwoonders  't  aenfehouwen  van  een  kafteel,  dat  al- 
daer  begonnen  was  te  bouwen,  beneffens  d'aenkoomende  befèttinghhadt 
gaende  gemaekt;  en  hebbende  den  Savoyaert  Pacieco,  'sHartoghen  aller- 
ervaerenften  Krijghsbouwmeefter,  ter  galghe  gebraght,  vervoeghen  fè 
figh  met  de  gemeene  faeke.  Daer  nae  hebben  ook  andere  fteeden  in  Zee- 
landt  den  Spanjaerden  buyten  geflooten,  meenighten  hen  uyt  de  rijken 
Vrankrijk  en  Engelandt  daegelijx  meer  en  meer  ter  hulpe  toevloeyende, 
met  hoope,  dat  hen  door  deefe  veranderingh  een  ongebonde  vryheit  te 
wachten  ftont.  Willem,  Graef  van  den  Berghe,  die  Oranjes  fiifter  ten 
huwelijk  hadt,  en  op  den  luyfter  van  dien  naem,  meer  dan  op  fijne  ey- 
gene  krachten ,  ftennde,  valt  in  Gelderlandt  en  Ooveryflèl;  Needer- 
worm  ter,  en  korts  daer  aen  Schouwenburgh ,  in  Vrieflandt,  die  in  fter- 

ke  en  aenfienelijke  'fteeden  ingelaeten  wierden ,  met  de  grootfte  toege- 
neegenheit  der  ingefetenen.  De  tijdingh  dier  beroerten  en  opftant  der 
volken  gaf  Oranje  niet  al  te  groot  een  vernoeghen,klaeghende,datmen 
hem ,  door  foo  geringh  een  toeval,  gewightigher  aenflaeghen  hadt  afgefhee- 
den ,  en  het  de  00  vereenftemmingh  der  Landtfchappen  nogh  aen  rijpheit 
ontbrak.  Dit  lichaem,  dat  tot  nogh  toe  ongefchikt  was,  hebben  eenighe 
uyt  den  Hóllandtfchen  aedel  en  de  afgeibndene  der  voornaemfte  fteeden, 
die  tot  Dordreght  figh  vergaederden,  de  eerfte  gedaente  van  een  Repu- 
blijk  gegceven.  Derwaerts  hadt  Oranje  ook  de  fijne  gefönden,  dien  de 
Staeten  van  Hollandt,  hoewel  afweefigh,  tot  hunnen  Stadthouder,  als 
wien  het  Stadthouderfchap  van  den  Vorft  gegeeven,  dogh  naerreght- 
maetigh  gebruyk  des  Landts  nogh  niet  afgenoomen  was,  en  te  gelijk 
tot  hunnen  Veltheer,  teegen  de  dwingelandy  van  Alva,  verklaert  heb- 

ben. Heftigh  ondertufichen  gingh  het  ftrijden  aen  te  waeter  en  te  lande : 
In  flaeghen  te  lande  oovertrof  de  Spanjaert  ditongeoeffent  en  ongereegelt 
volk ,  te  waeter  fchoot  hy  te  kort  by  hen  die  ter  fee  gebooren  fcheenen. 
Treffelijke  ooverwinninghen  der  Zeeuwen  deeden  in  deefèn  deele  fbnder- 
linghen  dien  ft,  en  onderfchraeghden  de  gemeene  behoeften  door  den  rij- 

ken buyt,  dien  fe  ter  fee  verooverden.  En  veel  light  heeft  den  Hartogh 
van  Medina  Celi,  nu  voor  langh  tot  naefaet  van  Alva  gefchikt,  als  een 
Heer  van  fbetelijker  imborft,tot  verfbeningh der Landtfaeten, fijne  vloot, 
waer  meede  hy  uyt  Spanjen  ooverquam  vermeeftert,  en  hy  fèlfs  ter  naeu- 

wer noot  ontkoomen  fijnde, de  I.andrvooghdy  gewcyghert,  om  niet,  in 
fbo  bijfter  eene  verwerringh,  en  hacchelijken  ftant  der  faeken,  figh  in  de 
fèhult  van  eens  anders  oneere  te  menghen.  Alva  echter  was  door  geene 
gevaeren  te  vermurwen ,  nogh  tot  het  erkennen  voor  vyanden ,  teegen 

wien  men'treght  der  waepenen  gebruykt,te  brenghen:  dan  waer  hy  eeni- 
gher  meefter  wierdt,  deede  hyoover  hen,  als  oover  weêrfpannighe,  en 
fchuldighe  aen  Majefteytfchennis,  vonnis  ftrijken.  Hier  uyt  ontftont 
wraekfucht,  en  by  de  teegenpartye  de  felfde  wreetheit  omtrent  de  gevan- 
ghene,  fbnder  eenigh  onderfcheit>  tot  dat  eyndelijk  eene  ondemnghe 
noodtfaekelijkheit,  die,  gelijk  fe  eertijdts  de  vyandtlijke  volken,  nu  ook 
hen  geleert  heeft,  figh  van  alle  bloedt,  waer  aen  de  kans  des  oorlooghs 

of  de  feeghe  niet  gebonden  was,  t/onthouden:  't  wiflêlen  der  gevanghe- 
nen te  lande  dus  ingevoert  fijnde,  hebben  de  Naflaufche,  door  geen  Gjfs- 

genaede  te  gecven,'tmeefterfchap  ter  fee  behouden.  Tijdt  om  figh  t/hun- 
ner verfterkingh  te  vereenighen  wierdt  dien  van  Hollandt  en  Zeelandt 

gegeeven,  terwijl  Alva,  hen  voorby  gaende ,  en  daerenbooven  een  ge- 

deelte der  befettingh.cn  gelight  hebbende,  't  belegh  van  Berghen  in  He- 
negouwen, welke  ftadt  Luidewijk  van  Naflau  door  ooverraflingh  hadt 

ingenoomen,aendrongh,dight  waer  omtrent  de  Spanjaerts  Valenchienne, 
dat 
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dat  met  eenen  verlooren  was,  by  behulp  van  'tkafteel  weeder  veroovert    1571. 
hadden.     Uyt  Vrankrijk  quam,   tot  ontfèt  Van  Nafiau,    die  Berghen  AenNajfau. 

verdaedighde,  een  hulptroep  van  vijf  hondert  ruyters,  en  «vijf  duyfent  wordt  huift 

knechten,  fonder  dat  het  Karel  verhinderde,  't  welk  tot  bewijs  van  een  *P  W»fe 

heymehjk  verbondt  genoomen  wierdt:  en  van  gelijken  was  Oranje  met  "A  gefin- 

een  leegher,  fterker  dan  in  de  voorgaende  toeruftingh ,  uy t  Duy tfchlandt   en' 
ook  in  aentoght.     't  Is  geloofelijk  dat  den  oorlogh  van  alle  kanten,  tot  °t»e£elffe 

groote  fchrik,  hadt  konnen  gevoert  worden ,  indien  niet  de  Spanjaerts , 'V'^ 
verftendight  van  het  trekken  der  Francoifèn,  hen,  niet  wel  op  hun  hoe-  van  0ran:e 
de,  uyt  onvoorfiene  laeghen  onderfchept  en  geflaeghen  hadden.     Selfs  upDuytfch- 
hunnen  ooverften  Jenlis,  en  andere  eedelen,  vielen  in  handen  hunner  landt  in 

vyandenj  voor  welker  verloffinghe  Koningh  Karel  door  fijnen  gefant  aentoght. 

fterk  aenhoudende,  de  laetfte  handelingh  van  't  gefineede  treurfpel  heeft 
voltrokken.  Want  lchielijkdaerop  wierdt  Oranje  door  den  flagh  vaneene  .  De  sPan~ 

ylèfijketijdinghederFranfche  bedriegeryen  getroffen,  en  verwittight  van  ̂ rj ow" de  gevangenis  des  Koninghs  van  Navarre  en  des  Prinfën  van  Condé :  dat  en  vJEen 
eerft  door  het  bloedt  van  Coligny  de  maght  der  party  van  Guife  veree-  de  Iraneoï- 

night  was,  't  verbondt  te  vooren  met  hen  gemaekt  daer  door  beveftight:  [en  ̂  die  niet 
dat  voorts  door  't  geheele  rijk  de  moordt,  aen  lbo  veel  duy  lenden  ge-  wel  o  f  hun 
pleeght,  was  vrygeftelt,  en  den  haet  des  woedenden  graeuws  gewaepen-  hatdt  wae- 

derhandt  op  alle  die  van  den  gehaeten  godtsdienft  t/effens  was  uytgebar-  Ten' 
ften:  hy  befefte,  dat  dit  het  ooghwit  was  geweell  des  vreedes,  dat  hier 

op  die  bloedighe  bruyloft,  hier  op  alle  die  bedriegelijke  aenlokfelen,  en      0un- 
ooklèlfsdebondtgenootfchap,  met  hem  opgereght,  was  uytgekoomen.  fijn  leegher 
Derhalven  dus  van  by  nae  fijne  eenighe  hoop  verfteeken  lijnde, en  dewijl  afgedankt 
de  Koningh  van  Vrankrijk  de  beloofde  betaelinghe  vuui  eenight  fijner  hebbende , 

troepen  introk,  en,  figh  door  lbodaenigh  een  uytkoomft  fijner  raedtllae-  r9fl  nat 

ghen  genoegh  by  Pliilips  gefuyvert  hebbende,  de  vriendtlchap  vernieuw-  Hollandt' 

de,  vondthy  figh  genootfaekt  fijn  leegher  af  te  danken,  en  is,  nae  dat    BeJihè" 

hy  ter  naeuwer  noodt  de  muytery  hadt  konnen  ontwijken,  't  gheen  nogh  w" 

't  ooverighe  fijnes  geluks  was ,  nae  Hollandt  gerey  ft  j  om ,  naerdien  al  't  gheen  ve"^ee' 
hy  by  der  handt  genoomen  hadt  lbo  quaelijk  was  uy tgevallen ,  figh  te  die-    Aiva 
nenvan  alle geleegenheeden, die  hem  buyten  hoop  van  lèlfs  waeren  voor-  bruyhttee- 
gekoomen.     Hier  op  is  gevolght  het  oovergeeven  van  Berghen :  en  ge-  gen  Ueche- 

bruykte  den  Spanjaert  't  reght  van  ooverwinninghe  teegen  Mechelen  en  lenenande- 
anderefteeden,  die  Oranje,  inliet  doortrekken,  met  geldt  of  lijftoght  nfietim 

onderfteimt  hadden.   Hier  door  verbaeftheit  figh  allefints  verlpreydende,  treS),tVttn 

en  de  vreele  voortllaende,  worden  de  fteeden,  die  wy  gelêght  hebben  nt"i";m~ 
dat  in  Vrieflandt  of  omtrent  den  Ylïèl  waeren  ingenoomen,  plotlèlijk,     K  ' 
niet  fonder  bloohartigheit  der  Ooverften,  van  hunne  belèttelinghen  ver-  doordtNaf 
laeten.  Ook  heeft:  Don  Freder ijk, loon  van  Alva,Zutphen  ingenoomen,  faufchenin 

terwijl 't  op 't  oovergeeven  ftont,  alwaer  nae  ylTèlijk  pijnighen,  nae 't  Vriejlandt, 
pleeghen  eener  gruwel  van  vrouw- en  maeghden-lchennis,  't  verwoede  en  omtrent 
moorden  der  fteedelinghen  aenvingh,  londer  jaeren  te  verlchoonen,  Ion-  denrfftljn- 
der  kunne  aen  te  fien.    Daer  aen  wordt  Naerden,  een  ftadt  in  Hollandt,  Se""omen, 

met  gelijke  wreetheit  verwoeft,  en  de  mueren  gefleght,  ten  aelouden  ™teenver* voorbeelde  van  wraek.     Dit  onmenlcheHjk  woeden,  den  Spanjaerden 
ook  in  andere  oorloghen  niet  ongewoon,  lbude  hen,  lbo  fy  waenden,  J^den 
yoortaen  dienen,  om  eenen  korten  wegh    ter  feege  te  baenen,  daer  Alv^fitn 
in  teegendeel  de  menlèhen  door  geene  andere  faek  lbo  krachtigh  konnen  ind'oover- 
gewent  worden  figh  te  laeten  ooverwinnen ,  dan  door  goedertierenheit.  tponne  fiee- 
In  andere  fteeden  wierden  de  gemoederen  dapper  gefterkt,  en  groeyde  de  den  zuu 

moedt  met  d'allerhooghfte  ftijflinnigheit  tot  teegenweer,  dewijl  fy,  alle  Ph™  e» 

F  trouwe  ***"*»>' 
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157  2.  trouwe  en  hoop  van  foen  uyt  fiende,  voor  fwaerder  onheylen  des  vree- 
des, dan  desoorloghs,  vreewen:  en  door  deefe  wanhoop  ook  wakker 

aengemoedight  en  vol  hoops,  hebben  fe,  hunne  harten  faemenknoo- 
pende,  manliaftigh  ten  gemeenen  nutte  beraedtflaeght,  en  niet  een  eeni- 

ghe  fladt  is 'er  naederhandtoovergegeeven,  die  niet  alvoorens  't  uyterfte befuert  hadt.  Ik  oordeele  het  niet  ongevoeglijk,  alle  de  deelen  van  de 
nieuw  opdaegende  Republijk  gelijkelijk  in  orde  te  verhaelen ,  aen^efien 
ten  dien  tijde  fijn  geleght  de  beginfelen  eenes  oorloghs  en  eener  vrvheit, 
welke  thoen  geen  fterfèlijk  menich  iigh  kon  inbeelden,  dat  fbolangh 

Befchrij-  eenen  tijdt  foude  geduert  hebben.  Alleen  die  van  Hollandt  en  Zeelandt 
ringh  der  hadden  volhardt  in  de  waepenen:  deelèr  volken  geleegenheit,  beneffens 
Vereentghde  hunne  oude  en  nieuwe  benaeminghen  fal  ik  uytleggen,  op  dat  die  voorts 
Landt-  door  >t  geheeie  werk  konnen  verftaen  worden.  In  aeloude  tijden  is  het 

eylandt  der  Batavieren  fèer  beroemt  geweeft,  fijnde  geleeghen  midden 
tuflchen  Hooghduytflandt  en  Vrankrijk,  en  ten  deefèn  aenfien  fèer  be- 
quaem  om  eenen  oorlogh  fleepende  te  houden,  en  dien  elders  oover  te 

brenghen.  d'Inwoonders  hebben  hunnen  naem  en  oorfprongh  van  de 
Katten.  Gedu erende  de  Roomfche  bondtgenootfchap  fijn  fè,  uytgenoo- 

men  't  lichten  van  krijgsvolk,  dat  hen  toeftont,  in  hun  reght  en  vryheit 
ongekreukt  gebleeven ;  onder  de  maght  der  hulptroepen  waeren  fè  in  wel 
te  peerdt  te  fitten ,  in  fneedigh  fwemmen ,  in  trouwe  en  dapperheit  de 
treffelijkfte  van  eere  en  aenfien:  en  met  min  vermaert  door  dien  oorlogh, 
waer  in  fè,  omtrent  het  begin  der  heerfchappye  van  Keyfer  Vefpafiaen, 
onder  het  beleit  van  Claudius  Civilis,  den  Gaulen  tot  handthaevingh 
hunner  vryheit  hebben  opgewekt.  Naer  welke  tijden,  nu  de  Franken,  nu 
dessen,  «i  «^iiüclijk  ook  de  Engelfche  figh  in  deefè  geweften  hebben 

needergefet.  Daerfijn'er,  dic'cr  de  Slavoniers  en  de  Varnen  by voeghen. Dit  eylandt  is  om  vanghen  door  den  Rliijn ,  die  in  de  \Vael  en  in  eenen  arm , 
genoemt  naehaeren  naem,  verdeelt  is, en  door  twee  voornaeme  gaeten  in 
den  Ocean  loopt.  Dat  ter  reghter  fijde  hadt  fijnen  uytgangh  niet  verre 
van  Leyden,  fijnde  eertijts  ook  fèer  engh  geweeft,  dogh  naederhant, 
door  gewei t  van  ftorm,  met  faevel  geflopt  fijnde ,  heeft  het  waeter  fijnen 
keer  in  de  Lek  genoomen.  De  Wael,  tot  den  linker  uytgangh  toe  met 
de  Maefè  vermenght,  was  tuflchen  oevers  beflooten.  Heedendaeghs, 
fonder  fbo  verre  tekoomen,  tuflchen  verfcheyde  waerden  heen  geftort 
fijnde,  heeft  fè,  vermits  de  veel voudighe  hooghe  vloeden  en  inbreuken, 
de  gedaente  van  een  fèe  genoomen.  Den  derden  uytgangh  van  den 
Rhijn,  die  van  de  reghter  af  verder  nae  het  Noorden  loopt,  heeft  Dru- 
fus  geoopent.  Want  deefè  rivier,  door  arbeidt  der  krijgslieden  tot  in 

d'Yfel  afgeleidt  fijnde:  van  daer  figh  ftortende  in  die  meyren,  door  wel- 
ke de  twee  Vriefche  volken  van  den  anderen  gelcheyden  wierden,  en  by 

't  eylandt  't  Vlie  enger  geworden  fijnde,  hadt  fè,  aldaer  den  fèlven  naem 
aengenoomen  hebbende,  haeren  uytgangh  in  den  Ocean.  Voorts  is  ook 
declè  gedaente  der  plaetfèn  dermaete  verandert,  dat  niet  de  rivier  fchijnt 
in  lèe  te  loopen ,  maer  in  teegendeel ,  de  fèe  door  de  landen  heengebroo- 
ken,  en,  figh  eerft  door  een  naeuwen  hals  indringende,  vervolghens  in 

de  wijtte  van  een  groote  en  ruyme  golf  uyt  te  breyden.  't  Beginfèl  dan 
des  landts  der  Batavieren ,  dat  voor  een  gedeelte  fijnen  ouden  naem  be- 

houdt, wordt  onder  Gelderlandtgereekent,  welkers  gebiedt,  ten  breedt- 

ften  uytgeftrek,  bynae  bepaelt  is  tuflchen  de  ftroomen  d'Yfèl  en  de 
Maelè.  Dicht  hier  aen  is  Ooveryfel ,  fbo  genoemt  van  haere  gelegen- 

heit,  hebbende  op  fijde  de  groote  Vriefen,  die  figh  tot  d'Eems  uytftrek- 
ken ,  en  op  den  rugh  andere  Hooghduytfche  volken.     Maer  Brabandt 

ftrekt 
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ftrekt  figh  een  langhe  ftreek  uyt  langhs  de  Maefe.  Beneeden  Gelderlandt ,     1 57  2  • 
al  wacr  't  de  Velu  we  genoemt  wordt,  is  Uitreght,  met  eenighe  naebue- 
righe  fteeden,  waer  de  Bifïchoppen  heerfchappy  voerden, en  onder  deefè 
ook  Ooverylïél  reekenden :  welke  Keyfer  Karel  allereerft  aen  fijne  lan- 

den heeft  verknoght.     Hier  aen  nu  grenft  Hollandt,  dat  fèer  volkrijk,  en 
met  fteeden  en  dorpen  dicht  belet  is,  door  twee  hoeken  figh  tot  aen  de 
Wael,  enden  boelèm,  dien  wy  reets  genoemt  hebben,  uytïtrekt,  en, 
de  waeteren  ten  weederfijden  allengskens  meer  en  meer  afneemende,  een 
langh  uytgeftrekte  kuft  teegen  den  Ocean  ftelt:  welkers  Noordergeweft, 
eertijdts  een  gedeelte  der  Vrielèn,  deels  door  waepenen,  deels  door  ver- 

bonden, met  Hollandt  vereenight  lijnde,  om  dat  het  nae  't  Wellen  tee- 
gen de  volken  van  oover  't  Vlie  leght,  den  naem  van  Weftvrieflandt  be- 

houden heeft,     't  Geheel  begrip  van  Hollaudt,  met  veele  armen  der 
ftroomen,  meyren  en  gegraeve  grachten  doorfheeden  fijnde,  is  weelde- 

righer  in  wey- dan  kooren-landen :  geen  volk  terweerelt  is 'er,  wien  de 
ftroomen  en  de  fee  lbo  treffelijk  een  geleegenheit  ter  vilïcheryc  en  fèe- 
vaertgeeven.     Zeelandt,  dat  dicht  hier  aen  paelt,  geheel  in  eylanden 
verfbreyt  lijnde,  is  omvanghen  door  de  uytganghen  der  Maelè  en  Schel- 

de j  van  achteren  ook  gehecht  aen  Brabandt,  en  door  den  Hondt,  arm 
der  Schelde,  gefcheyden  van  de  Vlaeminghen,  die  by  uytheemfche  vol- 

ken verdient  hebben  hunnen  naem  geheel  Nederlandt  meede  te  deelen. 
Deefe  landtftreek,  figh  langhs  de  fee,  tot  aen  de  ftadt  Kalis,  geleeghen 
dight  aen  de  hoofden,  uytbreidende,  paelt  aen  dat  gedeelte  van  Neder- 

landt, 't  welk  thans  onder  de  heerfchappy  der  Franfchen  ftaet.  Eenigher 
giflinghe  is,  dat  de  Deenen,  eertijdts  inwoonders  van  Hnll.nndt  en  Zee- 

landt, hen  deefè  benaeminghen,  naer  die  van  hunne  taele,gegeeven  heb- 

ben -,  maer,  in  't  doorblaederen  der  oudtfte  gedenkfchriften,  bevindeik, 
dat  deefen  naem  allen  eylanden  gemeen  is,  en  geloof ,  dat  dien  eerften 
eertijdts  eyghen  is  geweefteen  kleyngheweft,  niet  verre  van  Leyden,naar 
door  ruygheboflcheni  want  dat  beteekent  de  klank  van  den  naem.     Dit 

is  lèeker,  dat  de  volken  uyt 't  Noorden,  die  hen  vaek  door  branden, 
moorden  en  rooven  te  geweldigh  plaeghden,  eygentlijk  de  oorfaek  fijn 
geweeft,die  hen  genootfaektefigh  ter  gemeener  behoudenis  te  beraeden, 
en  Prinfèn  te  verkiefen,of  aen  teneemen,op  de  naem  van  Graeven;  die 
eerft  de  majefteyt  der  Franfche  Koninghen,  daer  nae  der  Duytfche  Key- 
fèren,dermaeten  erkent  hebben, dat fè  geene  wetten  onderworpen  waeren. 
XJyt  wat  huys  die  eerfte  Prinfèn  fijn  af koomftigh  ge  weeft,  is,  gelijk  by 

nae  alle  oud  theeden,  onfèeker  :'t  ghem  een  gevoelen  echter,  dat  fè  uyt  Aquita- 
nien  gefbnden  fijn.  Maer  dat  fè  inboorlinghen  geweeft  fijn ,  die,  in  voortijden 
een  veel  naeuwer  bepaelt  gebiedt  beheerfchende,  in  die  plaetfè,  waer  af  de  be- 
naemingh  Hollandt  was  gedaelt,  allengskens  maghtigher  geworden  fijn, 

gebreektaengeenebewijfen.Doorerffenis  van  Vrouwen  is  men  totop'thuys 
van  Henegouwe,  Beyeren,  Borgonjen  en  Ooftenrijk  gedaelt}  uyt  wel-  Am^!rfff 
ker  ftamme  Koningh  Philips  de  tweede  de  eenendartighfte  in  orde  der  l"{r„iJ'vJ_' Graeven  gereekent  wordt.     Dogh  in  die  tijdt  ontftont  de  befwaertheit  ac)f(eïm 

des  oorloghs  en 's  Landts  ongeleegenheit  voornaementlijk  daer  uyt,  dat  feer dm ge- 
Amfterdam  in  Hollandt,  en  Middelburgh  in  Zeelandt, twee  lbo  bloeyen-  meenen toe- 
At  fteeden,  die  door  hun  eyghen  gewight  onverwrikkelijk  waeren,  en  legh  van 
oover  welke  Al  va,  diens  befondere  forghe  figh  daer  op  vefte,  fteêvoogh-  ««K*»*  m 

den,  onaffcheydehjk  aen  fijn  belangh,  geftelt,en  befettinghen  daer  in  ge-  z"  M  f' 
leght  hadt ,  figh  van  de  gemeene  faek  nogh  hielden  afgeföndert.  Hier  teeghen  ,  J  *3iT 
wierdt  Hollandt  dapper  gefterkt  door  de  vereenigingh  van  den  Bomme-,^ffJI^ 
lerweerdt,  onder  't  gebiedt  van  Gelderlandt,  die  <bor  Maes  en  Wael  Uniu 

F  ij  om- 



44         HUGO  DE  GROOTS  TWEEDE  BOEK 

1572.    om  vanghen  is.     Tot  reddingh  deefer  faeken  was  niet  ibonoodigh,  dan 

Doord'aen-  d'aenkoomft  van  Oranje.  Dees,  doorfleepen  in  ftaetkunde,  heeft  alle  ver- 
koomft  van  warringhen  ontwart,  en  weeder  herftelt,  en  die  maght,   welke  ander- 

ounje       fints  gefchaepen  waer  van  kleynen  duer  te  flillen  fijn,  föo  door  invoeren 
worden  die  yan  gOC£}en  reeghcl,als  door  fijne  eygenefachtfinnigheit,die  hem,fèlfsby 
}alken  in    fijne  vyanden ,  ten  roem  ftrekte,  in  ltaet  gebraght.     Want  de  Graef  van 
orde  ve-     der  Mark,  die,  by  afweefèn  des  Prinfen,  het  Stadthouderichap  oover 
hraght.       Hollandt  bekleedc,  hadt  door  wreetheit  aen  Geeftelij ken,  en  allerhande 

föort  van  ongereeghelde  moetwil,  de  opdaeghende  vryheit  lcelijk  ge- 
brandtmerkt:  waer  toe  fijnen  aert,  ftraf  en  raeièndt  uyt  figh  felfs,  wierdt 
aengehitft:  door  de  Francoifèn ,  die,  gewent  tot  bloedt  en  ongebonden- 
heit,  deonheylen,  die  Ie  in  hun  Landt  ontvlught  waeren,  in  uytheem- 
fche  oorloghen  wilden  wrceken.     Om  decle  reeden,  en  naerdien  hy  niet 
geleert  hadt  te  gehoorfaemen ,  wierdt  hy  korts  daer  aen  door  laft  van 
Oranje  in  hechtenis  genoomen ,  en  befchuldight :  dat  men  tot  geen  lijf- 

Uy  befiiert  flraf  quam ,  verhinderde ]'t  gewright  dier  tijden.     Dan  Oranje,  fonder 
alles  met    den  naem  van  opper  vorft  te  gebmyken,  aenvaerdt  de  klem  dier  moo- 

ooverlegh     gennejt,  ftelde  figh  tot  het  vergeeven  der  eerampten,  tot  het  maeken 
derstaeten.  yan  piakkaeten s  tot  het  reegelen  des  krijgshandels  en  der  fee  faeken, 

handelende  van  by  naer  al  't  gheen  ten  dienfte  der  Republijk  kon  ftrek- 
ken  met  een  gekooren  raedt:  of,  viel'eryets  gewightighers  voor,  met 
de  vergaederingh  der  Staeten,  waer  in  hy  de  voorfittingh  hadt.     Het 
breeder  befchrijven  deefer  faemeningh   gaf,  booven  de  gedaente  van  een 

borgerlijke  regeeringh,  dit  voordeel,  dat 'er  veele  leeden  des  Landts 
eevendiep  in  't  ghemeen  belangh  der  bondtgenooten  wierden  in  gedom- 
pelt.     En  hoewel  op  dufclaehighe  faemeninghen  plaghten  van  oudts  al- 

By  de  fes  ieenlijk  de  Eedelen  met  de  fès  groote  Steeden  van  Hollandt,  Dordreght, 
grootestee-  j_jaerlemj  Delft,  Leyden,  Amfterdam  en  Goude  geroepen  te  worden : 

mmbet   ̂ es  nogntans  neer*c'er  ̂ e  Prms  nogn  twaelf  kleyne  Steeden  by  geroepen: beltitdet    buyten  twijfel  houdende,  dat  fe  hem  getrouw  fbudenfijn,  door  wiens 

faeken        toedoen  hen  't  reght  om  te  ftemmen  was  gegunt  geweeft.   Ook  was  't  niet 
wierden  ge-  buyten  reeden  te  gelooven,  dat  fe,  gewakkert  door  de  lekkerheit  der 
roepen,       regeeringhe,  de  gemeene  belaftinghen,  in  welker  beraemingh  fy  der  mae- 
roegbt  ty   te  gekent  wierden,  des  te  gewilligher  fbuden  draeghen.     De  naemen  en 
tiogb  twaelf  Q^c  derfelver  fijn  deefè:  in  't  Suy dergedeelte,  Rotterdam,  Gorinchem, 
kleyne.       Schiedam,  Schoonhoove;  en  op  't  Landt  van  Voorne,  den  Briel:  in 

't  Noordergedeelte,  Alkmaer,   Hoorn,   Enkhuyfèn,   en  aldaer  in  den 

"VVaeterighcnhoek,  die  Waeterlandt  genoemt  vi'ordtjEdam,  Monniken- 
dam, en,  niet  verre  van  daer,  Medenblik  en  Purmerendt.     In  plaetfè 

der  gew eekene  heeren  heeft  hy  andere  gekooren,  en  geftelt  in'tGereghts- 
hof  en  de  Reekenkaemer :  fijnde  een  groote  fchaerfheit  van  luiden,  die 
dufdaenighe  ampten  of  begeerden,  of  verdienden ,  aengefiende  meefte, 

't  fy  uyt  opweeghingh  van  eyghen  krachten ,  't  fy  hen  ook  den  bandt  des 
godtsdienfts,  te  naeuw  om  't  hart  lagh,  figh  in  dus  hacchclijke  verwarrin- 

ghen, en  waer  in  foo  weynigh  feekerheits  te  vinden  was,  niet  wilden 
in  alle  fae-  menghen.     Voorts,  om  niet,  buyten  fteun  van  alle  bondtgenootfehap, 

ken  dient    den  Jatter  van  lightvaerdighen  afval  op  figh  te  laeden,  diende  men  figh 
men  figh     in  alle  faeken  van  den  naem  van  Philips  teegen  de  beveclen  van  Philips. 

van  sKo-    >t  Qeb,-ak  hen  ook  aen  geen  voorbeeldt,  en  dat  onder  de  Spanjaerts  fèlve, 
mn&  "      _  die,  terwijl  Keyfer  Karcl  in  Duytfchlandt  was,  de  waepencn  teegen  fijne 
mj'/ico-     Stadthouders,  die  hen  door  onlijdelijkc  bcfwaerniflen  uytmergelden,  ge- 
ningbs  be-    noomen  hadden.     De  eerde,  die  met  diergelijke  onderneeminghen  het 

veelen.       link  des  godtsdienfts  hadden  vercenight,  waeren  de  Hooghduytlche  in  't 

Smal- 
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.Smalkaldifch  verbondt:  nae  welke  de  Grooten  in  Vrankrijk  door  veel    15-72. 
fchriften  hadden  beweert,  dat  de  mindere  moogenheeden  teegen  hunne 
fchuldigheonderdaenigheitnietlbndighen,  wanneer  fe,  lèlfs  in  weerwil 

van  den  Vorft,  de  goddelijke  wetten,  d'algemeene  reghten,  en  hetleeven 
der  onnoofele,  toen  't  noodigh  waere,  door  waepenen  verdaedighden. 
Dit  verlighte  den  Naflaulchen ,  datfê,  de  waepenen  teegen  Alva  genoo- 

men  hebbende,  en  naerdien  de  Koningh  buyten  's  Landts  was,  den  haet 
fijner  jeegenwoordigheit  ontgingen :  fwaerder  noodtlot  treifende  den  gee- 
nen,  die,  figh  beroemende  hun  leeven  voor  de  grootheit  hunner  Ko- 

ningen te   willen   opletten,  onderwijlen  geparft  wierden  vyandtlijke 

leeo-hers  teegen  hen  ter  been  te  brenghen,  en  hunne  ftandaerts  teegen  de    De  Room* 

haere  op  te  reghten.     Maer  de  Roomlche  pleghtigheeden  wierden  uyt  de  ƒ"<*<■  phgb- 
kerken  gebannen,  en  die  van  dat  gevoelen  waeren,  fwaerlijk  tot  eenighe  H"efden 

aenfienelijke  bedieninghen  gevoordert,niet  ter  oorfaeke  van  eenighe  wet;  ̂ ^"jj^ 
maer  alleen  uyt  voorfienighe  aghterdoght:  op  dat  niet  fy,  die  verbittert  &eiarm„t 
teegen  hen,  die  van  een  ftrijdigh  gevoelen  waeren,  op  grondigher  ver-    Die  de ef e 
trouwen  van  vergiffenis,  hun  belangh  van  de  gemeene  faeke  quaemen  af  toegedaen 
te  fbnderen.     In  't  algemeen  wierdt  voor  den  oopenbaeren  godtsdienft  ̂ «  >  be- 
aengenoomen,  die  te  Geneve  en  door  de  Palts  in  Duytfchlandt,  en  hier  fiwrlijk. 

en  daer  elders  wierdt  geleert:  met  dit  onderfcheit  noghtans,  dat  die  an-  m  a™ïxe- 
dere  landen,  waer  defelve  godtsdienft  wordt  geleert,  geen  verfchillende  ̂ ,f^3- 
dulden  willen:  voorgeevende,  dat  fteeden  en  magiftraeten  niet  alleen  der£ 
ren  dien  eynde  van  Godt  geordent  zijn,  om  lichaemen  en  goederen  van  Be  Geneef- 
alle  gewelt  en  ongelijk  te  bevrijden,  maer  om  hem,  der  wijfe  als  hy  felfs  ftbe  Godts- 
gevordert  heeft,  gemeenerhandt  te  dienen:  datveclc,  Ht>  deefe  plicht  dienft  wordt 
verwaerloofen,deftrafte,die  andere  door  godtloofheit  verdienden , oover  mt  alSe- 

figh  o-ehaelt  hebben.  Hier  te  lande  in  teegendeel  was 't  oordeel,  dat  men  meenaen~ 

met  alleen  geenerhande  hulpe  behoorde  te  weygheren :  maer  men  ver-  &emomen- 

foeyde  ook  uyt  figh  felfs  alle  wetten  raekende  den  godtsdienft  met  den  Sootl°ghta™ 

naem  van  Inquifitie  :  en  hieldt  men  derhalven  als  onfeylbaer,  dat 'er  nie-  ̂ J^ reae_ 
mandt  willens  dwaelt,  of  teegens  wille  gelooft ;  maer  dat  het  waere  gevoe-  \^nde  den~ 
len,  in  faeken  't  heyügh  geloof  belangende,  door  Godt  den  menfchelij-  Godtsdienft 
ken  gemoederen  wordt  ingeboefemt,  dat  hem  ook  geen  godtsdienft  aen-  met  den 

genaemwas,  die  niet  vrywilligh  voortquam:  dat  daerenteegen  d'ervaer-  nae m  van 
nis  leerde,  hoe  dwaelende  gevoelens  niet  lbo  feer  dóorgeweldtenmenfche-  Itulu'fltte 

lijke  heerfchappy,  als  door  verloop  van  tijden  worden  00 verwonnen.  J^~ Op  dit  voorgeeven  wierdt  niet  alleen  den  oopenbaeren  godtsdienft,  buy- 
ten  ftraffe,  weederwserdelijk  veracht:  maer  onderwijlen  naemen  ook,     \<ji , 

onder d'onheylen  van uy tgelaete vry heit, ongerijmde  engoddeloofè  reede-         . 

nen  dapperen  aenwas.    Ten  dien  tijde  wierden  's  Koninghs  heerlijkheien  nju)etctt  'm en  inkoomften,  de  rijkdommen  der  Geeftelijken  en  kloofteren;  en  daer-  inkoomftcn 
beneevens  ook  de  middelen  der  gener  die  figh  by  den  vyandt  ophielden ;  des  Ko- 

en de  goederen  ter  fee  genoomcn ,  ten  gemeene  nutte  aengewent.    Toen  ninghs  met 
fijn  lbo  veel  naemen  van  fchattinghen  oover  hoofden  en  befittinghen ,  mer  Ande~ 
toen  ook  die  befwaernifien  op  den  naem  van  beleeninghe  uytgevonden , re  mr(tm 

en  de  belaftinghen  op  waeren  dieterfleete  vertiert  wierden, aengeweclèn,  **"  Simee~ die  met  den  oorlogh  ongeloofelijk  moeften  vermeenighvuldighen.     Soo  aenoewent. 
geweldigh  diep  was  den  haet  der  dwingeland ye  ingekroopen,   fy  gae-  jgenr,:nr00 
ven  alles,  om  geenen  tienden  penningh  te  geeven.     Ook  wierdt 'er  een  veei  naemen 
nieuwe  vondt  bedaght,  om  op  fijn  vyandt  winft  te  doen:   want  by  ver-  van  fibat- 

koopingh  wierdt  toegelaeten  'toovervoeren  van  lijftoght  en  andere  koop-  tingbenuyt- 
manfchappen;  en  die  gewoonte,  foo  dienftigh  in 't  befonder  en  in 't  alge-  gevonden. 
meen,  duert  nogh;  fijnde  die  wel  meermaelen  verbooden,  dogh  echter  altoos  d^r lof§eIr 
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1573.    in fwangh  gebleeven.     Ook  betaelden  de  koopmanfchappen  yets  voor 
Geleygel-  het  geleyden  der  fcheepen ,  wanneer  die  van  oorloghe  de  koopvaerders 
den'  terièe  in  veylighe  haeven  braghten.     Deefe  orde  aldus  ingeftelt  fijnde, 
Men  blijft  bleef  men  ee  venwei  in  een  bijftere  fchaersheit  van  penninghen,  aengefien 

ti^ere'  '"  de  SPanJaert'  eeru"  van  dcfijdevaïiUitreght  en  Amfterdam,  en  dan  ook 
%aerfbeit  ̂ oor  Naerdcn  (want  dit  is  de  wegh  uyt  Gelderlandt)  invallen  op  den 

ranpennin-  Hollandtfèhcn  boodem  deede.     't  Meerder  bedrijf  des  oorloghs  wierdt 
ghen.         door  den  burgher,  niet  door  uytheemfche  en  geworve  troepen,  waerge- 

noomen.     En  diervoeghe  oorloghende  konden  naeulijx  de  leevens  mid- 

De  bondt-  delen  toereyken.  Weynigh  verftonden  figh  de  gemeene  foldaeten  op  ftip- 
genooten      pe  gehoorfaemheit,  de  ooverflen  op  kunften  van  gebieden.    Huneenigh 
en  de  span-  jieyj  waSj  ̂ ^  fQO  wej  £Q  Vyanden,  ajs  fy,  in  't  bemaghtighen  van  ftee- 
ira»  onbe-  den  eeven  onbedreeven  waeren.     Hier  uyt  dan  ontflonden  langhe  belee- 

dreevenm    geringhen,  en  't  uyterfte  gewelt,  den  vyandt  uyt  te  hongeren,  hebbende 
'tbemagb-   door  meenighen  neederlaegh,  en  door  weederfijdigh  bloetvergieten  den 
üghen  van  oorlogh  tot  een  kunft  gemaekt.  't  Is  een  groove  mifïlagh  van  Al  va  geweeft , 
fieeden.       dat  hy  niet  van  eerflen  aen  terftont  inZeelandt  viel,  geduerende  de  wan- 

Muflagh  orde,  en  terwijl 'ter  allefints  nogh  haeveloos  uytfagh;  doghhy,  niet  af- 
van  Alva.    gereght  op  waeterftrijden ,  hadt  een  afkeer  van  de  fee.   Seeven  maenden 

Haerlem  langh  bleef 't  leegher  der  Spanjaerden  om  Haerlem,  Stadtin  Hollandt,  han- 
geeftfigb     ghen,  fijnde  onderwijlen  meenigh  duyiènt  man,  door  waepenenen  vinni- 
oover  aen  de  ̂   koude  gefneuvelt.  Die  tijdt  heeft  de  harten  en  den  ftact  der  iaeken  vaftge- 
wreetbett    g^  en  iloewej  je  beleegerde,  door  een  langhduerighe  benaeutheit ,  naer  den 
iMrdaT    neederlaegh  van  een  al  te  fpaede  hulpe^eyndelijk  in  de  verwoede  han- 

den hunner  vynnden  gevallen  fijn,  wordende  een  groot  gedeelte  verdron- 
ken of  gehanghen ,  bleek  het  echter,  datfè  konden  ooverwonnen  wor- 

den, die  foo  langhfaem  ooverwonnen  hadden }  en  't  gheen,  geduerende 
dien  flagh  der  verfTche  verfleegenheit,  den  loop  hunner  voorf  poet  ftuy- 

fpaZd'ë  te>  was  hun  eyghen  muytery,  ontftaen  by  manghel  van  wanbetaelingh } 
fiuyt  bunnen  een  eeuwigh  gebrek  aen  die  iijde,  onder  foo  maghtigh  een  Koningh.  De 
vmfpoct.     bittere  wreetheit  gepleeght  aen  die  van  Haerlem  ontftak  in  de  andere  lee- 

Welhrge-  dendesLandts  eennieuwe  halfterrigheit,enAlkmaer,een  ftadtinNoordt- 

welt  en  in-  hollandt',  is  de  eerfle  geweeft,  die,  door  een  onverwinnelijke  teegen- 
druk.Alkz   weer,  't  gewelt  en  den  aen  val  der  Spanjaerden  gebrooken  heeft:  onder- 

war w/i    wijlen  gebeurden 't,  dat  figh  andere  vertrooftinghen  derelende  opdee- 
geftujtt        den,  fijnde  Geertruydenbergh,  een  ftadt  in  Hollandt  aen  den  Brabandt- 
heeft.         fchen  boodem  greinende,  door  den  Nafïaufchen  ooverrompelt,  en  Boflu 
De  Najfau-  fejfS)  met  fijn  v]0ot,  gevanghen,  terwijl  hy  op  de  Zuy derfee,  en  in  de 

GeemT™  landen  van  Weftvrieflandt,  ten  oorlogh  inftorte.    De  Spanjaerts  hadden 
denlelgbin.  net  Ammiraelsfchip  van  die  vloot  den  naem  van Inquifitie  gegeeven,den 

En  Boffu '  Bondtgenooten  hier  door  oovermoedigh  de  oorfaek  van  den  oorlogh  ver- felfs,met    wijtende.     Den  Hartogh  van  Alva  nu ,  aengefien  hy,  niet  foo  feer  be- 
fijn  vloot ,    kommert  voor  fijnen  ouderdom ,  als  wel  voor  de  achtbaerheit  {\jnes  naems , 
gevangben.  voor  langh  ontflagh  van  dienft  verföght  hadt,  wordt  eyndelijk  door  den 

Alva,  tvordt  Koningh  op  ontbooden-,  wel  fiende,  dat,  door  't  onmaetigh  een  fcherp- 
metfijnfoon  heit,  de  faeken  flechten  voortgangh  naemen>  en  den  haet,  dien  't  volk 
te  rugb  ont-  teegen  hem  hadt  ingefooghen  ,  wat  andere  konften  hy  ook  in  't  werk 
booden.       moght  ftellen ,  geen  gefchikter  uytflagh  kon  doen  hoopen :  gelijk  hy  ook 

geen  gehoor  kreegh,  toen  hy  fijnen  f  bon,  deelachtigh  foo  wel  aen  den 
haet,  als  daeden  lijnes  Vaeders>  geerne  naefaet  in  de  Landtvooghdy  ge- 

fien  hadt.  Weynigh  meer  dan  fes  jaeren  hadt  hy  't  opperbewint  gevoert : 
zijnen    hy  was  gewoon  figh  te  beroemen ,  dat  hy  in  die  tijdt  achttien  duyfènt 

wreeden     menfehen  door  beuls  handen  hadt  doen  ombrenghen.     Sijne  handelin- 

b  J  ghen, 
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ghen,  voornaementlijk  die  van  de  tiende  penningh,  darde  de  Koningh    1774. 
oopentlijk  nogh  prijfert,  nogh  vernietighen :  hy  fèlfs  is  te  hoof  in  goeden 
ftaet  en  achtenis  gebleeven :  tot  dat  hy  nae  eenigher  jaeren  verloop,  met 

fijnen  fbon,  die  een  eedele  Juffer  t'fijnen  wille  bekoort  hadt,  in  heghte- 
nis  geftelt  wierdt,  en  niet  eer  ontflaeghen,  voor  dat  den  oorlogh  teegen 
Portugael  den  Koningh  nootfaekte  fïgh  van  hem ,  als  van  een  ervaeren 

Opperhooft,  te  dienen.     In  fijne  plaets  wierdt  tot  Opperlandtvooght      '«fif»* 

oover  Nederlandt  gefbnden  Don  Louis  Zuninga  de  Requefèns,  om  de  P*eti«smt 
verwijderde,  door  allerley  behendighe  konflenaeryen ,  en  door  breeder  de  Reque_ 
hoop  van  vergiffenis  fchoot  vierdende,  te  verftrikken,  fijnde  mildaedi-  rm% 
gher  enbevallijker  van  aentael,dan  den  gevvoonen  aerdt  der  Spanjaerden, 
maer  moght  by  Alva  in  ervaerenheit  niet  haelen ;  hoewel  hy  noghtans 
van  oorloghsroem  geenfints  ontbloot  was:  gemerkt  hy  niet  alleen  een 
groot  gedeelte  dier  doorlughte  fèeghe  in  de  Levant  hadt  veroovert,  maer 

ook  boovendien  met  d'aghtbaerheit  van  't  onderbrenghen  van  Granaten, 
als  het  d'Inquifitien  naeulijx  dulden  wilde,  blaeken  moght,  gebrandt- 
merkt  echter  met  de  fchandtvlek  van  gefchonde  trouw,  omtrent  de  fijne 

en  fijne  vyanden.     't  Eerft,  dat  hem,  om  de  gunft  der  Nederlanders  te    Hy  neemt 
winnen,  goedt  gedaght  heeft,   is  geweeft  het  weghneemen  van  Alvas  Alvas  prael- 
praelbeeldt.     Op  dees  tijdt  heeft  figh  Middelburgh,  nae  een  langdueri-  beeldt  wegb. 
ghen  hongher,  die  noghtans  den  beleegeraers  weynigh  min  dan  den  be-      Middel- 
leegerden  hadt  uytgepijnight,  en  nae  de  vloot  der  Spanjaerden,  door  ̂ "gb  &eefl 
heevighe  flaeghen,  was  vermeeftert,  aen  de  Zeeuwen  oovergegeeven,-^ "  °onr 
en  het  bij  fier  verloop,  der  gemeene  middelen  herftelt.    In  teegendeel  Zeeuwen 
wordt  Luidewijk  van  Naflau,  met  de  troepen,  die  hy  fijnen  broeder  toe-       . .    ... 
braght,  om  den  vyandt  uyt  Hollandt  af  te  trekken,  dight  by  Nieumee-  yan  Na^ 
ghen,  geflaeghen,  door  ongebondenheit  der  fbldaeten,  die,  wanneer  de  enfijn  broe- 
vyandt ,  met  den  deeghen  in  de  vuy ft ,  op  hen  aendrongh ,  hunnen  00 verften  der  Henriï& 
betaelingh  vorderden.     Dit  is  geweeft  het  eynde  mn  dien  Hooftman ,  met  chri- 
wiens  vernuft  en  dapperheit  onder  de  rormruchtighfte  geplaetft  fijn,  van Mel> 

fijnen  broeder  Hen  rik.  «»  Jaerenbooven  ook  van  Hartogh  Chriftoffel ,  '**P* 
's  Paltsgraeven  fbon.     Gelijke  plaegh  ,  waer  door  d'ooverwonnene  ge-  ven  j.00"' 
fneuvelt  fijn,  is,  nae  de  feeghe,  in  't  feeghbaer  leegher  oovergegaen,  al-  /S£^" waer  ook  fy  hebben  begonnen  hunne  bevelhebbers  te  verjaeghen,  en  om 

betaelingh  van  't  vergooten  bloet  te  roepen.     Die  verwoetheit  rekte  hae-  ̂ JJltT renwegh  reght  op  en  binnen  Antwerpen,  een  ftadt  in  Brabandt,  feer  roerïgh  tëe- 
gefeegent  in  gerufte  tijden:  gelijkerwijs  de  koopmanfehap,  en  de  daer  uyt  gen  hunne 
vloeyende  rijkdommen,  den  wenfeh  des  vreedes  fijn}  waer  d'oorlogh  een-  bevelheb- 
mael  alles  den  loflèn  toom  gegeeven  heeft,  is 'er  niet  veyligher  als  d'ar-  bers,parj[en 
moede.     Door  geweldtendreygementen  fijn  dien  van  Antwerpen  afge-  dten  vm 
dronghen  vier  hondert  duyfent  guldens,  by  ooghluykingh,  geloofde  men  ̂ S" 
van  Requefèns,  naerdien  hy  verbooden  hadt  figh  ter  weere  te  ftellen :  tien  d°"lnt dogh  kort  daer  aen  heeft  hy  een  algemeene  vergiffenis  beveftight,  als  wel  guldens  af, 
vernoeght,  dat  men,  op  hoedaenighe  wijfè  ook ,  afgeperft  hadt  fbo  veel  by  oogbluy- 
gelts,  als  hy  by  vryen  wille  nimmer  föude  verkreeghen  hebben.     Want  ki"gh  van 
terwijl  de  Staeten  dier  geweften  weygerden,  ten  waere  den  tienden  pen-  Rtq«tfau. 
ningh  by  plakkaet  wierdt  ingetrokken,   fchattinghe  tot  onderftant  des 
oorloghs  op  te  brenghen,  was  het,  door  halfterrigheit  des  Koninghs  of 
des  Landt  vooghts,  daer  op  uytgekoomen,  dat  fe  figh  van  't  een  en  't  ander 
verfteeken  vonden.     Dan  hoe  geweldigher  de  drift  der  Spanjaerden, 
booven  alle  andere  natiën,  tot  gewin  en  belooningh  druyft,  fbo  veel 
faenmerkelijker  fijn  hunne  muyteryen,  en  noghtans,  als  waere  het  by 
voorfienigheit,  fbnder  figh  buy ten  gebiede  te  worpen.  Dus  pleeghtmen, 

by 
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1 5-74.     by  heymelijk  verdragh  der  bevelhebberen ,  alle  moedtwil ,  felfs  tot  roof  en 
plunderingh,  't  gheen  onder  den  foldaet  belooningh,  onder 't  volk  noodt- 
faekelijkheit  genoemt  wordt.     En  niet  doenmaels  eerft,  maer  felfs  voor 

langhe  jaeren ,  in  andere  Spaenfche  oorloghen ,  fijn  die  kunften  uytgebar- 
Doorwel-  ften.     Deefen  ooverlaft  heeft  de  geneegenheit  en  fught  der  volken  tot 

kenoover-    Oranje  dapper  aengewakkert,  en  nogh,  dat,  op  de  korts  daer  aen  ge- 
laftdejugbt  vo]ghde  faemenkoomfte ,  de  punten  by  hem  geëyfcht  met  den  wenfch 
tolane   van  a^  ̂e  were^  oovereenquaemen.     Want  de  Heer  van  Sant  Aldeo-on- 

d°apper"ont-  ̂ e»  een  man>  w^ens  fchrander  breyn  en  geleertheit  hem  in  hooghen  aen- freken        fien,  en  by  den  Prinfè  in  groot  gefagh,  gebracht  hadden,  gevanghen 
wordt.        fijnde,  begon  men,  eerft  mondelingh ,  en  daer  nae  by  brieven ,  van  den 
IC7C.     paishandel  te  fpreeken;  waer  toe  niet  weynigh  bybraght  het  toedoen 

Aldegonde  ̂ es  Heeren  van  Champiegney,  die  met  Granvelle,  fijnen  broeder,  in 
■m  groot  ge-  huyflèlijk  ongenucht  was ,  en  teegen  hem  eenen  haet ,  hoedaenigh  eenen  on- 
fagb  by  den  der  bloedtvrienden  gevat  wordt,  opgenoomen  hadt.  Eyndelijk  fijn  de  Ge- 
Trinfe.       fanten  van  weederfijden  tot  Breedaa  by  een  gekoomen,  alwaer  de  Keyfèr 

Ge  fanten  den  Graef  van  Swartfenburgh ,  die  's  Pnnfen  iüfler  ten  wij  ve  hadt,  gefonden 
van  wee-    heeft,  om,   door  fijne  bemiddelingh,  partyen  te  vereenigh en.     Oranje, 
derftjdentot  en  die  onder  fijn  beflieringh  flonden,  hadden  deefè  berightspunten  ge- 
Bre e daa  op  geeven .  ̂at  fe  fonreght  van  hunne  vyanden  voor  weêrfpannelinghen, 
den  pan-    en  verjmaetiers  <-üan  Qodtsdienji ,  gefcholden  wierden-,  als  diefighver- feekert  hielden,  dat  fe  denplight ,  die  f  e  en  Gode,  en  den  Koningh  fchul- 

digh  waeren,  noyt  verfnymt  hadden-,  nogh  hen  oyt  in  den  Jinne  gekoomen 

was  ,  de  waepenen  teegen  den  Koningh  te  draeghen  -,  dat  d' eenighe  hin- 
derpael  des  vreedes  was ,  uytheemjche  heerfc happy :  indien  de  Spaenfche 
befettinghen  wierden  weghgefonden,  foudemenfigh  ,wat  den  Godtsdienft, 
en  alle  andere  faeken,  moght  betreffen,  met  het  oordeel  der  Algemeene 
Staeten  vernoeghen  laeten.     Tot  antwoordt  wierdt  gegeeven,  dat  fe  niet 

wel  de  e  den-,  die  't  verdaedighen  hunner  mifbedrijven  voor 't  leetweefen gehoor  en  hadden,  dat  nogbians  hen  vergiffenis  foude  gegeeven  worden, 
f 00  maer  de  verft  oor  der  s  van  den  Godtsaicn/f ,  kinnen  den  bepaelden  ttjdt, 
het  Landt  ruymden :  gemerkt  het  feer  onbiüik  was ,  foo  maghtigh  eenen 

Syfcbeyden  Xoningh  't  beraemen  van  orde  op  den  Godtsdienft  t  fijnen  welgevalle  te 
onvernn-    i}eneemerli  't  welk  de  geringhfte  Vorflen  in  'Duytfchlandt  figh  aenmae- 
ter  ja  *y    tlgi0^en      q)af  voorts  de  Koningh  in  al  het  ooverighe  hen  te  wille  fijn 
ondlripiilenf0ttd?i  indien  al  voor  en  de  ft  e  e  den,  floten,  gefchut  en  krijgsgereetfehap 

tragbtden    wet  de  Jcheepen  fijner  tJMajefteit  in  handen  ge  ft elt  wierden.    Smaekeloos 
Ruimeren-    waeren  deelë  voorwaerden ,  en  onlijdelijker  geoordeelt  dan  de  waepenen 
den  int      fèlvej  dies  veribght  men  beftant,  ten  eynde  om  geduerende  eenighe  jae- 
roonfetten  ren  vrve  oeffeningh  van  Godtsdienft,  en  een  fchorfingh  van  waepenen 

ran  den      plaets  te  geeven :  dit  felfs  heeft  men  met  konnen  verkrijghen ,  maer  Don 
oor  og)       loujSj  te  moedigh  op  eenighen  loop  fijner  faeken ,  fleepte  den  paishan- 

iooverrom-  ̂ el >  om  den  fluimerenden  in  't  voortfètten  des  oorloghs  middelerwijl 
pelen.         niet  geweldt  oover  den  hals  te  koomen.  Want  geduerende  die  tijdt ,  dat 

De  kg.     men  van  pais  handelde,  hadden  de  Spaenfche  waepenen  hunne  aenflae- 
timgbltjks    ghen  te  geweldigh  voortgefet:  die  hen  eenfdeels,door  fchielijke  verraf- 
troepen       lingh  welgelukten,  elders  door  wondere  moedt  en  ftantvaftigheit  geftuyt 

worden  m    kierden.     Gemerkt   de   koninghlijke   troepen,    die  in  Weftvrieflandt 
TaaI      waercn  gevallen,  door  de  boeren,  die  hen  mits  onkunde  der  weeghen 

Th    m    a^elints  betrapten,  wierden  neêrgehouwen.     Onder  deefè  gefchaepen- 

veflaegben.  ne^c  ducrde  'c  bclcgh  van  Leyden,  eenighe  tijdt  te  vooren  begonnen, 
Beleghvan  waer  door  alles  aen  't  waggelen  raekte,  fijnde  de  Spanjaerts  te  midden 
Leyden.       't  ingewandt  van  Hollandt  neêrgefèeten ,  fbnder  eenighe  genoeghfaeme 

krach- 
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kraghten  daer  teegen,  dan  alleen  in  de  goddelijke  hulpe,  en  eenen  on-    157H- 
verduwelijken  haet  op  die  trouwloofè  heerfchappy  ;   eenen  haet  foo  vin-     Wonder 

nigh  dit  pas,  dat 'er  een  matroos  is  gevonden,  die,  hebbende  eenen  Span-  voorbeeldt 
iaert  het  hart  uyt  den  lijve  gerukt,  de  tanden  daer  in  fette.     Derhalven  van  oover 

fijn  de  beleegerde,  nae  dat  fe  door  byfteren  jammer  van  fiekten,  oor\o- ^rooJ'n)ae[ 

ghe,  en  elenden  waeren  uytgeteert,  nae  dat  den  hongher  niets  op  hen  ?tk  p<" 
hadt  onverföght  gelaeten,  en  nae  dat  fè,  volghens  't  voorbeelt  van  Mutina, 
figh  van  't  verftendighen  dervooghelen  heen  en  weeder,  om  door  deefe 
tuüchenhandelingh  hunne  ftantvaftigheit  en  hoop  te  rekken ,  gedient  had- 

den, de  dijken  doorgefteeken,  de  fluyfen  geoopent ,  en  de  fèegol  ven  te  lande-  *>e  feebat* 

waerts  in  gejaeght  fijnde,doende  ook  een  vollemaens  fpringh  vloedt  de  waete- ren  lande~ 

ren,aengefètdoor'twaeyenvan  wonder gelèegende winden, geweldigh  op-  waerts™~ loopen,  eyndelijk  ontfet  geworden.     Daerenbooven  is  het  inftorten  van  \Lfowmfc 

de  wal  en  borftweer,  't  uyterfte  onheyl  der  fteeden,  toenmaels  hen  be-  \m  bglegb 
fbnder  gunftigh  geweeft,  geevende  den  vyandt  inbeeldingh  van  uytval,  van  leyden 

welke  hem  bedrooghen  en  verfchrikt  heeft,     't  Leegher  van  Leyden  af-  opgekookt. 
trekkende,  en  hunnen  Ooverften  Baldes  gevanghen  met  figh  fleepende,   Baldes  van 
ftrekt  haeren  wegh  op  Uitrecht,  ftadt  aen  hunne  iïjde,  diefè,  onder  het beftormë 

fchijn  van  muytery,  ter  plunderingh  gefchikt  hadden,  dan  fijn  in  het  be-  vanvmeght 
ftormen  afgeflaeghen.     Ook  heeft  de  Spanjaert  eenen  aenflagh  gemaekt,  W*w 
om  in  de  linkergedeelten  van  Hollandi,  bmghs  de  Maefè  en  de  Lek,  in  .  Despan- 
te  vallen,  hebbende  fteeden  aen  de  oevers  ingenoomen,  waer  onder  isi4m'  heb- 

geweeft  Oudewaeter,  vermaert  door  's  vyandts  wreetheit:  die  niet  eerder  bfn'le°0kj>p 

heeft  konnen  geftuyt  worden,  voor  hy  tot  aen  de  faemenvloeyingh  der  JeJ"g^g~ rivieren  by  het  dorp  krimpen  door  gedronghen  was.     In  deefèn  toeftant  v%  Hollandt 
der  faeken  beroemde  figh  Piedro  Meiendes,  een  Bifcayer,  ooverwinnaer  aenflagh 
van  Florida,  dogh  door  uytfteekende  trouwloofheit  omtrent  de  Fran-  gemaekt , 
$oiiën,  felfs  ook  by  de  fijne,  gefchandtvlekt,  dat  hy  den  Briel,  en  ande-  worit  9>»- 
re  haevenen ,  weederom  onder  gehoorfaemheit  des  Spanjaerts  brenghen  *'ï*»^* 
föude-,  feer  onwijflelijk  d'Amerikaenfche  faeken  met  de  Hollandtiche  ver--' ^"'t 
gelijkende:  en  de  vloot  nu  gereet  fijnde,  wierdt  een  gelantfchap  nae  En-  TutiroMe- 

gelandt  afgeveerdight,  om  't  loopen  langhs  de  kiiften,  en  't  haevenen  al-  iuLLj0nf' daer,  wen  hen  de  windt  derwaerts  dreef,  te  verföeken  en  te  verkrijghen.  ruÊmsh gelandt  afgeveerdight,  om  't  loopen  langhs  de  kiiften,  en  't  haevenen  al-  uulfffe' 

ö/>  ter 
Dogh  fchiehjke  befinettingh  eener  fiekte  heeft  het  fcheepsvolk  weghge-  fee  teegen  de 
noomen,  enden  bevelhebber  fèlfs,  deydelheit  fijner  belofte ondervon-  Bondtge- 
den  hebbende,  door  fchaemte ,  geloofde  men,  ofvreefè,  fijn  leeven  ge-  Moten. 
eyndight;  en  fijn  de  Spanjaerts,  fiende  hunne  ièheepen,  die  omtrent 
Antwerpen  gereet  laeghen ,  door  de  Hollanders  oovervallen  en  vermee- 
ftert,  en  vervolghens  dat  de  faeken  van  tijdt  tot  tijdt  van  weefèn  veran-  ■    u  '_ 
derden,  genoodtlaekt  geweeft,  hunnen  gedreyghden  fchrik  ter  fee  voor  dengenoodt- 
veele  jaeren  uyt  den  fin  te  fètten.     Naederhandt  is  het  leegher  van  Re-  faekt  hunne 

quefèns,  met  doorwaeden  en  fcheepen  gekoomen  op  't  Landt  van  Schou-  gedrejgb- 
wen,  Zeeuws  eylandt,  op  de  grensfcheydingh  van  Hollandt,  alfbo  ge-  d«»  J<hrik_ 
noemt  van  de  rivier,  die 'er  langhs  de  linker  fijde  heen  fpoelt,  niet  fbnder  ter  fee  vm 
twijfel  of  hen  ftoutheit  of  geluk  hier  meerder  gedient  hebbe;  immers  fy,  die  vede)aerp 
dit,  met  het  verdighten  van  wonderteekenen^  in  fchijn  der  oude  vertellin-  y.     ' e. e' 
ghen,  ophelderen,  geeven  voor,  datfè,  figh  in  fee  begeevende,  door  hemel-  yan  %££ 
fche  fakkelen  voor  hen  gaende,  fijn  geleidt  geworden.  Alhier  de  haeven  van  rem  dehae- 
Bommenee ,  pi  aets  die  met  weynigh  befèttingh ,  dogh  ooverkloeken  moede ,  yen  van 
verdaedight  wierdt, ftormenderhandt  ingenoomen  hebbende, is  Sierikfèe,  Bommente 
hooftftadt  des  eylandts,  nae  een  belegh  van  neeghen  maenden,  in  hun  vermeeflert 
gewelt  gevallen.     By  dit  ooverfwaer  onheyl,  om  dat  door  het  tufTchen  hebbende, 

invallen  des  vyandts  de  bondtgemeenfchap  der  twee  volken,  wierdt  be-  *"j?j  **" 

G  kom-     >ei  '"' 
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1576.    kommert,  fijnde  daerbeneevens  de  geldtmiddelen  en  kraghten  dapper 
Deiioüan-  afgefleeten,  voeghde  figh  een  tweede ,  dat  hen  geen  minder  bijfterheit 

der  sïn  bun-  veroorfaekte ,  dewijl  al  hun  omlïen  nae  hulpen  heul  by  de  naebuerighe 
ne  byfter-    Vorften  te  vergeefs  was,  't  fy  uyt  vreefe  voor  de  Spaenfche  moogenheit, 
beedetracb-  0f  om  jat  j^  voorbeelt  hen  mifhaeghde.     Want  de  Engelfche  Konin- 

oeefsnae'    &n*n '  nict  teegenftaende  men  naer  vertoonde,  hoe  fy  was  de  befchermfter heul  der      van  cen  felfck  Godtsdienft,  dat  fy  konde  een  onbedwongheh  heerfchappy 
Vorjien.       ter  fee  voeren,  en  een  Vorftinne  was  gefprooten  uyt  Hollandtfchen  bloe- 

de, weygherde  eenigh  verbondt  te  maeken,  of  ook  d'hooghe  Ooverig- 
heit  der  landen,  haer  andermaelen  opgedraeghen ,  te  aenveerden:  fom wij- 

len noghtans  verftrekte  fy  eenigh  geldt;  't  gheen  echter,  dikwils  fèer  on- 
Henrik,,  Ko-  tijdigh  weederom  gevoordert,  geen  minder  ongemak  veroorfaekte.  Hen- 

nïngbvM    rik,  Karels  broeder,  was  toenmaels  in'tbewint  van 't  Franfche  rijk,  die, 
Frankrijk*,  je  Spaenfche  liften  naer  waerheit  befèrïende,  en  oordeelende,dat  men 'er 

lül ,fc    met  geüi^e  behendigheit  teegen  aen  moeft  werken,  begunftighde  den 
handt  aen    genen  die  fyn  gewelt  pooghden  te  knotten;  fijn  onderftant  noghtans 

de  faeken    gefchiede  in  't  heymehjk,  door  de  fneedigheit  eener  vont 5  die,  van  de 
der  Hollan-  dubbelheit  der  ieeroovery  weynigh  verfchillende,niet  verfweeghen  dient. 
ders.  Men  was  dan  met  den  Koningh  ooverkoomen,  dat  de  Naflaufche  ontfan- 

ghers  binnen  Kalis,  ftadt  in  Vrankrijk,  't  verlof  om  op  de  naebuerighe 
ièe  te  vaeren  föuden  verkoopenj  invoeghe,  dat 'er  geen  volk  gevonden 
wierdt,  dat  niet  bereydt  was  om  ooverlaft  en  ongemakken  af  te  koopen: 

want  tot  nu  toe  hadden  de  Hollanders  al  't  gheen  of  nae  den  vyandt  wil- 
de voor  buyt  geëygent,  óf  elders  heen,  echter  opgebracht,  tot  onder^ 

fbek,  en,  om,   onder  een  vreemden  reghter,   niet  f  onder  merkelijke 

fchaede  en  achterftal,  figh  felven  te  fïiy veren.     t'Eenen  dekmantel  van 
reght  wierdt  voorgewent,  hoe  vaek  de  kooplieden  gewoon  waeren  ver* 

topdrae-  tjingi1  tot  afweeringh  van  gevaer  te  maeken,  waer  door  naementlijk  an- 
&Hn  "e~  dere,  op  befètten  loon,  d'onfèekere  uytkoomft  op  hunnen  hals  neemen. 
den  Raedt    ̂ n  ̂ ie  eenighe  fchattingh  waere  genoegh  geweeft  om  de  fwaereoorloghs- 
van  staete  koften  te  draeghen,  fbo  niet  het  fcheepsvolk,  dat  nae  tucht  of  wetten 

van  's  Ko-    weynigh  luyftert,  figh  tot  fijne  oude  ongebondenheit  en 't  bejaeghen  van 
tüngbsfijde,  eyghen  voordeel  op  den  roof  gekeert  hadt.     De  faeken  allefints  dus  rae- 
tiae  toover-  ddoos  en  buyten  hoop  ftaende,  verfcheen  een  onvoorfien  geluk, dat  den 
lijden  un    ̂ Qt  £jer  jfolfafafejcg  uvt  het  voetfant  heeft  opgebeurt,  wanneer  naemenr> 

hertlelt  de'  ̂J^>  door  het  fchielijk :  ooverhjden  van  Don  Louis  aen  de  peft,  't  bewint 
hoopeloofe    van  's  Koninghs  fijde  aen  den  Raedt  van  Staete  quam  te  vervallen.     Dat 
faeke.         dit  den  volken  aengenaem ,  en  fbo  om  hen ,  die  nogh  onder  gehoorfaem- 

Uopperus,  heit  ftonden,  daer  in  te  bewaeren,  als  om  d'afgeweekene  te  bevreedi- 
uytvricf-    ghen,  dienen  fbude,  hadt  Joachim  Hopperus,  uyt  Vrieflandt,  geoor- 
landt,  in     deelt,  wiens  achtbaerheit  in  Spanjen,  daer  hy  figh  toen  onthieldt,  dap- 

grootgefdgb  per  was  aengewafièn,  nae  dat  de  faeken,  by  hem  afgekeurt,  heel  ave- 

v     s?m~  rechts  uytgevallen  waeren,  fbo  dat  die  Nederlander  onder  de  Spanjaerts 
la        .     figh  den  naem  van  wijs  verworven  heeft.     Maer  niemant  onder  de  men- 
,°,ray?    fchenis'er  foo  wijs,  dien  de  fortuyn  niet  t'eenigher  tijdt  te  leur  ftelt.    Al 

leymelu'hde  ccn  w$  gleden  was  Oranje  doende  geweeft  met  de  gemoederen  der 
gemoederen  Brabanders, door  heymelijke  kunftenaeryen ,  t'fijner  gunfte  te  vlyen,  hen 
derEraban-  vertoonende,  dat  fijnen  wenfeh  in  geenen  deele  ftrekte  nae  't  gheen  hem 
ders  t'fijner  eenigh  befönder  voordeel  geeven  konde.     Dogh  fy  felfs  begonden  uyt 
gunfte.        eyghen  drift,   terwijl  Requefens  met  den  oorlogh  te  gelijk  hart  en  han- 
sy  beginnen  den  vol  heeft,  of  figh  fachtfinnigher  veynft,föo  verre  den  teughei  der 

teegen  Re-  heerfchappy  aen  't  glippen  was ,   foo  weeldigh  het  hooft   teegen  hem 
quefens  op         te  ftecfccn .  cn  den  Landtvooght  felfs  hadt  in  't  fmooken  der  muytery 
u^cn'  fijni 
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fijner  foldaeten  wat  t'onvoorfightigh  den  huysluyden  gelaft,  figh  felfs    i57öi 
door  middel  van  waepenen  te  redden,  't  gheen  aldaer  een  grondtflagh 
der  vryheit  geftrekt  heeft.     Dervoeghe,  dat  het  reght  der  Staeten  en  de 
Handtveften,  naemen  onder  Alvas  Landtvooghdy  vergeeten,  nu  by 

yder  op  de  tongh  en  aen  den  ophef  raekten.     De  Vlaeminghen  van  gelij- 
ken keerden  weeder  tot  hunnen  aert,  een  onruftigh  volk,  dat  felfs  in 

voortijden  hunne  Prinfèn,  niet  dan  Prinfèn  fïjnde,  naeuwlijx  dulden 
konde.     Deefe  hadden  Requefens  fijn  verföek  van  fchattinghen  met  föo     De  vlae- 

veel te  ftijver  opfèt  afgeflaeghen ,  als  hy  door  meerder  drangh  van  noodt  »»nghen 

verklaerde  die  te  vorderen.     In  den  Raedt  eevenwel  waeren  eenighe  w9Ser^n 
Spanjaerts,  d'ooverighe  Nederlanders,  op  welke  Oranje  hoopte  te  fullen  r$atmsihe. 
konnen  verkrijghen,  dat  fe  liever  gelijke  belooninghen  door  't  verdaedi-      0ïan:ej 
ghen,  dan  door  't  verraeden  hunnes  vaederlandts  verwaghten  wilden.  In  toeie„\,om 
den  yver  deefer  förghe  ftijfde  hem  een  onvoorfiene  toeval.     Want  door  den  Raedt 
't  fchueren  deefès  oorloghs  waeren  de  Spaenfche  rijkdommen,  hoewel  te  winnen 
maghtigh,  wonder  afgefleeten,  fïjnde  de  Koningh  föo  diep  verfchult,  wordt  door 
dat  hy  figh  gedronghen  vondt,  door  middel  van  vernietigingh  en  lèhorf-  muyteryder 

fïngh  fijner  voorighe  fchulden ,  den  hooffchen  handelaeren  fijne  inkoomften  sPaenfc,'e 

en  goederen  t'ontweldighen.     En  den  Turk  (moogenheit  die  immer gj^u" door  oneenigheitderChriftenen  heeft  toegenoomen)juyftop  dat  pas,  wijl 
hy  fagh  dat  Philips  alle  fijne  krachten  aen  Nederlandt  te  koft  leyde,  het 
koninghrijk  van  Tunis  veroovert  hebbende,  gebruykte  alle  geweldt  te 

waeter  en  te  lande,  om  ook  voorts  d'andere  geweften  in  Afrika, ftaende 
onder  den  Spanjaert,  te  bemaghtighen.     Door  deefè  fwaerigheeden  is 

't  gefèhiedt,  dat  de  Spanjaerts ,  in  Nederlandtfchen  dienft  fïjnde,  een  ge- 
ruymen  tijdtin  de  betaelingh  hunner  foldy  ten  achteren  quaemen>  die 
ooverfulks,  naer  ouder  gewoonte,  gehoorfaemheit  uytfchuddende,  aen 

'tmuyten  floeghen ,  en  der  moedtwil  't  gheen 'er  van  koomen  wilde 
oovergaeven.     Brufïèl,  'sKoninghs  hofplaets,  hadt  men  ter  plunderingh    Brujfel  ter 
gefchikt,  ten  waere  't  ghemeen,  wien  't  voorigh  weedervaeren  heughde,  plunderingh 
en  dat,  verflaeghen  door  de  grootheit  des  dringenden  gevaers,  figh  ter  gtfMkt. 

waepenen  begaf,   den  magiftraeten,   en  't  Hof,  des  verwittight  hadt. 
Deefe  hebben  by  den  Raedt  van  Staete,  dien  gefeght  is  dat  het  bewint  De?,Kaed* 
der  faeken  van  Nederlandt  was  opgedraeghen,  föo  veelteweeghe  gebraght,  ̂ ^_ 
datdemuyters  voor  weêrfpannelinghen  des  Koninghs,  en  vyanden  des  „jjn  00pentJt 
Landts  verklaert  wierden  j  't  gheen  ook  oopentlijk  is  toegeftaen;  dan  lijkyoony- 
echter  vondt  men  bedenken ,  dat  dit  muy ten ,  door  raedt  en  ingeeven  anden  des 
van  eenighe  weynighe,  welker  rijkdom  en  geleegenheit  aen  uytheemfche  Koninghs  en 

heerfchappy  heel  en  aelijk  vaft  was,  heymelijk  geftookt  wierdt.     Maer  ̂ es Lantits. 
als  de  t'faemgefwoorene  troepen,  nae 't  verworpen  hunner  hopluyden,  SyvaUenin 
in  Aelft  ("een  ftadt  in  dat  gedeelte  van  Vlaendre,  't  welk  al  in  voortijden  Aeili*  en 
niet  aen  de  Franfche  heerfchappy,  gelijk  alle  d'andere,  maer  aen  't  Kei-  f  ""  er/n . 
fèrrijk,  is  vaft  geweeft)  waeren  gevallen,  en  de  geheele  landtdouw  ron-  ierms  m 

dom  allefïnts  doorftroopten  en  fchattinghgeldt  afperften,  fbnder  dat 'er  't  ronde. 
figh  yemant  teegen  ftelde,  hebben  eenighe  Grooten  in  Brabandt,  niet    waerdoor 
op  een  algemeene  beraedtflaegingh,  maer  door  geheughen,  en  uyt  vrees,  eenighe 

van 't  gheen 'er  binnen  Antwerpen  was  omgegaen,  ettelijke  gefonden,  Grooten  in 
die  den  Raedt,  dat  is,  het  hooft  des  Landts,  op  't  hof  in  hunne  raedt-  Brabandt 
kaemer,ente  raede  fittende,  in  hechtenis  naemen.     Dan  terftont,  op&ed"evm 
dat  niet  de  regeeringh,   by  manghel  van  wettelijke  oppermaght,  aen  dm'Raedt 
't  fleuren  raekte,  hebbenfè  de  verdachte  en  onfchuldighe  van  een  gefön-  m]iaere 
dert,  vafthoudende  die  fè  geloofden,  dat,  door  oevelmoedt  of  vadtfig-  raedtkaemer 
heit,  de  krijgswervingh  en  't  waepenen  tot  afweeringh  van  den  Spaen-  tegijfelen. 

G  ij  fchen 
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i  JJ6.    fchen  ooverlalt,  verhindert  hadden :  die  daerenbooven  voor  hen  lèlfs  ook 
ruyters  en  kneghcen  aengenoomen,  en  lbo  veel  inlandrich  krijgsvolk  als 

sy  maeken  'er  was  op  hunne  iijde  getrokken  hebbende,  met  die  van  Vlaendre  en 
met  andere  andere  fteeden  een  verbondt,  als  teegen  den  gemeenen  vyandt,geflooten 
een  verbondt  hebben.   En  leyden  fy,  door  plakkaeten,hen  niet  alleen  te  laft  al'tgheen 
teegenden    j-j^g  en  onlanghs  eerft  tot  Iteurnis  der  gemeene  rufte  was  ondernoomeni 

dm?m~    maer  °°k  ̂ c  d'uytfpoorighe  ver woe theeden  van  Alvas  tijden,   den 
tienden  penningh,  d'Inquilitien ,  't  moorden  der  onnoolèlen,  den  toe- 
legh  om  door  gewek  van  waepenen  te  verkrijghen,  't  gheen  door  vreede 
genooten  wierdt,  yder  naer  dat  hen  't  geheughen  fijner  geleede  lchaede 
en  ongelijken  deede  te  moede  lijn.     En  fcheen  die  laeke  nu  niet  alleen 
hen,  die  ligh  der  gehoorlaemheit  ontrokken  hadden,  maer  den  geheelen 

Rhoda     Spaenlèhen  landtaert  in  't  gemeen,  te  betreffen.     Waerom  Don  Jeroni- 
worpt  figh    mo  <je  Rhoda,  die  te  vooren  een  lidt  des  Raedts,  en  toen  tot  het  krijgs- 
op  tot  hooft  voik  oovergegaen  was,  figh  voor  hooft  der  opontboodene  troepen  van 

d" 2ndi    ̂ en  lan^caert' toen  uyc  Hollandt  vertrokken  om  noyt  weeder  te  keeren, 
iwHo/LnX  opgeworpen  hebbende,  onderwondt  figh  alleen  het  hoogh  gefagh  der 

rertrekk»-  heerlchappye  te  eyghenen,  als  of  den  geheelen  Raedt  in  hem  alleen  be- 
Iront.     Hier  by  heeft  figh  ook,  op  hoop  van  ongebondenheit,  en  daer 
uyt  buyt,  gevoeght  het  Hooghduytfch  krijgsvolk ;  die  dus  vereenight 

Hj plundert  NÏaeltricht,  een  treffelijke  ffidt,  geplundert  hebben :  en  niet  langh  daer 
Maeiïricbt.  nae,  ook  uyt  het  kafteel  door  Antwerpen  geftort  j  de  befettelinghen  uyt- 

En  korts   gejaeght  lijnde,   hebben  fe,   ettelijke  daeghen  langh,   met  ombrenghen 
daernae     der   inwoonders,  met   brandtftichten  in  wooninghen ,  met  fchrikkeHjk 
Antwerpen,  plunderen,  hunne  woede  en  gierigheit  verlaedight.     Onder  welke  on- 
De Neder-  heylen  de  Nederlanders,  die  ngh  op  hun  nieuw  geworve  enonervaere 

landers  be-  krijgsvolk,   teegen  lbo  veele  oude  loldaeten,   lbo  veele  kalteelen,  niet 
fluiten  den   genoegh  vertrouwen  konden,  en  belèften  hoe  langhwijligh  een  fleuren 
oraïe  ™  '£  mha^c  uitheemlche  Vorften  fhunner  hulpe  te  beweeghen,  goedtvin- 
t'hunner  be-  ̂en '   %n  van  ̂ e  gereetfte  byftant,   en  die  hen  mildelijk  van  Oranje 
(chermingb  aengebooden  was,   te  dienen  :   den  meelten  wel  bewuft  lijnde,   hoe  lè 
te  gebruy-    neevens  hem  by  den  Koningh  aen  gelijke  mildaeden  verlèhult  iton- 
ken.  den,  welke  of  te  gelijk  moeiten  afgeweert,  of  te  gelijk  belïiert  wor- 
De  Pais-    den.     Derhalven   wierdt  de  Paishandel ,    die   te    Breedaa  was  afge- 

bandel        brooken,  hervat,  en ,  als  tuflehen  borgheren ,  in  korten  een  verbintenis, 

\t  Ah     teegen  a^e  uytheemlch  gewelt,  getroffen,  en  bevoorwaerdt :  dat,  alle 

midt  er-  ̂ ^  ̂   j^^^Je  en  mifdaedt  vergeeven  en  'vergeet en  blijvende ,  in  'tjiuk 

Delfelfs  'van  Godtsdienft  niemant  fal  bej'chuldight  of  aengejprooken  wordeji,  nogh 
voorwaer-    de  reghtfpraeken,  ter  faeke  <van  dien  hier  voor  en  geuyt ,  ft adt  grijpen: 
den.  maer  ook  den  verbeef  enen  in  hunne  vafte  goederen ,  by  tijtel  van  ver- 

beurtmaekingh  onteygent ,  herftelt  voorden ,  of,  indien  fe  vervreemt 
waeren,  feekere  bewtndtsluyden  enfehatmeeftersgemaghtight,  die,  den 
eenen  fijne  goederen ,  den  anderen  de  waerdye  toewijfende ,  alle  fwaerig- 
heeden ,  indien  daer  eenighe  vallen ,  ten  opfight  der  befittinghen  en  uyt- 

winninghen ,  affnijden :  dat ,  hoedaenighe  gewoonten  men  in  't  toekoo- 
mende  Joude  goedtv inden  aen  te  neemen ,  als  meede  belanghende  't  ker- 

ft e  II  en  der  eyghendommen,  die  de  Hollanders  en  Zeeuwen  den  Koningh 
door  den  oorlogh  onthielden ,  en  ook  raekende  die  penninghen ,  welke  deefe  bey- 

de  te  koftgeleght  hadden  aen  't  uyt ruften  dier  twee  heyrtoghten  van  Oranje , 
of  de  gemeene  landt  fc happen  der  Nederlanden  een  gedeelte  dier fchulden 
elk  op  Jigh  f  oude  neemen,  de  vergaederingh  der  Algemeene  Staeten,  naer 
de  Landen  van  uytheemfche  waepenen  bevrijt  te  hebben ,  fal  oordeelen. 
T)at  men  onderwijlen  traghten  fal  den  koophandel  allerweeghen  te  her- 

ftel- 
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jlellen  en  voort  tefetten-,  dat  bejde  de  partyen  weederfijts  by  hunne  tee-    1 576, 
genwoordighe  reghtspleegingh  en  wetten  blijven  fullen ,  en  den  Godts~ 

dienft-i  f 00  die  althans  onder  hen  ingebruyk  is ,  behouden:  des  fullen  de 
Hollanders  en  hunne  bondtgenooten  Jigh  niet  vervorderen  moghen,  buy- 

ten  hunne  gewesten ,  in  faeke  van  Godtsdienjl  yets  te  veranderen :  be- 
houdens noghtans,  dat  den  Trinfe  van  Oranje  vryjlae  met  de  fteeden^ 

onder  fijne  Landtvooghdy  behoorende^  dien  aengaende  te  handelen.     Op 
deefè  voorwaerden  is  de  pais  tot  Ghendt  geflooten  tuffchen  de  Naf- 
faufche  volken ,  en  die  van  Brabandt,  Vlaendre,  Arthois,  Heenegou- 

we en  d'andere  Landtfchappen ,  behalven  die  van  Luxemburgh ,  welker      Die  van 
Oóverheeden  de  Spaenfche  heerfchappy  befönderlijk  verplicht ,  en  gemeen-  luxemburgh 

te  al  van  outs  onverwrikkelijk  aen  de  gehoorfaemheit  t'hunner  Prinfèn  ̂ etJ^fre!n 
verknocht  waeren:  maer  daerenteeghen  lieten  figh  in  dit  verdragh  die  „^     ■ 
van  Vricilandt,  die  hunnen  weederftreevenden  fteêvooght  Cafpar  Ro-  \ e  rrmk». 
bles,  een  Portugees  van  geboorte,  in  hechtenis  naemen.     Door  het  af-  ̂ mmiA6. 
breeken  der  kafteelen  allerweeghen  is  het  juk  der  flaevernye  van  den  ten  figh  de 
halfè  geworpen ,  en  naerdien  Antwerpen  in  bedwangh  der  Spanjaerden  vriefen,nee- 
was,  waer  door  de  onderhandelingh  tuflèhen  de  Landtfchappen  wierdt  afge-  mende  hun- 

iheeden,  deede  men  de  dijken ,  langhs  de  Schelde,  doorfteeken ,  op  dat  nen Stee- 

de  fcheepen  oover  de  ondergefètte  landen  veyligh  moghten  heen  vaeren.  voofni? 
Naederhandt  is  tot  Bruflèl  het  verbondt  en  raedtflot  der  vereenigingh  ec  tems' 
hunner  krachten  tot  opreghtingh  van  een  heyr  teegen  de  Spanjaerden,  be-  ,  DT  taf 

krachtight  door  den  eedt  der  Geeftelijkheit,  des  Aedels,  en  der  Ge-  ̂ Ifieekn" 
meentej  en  by  den  Raedt  van  Staete  voor  goedt  en  oorbaer  gekent.  Dit  wordtde 

was  voor  waer  wel  d'eenighen  tijdt,  die,  lbo  men,  neevens  de  waepe-  Jlaeve  mye 
nen,  den  haedt  en  d'afgunftneederleyde,  eenen gewenften  uytflaghinde  afgeworpen. 
Nederlandtfche  faeken  deede  hoopen.     Dan  den  grondt  deefèr  faeken  'tverbondt 
dieper  peylende,  dunkt  my  den  ontwijfelbaeren  oorfpronk  aller  onhey-  teegen  de 

len  te  fijn  de  naey verende  ftaetfiight  der  Grooten ,   en  een,  dit  niet  sPa"jaerts 

quaelijk  gelijkendt,  gebrek  des  volks,  een  onbefcheyde  fucht  tot  hun-  'f °    d  fr 
nen  Godtsdienft,  dat  figh  nimmer  binnen  fijne  verbonden  laet  bepaelen,  ̂ iemeene 
nimmer  met  den  teegenwoordighen  ftaet  hunner  faeken  laet  genoeghen :  staeten  be- 

fbo  langh  deefe  dinghen  ftadt  grijpen,  gebreeken'er  noit  partyfehappen ,  krachtight. 
noit  werktuygen  teegen  de  vryheit.     Koningh  Philips  derhalven,   op     \<-ij 
den  ontfangh  deefèr  voorwaerden,  en  hier  uyt  ervaerenis  met  wat  een 

algemeene  toeftemmingh  en  welgevalle  die  wierden  aengenoomen,  en  ̂ "^J.""7 
dat  hen,  wen  hy  te  grooten  ftrengheit  teegen  de  fijne  gebruykte,  uyt-  ̂ UyjJn^e 
heemfche  vriendtfehappen  oopenftonden ,    oordeelt  dat  het  beft  waere  beveftight 

voor  dien  tijdt  te  duyken,  en,  hebbende  by  plakkaet  het  vreedever-  't vreede- 
dragh  bekraghtight,  befluyt  heymelijk  by  figh  fèlfs  onderwijlen  tijdt  en  verdragh. 
gelegenheit  waer  te  neemen ,  om  die  bondtgenootfehap  te  fpliflèn.  Dogh 

Oranjes  föon,  diens  vryheit  in  de  vreedepunten  was  bedonghen,  hieldt  tyfentDon 

hy  als  tot  gijfèlaer  der  daeden  fijnes  vaeders.     Om  de  Landtvooghdy  ?"^w  .ïfn 
oover  Nederlandt  t/aenveerden  fbndt  hy  Don  Johan  van  Ooftenrijk,  t°j[""j[_ 
fijnen  baftaertbroeder,  om  dien  jonghen  Prinfè,  dien  't  hart  ooverhoogh  vaoni,(0gVer 
lagh,  vermaertdoor  die  roemrijke  fèeghe  teegen  d'Ottomanfche  vloot  be-  Neder- 
voghten,  en  wien  de  Paus  befönderlijk  begunftighde,  van  hoogher  aen-  landt. 
flaeghen  af  te  leyden:  en  om  een  bewijs  te  dienen,  hoe  de  Koningh  figh 

door'tfènden  vaneenen  Landtvooght,  hem  föo  nae  in  bloede  beftaende, 

in  't  toekoomende  tot  onderhoudt  der  handtveften  en  wetten  verplichte.     ̂ "J00!' 
Dees  gaf  voor,  dat  fijn  beright  inhieldt  den  vreede  t'onderhouden ,  mfa$\fe*Lfe 
't  heymelijk  gelaft  fijnde,  den  raedt  en  het  berightfehrift  van  Rhoda,  *}ee£?tmjï 
die,  gelijk  hier  vooren  verhaelt  is,  figh  tot  hooft  der  Spaenfche  muytery  ̂ rhouden* 

G  iij  hadt 
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1577.  hadt  opgeworpen,  te  volghen:  dan  onmaghtigh  was  het  ongedult  fijner 

dan  int  on-  fiedende  jeught,  't  gheen  den  haet  dacht  uyt  te  broeyen,  en  hem  toebe- 
derfcbepte  trouwt  was,  te  verberghen,  en  te  gelijk  kreegh men,  uyt  onderfchepte 
brieven  brieven,  oopeningh  der  bedektfte  raedtflaeghen.  Wel  wikte  fè  Oranje, 

blijkt  in  al-  j|ej  ingefpannen,  om  te  verhinderen,  dat  het  opdaeghen  eener  fbo  gun- 
Us  het  tee-  f^ighe  fortuyne  niet  eyndelijk  wierde  verydeldt,  den  Nederlanders  afien- 
^en  ee '  f  thalven  pooghde  te  beweeghen,  om,  ooverleggende,  hoe  fwaerlijk  fy  den 

IdtOratl  Koningfi,  door  het  maeken  eener  vreede,  buyten  lijnen  laft,  vertoornt 
je  den  Ne-  hadden,  den  Landtvooght,  duydelijk  tot  het  uytvoeren  fijner  gramfchap 
derlanders  afgelbnden,  dan  althans  nogh  ongewaepent,  en  op  de  grenfèn  figh 
hem  door  de  onthoudende,  door  ge  weidt  van  waepenen  teegen  te  gaen.  Dit  heb- 
waepenen  ben  eenighe  der  voornaemfte  van  Aedel,die  Oranje, uyt  ouden  haet,  of 

buyten  te  nieugevatte  afgunft,  niet  te  wel  vermoghten,  omgeftooten:  de  meefte, 
houden.  yeej  eer  ̂ oor  yerwarringh  der  faeken ,  dan  met  voorbedachten  raede ,  in 

de  partijfchappen  ingewikkelt,  wilden,  uyt  ontfigh  f  hunnen  Prinfe,  tot 
Donjoban  geen  waepenen,  buyten  noot  van  eyghen  befchermingh ,  verftaen.  Dus, 
wordt  tot  't  verdragh  tot  Marche,  een  ftadt  in 't  Landt  van  Luxemburgh,  gefloo- 
L"o'btaen- ten  njnde>  wierdt  Don  Johan  in  de  Landtvooghdy  toegelaeten,  indien 
genoomen,  nY  alvoorens  de  Spaenfche  fbldaeten,  daer  nae  alle  uytheemlche,  vertrek- 
tn  weerwil  ken  deede :  niet  teegenftaende  die  van  Hollandt  en  hunne  Bondtgcnoo- 
van die  van  ten  veelerley  reedenen,  hoewel  te  vergeefs,  daer  teegen  in  braghten. 

■üoüandt  en  Maer  een  ongeloofelijke  vreughdthadt  toen  meenighten  vanmenfchen  al- 
hunne  \Q  vreefè  uyt  den  harten  verdreeven,  wanneer  de  Spaeniche  krijgsmaght, 

Bondtge-  Volgens  het  gemaekt  verdragh ,  alle  fteeden  ruymden :  fchoon  fe  veel  bloe- 
dighen  roof,  en  't  gheen  in  tien  jaeren  tot  buyt  gemaekt  was,  met  figh 

■Roem  der  fleepende,  figh  ftoutelijk  beroemen  darden ,  datfè,  binnen  de  fes  jongft- 
spaenfche  verloope  maenden,  dartigh  duyfent  Nederlanders,  ongetwijfelt  uyt  de 
foldaeten  weêreloofè  meenighte,  vermoort  hadden,  daerfè  niet  booven  de  fèftigh 

uyt  Neder-  Uyt  den  hunnen ,  in  die  fèlve  tijdt,  vermiften.     Niet  te  verre  noghtans 

,[vel'  vertrekkende,  wierden lè  in  't  gebiedt  van  Milaen,  eenighe  ook  nogh 
trek&en  e.  fa^^.  herwaerts ,  opgehouden,  ter  tijdt  toe,  dat  Don  Johan,  den  oor- 

logh  klaer  lijnde,  hen  weeder  op  ontboode.  Hy  dan,  onder  't  gedrangh 
Donjoban  van  allerhande  vreughde  galmen,  en  met  alle  bedenkelijke  pracht  van 

bemagb-  eere,  tot  Landtvooght  aengenoomen,  maer t/ongeduldigh ,  om,  in  fijne 

tightNae-  jeughdighe  voortvaerenheit,  de  minfte  hinderpael  te  lijden,  befpiede 
men.  onderwijlen  de  grensplaetlên  van  Nederlandt,  't  gheen  wel  haeft  is  uyt- 
Bypoogbt  gebariten  door  't  bemaghtighen  van  Naemen,  en  eenighe  fteeden  op  die 

deüoogh-  grenfen  Ook  arbeyde  hy,  om  de  Hooghduytfche  troepen,  die,  tot 
troepen  tot  nogn  toe  onbetaelt,  in  Nederlandt  gebleeven  waeren,  tot  oovergaeve 

oovergae ve  der  fteeden  te  troonen ,  en  wilveerdigh  genoegh  was  hunne  trouwloof- 
der  fteeden  heit,  maer  te  lafhartigh  tot  de  daedt,  jae  eeven  gedweegh  tot  omlètten, 
te  beksoren.  toen  men  hen  met  dreyghementen  of  beloften  aenginghe.     En  door  dit 
hy  wordt  middel  is  meeft  geheel  Brabandt  behouden,  Hellende  de  lbldaet  niet  al- 

vandestae-  leen  de  belettinghen ,  maer  fèlfs  de  Ooverften ,  in  handen  der  Staeten. 
ten  voorge-  Deefcn  naem  van  Staeten  gebruyken  d'afgeföndene  van  yder  Landtichap 
ksomen.  tcr  Algemeene  vergaederingh,  die,  nae  dat  den  Raedt  van  Staete  de 
.Dr,Stfjten  ̂ lem  haeres  gefaghs  verlooren  hadt,  in  't  befönderrte  bewindt  der  lan- 
hnDon  ̂ cn  ls  getree^cn-  Dan  tot  nogh  toe  bleef  men  buyten  oorlogh :  maer 

yoban  by  ̂c  Staeten  bcfchuldighden  Don  Johan  by  den  Koningh  en  andere  Vor- 

denKomngh  ften  niet  duyfterlijk  oover  't  breeken  van  de  Vreede:  hy  weederom  ichil- 
oover'tbree-  derde  den  Prins  met  d'allervuylfte  verwen  af,  en  leyde  hem  te  laft,  dat 
ken  des  hy ,  teegen  de  voorwaerden  des  verdraghs ,  in  de  fteeden ,  die  hy  door 
vreedei.      handelingh  aen  fijn  Landtvooghdy  verknocht  hadt,  nieuwe  kerkfèeden 
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invoerde.     Dogh  door  alle  fteeden  van  Nederlandt  riep  men  met  een  ge-    x  177- 

weldighen  roem,  dat  hy  den  grondt leggher  der  <vry heit  was,  en  ongemeen  Diebj/jder 

begaeft  lijnde  met  alle  de  uy tneemenfte  hoedaenigheeden ,  die  de  gunft  ecnvm  den 

des  volks  gemeenlijk  trekken,  deede  hy  fijn  gefagh,  als  of  hy  iigh  des  sr™dtj'f~ 
ontrekken  wilde,   door  heete  geneegenheit  r/hemwaerts,    dapper  aen-*f^*r 
groeyen:  ey ndel ijk  heeft  hy  figh,  door  foetheit  van  aert,  en  voorüenig-  woyitge. 
heit,  en  om  dat  hy  door  naeuwfpoorigh  naevorflèn,  en  uyt  onderfchepte  houden. 
brieven,  hadt  doen  bhjken,  dat  Don  Johan  door  bedekte  laeghen  toe- 
leyde,  Om  eerft  fijnen  perfoön  én  den  fijnen  -,  daer  naé,  den  bandt  des 
vreedes  verbrooken  hebbende,  ook  alle  andere  van  kant  te  helpen ,  fbo     Hy  wordt 

vuerigh  in  de  harten  ingeboefemt,  dat  die  vanBrabandt  hem  tot  de  weer-  door  die  van 
digheit  van  hunnen  Ruwaert  beriepen.     Bijfter  heeft  dit  den  Hartogh  Brabandt 

van  Aerfchot,  thoen  ter  tijdt  Stadthouder  oover  Vlaendre,  den  Graeve  m  hunnen 

van  Lalain,  den  heere  van  Champaigney,  en  eenighe  andere  verdroo-  ̂ u,ram 

ten:  gemerkt  hier  door  't  befönderfte  bewint  der  faeken  quam  te  draeyen   "°'ïtn- 

op  Oranje,  die  in  afkoomft  weynigh,  in  ervaerenheit  en  gefagh  geen     aeroover 
■weergaê  hadt.    Sy  dan,  fiende  hoe  verre  fy  beneeden  hem  in  de  gunft  der  a„Jere  ̂ r 

gemeenten  ftonden,enniet  buyten  vreefè,dat  hy,koomende  aen  'thoogh  noeght  jljn- 
beftier  van  faeken, op  den  Godtsdienft  t/fijner  geleegenheit  moght  voor-  de,  Mathias 
fien ,  trachten  fijne  doorluchtigheit  met  den  naem  eener  grooter  glory  te  van  ooflen- 

beneevelen.    Duytfchlandt  hadt,  nae  't  ooverlijden  des  Keyfers  Maximi-  rt)kj°tde 

üaen,  in  desfèlfs  plaetfe  gekooren  fijnen  fbun  Rudolph,  diens  broeder1^" 
Mathias  fy  thoen,  door  rijke  beloften,  uyt  het  hof  gelokt  hebben,  fonder  voo&" y 
eenighe  oopentlijke  toeftemmingh  des  Keyfèrs,  om  niet  den  Spanjaert  te 

mifhoeghen.     Die  felve  hadden  ook,  dewijl 't  gefagh  der  waepenen  en 
veele  fterke  fteeden  t'hunnen  gebiede  ftonden ,  gedacht  wel  licht  te  wee- 
ghe  te  brenghen,  dat  die  jonghen  Prins,  in  't  bewint  geftelt,  en  in  alles 
aen  hen  verplicht,  figh  geheel  door  hen  fbude  laeten  beftieren,  en  fy  dus 

al  't  gheen  fè  fèlfs  gebooden  op  fijnen  naem  konnen  uyt  voeren.     Oranje 
dit  afmeetende,  heeft  eenighe  der  bewuftelinghen  van  dien  aenflagh  afge- 

trokken, en  hen  ooverreedt  veel  eer  een  reghtmaetigh  gefagh  in  de  wette- 
lijke regeeringh  der  Staeten,  dan  een  gedeelte  in  de  maght  van  weynighe 

te  verhoopen.     En  juyft  op  die  felve  tijdt  gebeurde  't  dat  Aerfchot,  ge-      Aerfchot 
flaght  dat  van  allen  tijden  dien  van  Naflau  geenermaeten  wijken  wilde,  'P0'|"f  m 

te  opgeblaefèn  door  ydele  hoop,  den  gemeenen  man  tot  Ghendt,  door   ja  j'"" 
wangelaetighe  trotfheit  van  woorden ,  teegen  hemgaendemaekte:waerom'SJ 
dit  volk,lichtveerdigher  tot  muytery  dan  eenighe  der  Vlaemfche,  en  den 

'aedel  dwars ,  hem ,  met  al  fijn  gevolgh ,  in  hechtenis  genoomen  heeft.  Maer    Oouwer^t 
Oranje,  fchoon  Mathias  door  fijne  vyanden  geroepen,  en,  hoewel  hy 't  on-  ̂ m  aen. 
gaerne  fagh ,  gekoomen  was ,  jae  alle  andere  Nederlanders  thans  met  meerder  raeden  van 

iucht  nae  een  uyt  Vrankrijk  omfaeghen ,  niet  willende  dat  hy  voor 't  hooft  Oranje  de 
geftootenwierde, heeft  den  Staeten  geraeden,  dat fè dien jongelingh, door-  Landt- 
iughtigh  inhooghe  afkoomft,  fijnde 's  Keyfers  broeder,  en 's  Koninghs  nae  vooghdyvan 

bloetverwant,  in't  bewint  hunner  faeken  ftellen  fouden.  Welken  voorflagh  de  7^£~m Staeten  fbo  fmaekelijk  gevonden  hebben,  dat  de  Landtvooghdy  van  Neder-  Mati,faSt 
landt  aen  den  Aertshartogh ,  aen  den  Prinfè  het  S  teedehouderfchap,  en  dat  als  ae„  ]Km  fa 
weygerighfchijnende,  wierdt  opgedraeghen:  waerdpor  figh  hunner  gram-  stadthou- 
fchap  te  meer  ontfteeken  voelde ,  die ,  alleen  op  bloote  hoop  dier  weerdigheit,  derfibap 
figh  eerft  hadden  opgemaekt,om  de  gunft  des  felfs  en  fijns  gevolghs  te  foeken .  gegtw». 
De  Landtvooghdy  van  Mathias  wierdt  beperkt  door  't  voorlchrijven  van 
voorwaerden,  en  het  toevoeghen  van  Raedtsluyden;  en  hy  felfs  door  geen 
hoogher  glory  in  die  weerdigheit  geprikkelt,  dan  den  ftaet  van  een  heerlijk 
leeven,  en  den  luyfter  van  een  prachtiehe  hofhoudingh  te  voeren. 

HUGO 
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On  Johan  wordt  den  oorlogh  verklaert.     'De  Koninghin  van 
Engelandt  begint  den  Nederlanders  te  begunftighen :  fy  raedt 

den  Konïngh  tot  vreede  met  hen.     'Don  Johan  jïaet  het  lee- 
gher der  Nederlanders.     Ooverwonnen  Jïjnde  pooght  men  hen 

door  nieuwe  aenbiedinghen  -van  vreede  te  bekoor  en :  de  voorwaerden  wor- 
den verworpen.     Franpoü  van  Valois  en  Kajïmier  bieden  den  Nederlan- 

ders hunne  hulpc.     Bijfiere  verwarringh  des  Landts.     'De  Naffaufche 
tot  Amfterdam  en  elders  de  Roomsgejïnde  Magiftraeten  affettende,  mif- 
noeghen  hunne  Bondtgenooten.     Johan  van  Naffau  wordt  Landtvooght 
van  Gelder  landt,   Rennenbergh  van  Vrieftandt  -,   aen  deefe  ge  even  Jïgh 
oover  Kampen  en  'Deeventer.  Aenkoomft  van  Kajïmier  met  fijne  troepen. 
'De   Staeten  verklaeren  Valois  door  een  bejluit  befchermer  der  Neder- 
landtfche  vryheit.     'Den  eyfch  der  Gereformeerden  wordt  van  de  Staeten 
toegeftaen-,  gefchillen  tujjchen  deefe  en  de  Roomsgejïnde.     'De  Ghente- 
naers  weygeren  den  Staeten  te  gehoorfaemen.     Sy  drijven  de  Roomfche 

pleghtigheeden  ter  Stadt  uyt,  en  verjlerken  die.     'Die  van  Arthois  en 
Henegouw  verft  aen ,  dat  men  hen  door  waepenen  behoort  te  dwingen.  Oran- 

je en  andere  fijn  hier  teeghen.     'Don  Johan  befpringht  vruchteloos  het 
leegher.     Men  begint  van  vreede  te  handelen.     'Desfelfs  voorwaerden. 
'Don  Johan  fijne  troepen  verfterkt  hebbende  breekt  dien  af.     Onderlinghe 
gefchillen  der  Nederlanders,  welke  de  naederende  vryheit  verwijderen. 

tJMontigny  fteekt  Jïgh  in  de  party fchap  van  Arthois.     'De  Ghentenaers 
werven  volk  teegen  hen.     'Dekmantel  des  oorloghs.     'De  Vlaeminghen 
krijghen  volk  van  Kafimier.     Franfoïs  vermeeftert  Binfch.     Hy  laet  toe 
dat  fijn  volk  figh  vervoeght  by  Montigny.     Hy  vertrekt  nae  Frankrijk, 
befchuldighende  de  Staeten  van  ondankbaerheit.   'Don  Johan  fterft  fchie- 
lijk,  niet  fonder  vermoeden  van  vergif .   T arma  koomt  in  fijn  plaet  s -3  des 
Jelfs  aert  en  konBenaeryen.  Hy  ont fteekt  meer  en  meer  de  onderlinghe  ge- 

fchillen der  Nederlanders,  welke  Oranje  vergeef s pooght  te  bluffen.  Tor- 
ma  beleeghert  Maeslright.     'De  gejanten  koomen  onderwylen  by  den  an- 

deren om  een  vreede  te  fluyten,  't  gheen  Oranje  heimelijk  Joekt  te  beletten. 
Tarma  noodight  den  Nederlanders  om  's  Koninghs  genaedc  te  foeken. 
CHet  wien  Jïgh  la  Motte  eer  ft  verfoent,  dien  andere  volghen.     Voor- 

waerden der  vreede.     Thilips  brenght  verfcheyde  Trovintien  der  twee- 

dr  aghtighe  Nederlanders  weederom  onder  fijne  gehoorfaemheit :  d 'oover i- 
ghe  vereenight  Oranje  f  Uitrecht  door  een  nauwer  verbondt.  Inhoudt  van 
't  Uitrecht s  verbondt.     Swaere  beroerten  onder  d 'andere  Trovintien  van 

Neder  landt.     'De  Rooms  ge finde  hebben  d'ooverhandt  binnen  's  Hart  o - 

ghen- 
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ghenbofch,  de  Gereformeerde  f  Antwerpen.     Veele  neemen  hier  uyt  oor  - 
faek  om  tot  den  Spanjaert  oover  tegaen.     Tpre  en  Ghendt  begeeven  haer 
in  't  verbondt.     T)e  Landtvooghdy  van  Vlaendre  wordt  den  Prinfe  op- 
gedraeghen.     Parma  neemt  MaesJright  ftormenderhandt  in.   Hy  brenght 

eJMechelen  en  andere  fteeden  aenjïjne  Jijde.     'De  voorwaerden  des  vree- 
des,  door  den  Koningh  aengebooden,  mifhaeghen  den  Bondtgenooten. 

tJMet  Oranje  wordt  in  't  befonder  gehandelt.     Gebrek  in  den  Vereenigh- 
den  Staet.     'Philips  brenght  Portugael  ten  onderen  door  Alva,  't  gheen 
den  Bondtgenooten  groote  ongemakken  baert.     Parma  herneemt  eenighe 

kleyne  fteeden.     Mechelen  wordt  door  d'Engelfche  geplundert.     Parmas 
•moeder  wederom  geroepen ,  om  de  Landtvooghdy  van  Neder  landt  t'aen- 
veerden ,  wordt  te  riigh  gefonden.     T)en  oorlogh  wakkert  in  Vriejlandt. 
Groninghen  begeeft  figh  onder  den  Koningh.     Wordt  door  Entes  belee- 
ghert ,  en  door  hulp  van  Schenk  ontfet.  Rennenbergh ,  voor  't  belegh  van 
Steenwijk  opgejlaeghen  fijnde ,  fterft.     In  Brabandt  en  Ooveryfel  wordt 

den  Roomsgefinden  hunnen  Godtsdienft  ook  in  't  heymelijk  verbooden. 
Oranje  brenght  den  Staeten  tot  het  verkiefen  van  eenen  nieuwen  Raedt. 
Hy  raedt  hen  Philips  af  te  fweeren,  en  Frangoü  van  Valois  het  hoogh 

gefagh  op  te  draeghen.     'Philips  wordt  de  Hooghe  Ooverheit  der  Lan- 
den afgefwooren  -,  en  vyandt  verklaert.     Mathias  krijght  een  eerlijk  af- 

fcheit.     1) e  Spanjaert)  hebbende  Oranje  in  den  ban  gedaen,   noodight 
eenen  moordenaer ,  die  hem  om  't  leeven  brenghe.     T>ees  verweert  figh 
door  een  verdaedighfehrift.  <De  Staeten  getuyghenfijn  onfchult.     Fran- 
cois  wordt  geroepen  tot  het  hoogh  bewindt  i  die   aenkoomende  met  een    1577- 

leegher  Kaemerijk  ontfet.  'Doornik  wordt  aen  Parma  oovergegeeven.  Don  Johan wordt  den 

«•E  faeken  dan  in  die  geftalte  gebraght  lijnde,  wordt  Don  oorlogh  ver- 
Johan  den  oorlogh  verklaert;  inwelketijdtdemaentelij-  ̂ laert' 

ke  inkoomften  der  gemeene  middelen  beliepen  fes  hon-    De  Kontn- 

dert  duyfent  guldens,  welker  volkoomen  bewint,  nee-  &""  Jan, 
vens 't  lighten  van  krijgsvolk,  en  de  beraedtflaeginghen  iefmt  ̂en 

jj  in  faeken  van  oorloghe  de  Staeten,  omdiedestegehey-  Nederlan- 
i  mer  te  houden ,  hadden  geftelt  in  handen  van  den  Raedt  den  te  be- 

van  Staete.     En  toen  eerft  heeft  de  Koninghin  van  En-  gunfiighen. 
gelandt  de  krachten  der  Nederlanders  haere  hulpe  en  befcherminghe    Belooft 
weerdigh  geoordeelt:  hoewel  ook  uyt  eyghen  vreefè,  dewijl  Don  Johan  geldt  en 
op  een  huwelijk  met  de  Schotfè  Koninghin,  en  door  haer,  beneevens  hulpe. 

fijne  waepenen,  op  de  Kroon  van  Engelandt  toeleyde-,  't  gheen  door  Duidt  niet, 
veele  taftelijke  bewijfèn  is  bevonden.     Derhalven  heeft  fy  geldt  en  hulpe  ̂ at  on<ier 
belooft,  mits  ftellendevafteverfeekeringhen  tot  afleggingh  der  fel  ver,  en  /"-^'l 
draegende  dien  tijtel,  dat  de  Nederlandtfche  Pro  vintien  föuden  gehouden  renwine  e 
worden  onder  de  gehoorfaemheit  van  Koningh  Philips,  en  heeft  haer  foflooten 
vervolghens  dermaete  indebeftieringhderRepublijkeingefteeken,  datfè,  wordt. 

buy  ten  haeren  wi1le ,  geenighe  befluy  ten  van  gewichte  gedooghen  konde :  en     waer- 
figh  bevlijtighende ,  om  deefèn  nieuwen  Staet  der  faeken  door  eendraght  vaft  ftbotm  hen 
te  ftellen,hebben  eenighe  Nederlanders  te  vergeefs  gearbeidt,  om  haer  teegen  v<*«  den 

Oranje  aen  te  fètten:  en  fy  van  haere  fijde  andere  infeherpende,  hoefeer  hac-  ̂ "omfchen 
chelijk  't  was,  'taeloudt  gebruyk  des  Roomfchen  Godtsdienfts  lichtveer-  ̂ f^r_ 
digh  te  veranderen,  heeft  naerde  gevaerenheevighwaeren,  flerker  byftant  veer^i,  te 
toegefonden.     En  onder  dit  bedrijf  veerdighdefe  brieven  af  aen  den  Ko-  veranderen. 
ningh ,  hem  raedende  tot  een  oprechte  vreede ,  en  't  beftieren  der  Landen ,    Eae(it  dgn 
volghens  de  handtveslen  en  wetten  j  indien  hy  in  teegendeel fijne  onder-  koningh 
daenen  perfte  hunnen  toevlught  tut  de  waepenen  te  neemen ,  daer  deFran-  door  brieven 

H  coifen  tot  vreede. 
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I  jjj.    foifenfoo  langh  op  hun  luymen geleeghen  hadden ,  badtfy  hem>  niet  quae* 
lijk  te  willen  duyden-,  foo/e  dien  vyandt lijken  landt aeri  in  't  moeken  van 
een  verbondt  met  den  Nederlanders  was  voorgekoomen :  anghsJigh  nee- 
vens  dien  haerfnyverende  van  alle  arghwaen-,  die  de  Koningh  moght  op- 
7ieemen,  als  of  jy  hadt  gedacht  eens  anders  heerfc happy  fonderkruypen. 

Destaeten  En  niettemin  hadden  de  Staeten  Henrik,  Koningh  van  Vrankrijk,  Se- 
ir achten      baftiaen,  Koningh  van  Portugael ,  en  felfs  den  Keyfer  gebeeden ,  datfy 
rhiltps        Koningh  Philips  t'henwaerts  geliefden  te  vermurwen :  en  ook  deefèn  laet- 
thenwaeru  ̂ ^  jlunne  reghtveerdighe  faeke  fijnen  byftant  te  geweerdighen ,  'tgheen 
e  '  echter  toenmaels  fonder  vrucht  geweeft  is.Ondertuffchen  naemen  de  heyme- 

f  lijke  partyfchapperi,  en 't  onderlingh  mifnoeghen  der  bewintsluiden  ge- 
Munneeme  geweldigh  toe:  foo  verre,  dat  veele  't  leegher,  't  welk  voor  Luxemburgh 
deheymelu-  was  neêrgefl  aeghen ,  verlieten,  onder  verfcheyde  voorwendtfelen ,  dan  be- 

kg  party-    dektelijk  duyddenfè  't  verheffen  van  andere  t'hunnen  ongelijke.  Maer 
fchappenon-  Don  Johan,  naer  dat  hy  de  Spanjaerts,  voor  deefen  weghgefonden ,  hadc 

der  hen  ge-  weederom  bekoomen,  en  fijne  troepen  met  veele  andere,  die  den  Hartogh 
weldïghtoe.  van  Parma,  fbon  der  voorighe  Landtvooghdeflè,  hem  uyt  Italien  oover- 

15-78.     gebracht  hadt,  was  verfterkt,  heeft  het  leegher  der  Nederlanders ,  dat, 
Don  Jo  hm  door  't  vertrek  der  Ooverften,  van  dagh  tot  dagh  aen  't  fmelten  raekte,en  Bra- 
flaetbetlee-  bandt  in,  nae  Gemblours,  aen  't  wijken  was,geflaeghen:  en  niet  geringh 
gberderüe-  Waeren  de  leegevruchten •■,  gemerkt  de  ftadt  Loven,  welke  A'an  die  fljde 
derlanders.  urabandt  oopen  ftelt;  Limburgh ,  dat  den  tijtel  draeght  van  Hartogh» 

Seegc-     dom,  en  hooftfladt  is  der  Provintie  van  dien  naem,  geleeghen  nae  den 
vruchten.     Hooghduytfchen  boodem  •,  en  Philippeville,  welke  ftadt  Oranje,  eer- 

tijts  Veldtheer  van 'sKoninghs  leegher,  voorfien  met  nieuwe  en  vafte 
werken,  teegen  Vrankrijk  hadt  geleght,  wanneer  men  geene,  dan  uyt- 
heemfche,  waepenen  te  vreefen  hadt,  met  meer  andere  kleyne  fteeden 

foovir-  m  j-g  krjngh,  den  ooverwinnaer  toevielen.     Raedtfaem  oordeelde  't  de 
wonynedm  Koningh  eevenwel  den  ooverwonnenen  op  nieus  door  hoop  van  vreede 
Xoodvau      tebekooren,  brenghende  den  Baroen  van  Selles  des  felfs  voorwaerden 

vreede  aen-  met  figh  uyt  Spanjen,  maer  feer  verfchillende  van  de  Ghendtfche  vree- 
gtloki.        depunten ,  behalven  nogh ,  dat  daer  in  de  Landtvooghdy  van  Don  Johan 

niet  eens  verandert  wierdt:  't  gheen  alleen  hen  toen  genoegh  fcheen,  om 

d'Aengeboo-  ̂   te  verwerpen.  Want  de  Nederlanders  hadden  eerft  toen  begonnen  hunne 
woerden     ̂ raghten  te  kennen ,  op  welker  vertrouwen  fy  des  te  meer  gefterkt  wierden 

wordenver-  ̂ oor  eenighe  Vorften,die,  yder  om'tfèerft,föo  wel  hunne  perfbonen , als 
worpen.      krijgsmaght,  uytbooden.     Van  d'eene  fijde  Fran^ois  van  Valois,  Har- 

Francois   togh  van  Anjou ,  broeder  des  Koninghs  van  Vrankrijk,  die  al  voor  de 
van  valois    Ghendtfche  vreede,  en  naemaels  dikwijls,  door  de  Grooten  in  Neder-^ 

enKafwüer  landt  was  aengeföght -,  van  gene  fijde  Kafimier,  Adminiftrateur  van  de 
biedenden    paits  in  Duytfchlandt,  beyde  in  orde  van  geboorte  de  jonghfte  in  hunne 

Nederlan-   huylen,  en  derhalven  des  te  tochtigher  om  iïgh  onder  vreemden  groot  te 
,  "J  mmen  maeken.  Fran^ois,  die  niet  onbillijk  van  aert,  maer  onruftigh  van  geeft 
V*  was,  hadt  figh  opgeworpen  tot  hooft  van  dien  oorlogh,  welken  men 

toen  voorgaf  dat  tot  herftelhngh  der  Franfche  vryheit,  teegen  den  oover- 

laft  des  hofs,en  tot  vreede  der  Godtsdienften  was  aengevanghen :  en  't  fy 
hy  dit  gedaen  hebbe,  of  uyt  haet  teegen  fijnen  broeder,  die,  door  een 
vadtfigh  leeven,  en  fonder  kinderen,  hem  den  toegangh  tot  het  rijk 

floot-,  't  fy  hy  dervoeghen  is  geweeft  een  werktuygh  van  de  doortrapt- 
heit  fijner  moeder,  om  't  geweïdt  der  partyfchappen  den  nek  te  breeken, 
voorwaer  hy  hadt  figh,  door  't  handthaeven  dier  faeke,  onder  't  ghe- 
meen  in  grooten  aenfien  gebraght,  en,  nae  't  maeken  der  vreede,  mach- 
tighe  beftttinghen  verkreeghen :  dan  echter  die  achtbaerheit  fijnes  naems leelijk 
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leelijk  beföedelt,  met  de  waepenen  teegen  fijne  bondtgenooten,  als  uyt-    15-78. 
voerder  van  anderer  wraeke,  te  keeren.     Om  welke  tijdt  Margareta  van   Margareta 
Valois,  gemaelin  des  Koninghs  van  Navarre,  om  figh  uyt  de  oorloghen  van  Valois 

tuflchen  haer  gemael  en  haere  broeders  te  draeyen ,  't  verlanghen  dat  fy  dracght 
hadt  om  buyten  't  rijk  te  fijn,  onder  de  begeerte  van  een  reys  nae  't'Spae-  b<terenbroe- 
waeter  bewimpelende,  en  reyfende  door  Kamerijk  en  Berghen  in  Hene-  der  gtmjit- 

gouw,  voornaeme  fteeden,  die,  dewijl  fe  feer  nae  aen  Vrankrijk  paelen,  1*~vm' defèlve  fèeden,  een  fèlve  taele  hebben,  en  in  Godtsdienft  niet  verfchil- 
len,  die  geleegenheit  te  raede  nam, om  den  Hartogh  van  Anjou,  haeren 
broeder,  allenthalven  gunftelijk  voor  te  draeghen.     Maer  Kafimier,  in 
die  fèlve  tijdt,  een  treffelijk  fteun    en  voorftander  des  Koninghs  van 

Navarre,  hadt  al  't  gheen  hy  voor  figh  fel  ven    in  't  befönder  hadt 
bedonghen ,  ter  liefde   van  de    gemeene    vreede ,  verwerpende ,  een 

proefftuk  van  een  billijk  en  Godtsdienftigh  gemoet  gegeeven.  Bijfter  was  Bijftere  ver- 
op  dit  pas  de  Staet  van  Nederlandt  allefints  verwart :  min  of  meer  als  t*arrinEÏj 

een  wanfchikkelijk  gevaert,  dat  in  alle  fijne  deelen  ooverhoop  leght,  ter-  desLaT"*ts' wijl  een  yder,  door  beföndere  weeghen,  de  regeeringh,  als  een  oopen- 
ilaende  plaets,  nae  figh  trekt.      En  men  voerde  de   waepenen  wel 
teegen  de  Koninghlijke  regeeringh:  maer  hierentufïchen  vondt  men 

'er  die  de  Graefelijke  regeeringh  en  Wetten  roemende  -,    andere,  die, 
figh  verwonderende  oover  hunne  krachten ,  booven  die  der  Venetiae- 

nen  en  Switfers ,  fonder    d'ongelijkheit    der  felver   t'ooverweeghen, 
op  den  naem    eener    Staetsgewijfè ,    's  Landts   regeeringh    van    een 
fcheurden  :  of  wel  ook  ,  om  dat  hen  andere  in  hooghen  aenfien  verre 
te  booven  ginghen,  foekende  hunnen  flerken  arm  in  de  maght  der  ge- 

meente, 'tf  geringhfte  grau,  waer 't  vaerdighft  tot  muytery  was,  door 
voorgangh ,  woorden  en  aenhitfinghen  gaende  maekten ,  onverlèttelijk  fijn- 
de  in  bitteren  arghwaen,  en  geenerhande  vryheit,  deminfteuytfonderingh 

onderwaerigh,goedtkeurende.  Men  vondt  'er  heymelijke  en  oopenbaere 
partyfehappen  en  beroerten :  en  neevens  dien  was  men  niet  min  in  oor- 

loghj  langhfaem  echter,  en  niet  ernftigh  genoegh  in 't  voortfètten  naer 
vereyfeh  van  tijde:  dewijl  de  troepen  niet,  dan  naer  yders  befönder  be- 
langh ,  gebruykt  wierden.     Amfterdam ,  de  grootfte  der  Hollandtfche  AmflerdAm 
fteeden ,  welke  wy  gefèght  hebben  aen  de  vryheit  te  gebreeken ,  hieldt  ieeffhh 
op  dat  pas  nogh  volftandigh  voor  Don  Johan.     Maer  om  dat  de  Naflau-  "^  M^e 
fche  de  fladt  rondom  beflooten  hadden, en  uyt  föo  verre  eenen  oortgeen    ̂   >C1 
ontfèt  te  verwaghten  ftonde ,  is  men  tot  verdragh  gekoomen  :    hier 
in  was  gefèght ,  dat  dinwoonders ,   om  den  Godtsdienft ,   buyten  hun 
vaederlandt    verjaeght ,  fouden  herftelt  worden ,  foo  noghtans ,   dat 

hen'toeffenen  hunner  kerkfeeden  verbooden  bleeve^  uytgenoomen  buyten  Nae'tver- 
'sftadts  mueren.    Dan  naerdien  men  de  getrouwheit  der  Roomsgefinden  drijven  der 
in  twijfel  trok,  en  gelooft  wierdt,  dat  hunne  geneegenheitfomwijlen  wee-  Eoomsgefw- 
der  tot  den  vyandt  keert,  hebben  d'ingeroepe  ballinghen ,  nae  't  verjae-  deooverhee- 
ghen  hunner  ooverheeden  en  der  geener  die  in  kerkelijke  bedieningh  den  maeken 

waeren,  figh  der  regeeringhe  meefter  gemaekt,  en 't  bewint  der  faeken/e^'J.^ 
in  handen  genoomen.     't  Selfde  is  ook  op  verfcheyde  tijden ,  by  naer  om  ™fefo"&  e 
gelijke  reedenen ,  gefèhiet  binnen  Uitreght ,  Haerlem  en  andere  fteeden    ,  Se['^g 
inHollandt,alwaermen  feenen  dekmantel,  teegen  't  verbreeken  van  ge-  „^flr/jfli 
geeven  woordt,  heeft  voorgewendt  't  inftellen  van  Magiftraeten  ten  dien  e^„Sm 
eynde,op  dat, 't  gheen  fy  fouden  goedt  keuren,  niet  fcheene  in  weerwil  >tGiJeencien 
der  fteede  te  gefchiedenj  dat  aldaer  tot  vafl  flellingh  van  eendraght  wel  yondtgenoo- 
niet  ondienftigh  is  geweeft,  dan  echter  de  gemoederen  der  bondtgenoo-  ten  mif- 
ten,  den  Roomfchen  Godtsdienft  toegedaen,  dapperen  aenftoot  heeft  wegbt. 

H  ij  gegee- 
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1578.     gegeeven,  waenende  dat  men  fijne  krachten  teegen  hen  föght  te  verfter- 
Johun  van  ken.     In  Gelderlandt  was  de  regeeringh  in  goeden  ftaet  gebraght  door 

NaJJ'au       Johan  van  Nafïau,  wien  Oranje  die  Landt vooghdy  beforght  hadt,  om 
Landt-        ftgh  van  des  te  meerder  fterkten  te  verfeekeren.     Maer  in  Vrieflandt, 
yoogbtvan    alwaer  toen  tot  Landtvooght  was  gekooren  de  Graef  van  Rennenbergh, 

U  dt b      waeren d'oude gefchillen tuflchen de ftadt Groeninghen  en d'Ommelanden , 
tunbmhva  weegens  'c  uytvoeren  der  koopmanfchappen ,  foo  hoogh  gereefèn,  als  in 

Vrieflandt.    een  kommer! oofè  vreede;  en  men  twijfelde  of 'er  den  Landtvooght  tee- gen hadt,  om  te  vafter  in  fijn  gebiedt  te  ftaen.     De  gemeente  der  fteede 
ftelde  den  gefanten  der  weederparty,  aen  hen  afgefonden,  in  hechtenis: 
die  fèlfde  heeft,  naedatfè,  op  eyghen  beftaen ,  figh  weederfijdts  hadden 

onderwon  den  elkander  flagh  te  keveren ,  d'ooverhandt  behouden.     En 
de  gevanghene  wierden  wel  in  vryheit  herftelt:  dan  den  haet,  hoewel 'er 
Mathias  en  Oranje  tufïchen  beyden  quaemen,  bleef  on verfoenelijk,  tot 
dat  ook  eyndeüik  deefe  gefcliillen  met  dalgemeene  ondermenght  wier- 

den.    Van  gelijken  belafte  Rennenbergh  eenighe  Raedtsheeren  in  Vrief- 
landt, die  den  feeghen  der  Spanjaerden  begunftight  hadden,  andere  in 

hunne  plaets  verkiefende,  neevens  den  Biflchop  van  Leeuwaerden,  in 
Beet  tot    hechtenis  te  neemen.     Om  deefe  dienften  wierdt  hy  tot  befönder  Landt- 

Landt-        vooght  van  Ooveryflèl,    fbo  om  dat  geweft  te  gebieden,    als  voorts 
vooght  om    t'ooverheeren,   aengenoomen:  want  de  Hooghduytfche  foldaeten,  die 

'3JJ2 Vm  t>or\ Johan  gekoft  hadt,  hielden  Kampen  en  Deeventer  in  befèttingh. 
voorts' foo-  Beyde  deefe  fteeden  hebben  figh  aen  hem  oovergegeeven.     Maer  dewijl 
verbeeren    Deeventer  langh  teegen  hieldt,  was  hem  Kafimier,  met  acht  duyfènt  man 

aengenoomë'  te  voet,  en  weynigh  minder  te  peerde,  vers  volk,  t'fijner  huipe  byge- 
fijnde,  mr-  koomen,  brengende  felfs  meerder  troepen,  dan  fijn  beftellingh  inhieldt. 
denKampen  Gemerkt  de  Koninghin  van  Engelandt,  in  plaets  van  't  beloofde  geldt, 
e  n  De  even-  meer  j^jggyoljj  hadt  gefonden,  en  hy,  uyt  figh  felfs,  als  tot  een  bewijs 
mven.       ̂ jner  geneegenheit  t'hunnen  dienfte,  't  getal  fijner  knjgskneghten  ver- 

fwaerde:  't  welk  de  Groote,  die  denRoomfchen  Godtsdienft:  volghden, 
ten  arghften  uytleyden,  en  hierom  figh  des  te  vlijtigher  beneerftighden, 
ten  eynde  Francois  van  Valois,  een  Vorft  hunner  gefintheit,  f hunner 
hulpe  geroepen  en  gebeeden  wierde,  Oranje  en  andere  dit  met  gedult 

aenfiende,  om  figh  met  geen  arghwaenigh  vermoeden  t'ooverlaeden. 
Valois      Francais  dan  wordt  op  befluyt  der  Staeten  genoemt  Befchermer  der  Ne- 

wordt  door  derlandtfche  -vryheit ,  en ,  booven  de  verfèekeringh  hem  gedaen  tot  ver- 
bejluj/t  der    gogjingh  f]jnCr  onkoften ,   wierden  hem  ,   in  belooningh  fijner  bondt- 
™w"lBf*  genootlchap,  toegeweefèn  alle  de  fteeden,  die  aen  d'ooverfijde  van  de 

febermer     Maefè,  in  's  vyandts  handen  waeren.     Onder  dit  beloop  der  faeken,  en 
der  heder-  terwijl  de  gemeenten,  nijver  in  den  Godtsdienft,  om  dat  ftukj  en  elk 
landtfche     der  Grooten,  om  eyghen  gefagh,  oneenigh  waeren,  hebben  die  van  den 
vrj/beit.       Gereformeerden  Godtsdienft  een  faeke  hen  treffelijk  flaeghende,  hacche- 

lijk  voor  den  Staet  des  Landts,  verkreeghen:  aengefien  het  reght  van 
heerfchappy  in  veeier  handen  fijnde,  geen  hoogher  mooghenheit  de  vy- 

fchriftder   ̂ tfchappen  der  partyen  in  dwangh  hieldt.     Sy  hadden  hun  verfoek- 
Gertfot-     ̂ cnr^c  acn  Mathias  en  Oranje,  des  te  vooren  ook  niet  onkundigh,  oover- 
meerden.     gegeeven  •,   waer  in  fe  vertoonden :  hoe  fy  alleen  nimmer  eenigh  deel  aen 

't  beftier  der  regeeringh  monden ,  maer  altoos  tot  een  proye  der  Spaenfche 
woede  dienden ,  wiens  ongetwijfelt  ooghwit  was,  deRepublijk,  nae  haer 
<uan  het  uytneemenjle  gedeelte  der  borgeryen  ontbloot  te  hebben ,  foover- 
weldighen.     <Dat  ook,  in  der  waer heit ,  geene  andere,  danfy,  den  vy- 
andt  thans  foo  diep  in  't  oogh  Jtaeken:  en  hoe  tot  genoeghfaeme  verfèeke- 

ringh hunner  getrouwheit  diende,  dat  hunne  eenighe  hoop  op  de gemeene 

behou- 
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behoudenis  <w  as  ge  ankert :  gemerkt ,  indien  den  Staet  tot  haer  voorigh    if/S. 
weefen  te  vervallen  quaeme ,   allen  anderen  armoede  en  flaeverny ,  hen 
dooden,  weedommen  en  't  vuer  te  verwachten  Jlonden.  'Daer  beneevens  ■> 
dat  fy  de  eer  ft  e  geweeft  waeren>  die  de  waepenen  teegen  de  dwingelandy 
genoomen  hadden ,   en  Jïgh  daer  door  alle  hoop  van   vergiffenis  afge- 

f?ieeden.   'Dat  derhalven  fy  ■>  wien't  fnoodtfte  onder  't  koninghlijkgebiedt 
befchooren  ftondt ,  met  reght  om  een  billijk  gedeelte  der  vryheit  baeden. 
<Z)at  fe  vette  priesJerdommen,  rijke  inkoomslen  voor  andere  lieten  •,  hen 
alleenlijk  moghte,  als  onheylighe,  geenen  ingangh  ter  kerke  of  roe dthuys 
geweyghert  worden.   1)atfe  in  godtsvrught ,  in  getrouwheit  aen  het  vae- 
derlandt  geenermaeten  yemant  wijken  fouden.     Hier  op  bleef  men  eeni-    Dat  v*n 

ghen  tijdt  in  twijfel:  en  ten  laetften  hebben  die,  door  welker  mgeeven  deStaeten 

dit  verfbek  gedaen  was,  't  voorbeeldt  der  Hooghduytfchen,  Poolen,  en  f™  \ 
veele  andere  oude  prijfende,  den  Staeten  doen  gelooven,  dat'tbelangh  oe^Mn' der  eendraght  niet  konde  lijden ,   fbo  reghtmaetighe  gebeeden  te  ver- 

worpen.   Want  dat  al  de  kraght,  die  men  in  't  leegher  hadt,  van  hun- 
ner fijdequam:  endoor  blijkehjke  bewijlèn  ondervonden  was,  dat  gee- 
nen anderen  eenigh  bewint  van  faeken  veyligher  moght  vertrouwt  wor- 

den.    Hier  by  quam  nogh»  dat  eenighe  Roomsgefinde,  iniönderheitdie 
figh  op  den  naem  van  Jeliiiten  deeden  gelden,  tot  het  doen  van  eedt  tee- 

gen Don  Johan   niet  konden  gebraght  worden,  jae  dat  geen  geringh  ge- 

deelte, vindende  voor  hen  meer  hoop  aen 's  Koninghs  fijde,  van  felfs 
waeren  afgeweeken:  maer  in  teegendeel,  veele  magiftraeten,  't  fy  daer 
in  onderweelèn*  of  voorfiende  dat  die  fijde  wel  haeft  de  maghtighfte  fbu- 
de  worden,  de  party  van  den  Naflaufchen  Godtsdienft  aennaemen.  Om 
deefè  reeden  werdt  hen,  neevens  andere  j  plaets  in  alle  weerdigheeden  en 
eerampten  gegeeven*  en  beraemt,  dat  j  in  wat  plaetfen  ten  minftèn  hon- 
dert  huysgefmnen  kerken   tot  het  oeffenen  hunnes  Godtsdienfts  qüae- 
men  te  verfbeken,  hen  die  fouden  worden  toegeftaen:  met  dit  verftant, 
dat  die  figh  aen  de  Roomfche  plechtigheeden  hielden,  gelijke  vryheit, 

door  Hollandt  en  Zeelandt,  genooten,  'tgheen  echter  niet  gefèhiet  is. 
De  dinghen  die  nae  deefèn  volghen ,  konnen  fbnder  meededooghen,  of 

'tbefchaffen  van  een  uytfteekendt  voorbeeldt,  niet  doorblaedert  worden, 
aengefienfbo  groote  ontfteltenifïèn,  fbo  vinnighen  haet,  en  hoe  beroer- 

ten andere  beroerten  ten  dekmantel  geftrekt  hebben.  Want  en  de  Rooms-  ̂ jfTJS 

gefinde  verftonden  d'andere  niet  in't  allerminfte  toe  te  geeven ;  en  fy ,  nu  niet  jet!'  m, 
Iangher  vernoeght  met  ongeftraft  te  blijven,  of  een  heymelijke  Godts-  ̂ msi,erini 
dienft,  fielden  figh,  wen  maer  erghens  de  magiftraeten  hen  te  aerfèlende  den,  en  den 

ter  voldoeningh  vielen,  ter  weere,  om  hen  door  geweldenaery ,  't  gheen  Gerefor- 
bj  weeghe  van  reghten  wierdt  geweyghert,af  te  wringhen,  en  wendden,  meerden* 

als  fè  d'ooverhandt  hadden,  't  oogh  naer  wraeke.    Invoeghe,  dat  fy,  die 
voor  langh  al  hunnen  wenfch  en  geneegenheit,  en  nogh  onlanghs  hun- 

nen raedt  en  middelen  vereenight  hadden,  om  den  Spanjaert  uyt  den 
lande  te  helpen,  borghers  teegen  borghers  in  de  fleeden  fèlve  gewaepent 
Honden*   figh,   wen  fè  maer  hunne  partylinghen  uytdreeven,   geenes 
vyandts  kreunende :  teegen  wien  ook  den  fbldaet  fbo  krachtigh  niet  ge- 

bruykt  wierdt,  dewijl  door  fijne  befèttingh  d'inlandtfche  vreede  moeft 
onderhouden  worden.     En  gelijk  doodelijke  krenkten  alle  geneesmidde- 

len verworpen,  fbo  wierden  fy,  dien  toen 't  onderhouden  van  eendraght 
naeft  aen 't  herte  lagh,  door  weederfijdighen  haet,  die  op  hen  quam  af 
te  vlieten,  ooverlaeden,  fijnde  die  de  flookebranden  der  beroerten,  wien 

't  betaemt  hadt  figh  als  leeraers  der  lijdtfaemheit  te  gedraeghen>  door 
welken  een  algemeene  peft  deefèr  eeuwe  tot  in  beyde  de  partyen  is  door-^ 

H  iij  gedron* 
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1 578.  gedronghen  ■,  hebbende  de  benaeminghen  der  faeken  dermaeten  verkeert , 
dat  blinde  fcheurfught  een  godtvruchtighen  yver,  feedigheit  en  getem- 

De  Ghcnte-  pertheit  des  gemoets  vadtfigheit  of  ook  verraedery  genoemt  wierdt.  De 

naers,  aen-  Ghentenaers"  dan ,  dier  ongebondenheit  foo  hoogh  gefteeghen  was ,  dat  fè 
geftookt  n|et  ̂ an  Uy.t  ̂e  groote  ]lunner  baldaedigheit  quijtfcheldingh  darden  hoo- 

weyghJen*  Pen'  hebben,  aengeftookt  door  Imbijfe,  die  door  den  wegh,  hem  in 
eepentlijkje  voortijden  door  Arteville  gebaent,  ter  moogenheit  draefde,  genoeghfaem 
geboorfae-  oopentlijk  geweyghert  te  gehoorfaemen.  Sy  verklaerden  wijders ,  dat  fè 

men.  't  Roomfche  bygeloof ,  wien  't  uytbroeden  der  wreetheit  en  foo  veel  an- 
dere fchelmflukken  te  danken  ftondt,  niet  langher  wilden  aenfien :  niet 

dat  de  ftichters  der  beroerte  figh  daer  aen  fönderlingh  geleeghen  lieten , 
welke  dier  twee  Godtsdienften  ten  dekmantel  hunner  muytery  moght 

dienen:  maer  fe  verhieven  hunne  nieuwigheeden  booven  't  gheen  van 
oudts  was  ingevoert,  en  hun  eyghen  finfijkheit  booven  't  gheen  voor 
langh  was   aengenoomen;  en   by  geval  gebeurden  't,   dat  fy,  eenighe 

Bannende  Monniken  van  fchendelijke  onkuyfheit  oovertuyght  fijnde,  die  orde, 
Roowfche     teegen  weike  men  in  nieuwen  haet  en  opfpraek  was  ontfteeken,  en  daer 
£ST  nae  de  geheele  Geeftehikheit ,  ter  ftadt  uy t  banden.     Toen ,  figh  bewuft , 
Geejelijk-    van  wat  g€wicnte  nun  beftaen  was,  wierden  fè  te  raede  hunne  ftadt  met 
luit  ter       werken  te  veflen  :   welke,  door  de  wijtluftigheit  haeres  omtreks,metde 

ftadt  uyt,    grootfte  fteeden  magh  voet  houden ;  maer  voor  de  reft,  niet  allefints  be- 
En  verfter-  woont  wordt :  want  voor  deeien  meermaels  beleeghert  geweeft  fijnde,  en,  uyt 
ken  die.       hunne  eygene  feeden ,  voor  gelijke  ongevallen  in  't  toekoomende  beducht, 
verfmaeden  hadden  fe  de  landeryen  binnen  's  ftadts  mueren  getrokken.     Hoe  de  ver- 
derstaeten,  fterkingh  yverigher  gevoordert  wierdt,  hoe  fè  min  naerStaeten  en's  Aerts- 
en  'sAerts-  hartoghen  beveelen  luyfterden,  hebbende  eenighe  opgeraepte  belaftinghen 
hanoghen    dunner  befwaernis  uy  tgeftroy  t ,  en  hier  uyt  gefoght  hunne  eygene  mifgan- 
beveelen.     g^en  eenighen  fchijn  te  geeven.Geen  meer  vermooghen  hadt  op  hen  de  gunft 

ook^heeft  en  >t  aenfien  van  Oranje,  hoewel  de  Ghentenaers,  door  fijn  aenraeden, 
JjjT^hunne  handtveflen,  die  fe  eertijts  door  weêrfpannigheit  teegen  Karel 
vlrmooghen  verbeurt  hadden,  weederom  kreeghen.  Boovendien  verfpreydde  figh  dit 
op  ben.       onheyl  door  de  naebuerighe  fteeden  in  Vlaendre.     Die  van  Arthois  en 

Die  van  Ar-  Henegouw  in  teegendeel,  wel  de  flijffte  in  't  vaft  houden  vanden  Room- 
tbois  en      fchen  Godtsdienft,  aengefien  de  meefte  foo  gevoelden,  daer  by  nogh 
Henegouw  koomende,  dat  de  Grooten  door  flaetyver  Oranje  dwars  vielen,  weyger- 
we) geren  de  den  ook  de  geloofsvreede  aen  te  neemen.     Want  fy  beriepen  haer,  in 
geloof svree-  cjen  paishandel  bedonghen  te  fijn,   dat,  geduerende  den  oorlogh,  in 
de  aen  te     ̂   QocjtS(jienft  geen   veranderingh  gefchieden  fbude.     Sy  dreeven 

'dnjvend),    daerenbooven ,  dat  men  die  oopenbaere  trouwloofheit  der  Ghentenaeren 
dat  menden  door  kraght  van  waepenen  behoorde  te  keer  te  gaen:  waer  toe  nogh 
Gbentenaers  Oranje,  nogh  andere  Grooten  in  Nederlandt  te  brenghen  waeren,  dat 
door  de       men  naementlijk,  foo  langh  de  Spanjaert,  met  foo  machtige  troepen, 
waepenen    by  naer  't  hart  van  Nederlandt  befat,  de  waepenen  teegen  fijne  meede- 
beboort  te    borghers ,  hoe  feer  fe  't  ook  verkerft  hadden,  gebruyken  fbude;  om, 
wmgjen.   ggjjj^  tjc  Verrefienfle  onder  hunne  vyanden  reets  voorfèght  hadden, 
°,ranjne!'  dusfèlfs  door  hunne  eygene  tweedraght,  te  gronde  te  raeken.     Maer  ter- 

T  T\  bier  w^  'c  gevaernj^  is  door  gewelt  te  dwinghen,  worden  alle  beveelen, 
teem.       raec^t  en  gebeeden,  als  't  een  opgefètte  boofheit  eyghen  is,  in  de  windt 
Boffutpordt  geflaeghen.   Op  dit  pas  hadden  de  Nederlanders  tot  veldtheer  den  Graef 
Veldthcer     yan  BofTu,  die,  gelijk  wy  reets  te  vooren  verhaelt  hebben,  wanneer  hy, 

der  Neder-  onder  Al  va,  Landtvooght  oover  'tooverige  van  Hollandtwas,  op  de 
landers.      Zuyderfee  gevanghen  wierdt.     Dit  ampt  hadden  de  Staeten  den  Graef 

van  Lalainontnoomen,  om  dat  hy,  buyten  hunnen  laft,  figh  uyt  het 
leegher 
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leegher  van  der  handt  gemaekt  hadt,  wanneer  die  ongelukkighe  flagh  by    1578. 

Gemblours  geflaeghen  wierdt.     Opperbevelhebber  oover  't  peerdevolk  DenBurgh- 
was  den  Burghgraef  van  Ghendt,  uyt  het  huys  van  Melun  :  Leegher-  graefvan 

maerfchalk  Francois  van  laNoüe,  wijdtbefaemt  door  de  binnelandtfche  Ghendt  °p- 

oorloghen  in  Vrankrijk.     't  Leegher,  dat  men  niet  verre  van  Mechele,  PCï^vel' 

by  't  dorp  Rimenant ,  hadt  begraeven ,  wierdt  door  Don  Johan  befpronghen,  "pe"dJ*n 
en  hy  niet  anders  dan  te  rughgedreeven.  De  meeftefchrijvers  hebben 't  voor  Vo^ 
een  misflagh  gereekent,  dat  men  hen  in  't  aftrekken  niet  op  de  hielen    LaNojie 
volghde:  gemerkt  de  Spanjaert  dien  dagh  t/eenemael  uyt  den  Velde  hadt  veldtmaer- 
konnen  geflaeghen  worden:   nemaer  ook  dat  jaer  in  fteeden  te  beleeghe-  fchalk. 
ren  doorgebraght,  indien,  by  voorförghe  der  Ooverften ,  fleghts  del  vers  Don  Johan 
en  meer  diergelijke  leegher  werkluyden  by  de  handt geweeft  waeren.  Men  beftringbt 

liet  ondertufTchen  niet  nae  een  gefprek  van  pais  te  maeken:  want  d'uyt-  bet  leegher, 

heemfchePrinfen,  gebeeden  een  middel  tot  vereenigingh  teberaemen, ,naeTrecht 

rieden  Don  Johan,  dat  hy,  aengefien  de  krachten  der  Nederlanders  met  J*  , 
ongelijk  maghtigher  waeren,  dan  de  fijne,  ongekreukt  de  achtbaerheit  ̂ nuC- 

fxjnes  naems,   figh  ontflaen  fbude,   en  elders  de  fortuyn,  daer  fy  hem  rchen  .J~ beeter  geluk  moght  hebben  befchooren,  by  den  hayre  grijpen.  Dat  ook  de  fenkym 
Koningh  beeter  doen  fbude,  indien  hy  figh  met  dat  maghtigh  en  gewaepent  pais. 
volkverföende  •,  dan  dat  hy  lbo  geweldigh  een  heerfchappy  lichtveerdelijk 
ten  prooye  wierp,  daer  foo  veel  andere,  des  fbet  genoegh,  naer  ftaeken: 
dan  echter  dat  dit  al  heel  niet  oover  de  brugh  fbude  willen,  ten  waere,  de    Desfelfs 

Ghentfchepaishandelbekrachtightfijnde,  de  Godtsdienften  en  't  vrygebruyk  voorwaer- 
der  felver  f  hunner  beft  ellingh  gelaeten  wier  den: Jijnde  meedeten hooghften  den' 
billijk  1  alle  gevanghenen  >  en  onder  die  defoon  van  Oranje >weeder  in  vry- 
heit  tejlellen.  'Dat,  wen  de  vree  de  op  deefe  voorwaerdengetroffen  was>  in  dit 
verdragh  behoorden  begreepen  te  fijn  ■>  alle  die  ineenighe  bondtgenoodtfchap 
met  de  Nederlanders  Jlonden,  om  alfoo  ook  hunne  ruft  te  verfeekeren* 
Op  dit  voorftel  liet  Don  Johan  figh  hooren,  dat,  ten  waere  Oranje  nae 
Hollandt  wierdt  verfonden,  geen  vreede  te  hoopen  flonde:  en  in  den 

Godtsdienft  was  hy  niet  gefint 't  allerminfle  toe  te  geeven-,  alleenlijk  fcheen 
hy  geen  beftant  te  fullen  weygheren.    't  Sluyten  naementlijk  eener  vree- 
de  hanght  gemeenlijk  altoos  aen  den  maghtighften  :  den  fwakken  ftrekt 
beftant  en  uytftel  van  oorloghe  te  winfte.  Maer  toen  hy  nu,  met  nieuwe  Don  Johan 
troepen  verfterkt  fijnde,dartigh  duyfènt  man  te  voet,  en  fes duyfènt peer-  met  meuwe 
den,  by  den  anderen  hadt,  en  figh  het  voorftaen,  dat  fijne  kraghten  by  troepen yer- 
nae  die  der  Nederlanders,  infbnderheit  daerfè  ooverhoop  laeghen,  konden  Pr^Sbnde 
opweeghen,  heeft  hy  op  den  bergh  van  Bonghe, dicht  by  Naemen,  fijn  {^J^Jj 

leegher  neederflaende ,  't  gefprek  van  pais  gladt  afgefheeden,  wijfènde^^ 
den  geheelen  handel  op  den  Keyfèr.     Kafimier  ondertufTchen  in  Gelder-  gUdtaf. 
Jandt  eenen  goeden  tijdt  verfammelt  hebbende,  by  gebrek  van  gereede 
betaelinghe,  die  den  foldaet  gedaen  diende,  maekte  met  den  omflagh  van 
lbo  fwaer  een  heyr  loggher  voortgangh.  Door  fijn  aenkoomfl  liep  het    Aenkoomfi 

leegher  der  Nederlanders  ten  getaele  van  veertigh  duyfènt  man  te  voet,  en  vanKafi- 
twmtigh  duyfènt  peerden:  met  welke  troepen  den  byftandt  van  Fran^ois  tniermet 
af  te  waghten,  en  daer  nae  Don  Johan  te  befètten,  een  al  te  traeghen  etn J.eefi 
voorflagn  was,  die  echter  hoop  van  een  goede  uytkoomfl  gaf,  hadt  men  j   ^f 
hem  maer  fleghts  konnen  in  't  werk  ftellen.     Maer  die  misflagh  van  fbo 
geruymen  tijdt  fpillens,  en  een  oovermaetighe  drift  tot  ftaet  en  rijkdom- 

men, beneevens  de  quiftfiekte  dier  beyde,  dinghen  die  voormaels  Ne- 
derlandt  aen  Spanjens  flaeverny  gekluyftert  hadden,  die  fèlve  hebben  Degefchil- 
ook  de  naederende  vryheit,  en  die  toen  gelijk  voor  ooghen  ftont,  ver-  ien  der  Ne- 
wijdert.     Want  de  gefchillen  der  Henegouwers  en  Arthoiièrs  met  de  derlanders 

Vlae- 
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15-78.     Vlaeminghen  waeren  foo  hoogh  aen  't  blaeken,  dat,  alle  forghe  voor 
tuffcben       'c  ghemeen  aen  een  kant  geftelt  fijnde,  yder  Landtfchap  de  fchattinghen 
èlLndrvn    f  hunnen  befonderen  gebrnyke  inhielden.     Gaende  dit  exempel  verder, 

verwijderen  fijn  eenighc  troepen,  die  voor  langh  door  leedigheit  te  dertel  geworden 

demekende  fijnde,  wanneer  fe  in  de  betaelingh  hunner  foldy  te  leur  geftelt  wierden, 
vrjibeit.       van  fe  party  der  Staetfche  afgeweeken,  door  heymelijk  ingeeven  hunner 

ooverften,  die  figh  lieten  voorftaen,  dat  fe  in  't  uytdeelen  der  eerampten 
hunne  reekcningh  niet  gevonden  hadden.  Dit  krijgsvolk  dan ,  hebbende 

Meenen  (een  vryheit  in  Vlaendre)  ingenoomen ,  loopt  het  geheele  om- 
leggende landt  af  met  plunderen  en  brandtfchatten.  Nogh  echter  hoopte  men 

datclit  gewelt 't  beftaen  van  eenighe  weynighe  in'tbefonder  fijn,  en  daerby 
Uomigny  bfijven  foude,  tot  dat  den  Heer  van  Montigny,  een  der  aenfienlijkfte  in 

voegbtfigb        >    .    onder  de  Ooverften,  figh  fchielijk  tot  hun  hooft  opgeworpen, 

fchl/ZT  en  met  de  partijfchap  van  Arthois  vervoeght  heeft.   Om  't  gewelt  en  den Attbots       ooverlaft  van  deefe  te  keer  te  gaen,  hebben  de  Ghentenaersopeyghen 

merueten  beft3en  eenighe  troepen  geworven:  maer  weynigh  was'er  met  dit  krijgs- 

de  chente-  volk,  dat  t'huys  den  alverwmnaer  fpeelde,  onervaeren  was  in  't  ftuk  van 

naersvolk.   oorloghe,  uyt  te  rechten,  en  geenerley  verfeekeringh  om  't  ruyten  en 

werven.      rooven  der  vyanden  te  weeren.     Die  gaeven  t'hunner  verfchooningh 
Glimp     voor  i  dat  de  Geeftelijkheit ,  door  gewelt  en  muytery  uyt  Ghendt  gedree- 

hunner       ven,  haeren  naeften  toevlught  tot  hen  genoomen  hadt:  en  dat  men  die 

mefenen.    fineekende  meenighte,  om  de  heyligheit  hunner  orde,  of  de  weeder- 

weerdigheit  hunnes  ongevals,  't  noodigh  onderhoudt  des  leevens  niet  hadt 
kunnen  weygheren,  't  welk  fy,  naedemael  het  reghtgeenplaets  kon  vin- 

den    van  die  beroovers  hunner  goederen,  door  kracht  van  waepenen 

weedereyfchten.     Op  die  glimp  van  oorlogh  (want  de  gefchillen  waeren 

nu   tot  oopenbaere   vyandtfchap  uytgebarften)  maekte  men  daegelijx 

Devlae-    j^ken  buyt:  tot  dat  de  Vlaeminghen,  Kafimier  ontbooden  hebbende, 
tmngben      ̂ or:  £■     vo\^9  dat  fy  beloofden  uyt  hun  eyghen  beurs  f  onderhouden , 
Üikhen      geftijft  wierden,  gemerkt  de  betaelingh  allefints  wonder  fchaers  viel. 

K4tlZ     't  Gemeen  gevoelen  is,  dat  hy  't  oogh  op  de  heerfchappy  gevelt  hadt, 
en  door  lichtveerdigheit  der  natie,  en  't  beloop  der  faeken  is  te  leur 
geftelt.     Maer  op  dat  pas  bleef  Francois  figh  in  Henegouw  onthouden. 

Dit  deede  hy  den  Graef  van  Lalain,  ftadthouder  in  dat  geweft,  ten 

gevalle,  weetende,   door  welker  toedoen  hy  gekoomen  was.     Hy  hadt 

met  figh  gebraght  weynigh  meer  dan  acht  hondert  ruyters,  en  fes  duyfent 

man  te  voet,  uytvaeghfel  der  Franfche  beroerten,  welke  hy,  naer  d'on- 

gemakken  eener  pijnelijke  toght,  nae  't  allerweeghen  quaelijk  huyshou- 
den  in  de  herberghen,  hebbende  eenighe  kafteelen  ingenoomen,  en 

denHerfftnu  aen'tloopen  fijnde,  voor  de  ftadtBinfch  heeft  ter  neederge- 
Francoh  flaeghen.     Deefe  is  hem  door  belegh  en  ftormen  in  handen  gevallen,  een 

vermeeft'ert  geringhe  loon  voor  foo  veel  tijdt  fpillens.     Hy  felfs  onthieldt  figh  mee- defiadt       rendeels  binnen  Berghen  in  Henegouw,  niet  fönder  verbolghenheit ,  dat 

Bmfch.       ̂   fteedelinghen  de  plaetfen,  hem  t'fijner  befettinghe  aengeweefèn,  niet 
wilden  in  ruymenj  en  gebeeden ,  figh  met  het  heyr  der  Nederlanders  te 

mjgertftgb  vereenjgherij  heeft  hy  geweyghert  aen  te  trekken,  voor  en  al  eer  Kafimier 

'stieten       van  gelljken  deede:  wiens  optoght  nae  Ghendt  hem  geen  kleyne  ontftel- 
bnrte  ver-  tenis  baerde,  fijnde  die  voor  deefen  fijnvriendt  was,  thoen  fijnen  teegen- 

eemgben.     vryer  geworden ,  en  hier  door  den  haet  van  weederfijden  tot  allerley  lafter 

en  kleynachtingh  uytgebarften.  Ook  is  hy  van  fijn  voorneemen  niet  af  te 

brenghen  geweeft,  hoewel  den  Aertshartogh  en  de  Prins,  jae  fèlfs  de 

Koninghin  van  Engelandt  hem  vertoonden,  dat  fy  't  doen  der  Vlaemin- 
ghen en  van  Kafimier  geenfints  hadden  goedtgekeurt:  en  dat  meer  is,  hy 

fagh 
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fagh  met  goeden  ooghen  aen,  dat  fijne  fbldaeten  nae  de  troepen  van    1^78; 
Montigny  verliepen.  Dus  hebben  deefe  twee  Hartoghen,  die  den  Neder-    Laet  toei 
landers  hunne  hulpe  gemeenerhandt  belooft  hadden,  figh  vervoeght  met  dat  fijn 

fbodaenighe  party fchappen ,  die  niet  dan  tot  hun  uyterfte  verderf  gefchae-  krijgsvolk, 

pen  fcheenen :  en  niet  langh  daer  nae  den  Hartogh  van  Anjou  nae  Vrank-  *"  Aiont'inJf 

rijk,  Kafimier  nae  Engelandt  vertrekkende,  hebben  fy  beyde  de  voor-   er  00?u deelen  en  quaelen,  die  hen  in  een  uytheemfche  Rêpublijk  te  waghten    Vertre^ 
ftonden,  verheten.  Maer  de  Nederlanders  hebben  den  Francois,  ftaende  me  vrank? 

op  fijn  vertrek,  hoewel  hy,  en  meer  andere  Prinfen  van  fijnen  t'weeghe,  rijk>befibul- 
hen  van  ondankbaerheit  befchuldighden ,  belooft,  indien  de  pais  met  dtgendède 

Philips  getrotfen  wierde,  't  plechtelij k  uy troepen  des  lofs  fijner  heldelijke  staetenvan 
deughden,  't  oprechten  van  praelbeelden ,  en  diergelijke  gewaende  glory  °*da*«? 

teekenen:  en,  indien  ie  figh  benoodight  vonden  anders  te  raedtflaen,   aermt' 
fijner  booven  andere  dervoeghe  te  gedenken,  als  de  weerdigheit  fijner 
hoogheit,  en  beweefene  dienften,  in  fbo  gevaerlijke  gefchaepenheit  des         ~  . 

Landts ,  vereyfchen  moghten.     Dufdaenigh  was  den  ftant  der  dinghen ,  w„^°^m 
als  Donjohan  door  een  haeftighe  fiekte  fchielijk  weghgerukt  wierdt,  een  fdnelij- 
welke  fijn  quijnendt  gemoet,  vergram t  op  de  dwarsdrift  fijner  fortuyne  kefukte 
lichtelijk  ten  boefem  inkropte.     Want  gemerkt  hy  door  eyghen  dapper-  wegbg*- 
heit,  niet  door  de gebreeken en misflaeghen  fijner  vyanden ,  ooverwinnaer  ruH' 
weefên  wilde,  quelde  hy  figh,  meer  dan  fijn  geibntheit  lijden  konde,  dat 

den  loop  fijner  glory,  door  ibo  veele  wangunftighe,  die  hem  in  't  hof 
van  Spanjen  niet  ontbraeken,  geftuyt  wierdt.     Voorwaer  uyt  onder-  Eentgbege- 

fchepte  brieven  is  een  onverfettelijke  wanhoop  gebleeken :  en  weynigh  te  S'^/y vooren  hadt  Philips  gelaft  Efcovedo ,  gewoon  fijn  diepfte  geheymen  tc^uJtg 
befbrghen,  in  Spanjen,  onder  de  handt ,  omhals  te  brenghen,  hem  hou- grooten  gle- 
dende  voor  eenen  vertrouwlingh ,  wiens  fchranderheit  omtrent  de  gedach-  rjfught 
ten  van  fbo  grootmoedigh  een  jonglingh  te  gevaerlijk  was.     Want  dat  verdacht 
hy,  booven  't  lot  fijner  geboorte,  voormaels  iijne  gedachten  op  de  kroon  fipde»  door 
van  Tunes,  en  nogh  korts  op 't  rijk  van  Engelandt  geveft  hadt  ,  waste  taften;  nr&ti  is 

gelijk  ook,  dat  hy  met  't  huys  van  Lottringe,  welker  moogenheit  in 't  hof  °  &  ac  ' van  Vrankrijk  fbo  aenfienelijk  was,  figh,  buyten  weeten  van  Philips, 
vereenight  hadt,  en  gevreeft  wierdt  dat  hy  lichtelijk  de  Nederlandtfche 
faeken  tot  veftingh  eener  eyghen  moogenheit  moght  wenden.  Waerorri 
men  niet  buyten  vermoeden   van  vergif  geweeft  is,  onfèeker  noghtans 

van  wat  handt  gebrouwen,   aengefien'er   Roomsgefinde  Priefters  fijn 
gevonden,  die  roemenderwijfe  uytvielen,  dat  het  vaederlandt  hen  hier 

in  voor  een  oovergroote  weldaedt  danken  moght.    Andere  hielden  d'En- 
gelfche   verdacht,   fijnde    niet  feer  langh  geleeden  eenighe  ter  doodt 
gebraght,  diemenfèyde,  dat  van  derwaerts  oovergefbnden  waeren,  om 

Hem  't  lecven  te  beneemen.     Het  hoogh  bewint  des  heyrs,  en  der  oove-    Dm  Har* 
righe  fteeden,  wordt  aenveerdt  by  Alexander  Farneefè, Prins  vanParma,  ̂   van 
eerft  met  bewilligingh  van  Don  Johan  fèlfs,en  ter  verfbeke  der  andere  vou}tin 
krijgshoofden ,  en  daer  naer  ook  door  bevel  des  Koninghs.  Dees  was  piaets  van 

bedekter  van  aert,  en  bracht  uyt  Italien,  neevens'tgebruyk  van  getrouw-  Donjohan. 
heit,  de  kunft  van  veynfen.     Hy  wift  figh  te  doen  vreefèn,  hy  wift  door  sijnenaerdt 
de  vingheren  te  fien,  eygentlijke  kunften,  om  den  Nederlanders  in  te  en  kgnfie- 
luyden.     Derhalven ,  fchoon  Spanjen  figh  aen  niemants  waepenen  fbo  naerjen. 

leer  verfchult  vindt,  heeft  hy  niettemin  meer  door  d'algemeene  gunft 
des  volks  gewonnen:  en  te  weeghe  gebraght  een  faek, die  fbo  befwaerlijk  Doorwient 

om  doen  viel,  dat  men,  naer  de  fmaek  der  vryheit  eens  genooten  te  1"^^? 
hebben,  figh  als  nogh  foude  onder  de  heerfchappy  gebooghen  hebben.  V*^''J" 
Door  heymelijk  aenftooken  van  deefèn  fijn  de  gefchillen  tuffchen  de  r^  * I  volken 
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1 57<>.     volken  vry  hoogher  gereefèn  als  voor  heen,  infonderheit  fèedert  dat  men 

eenighe  borgheren,  die,  om  de  fhdt  Atrecht  weederom  met  d'andere  te 
bevreedighen ,  daer  binnen  ter  fluyk  by  eenkoomft  hadden  gehouden, 
met  de  doodt  geflraft  heeft.     Hicrcntuflchen  hieldt  Oranje  niet  af  van 

alle  bedenkelijke  middelen  tot  dempingh  dier  ongenuchten  in  't  werk  te 

oranje  fielt  ftellen:  ernfïighcr  noghtans  was  hy  in  't  beteughelen  dier  geener,  welker 
aüeniMe-  mifdaedcn  hem  tot  lafter  quaemen  te  gedyen:  en  hy  hadt  nu  den  Ghen- 
lenteweïki  tenaeren  reets  wroet  gemaekt,  dat  fe,  de  Geeftelijkheit  herilelt  hebben- 

de, figh  weederom  onder  't  vreedeverdragh  fbuden ,  begeeven  :  vervol- 
Dante    ghens  wende  hy  alle  neerftigheit  acn,  om  't  volk  van  Montigny  en  die 

vergeefs.     yan  ̂ trec|lt  tc  verfoenen.  Maer  't  heeft  gebleeken ,  dat  de  hoofden  felfs 
alle  gcleegenheit  tot  fcheuringh  waernaemen ,  en  figh  daerom  ook  onverföe- 

nelijk  maekten,  't  ghcen  de  gemoederen  der  Vlaeminghen  andermael 
aen 't  hollen  geholpen  heeft,  lijnde  Imbijfe  door  gev/elt  Voorfcheepen 
tot  Ghendt,    d'opperfte  majeftraet  aldaer,   gekooren,  die  vervolghens 

varma     aue  eerampten  vergaf  aen  wien  hem  goedt  dacht.  De  ruy  tery  van  Kafimier 
geeft  aen     onderwijlen,  verfbght  aen  Parma  vryen  doortoght  om  te  vertrekken ,  dien 
fulmyvrye  nv  nen  verleent  heeft:  hier  door  buyten  forgh  geftelt  van  ergens  vyandt 

doortoght     t'ontmoeten,  trekt  hy  nae  Maeftright,  dat  fwakke  befettingh  in  hadt, 
cm  te  ver-    bei-ent  het,  en  vervaerdight  figh  om  't  met  gewelt  aen  te  tarten.    Gedue- 
trek}?en.      rende  't  belegh  dier  ftadt  hadt  de  Keyfèr,  op  wien  wy  gefèght  hebben 

Hjbelee-  den  vreedehandel  gelchooven  geweeft.  te  fijn,  fijne  gefanten  nae  Keulen 
ghertMae-  gefbnden:   alwacrook  van  de  Spaenfche  fijde  was  aengekoomen ,  voor- 

fivgbt.        ften  met    's  Koninghs   lart: ,   den   Hartogh  van  Terra  Nova ,  en  wee- 
onderwi)-  ghens  de  Nederlanders  den  Hartogh  van  Aerfchot  en  andere.     Maer 

Unkoomen  óranje,  die  nimmer  getwijfelt  hadt,  dat  hoedaenigh  een  vreede  met 
de  Gefanten  jen  ]<^olimgri  gemaekt  \vierdt,hy  daer  door  in  een  onvermijdelijk  gevaer 
VeeVu       geftelt  flont:  fijnde  Nederlandt  thans  in  foo  veel  deelen  gefplifl,  hv rreedeban-   &>  rr  i         t        j  j-  i  u        •     »  L       ö    VT       .  ' 
deitngb.       alleen  tuflchen  beyden,  en  dienvolgens  allen  in  t  oogh,  vreefde  niet 
Waer teegen  buyten  reeden,  dat  hy  te  gelijk  fijne  vyanden  en  fijne  haeters  moght 
Oranje bey-  oovergeleevert  worden.  Weederom,  figh  teeghen  den  handel  te  flellen, 
meltjk.        te  weygheren  de  Duy tfchen  voor  middelaers  aen  te  neemen ,  viel  hardt  en 
arbeidt.       fchandelijk  in  opfpraek.     Behendigher  dan ,  om  die  keer  nae  fijnen  fin 

te  doen  neemen,  bevlijtighde  hy  figh,  in  't  beförghen,  dat  men  op  de 
punten,   raekende   den  Godtsdienfl:  föude  aendnnghen,   behalven  op 
meer  andere,  welke  niemandt  darde  hopen,  dat  den  Koningh  fbude 

inwillighen.     Wijders  is  't  geloofelijk,  dat  men  op  die  tijdt  vry  billijke 
voorwaerden  hadt  konnen  bedinghen ,  ten  waere  eenighe  door  beföndere 

Fatwa    handelinghen  d'algemeene  vreede  den  nek  gebrooken  hadden.     En  Par- 
KederUn-   ma>  hoewel  hy  den  oorlogh  ernftigh  aenbondt ,  liet  niet  afdengeenen, 
ders  aen  om  die  op  nicuwigheeden  toeleyden  ,   aen  te  maenen,    dat  fe   door  een 

's  Kouings    fpoedighe  boetveerdigheit ,  's  Koninghs  aengeboode  genaede  acn  veerden 
aengeboode-  fbuden.     Den  Heer  van  la  Motte,  d'eerfte  geweeft  fijnde,  die  van  den 
ne genaede^  Koningh  fijnen  fben  bekoomen  hadt ,  heeft  de  ftadt  Greevehnghe  in  Vlaen- 
taenveerdê.  ̂ re,  alwaer  hy  Steêvooght  was,  daer  toe  weetai  te  brenghen,  en  met 

Met  wien  ecnen ,  volmaght  bekoomende ,  meer  luyden  tot  de  felffte  genaede  getroont, 

figh  U  Mot-  fjjncic  felfs  een  roemer  en  te  gelijk  een  voorbeeldt  van  's  Koninghs  goe- 
te  eerjt        dcrtiercnheit.     Hier  by  heeft  figh  daer  nae  gevoeght  den  Heer  van  Mon- 
verjoent.   ̂   t]gny  j  met  fijne  troepen  (acht  duyfent  waeren  fe  fterk)  't  gheen  die  fijde 
®'env  "    niet  wcynigh  ftij fde,  uyt  behoefte  van  geldt,  en  dat  hy  vreefde  door  de 

me"f'fne'    Staeten,  naer  fijn  verdienft,   onthaclt  te  worden,  hebbende  la  Noüe 
troepen,  en  rects  °P  ̂c  hielen.     Die  van  Arthois  en  Henegouw  hinghen  eenighen 
andere.       tijdt  tuflchen  beyden:  dan  eyndelijk  hun  befluyt  met  de  voorwaerden  aen 

d'Al- 
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d'Algemeene  Staeten  oovergefchreeven  hebbende,  om,  foo  fè  wilden,    l579- 
figh  in  de  felve  te  doen  begrijpen,  fijn  fe  met  Parma  ooverkoomen:  en 
neevens  henRijfïèl,  Douay  en  Orchiers,  fteeden  in  dat  gedeelte  van 

Vlaendre,  't  welk  door  de  Francoifën  langh  befèetenis,  ennaedathet 
weederom  onder  fijn  eyghen  Vorften  geraekt  is, fijn  fpraek  noghtans  van 

hen  behouden  heeft}  de  reeden,  die  hen  in 't  befönder  heeft  bewooghen , 
figh  van  d'algemeenfchap  af  te  fonderen ,  isgeweeft,  dat  fy  ter  vergaede- 
ringh  geen  eygen  reght  van  ftem  konden  bedinghen.     De  punten  van     Vreede- 

vreede  hielden  in,  't  blijven  by  den  Roomfchen  Godtsdienft,  hunne  voo-  tunten' 

righe  gehoorfaemheit  aen  den  Koningh  ,'t bekraghtighen  der  Ghendtfche 
vreede:  en  dat ,  nae 't  vertrek  van't  uytheemfch  krijgsvolk,  binnen  fes 
weeken ,  een  leegher  van  inlandtfche  foldaeten ,  te  betaelen  uyt  's  Ko- 

ningh s  inkoomften,  waer  in  de  geweften,  diejigh  wee  der  onder  den  J elven 
begeeven  hadden,  draeghen  moeften,  opgerecht  Joude  worden,  tot  ver- 
daedigingh  der  punten  onder  lingh  getroffen:  met  den  Landtvooght  f  oude 
men  den  Koningh  laeten  geworden :  en  onderwijlen  alles  blijven  onder 

gehoorfaemheit  van  Tarma.     Dus  is  't,  dat  de  Waelen,  figh  vervoe-  Deverfoen- 
ghende  aen 's  Koninghs  fijde,  fijn  geweeft  fijn  voornaemfte  krijghsmaght,  de  Waelen 
een  volk  gefèhaepen  ten  oorlogh,  en  waer  van  figh  de  Spanjaertingevae-  maekende 
ren  buyten  bedenken  dienen  konde.     En  dit  is  geweeft  het  eynde  dier  voornaemfte 

vereenigingh,  waer  door  de  Nederlanders  figh  onderlingh,  teegen  ujt-mf^ndes 

heemfche  dwingelandy,  verbonden  hadden.     Een  bewijs  voorwaer,  dat  Kmn&,,s' 
die  alleen  een  hechte  bondtgenootfchap  kan  geacht  worden,  die  gegront 
is  op  een  fèlve  hoop,  of  meer  verbintemflên ,  dan  oorfaeken  van  verwij- 
deringh,  heeft.  De  Nederlanders  hebben  naeulijx  yet  gemeens,  buyten 
den  haet  teegen  den  Spanjaert :  die  hen  bewooghen  heeft  tot  het  maeken 

van  de  Ghendtfche  vreede,  voornaementlijk  op  't  aenraeden  der  Geefte- 
lijkheit.     Dan  een  yder  ftreefde  korts  daer  aen,  en  dat  door  ftrijdighe 
Ureeghen,  tot  eyghen  moogenheit  en  aenfien.     Oranje,  en  die  figh  met 
hem  bewuft  vonden ,  de  felve  dinghen ,  als  de  Graeven  van  Egmondt 
en  Hoorne  verdient  te  hebben,  mistrouwden  den  Koningh.     Hier  uyt 

liep  al  't  bedenken ,  al  den  toelegh  om  hen  fèlven ,  en  die  van  hunnen 
Godtsdienft,  vaft  te  ftellen;  tot  welke  faek  uytheemfche  gunft  gefoght 

wierdt.     't  Ander  gedeelte,  dat  figh  aen  de  beginfèlen  des  oorloghs  niet 
hadt  fchuldigh  gemaekt,  verftont  getrouw  aen  den  Koningh,  getrouw 
by  den  Roomfchen  Godtsdienft  te  blij  ven ,  vreefende  infönderheit,  dat 
fè  door  de  drift  der  andere  verder  moghten  vervoert  worden.     Dus  hadt    Vhilips 

het  den  Koningh  fèer  light  gevallen,  hen,  die  föo  loffelijk  aen  den  ande-      J>.ht , 

ren  hinghen,  van  een  te  fcheuren,  foo  hy  maer  dien  Spaenfchen  fchrik,  p^y^-  e 
om  wien  alleen  fy  foo  fèer  tobden,  hadt  uyt  de  wegh  geholpen.     Nae  fartwee_ 

dat  hy  hunnen  wenfch  hier  op  voldaen  hadt,  pooghden  d'andere  verder  drachtighe 
te  koomeni  alles  is  onder  de  Nederlanders  langh  verdaght  gebleeven,  Nederlan- 
daer  nae  tot  een  oopenbaere  vyandtfchap  uy tgebarften :  nogh  oyt  heeft  den  weeder 

men  den  Godtsdienft  naederhandt  konnen  oovereenbrenghen.     't  Ge-  onder  fijne 
beurde  eyndelijk,  als 't  gemeenlijk  doet,  wanneer  men  eens  tot  oopen-  Z™00*-. 
baere  partyfchap  is  getreeden ,  dat  fy ,  die  geenfints  hunne  meedebor-  >Mm  a ' 
gheren  wilden  te  gemoet  koomen,  fchandelijk  hun  verbondt  afgaende, 

onder  't  juk  «ener  uytheemfche  ooverheeringh  gefleept  wierden.     Maer  d'ooverighe 
aengefien  een  yder  oor  en  hart  nae  vreede  neyghde,  bevroede  Oranje  wmagto 
lichtelijk,  dat,  door  onvoorfightigheit  van  eenighe  in  't  befönder,  de  r>^?lu 
Republijk  wel  haeft  geflaekt  föude  worden,  foo  men  niet  in  tijde  des  voorfae-  dm  een 
ghe.  Hy  begeeft  figh  dan, met  fijne  gewoone  nijverheit,  nae  Uitrecht,  en,  nauwer 
figh  dienende  van  een  voorneemen ,  dat  tot  de  behoudenis  van  den  ftaet  verbondt. 

I  ij  fijner 
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1 579.     fijner  faeken  wonder  heylfaem  was,  brenght  hy  't  daer  toe,  dat  de  Staeten  dier 
gewefte  vergaederen,  en  neevens  hen  die  van  Gelderlandt,  die  van  Hollandt, 
die  van  Zee?andt,dievan  Vrieflandt  oover  deefe  fijde  van  de  Lauwers,en 
die  van  tuflchen  de  Eems  endeLauwers,al\vaer  hyfe  alle  door  een  nauwer 

inhoudt  van  verbondt  vereenight.  De  punten  fijn  in  korten  deeiè :  T>at  de  gewefien  figh 

d'uitrecht-  verbinden,  om  eeuw  lijk  verfaemt  te  blij  ven, f  onder  door  eenighen  weghter 
fche  vent-  weereif  gejcheyden  temoghen  worden, in  forme  van  een  enkel  landt fc hap  -, 
m&,ng»-      t[at  mengeen  verdragh  van  pais  of  beftant  f  al  maeken,  geen  oorlogh  aen- 

veerden ,  nogh  opflellen  eenighe  tollen  of  fchattinghen ,  dan  by  gemeen 

goedtdunken  en  bewilligingh  der  voorfeyde  landen-,  dat  in  't  aengaen  van 
verbinteniffen,  en  in  andere  gewightighe  beraedinghen,  meerderheit  van 

ftemmen  f  al  door  dringhen  ■,  en  indien  eenigh  misverftant  of  gefchil  ont- 
jlonde ,  'tfelvefal  ver ble even  worden  aen  de  bondtgenooten  of  de  Stadt- 
houders  •,  dat  de  grensfleeden ,    en  plaetfen  geleeghen  teegen   's  vyandts 
boodem ,  fullen gejlerkt  worden , noch  yemant  ontfangh  van  befettinghmo- 

ghenweygheren:  en  een  y der  in 't  befonder  Jigh  beneerfiighen,  om  in  de 
fchattinghen  en  loop  des  geldt  s  een  eenpaerighen  voet  te  houden.     Dien 
van  Hollandt  en  Zeelandt  flae  vry  hunnen  godtsdienfl,  en  dien  alleen , 

in 't  oopenbaer  toe  te  laeten,   d' andere  gewefien  mooghen  figh  nae  hun 
goedtdunken  gedraeghen,  offydeefen,  of  den  anderen,  of  die  beyde  ge- 
dooghen  willen.     Deefè  vereenigingh  is  befwooren  by  de  Stadthouders, 
deMagiftraeten,  de  Vroedtfchappen  van  elke  fladt,  de  Schutteryen  en  de 
Gilden.    Want  van  aeloude  inftellingh  was,  dat  de  voornaemfte  onder 
de  borgeryen,   dien  de  jaeren   bcquaem  tot  oeffeningh  der  waepenen 
gemaekt  hadden,  in  fèekere  lichaemen,  als  in  vaen delen  en  rotten,  ver- 

deelt en  opgelchreeven  wierden.     Op  deefè  moght  men  figh  verlaeten  in 
oorlogh,  in  tijdt  van  vreede  feeker  en  geruft  fijn,  wanneer  de  Vorften 
nogh  de  kunfr.  niet  hadden  van  figh  op  uy theemfche  te  vertrouwen :  de 
gewoonte  en  het  merkteeken  dier  verouderde  dapperheit  is  nogh  in  wea- 

fèn:  dogh  't  gebruyk  der  fel  ver,  door  deefè  beroerten,  weederom  ter 
a  gemene  baene  gebraght  fïjnde,  is  hunnen  getrouwen  dienft  teegen  den  vyandt, 

rinJh,  foo    en  inwendighe  beroerten,  meermaelen  gebleeken.     In  diervoeghe  heb* 

indefieede,  ben  de  volken,  hier  booven  genoemt,  de  punten  van  d'Uitrechtfche 
als  ten  f  Ut-  vereenigingh  befwooren  :  en  op  dat  fè  hunner  eyghener  krachten  geen- 
ten lande,    fints  onbewuft  fijn  moghten,  is  gelaft  geworden,  een  algemeene  opfchrij- 
dergeener    vingh  en  monfteringh,  föo  in  de  fteeden,  als  ten  platten  lande,  te  weeten 

dewae-  der  geener  die  tuflchen  de  achtien  en  feftigh  jaeren  fijn,  te  doen.     Maer 

17'kondn  oncJer  ̂ ie  volken,  die  figh  buy  ten  dit  verbondt  gehouden  hadden ,  wae- 
'  ren  de  beroerten  en  ftrijaigheeden  föohoogh,  als  oyt,  gereefen-,  terwijl 

beroerten    eenigne  derfêlver  uyt  förghe  voor  den  gemeenen  Godtsdienft  of  den  vae- 

door d'ande-  derlande,  begeerden  in  dit  verbondt  vervat  te  fijn,  andere,   gevleyt 
re  gewefien  door  hoop  van  een  naekende  vreede,  of  geprikkelt  door  fcheurflekte, 

van  Neder-  een  heel  anderen  wegh  in  floeghen.     De  Roomsgefinde  hielden  d'oover- 
landt.        handt  binnen  's  Hartoghenbofch,  dat  in  fchielijke  verfleeghenis  ,   ont- 
De Rooms-  ftaen  door  ydele  vreefè,  by  den  Onroomfchen  verlaeten  was:  die  in  de 

&PM**      fladt  gcbleeven  waeren,   fijn  met  Parma  ooverkoomen,  hebbende  dit 

))"  dt°~  befbnderlijk  bedonghen,  dat  fe  nimmer,  teegen  hunnen  wille,  met  befèt- 
bmnen        tmgh  föuden  befwaert  worden,     t' Antwerpen  in  teegendeel  moeiten  fè 
'sHarto-     buygen,  en  is  het  gemeen  van  d'andere  party   daer  meefter  gebleevenj 
gbenbofcb.    vallende,  met  een  verwoet  gedruyfch  vol  dreygemcnten ,  de  Geeftelijk- 

De  Gert-  ne^c>  terwijl  fè  met  de  pleghtigheeden  hunnes  ommeganghs  beefigh  wae- 

formeerde    ren,  te  lijve.     En  onmoogelijk  is  't  den  Prinfè  geweeft  fijn  grauw  in  den 
t'Amwerpê.  toom  te  houden,  en  te  verhinderen,  dat  al  't  gewijde  gildt  niet  met 

geweldt 
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geweldt  ter  ftadt  wierdt  uy  tgedreeven ;  maer  fijne  vyanden  hebben  't  fbo    i  579. 
uytgeleght,  als  of 't  met  fijn  bewilligirigh  waere  gefchiet,'tgheen  hy  geen-     JVaervan 
fints  weeren  konde:  want  hy  was  vyandt  van  alle  fors-  en  wreet-heit,dogh  oranje  de 
wift  figh  van  voorvallende  geleegenheit  wijfïHijk  te  dienen,  en  hadt  de  wijte  heeft. 

kunft,  van,  door  't fmijdighen  der  menfchen  gemoederen  t'fijner  gunfte, 
uyt  ongefienegefchaepenheeden,  dinghen  te  trekken ,  die  hem  naemaels 
moeften  te  baete  koomen.  Dit  echter  heeft  veelen  van  d'inwoonders ,  die  v'.     neem 

figh  van  d'oeffeningh  hunnes  Godtsdienfts  berooft  vonden,  genootfaekt,  /e]^"!r~ 
faeken  teegen  de  welvaert  van  de  Republijk  te  wenfchen,  in  hoope  van  onder  den  Span_ 
%  Koninghs  heerfchappy  een  draeghlijker  dienftbaerheit  te  dulden.    Ook  jaert  oover 

hebben  eenighe  eedelen  deefè  geleegenheit  by 't  hair  gegreepen,  om  tot  tegaen. 
den  Spanjaert  oover  te  gaen.     Onder  deefè  is  geweeft  Philips ,  loon  des  onder  wel- 
graeven  van  Egmondt,  die,  terwijl  hy  eenen  aenflagh  maekt  om  Brufiel  keisgeweeft 
te  bemaghtighen ,  niet  fbnder  voorweeten ,  geloofde  men,  des  Aertshar-  Phdtps,foon 
toghen ,  onderfteunt  met  een  goet  getal  der  geener  die  den  Roomfchen  desgraven 

Godtsdienft  volghden,  en  kennis  van  't  ftuk  hadden,  door  d'andere  ftee-  va"Eg- 
dehnghen  op  de  markt  beleegert  wierdt  gehouden ;  alwaer  hem  't  verwijt  mmAu 
der  fchennelijkheit  fijnes  bedrijfs,'tafbeeldtfèl  des  doodts  fijnes  vaeders, 
en  het  bloedt  des  fel fs,  "althans  nogh  ongewrooken,  ten  ftraffe  gedijden. 
Want  daer  waeren'er  die  hem  fchamperlijk  toedreeven,  dat  op  die  plaets, 
elf  jaeren  te  vooren,  ert  (dat  wonder  wel  oovereenftemde}  op  dien  {elf- 

den dagh,  fijn  Vaeder  door  beuls  handen  was  onthalft  geweeft ,  en  dat 
door  de  bittere  wreetheit  dier  natie,  aen  wien  de  loon  fijn  vaederlandt 
fbo  fchandelijk  hadt  gepooght  te  verraeden.     Ten  laetften  wierdt  hem,    Dien  tot 
door  meededooghenheit  der  burgeren,  gegunt  onbefchaedight  wegh  te  Brujfel be- 

trekken: van  waer  hy  Nijnhooven,  een  fteedtjen  in  Vlaendre,  oover-  leegert  fijn* 

rompelt;  't  welk  door  de  Nederlanders  hernoomen  fijnde,  is  hy  fèlfs  &>&<">* 

gevankelijk  in  handen  fijner  landtsluyden  gevallen,  als  wy  naederhandt  mee&e&°°- 

feggen  füllen.     Swaer  en  hacchelijk  een  ontfteltenis  oopenbaerde  figh  tot  f"'"*  tr 
Brugghe ,  men  quamp  'er  tot  de  waepenen ,  jae  niet  verre  van  uytbreeken  gegunt 
tot  bloedtftortingh,  en  beyde  de  partyen  hadden  om  de  krijgsmaght  hun-  wordt  onbe- 
nes  aenhanghs  gefchikt;  de  befte  fpoet  was  der  Staetfchen,  ontbooden  fihaedight 
door  de  magiftraet,  en  hier  door  wierdt  deefè  buy  geftilt:  in  andere  ftee-  te  vertrek? 

den  fijn  de  beroerten  door  befèttinghen  voorgekoomen.     Willigh  heeft  ̂ w* 
figh  in  de  vereenigingh  begeeven  de  ftadt  Ypre,  willigh  ook  de  ftadt      stvaere 

Ghendt,  waer  binnen  Oranje  eenighe  tijdt  daer  nae  gekoomen  is ,  met  Mtftehenif- 

een  algemeene  toegeneegenheit  der  gemeente.     Soo  bijfter  een  verande-  Jent<"Bru£- ringh  waeren  de  gemoederen  van  dat  volk  onderheevigh ,  en  tot  eerlijke  derepUetft. 

en  fhoode  dinghen  eeven  wifpeltuerigh.     Aldaer  die  figh  onwettelijk      rpreen' hadden  ingedronghen  uyt  de  regeeringh  gefet  hebbende,  voorfagh  hy  G]undt  ye_ 
andere  met  die  eerampten.     De  meefte  der  geener,  die  wy  gefèght  heb-  geeven  haer 

ben, dat  aldaer  gevanghen  gehouden  wierden, te  achteloos  bewaert fijnde,  in'tver- 
waeren  uytgebrooken;  d'andere  heeft  Oranje  los  gelaeten.Om  den  luyfter  htn&t. 
fijner  glory,  en  d'afgunft  fijner  benijders  te  vermeerderen , is  hem,  fchoon  oranje  laet 
hy  die  weygerde,de  Landtvooghdy  van  Vlaendre  opgedraeghen.     Maer  tot  Ghendt 

ondertuflchen  is 'er  door  de  befèndingh  op  den  Keulfchen  vreedehandel  ̂ geran- 
niet  anders  uytgereght,  dan,  waer 't  den  Spanjaert  meeft  op  toegeleght  &    f  Hee" 
hadt,  dat  de  gemoederen  door  hoop  van  vreede  verrukt  fijnde,  des  te 

minder  op  de  bevoorderingh  der  gemeene  faekenachtfloeghen.  De  gefan-  f™^  f 
ten  van  d'eene  en  d'andere  fijde  klaeghden  oover  en  weeder,  dat  men  T00^y 
hunne  toegevoeghden  door  beföndere  handelinghen  hadt  gefbght  om  te  oover  yiaen. 
leyden ,  dat  in  teegendeel  de  eendracht  door  nieuwe  verbonden  was  geftoort  dr  e  op  ge- 

geworden,  teegen  de  trouw  der  vreedehandelingh.     Maer  de  Nederlan-  draeghen. 
I  iij  ders, 
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i)7<?.     dcrs,  bewooghcn  door  het  dringhendt  gevaer,  wijl  Parma  de  beleege- 

ringh  van  Maeftricht ,  behoorende  ten  deele  onder  't  Landt  van  Luyk , 
ten  deele  onder  'tHartoghdom  van  Brabandt,  als  geleeghen  op  de  landt- 
fcheydingh  dier  beyde,  ièer  hart  hadt  aengedronghen ,  en  geen  geleegen- 

heit  gegeeven  wicrde,  om 'er  eenigh  volk  of  andere  behoeften  in  te  bren- 
ghen, verfoghten  ftilftant  van  waepenen,  geduerende  de  vreedehande- 

lingh :  en  hoopten  dat  's  Keyiers  gelanten  hen  hier  in  ibuden  onderfteu- 
nen.     Maer  denHartogh  van  Terra  Nova  ontkende  daer  toe  eenighfints 

Terwijl  gemachtight  te  lijn.    Terwijl  men  beklant  verfoekt,  en  weyghert,  terwijl 
tnentot       men  je  vrCedepunten  begint  voor  te  draeghen,  terwijl  men  oover  de 
Ke"j",Vitn  berichrspunten  der  Staetfche  Gefanten,  als  te  naeu  bepaelt,  en  te  feer 
deltver-     aen  nieuwen  kft  gebonden,  halpelt,  was  Parma  ïèlfs  tot  binnen  de  wal- 
meeftert      ̂ en  van  Maeftricht  door  gebrooken:  en  heeft  daer  op  de  ftadt,  die  figh, 
Farma        hoewel  met  weynigh  maght,  dapper  verdaedight  hadt,  nae  een  belegh 

Maeftricht.   van  vier  maenden ,  ftormenderhandt  vermeeftert.     Dogh  als  't  nae  de 
duitheem-  winter  hep,  heeft  hy  by  naer  alle  fijne  Hooghduytfche,  Spaenfche  en 

fchc  foldae-  Itahaenfche  lbldaeten  afgedankt,  behoudende  alleen  de  bevelhebbers,  en 
ten  af  dan-    een  italiaenlbh  regement  te  peerdej  laeter  echter,  dan  hy  by  de  hande- 

^"tTf  ̂ nSn  van  Atrecht  hadt  belooft:  maer  dit  noghtans  heeft  de  fteeden  Me- 
en  andere     cne^en»  Valenchienne  en  Rijflei  tot  hem  doen  ooverkoomen.     In  plaet- 
fleeden.       ̂ n>  daer  des  gevoeghlijkfl:  gefchiede,  leyde  hy  Wallche  belêttinghen. 

D   r-     Op  deele  moght  men  figh,  hoe  yder  fwaerder  was  beleedight,  of  lijnen 
Landt-       naebuercn  feifs  hadt  beleedight,  beft  vertrouwen.     Voor  deele  weldaet 
voogbdy  he-  hebben  fc  de  landtvooghdy  van  Parma  beveftight,  weynigh  ooverleg- 
veftighen.    gende,  hoe  fy  lelfs,  wen  het  den gewaependen  Landtvooght  lleghts  gelee- 

ghen quam ,  't  uythecmfch  krijgsvolk  lbuden  te  rugh  roepen.     Maer  de 
Vereenighde  Nederlanden ,  lchoonfè,  nae  't  verlies  van  löo  veel  volken 
en  fteeden,  nu  alle  hoop  van  vreede  verlooren  hadden,  om  eevenwel 

De  voor-  niet  te  lchijnen  d'eendraght  meer  te  haeten,  dan  aen  die  te  wanhoopen, 
waerden      hebben  de  punten  der  bevreedigingh ,  hen  by  den  Koningh  aengeboo- 
des  vreedes,  deri}    nae   aHe  fteeden  veriönden,   om  aldaer  van  de  vroedtlchappen 
door  den      oo  ver  wooghen  te  worden.     Die  daer  in  als  onreedelijk  of  als  op  een 
Kmni)      andere  moer  leggende,  befchuldight  wierden,  fijndeefè:  *Dat  de  <voor- 
tniihaevhen  fieninghen  gedaen  by  den   Aertshartogh   niet   anders  fouden  ftadtgrij- 
den  Bondt-Pen>  dan  voor  foo  veel  fe  de  Koninghhjke  hoogheit ,  ofyemanfs  befon- 

genooten.     der  reght ,  niet  te  nae  ginghen :  dat  men  aen  den  Landtvooght ,   dien  't 
den  Koningh  believen  foude  te  Jlellen  oover  de  Nederlanders ,  fonder  ee~ 
nigh  bedenken ,  hadt  te  leeveren   alle  fteeden ,  floot  en ,  kafteelen  en  ge- 
fchut :  die  foude  met  den  Raedt  van  Staete  van  alles  kennis  nemen :  van 
de  Staeten  wierdt  geen  gevoagh  gemaekt :  ctuytgefette  Geeftelijken  fouden 
herftelt  worden  ,  als  ook  alle  afgefette  ampienaeren  en  magiftraeten:  de 
leegher s  weederfijts gefloopt  ftjnde, foude  alle  vyandtfchap  ophouden:  ook 
hadt  men  de  tollen  af  te  fc haffen ,  ten  waere  het  den  Koningh  anders 

goedtvonde.     Alle  welke  dinghen  lcheenen  daer  op  te  fien,  dat  de  wet- 
ten en  vryheeden,  hebbende  den  glimp  van  in  hunne  voorighe  plooy  ge- 

braghttefijn,  door  't  ondermijnen  der  geener,  die  gefchaepen  ftonden 
't  roer  der  regeeringhe  inde  handt  te  krijghen,   binnen  weynigh  tijdts 
weederom  den  nek  gebrooken,  en  fy  fèlve  ontwaepent  in  hunne  voorighe 

flaeverny  geflcept  wierden:  want  't  is  een  onweederfpreekelijke  waerheit, 
dat  'er  tot  verdaedigingh  der  vryheit  geen  fwakker  fterkte  nogh  verfeeke- 
ringh  kan  gevonden  worden ,  dan  den  koninghlijken  eedt.    Belangende 
de  godtsdienften ,  welk  gelèhil  niet  weynigh  fwaerigheit  en  hafpelens  in- 

hadt,  was  's Koninghs  welgevallen  dit:  dat  men  door  geheel  Nederlandt 
alleen 
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alleen  dien  Godtsdienft  ■>  die  door  't  Taufelijkgefagh  was  vaftgefteltyfou-    1  579- 
de  aenneemen  en  oefenen :  uytgenoomen  in  die  plaetfen ,  alwaer  reets  an- 

dere kerkfeeden  waeren  ingevoert  ten  tijde ,   als  't  Ghendtfch  verdrag!) 
was  goedtgekeurt :  den  geenen ,  die  buyten  deefe  faelen  van  een  ander  ge- 

voelen waeren,  foude  men  een  bequaemen  tijdt  fielten-,  in  welken  fy  be- 
hoorlijk hunne  faeken  konden  fchikken ,  om  daer  nae  uyt  Nederlandt  te 

vertrekken  ,  blijvende  hunne  goederen  onbekommert ,  foo  fy  die ,  in  hun 
afweefen ,   door  Roomsgejïnde  bewintsluyden  lieten  regeeren.     Dan  dit 
fcheen  voorwaer  een  faek  te  hart  om  te  verduwen ,  en  met  de  gemeene 
ruft  niet  wel  oovereen  te  koomen ,  den  teegenwoordighen  ftaet  van  föo 

veel  fteeden  t'onderft  booven  te  keeren,  föo  veel  duyfent  menfchen  te 
verdrijven,  en  geen  vryheit  te  laeten,  om  ten  minften  het  getuygenis 
fijns  gemoets  te  mooghen  gelooven.     Maer  wat  geweft  moght  men  ver- 

moeden feeker  te  fijn  voor  lbo  veel  ballinghen?  wat  plaets  bequaem  om 
die  te  berghen  ?  waer  ruft  te  vinden  voor  föo  groot  een  meenighte  geftoo- 
ten  uyt  hun  vaederlandt  ?  Behalven  dat  ook  de  regenten  niet ,  fonder  een 
hooghfte  fchelmftuk  te  begaen,  den  Godtsdienft,  dien  fè  eenmael  hadden 
geleert  den  waerachtighen  te  fijn,  in  wat  voeghe  die  dan  ook  was  inge- 
voert,  door  vreefè  konden  verraeden.  Jae  fèlfs  die  van  Hollandt  en  Zee- 

landt  waeren  van  gevoelen ,  dat  f  e  de  reekeningh  van  't  belangh  hunner 
faeken  niet  te  wel  gevonden  fbuden  hebben ,  en  te  kort  fchieten ,  föo  fè 

'toeftènen  des  Godtsdienfts  wilden  reghten  naer  die  tijden,  in  welke  föo 
machtighe  fteeden  in  misverftant  met  den  Staet  ftonden :  waer  door  men 
nieuwe  beroerten  hadt  te  duchten;  en,  föo  men  hunne  faeke  van  die  der 

andere  wilde  affönderen,  waere  een  al  te  verdachte  beleeftheit.     Met    et '   ra^e Oranje  heeft  men  affönderlijk  gehandelt :   en  van  verre  fchoot  men  uyt  cQtl^a\Mu 
van  fijnen  föon  in  vryheit,  en  de  Landtvooghdyen  fijns  vaeders  te  ftel-  gehandelt. 
len,hem,  liet  men  figh  verluyden,  föude  men  toelegghen  föo  groote  goe- 

deren, als  hy  oyt  befëeten  hadt,  wen  hy  flechts,  uyt  Nederlandt  vertrek- 
kende, fijnen  ouderdom  geruftelijk  in  Duytfchlandt  wilde  doorbrenghen. 

Maer  booven  al  de  reedenen  van  miftrouwen,  was  't  fijne  eedelmoedig-     Maer  te 
heit,  die  geen  werk  van  rijkdom  maekte,  en  dieshalven  oprecht  en  door  vergeefs. 
geenerley  bekooringh  te  kreuken  was ,  genoegh  te  weeten ,  hoe  duer  den 
Span jaert  de  vrees,  die  hy  voor  hem  hadt ,  pooghde  af  te  koopen.    Den  Aerfchotcn 
handel  tot  Keulen  afgebrooken  fijnde,  hebben  Aerfchot  en  eenighe  Gee-  *™e]e  met 
ftelijke  die  fijde,  welker  gefantfchap  fy  bekleet  hadden,  verlaeten,  en  Jlfy^T* 
figh  door  brieven  met  den  Koningh,dien  fy  dogh  anderfints  befèften  in 't  aJ^£y  fa. 
toekoomende  vyandt  te  fullen  worden,  verföent,  op  de  fèlfde  voorwaer-  nm  den 

den  als  die  van  Atrecht.     Maer  de  voorflaeghen  op  't  fluk  des  vreedes  en  spanjaerts 
des  oorloghs,  door  hen  oovergefèhreeven ,  walghden  den  Spanjaerts,  en  tenfpot. 
dienden  dien  landtaert,  die  niet  uytheemfch  kan  goedtkeuren,  voor  gek- 

fpel.     In  dien  handel  heeft  gebleeken,  hoe  ongelijk  's  Vorften  en  des 
volks  belanghen  onderlingh  verfchillen.     Eer  tij  ts  was  dat  onheyl  genee- 
fèlijk,  toen  alleen  den  aedel ,  uyt  vrees  van  uytheemfche  ooverheeringh, 
figh  begon  te  roeren :  maer  nae  dat  die  onophoudelijk  gefoolt  fijnde,  de 
gemeente,  onder  voorgeeven  van  Godtsdienft, aen  haer  fhoer  gevlochten 

adt,  en  't  graeuw  aireede  was  wijs  geworden,  dat  fy  't  was,  dien  de 
Koninghen  vreefèn,  of  hunnen  t'halve  fy  gevreeft  wierden,  en  dat  het 
niet  dan  door  lichtveerdigh  te  gelooven  om  den  tuyn  geleidt  wierdt,hieldt 
het  den  eerften  trap  tot  vryheit  te  fijn ,  vergiffenis  te  wanhoopen.  Van 
toen  aen  beftonden  fe  niet  maetighs  t'onderneemen,  of  dat  eenigh  leet- 
weefen  moght  plaets  geeven,  en  daer  op  föo  byfter  voort  te  flaen ,  dat 
men  naederhandt  hen  de  voordeden  des  vreedes,  de  hacchelijkheit  des oorJoghs, 
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157P.    oorloghs,  te  vergeefs  voor  ooghen  ftelde.     Men  gingh  'er  fel fs  ook  ver- 
der, dan  men  in  burgerlijke  oorloghen  gewoon  is,  terwijl  aen  d'eene 

fijde  de  fught  ter  heerfèhappye ,  en  ter  wraeke  oneyndigh  voortgefèt 

wordt;  van  d'andere  de  ge vaeren  fèl fs  genucchelijk  vallen,  en  in  elenden 
eenighe  glory  geftelt  wordt.     Men  voeghde  toen  voorwaer  fijne  maght 
niet  onder  een  heyrleegher  tefaemen,  maer  in  vericheyde  geweften  voerde 
men  den  oorlogh  met  geringhe  troepen ,  en  yder  Landtfèhap  hadt  by  nae 

GL°0tf'  ̂ in  beföndere  krijgsmacht.     Taftelijk  is  terftont  gebleeken  dit  gebrek  in 
brek^tn  den  ̂   ̂ epUb]1ji-)  dat  de  hooghfte  moogenheit  niet  als  wel  eertijts  onder  de 
7cns"t'aet.    Grieken  en  Romeynen ,  of  ook  heedensdaeghs  in  bloeyende  rijken,  in eene  ftadt;  maer  van  de  maght  des  Landts  tufïèhen  veele  fteeden  een 

gelijke  verdeelingh  gemaekt  was,  waer  uyt  fpruyt,  dat,  yder  fijn  befbn- 
der  belangh  ter  harten  trekkende,  volgens  den  aert  des  volks,  geoeffent 

op  fèhraeven  en  ftaepelen  van  rijkdbomen,  't  gemeene  nut  heel  t'onrecht 
schitersfoit  met  den  dienft  des  Landts  gedoopt  wordt.     Wonder  fèhaers  was  men 

der  gemeene  00k  m  >t  opbrenghen  van  penninghen,  en  't  hadt  wel  quaelijk  met  de 
middelen,    Nederlanders  konnen  afloopen,  lbo  niet  de  vyandt  aen  't  felve  oevel  fiek 

^°-ue  geweeft  waer,  terwijl  de  Koningh  fijne  fchatten  aen  Portugael  befteet, 
suet'e'n'Js  *°°  m  'c  oorloghen  als  in  't  ooverhaelen  van  de  gunft  der  Grooten.  Want 
onder  de     nae  'c  vermifien  van  den  Koningh  Sebaftiaen  in  de  Afrikaenfèhe  needer- 
rranden.     laegh,  en  't  oovcrlijden  fijnes  naefaets  Henrik,  hadden  de  Portugijfèn 

tot  hunnen  Koningh  gekooren  Don  Antonio,  gebooren  uyt  koningh- 

lijke  (lamme,  gemerkt  fy  op  den  Kaftiliaen,  gelijk  't  gemeenelijk  tuA 
fchen  nacbuerighe  volken  gaet,    gebeeten  waeren.     Maer  Philips,   die 
neevens  andere,  ook  felfs  naemaeghfehap  van  den  bloede  reekende , heeft 

Philips    den  Hartogh  van  Alva  met  een  leegher  gefbnden ,  om  de  weygherighe 

brenght       door  gewelt  van  waepenen  t'ooverheeren ;  eyndelijk  is  de  Koningh  aen 
Tortugael    je  kroon  van  Portugael  geraekt ,  door  dapperheit  des  geenen ,  die  hem 
ten  onderen  pj0uanjt-  iiatjt  doen  verliefen :  fbo  veel  lichter  valt  het  rijken  te  vermee- 

fleren.  En  noyt  voorwaer  heeft  Koningh  Philips  gewenfler  geluk  getrof- 
fen, niet  alleen,  om  dat  heel  Spanjen  onder  de  heerfèhappy  van  eenen 

faemen  gevlochten  was,  maer  om  dat  de  Portugijfèn,  hebbende  door 
meenighe  fcheepvaert  om  de  meefte  landen  des  weereltsgefworven,  hunne 
heerfèhappy  of  koophandel  tot  in  de  grootfte  eylanden  der  Atlantilchefèe, 
en  de  kuflen  van  Ethiopien  en  Indien ,  hadden  voortgefèt.     Door  deefè 
uy tkoomft  fijn  de  Hollanders ,  die  uyt  den  Portugaelfchen  oorlogh  fbete 
hoop   van  aedem  fcheppen   hadden  kunnen  hoopen,   en  naedien   des 
vyandts  krachten  fèer  verfterkt  waeren ,  booven  dien  een  ander  ongemak 

gewaer  geworden,  door 't  verbreeken  van  den  Spaenfchen  handel ,  waer 
'tGheende  m  toen  by  naer  alle  de  middelen  der  ingefèetenen  beftonden.     Want 
Hollanders   fchoon  hen  de  haevenen  des  Kaftiliaenfèhen  rijx  tot  nogh  toe  niet  gefloo- 
groouonge-  ten  wierden, als  reekenende  geene  reeden  van  oorlogh  buyten  de  Neder- 

tnakke»       landen;  fbo  noghtans  maekten 't  hen 't  gevaer ,  dat  hen  weegen  s  de  Gee- 
baert.         ftelijkheit  te  duchten  ftonde,  de  belaflinghen ,  waer  meede  de  Koninghen 

fijn  gewoon ,    felfs  hunne  vrienden ,   te  befwaeren ,  en  't  beflaen  hunner 
fcheepen  moede :  van  al  't  welk  de  Portugijfèn  vryheit  belooft  hadden , 
fèlfs  daer  in  voorfiende,  dat  fè  voor  geen  verdachte  rechters  betrokken, 
nogh  door  langhwijlighe  proceflèn  fleepende  gehouden  wierden.     Maer 
nae  dat  de  rijken  onder  een  heerfèhappy  gebraght  en  vereenight  fijn,  en 

de  behoeftigheit  der  cene  niet  meer  door  't  gebruyk  des  koophandels  der 
andere  verlicht  wierde,  hebbende  die  weederfijts  een  en  den  fèlven  heer, 
ftelde  men  figh,  om,  onder  verfcheyde  benaeminghen  van  roof,  den 

fchippers  't  grootfte  gedeelte  hunner  winften  af  te  perflèn,  wel  niet  door 
een 
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een  geduerigh   plaeghen ,    maer  door  dufdaenighe   tuffchenpoofen  en    1  f80, 
aedemhaelinghen ,  dat,  op  hoop  van  beeter,  en  door  de  veyle  begeer- 
lijkheit  der  kooplieden  tot  allerhande  winft,  immer  nieuwen  roof  figh 
opdeede.     Onderwijlen,  fchoon  in  Nederlandt,  by  manghel  van  betae- 
lingh,  wecderfijts  muyteryen  ontflaen  waeren,  ibo  noghtans  viel  het 
den  Spanjaert  lighter  den  fijnen  te  befaedighen,  doordien,  in  plaets  van 

fbldy,   alle  dinghen  ongeftraft  geoorloft  wierden.     Maer  den  Hartogh    Onderiuf- 

van  Parma  heelt  eenighe  kleyne  fïeedtjens  in  Henegouw,  inhebbende  fc,'en  ,ler- 

befèttingh  der  Vereenighde  volken,  weeder  ingenoomen:  daer  nae  ook  mtm  Far' 
Kortrijk  in  Vlaendre,   door  krijgslift.     Nogh  leeverde  hem  den  Heer  ̂  
van  Hautepenne  Breedaa,   hebbende  onvoorfiens  het  kafteel,   en  daer  fieeden. 
nae  de  beneeden  leggende  plaetfèn,  befpronghen.     DanlaNoüe,  wien 

't  hoogh  bewint  des  oorloghs  in  die  geweften  was  aenbevoolen,   heeft 
den  vyandt  uyt  Nijnhoove,  en  andere  plaetfèn  in  Vlaendre,  gedree- 

ven.   Éeven  om  die  felfde  tijdt  waeren 'er  gevangheniflèn  van  doorluchte    LaNcüe 
mannen  voorgevallen :  die  van  Egmondt  en  Selles  in  verooverde  iteeden :  drijft  den 

en  van  d'andere  fijde  die  des  Heeren  van  la  Noüe,  die,  door  een  onge-  vj/andtujrt 
lukkighe  flagh,  vande  beleegeringh  van  fèeker  burgsken  was  afgetrokken,  Eijidimeik 
fijnde  by  den  vyandt  felfs  in  fbo  hoogh  een  aenfien ,  dat  hy  weygherde  ££»"°«<fr  «* 

hem  teegen  die  twee  andere  uyt  te  wiflèlen.     d'Engelfche,  die  in  Staeten  Se  es.£e~ 
dienft  waeren ,  hebben  Mechelen  geweldigher  handt  ingenoomen ;  dan     _      , 
bleek  hunne  gierigheit  in  deefe  feeghe  lbo  oovermaetigh  heyloos,  dat  de  NJe 

graffteeden  lèlve  niet  verfchoont  wierden  •,  van  welke  fy  de  farken  wegh-        " .  . 
gefleept,  en  in  Engelandt  oopentlijk  verkoft  hebben.     Meer  andere  ̂ y'^^ 
aenllaeghen  tot  verraflingh  van  plaetfèn  heeft  de  vyandt,   weederom  geiühege- 
maghtigher  geworden,  om  verre  geftooten,  blijvende  de  Nederlanders  glundert. 
weynighe  vruchten  der  leeghe  ooverigh,  door  gebrek  van  verdaedighers. 
Op  decs  tijdt  quam  de  moeder  des  Hartoghen  van  Parma  tot  Naemen   Margama 
by  haeren  fbon,   geibnden,   om  de  Landtvooghdy ,   die  fy  voor  heen  van  Parma, 
bekleet  hadt,  weeder  te  aenveerden,  als  die  door  haere  kunne  aengenae-  kgomende 

mer,  en  door  ervaerenheit  van  jaeren  behendigher  in  't  bemiddelen  eener  om  ie 
vreede,   wierdt  geoordeelt.     Maer  hy,  die  figh  van  de  gebreeken  der    m TT 
jeught  ontflaeghen  hadt,  om  den  loop  fijner  glory  beeter  fpoor  te  geven,  jferferiwrft 

betoonde  daeren teegen,  dat 'er  een  man  en  waepenen  van  nooden  wae-  te  hervatte, 
ren  j  jae  dat  daerenbooven ,  om  de  gunft  des  volks ,  de  toegeneegenheit  wordt  wee- 

der foldaeten ,  te  winnen ,  fijne  nij verheit  alleen  daer  toe  genoegh  was.  deromge- 

't  Een  en  't  ander  was  niet  buyten  waerheitj  fbo  dat,  de  vrouw  weeder-  fi»den, 
om  gefbnden  fijnde,  dit  gefchil,  dat  niet  fbnder  gödtloofheit  gefchieden 

konde,  wierdt  weghgenoo men.    Maer  in  Vrieflandt,  en  d'aengrenfènde    Oorlogbin 
geweften ,  was  als  een  befbnder  oorlogh  ontfteeken ,  door  d'ongeftaedig-  Vrieflandt, 
heit  van  Rennenbergh.  Dees,  hebbende  langh  getrouwelijk  en  onvertfaeght  ̂ 'fl^ken 

de  fijde  der  Staeten  gedraeghen,  hadt  met  de  geheele  Provintie  van  Vries-  a°rJKêe't 
landt  d'Uitrechtfche  vereenighinghonderteekent,  en  de  weygerende  Grö-^j^B"M_ 
ninghers,  meeft  uyt  haet  teegen  d'Ommelanden,  die  hen  waeren  voorge-  (,er^ 
koomen,door  belegh  genootfaekt,  de  punten  der  geleyde  vereenigingh te 

befweeren.  Dogh  naederhandt,  door  't  gefagh  fijner  bloedtverwanten ,  die 
alle  tot  den  Spanjaert  waeren  afgevallen,  omgefèt  fijnde,  heeft  hy ,  om  de 

beginfelen  en  gronden  van  oneenigheit  te  legghen ,  de  boeren ,  die  in  d'Om- 
melanden woonden,  toegelaeten  den  ooverlaft  fijner  foldaeten  af  te  keeren. 

Dit  teeken  gegeeven  fijnde,  is  een  groote  meenighte  van  boeren,  die  nu 
langh  en  wreedelijk  gefoolt  waeren,  ter  wraeke  uytgebarften,  diestever- 
woeder  voortflaende,  als  hen'tlaetfte  ooverfchot  hunner  middelen  dieper 
ter  harten  gingh.     Maer  de  Graef  van  Hohenloo ,  door  Oranje  der- 

K  waerts 
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1  ?8i.     waerts  gefbnden,  heeft  die  ongefchikte  meenighte,  onervaeren  in  krijgs- 
De  vriefin  faeken ,  nae  eenighe  flaeghen ,  verftroy t  en  doen  kreuken.     Ook  hebben 

fleebtende    de  Vriefen,  op  vliegende  maeren  van  d'ontrouw  hunnes  Landtvooghts, 
Mokbtyfen   deflooten,  die  nogh  oovergebleeven  waeren,  vermeeftert  en  ter  aerde 
teraerde     aeftcgcit:  en  Oranje  de  fteeden  in  Ooveryflel ,  die  tot  afval  getroont, 

en  door  fcheuringhen  aen  't  weyfelen  geraekt  waeren,  door  't  fenden 

/  D.e^'e'  v*an  befettinghen  op  nieuw  verfeekert.     Hy  toen,  Ibnder  meer  te  veyn- 
yffelaers       ̂ n'  ftelde  de  ftadt  Gróninghen,  daer  hy 't  meefter  was ,  in 's  Koninghs worden  ver-  gehoorlaemheit.     De  waepenen  van  daer  tot  oover  den  Rhijn  voortgefet 
feekert.       lijnde,  hebben  weederfijdighe  neêrlaeghen,  en  het  jammeren  van  vijf- 
Gfömnghen  tien  achtervolghende  jaeren   ingevoert.     Voor   eerit    wierdt   Bartoldt 
begeeft  jigb  Enthcs,  eertijts  makker  des  Graeven  van  Lumey,  gelaft  de  ftadt  met 

onderden     weynigh  troepen  t'omringhen •,  dien,  nae  't  verooveren  van  rijken  buyt, 
Koningb.     te  waeter  en  te  lande,  getroetelt  door  al  te  grooten  hoop  uyt  beroerten , 
Enthes      de  doodt  in  die  beleegenngh  onderfchept  heeft.     Om  de  ftadt  t'ontfetten 

wordt  gelaft  jieeft  parma  gefbnden  Marten  Schenk,  voor  deefen  geweeft  fijnde  in 
dl.e  te  belee~  dienft  van  Hollandt-,  tot  welke  hy  naederhandt  is  weedergekeert ,  wan- 
* men'       neer  hem  de  gehoopte  belooninghen  fijnes  ooverloopens  niet  en  volgh- den.     Maer   toen   heeft  hy  lijnen  Veldtheer   eenen  treffelijken  dienft 

gedaen:  want  door  fijne  dapperheit,  is,  fèlfs  teegen  de  wanhoop  der 
voornaemfte  bevel  hebberen,  de  beleegeringh  opgebrooken,  en  het  volk 

t  Belegb  op  yan  H00henloo  verflaeghen :  dien ,  willende  naederhandt  met  verdeelde 
boorde  Lp-  troePen  de  fortuyn  der  ooverwonnene  noghmaels  waeghen ,  Rennen- 

perbeit  van  bergh  weederom  geflaeghen  heeft  j  en,  nae 't  verflaen  van  den  vyandt, schenk.      <^e  meefte  fterkten  op  de  weeghen  en  rivieren  vermeeftert :  maer  wan- 

Rennen-    neer  nY  nu  met  ̂   'c  gewelc  des  oorloghs  vijf  geheele  maenden  teegen 
ber"bvan 't  Steenwijk,  een  ftadt  in  Ooveryflel,  druyfde,  is  hy  van  daer  door  de 
belegb  van   Nafiauiche  ooverften  opgeflaeghen  en  verwonnen,   en  heeft,   nae  een 
steenwijk^   wijl  quijnens,  onder  een  erbarmelijk  wroeghen  fijner  gewifie,  met  hoe 

opgeflae-      grQot  een  afbreuk  fijner  eere,  hy  een  feekeren  welftant  fijner  goederen 
gbenjijnde,  teCgen  jen  onfeekeren  uytflagh  van  lbodaenigh  een  hacchelijkheit  darde 

'e  y   .      hanghen,  't  leeven  geëyndight.     In  fijn  plaets  is  gekoomen  Francois 
kpomtinlun  Verdugo,  een  Spanjaert,  en  die,  teegen  Norrits  flaeghs  geweeft  fijnde, 

plaets.        't  veldt  behieldt,  dan  voorts  niet  anders  uytgerecht  heeft,  loopende  de 
velden,  door  den  Herfft,  onderwaeter:  invoeghe  dat  hongher  en  fiekten 
den  loldaeten  uyt  dit  geweft  gedreeven  hebben.     Hier  ftont  een  vry 
groote  befittingh ,  en  die  weerdigh  was  wel  gehaevent  te  worden ,  voor 
Parma  oopen ,  hadt  het  hem  geluft  figh  van  lbo  veele  ooverwinninghen 
in  dien  hoek  te  dienen:  maer  terwijl  de  waepenen  elders  te  werk  geftelt 
worden,  krijghende  langh  uytftel,  die  toen  hadden  konnen  oovervallen 
worden ,  hebben  lè  hunne  hacchelijke  fortuyn  tot  op  beeter  tijden  flee- 

pende  gehouden.     Ondertuflchen  ontftonden 'er  eenighe  beroerten,  en 
de  faek  liet  figh  niet  verre  van  oproer  aenfien,  lbo  in  de  fteeden  van 

enden  in  Brabandt,  als  in  die  van  Ooveryflel,  door  geneegenheit  der  Roomsge- 

Brabandt     ̂ m(^c  tot  den  Koningh  •,  waer  door  't  gebeurt  is ,  dat  de  beelden ,  wen  lè 
en  ooveryf-  nogh   ergens  oovergebleeven   waeren,  uyt  de  kerken   en   oopenbaere 
fel  wordt     plaetlen  gclight  fijnde,  hen  felfs  geenen  heymelijken  Godtsdienft  verder 
bunnen       toegelaeten  wierdt,  uyt  vrees  voor  faemenrottingh.     Den  oorlogh  dus 

Godtsdienft  Van  alle  kanten  figh  verfpreit  hebbende,  vermeerderde 't  getal  der  ver- 
0Bkj>'  tby-  daedighers  onder  den  Staeten,  lbo  leer,  als  de  Ichattinghen  verminder- 
"" J*~  ver'  den :   en,   't  ghecn  befwaerlijkft  was,   de  loldaeten  aen  'trooven,    hen voordeel igher  dan  foldy,  geflaeghen  fijnde,  konde  nogh  het  Landt  Ibn- 

der geldt  ontleedight,  nogh  de  penninghen  in  het  Landt  daer  fy  in  't 

fchrob- 
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fchrobben  waeren,  opgebraght  worden.     Ook  begondcn  nu  de  fteeden    i?8i. 

fèlfs  de  befettinghen  te  duchten:  en  d'ooverften  hadden  nu  langher  gheen 
gefagh  in  't  leegher,  door  bevel  of  krijgstucht,  maer  door  gelijkheit  met 
hen  in  gebreeken ,  terwijl  fè  ooverdaet  en  alle  ongebondenheit  voor  tref- 

felijke krijgsftukken  reekenden.     De  heerfchappy  van  veele,  om  deefe 

fwaerigheeden ,  onder  de  burgheren  gehaet  fijnde,  heeft  Oranje,  behal-     °drapc 
ven  eenighe  faeken,  raekende  't  beleydt  in 't  reghtspleeghen ,  de  fchat-  suetentot 
tinghen,  en  de  földaeten,  noodigh  tot  den  teegen  woord  ighen  ftaet  van  \,et  opmb. 
faeken,  booven  dien  den  Staeten  geraeden,  om  de  fchielijke  voorvallen  ten  van 
in  oorloghe,  en  de  traeghe  hulpe  der  vergaederinghen ,  eenen  Raedt  op  eenen  meu- 

te rechten,  om,  neevens  hem,  op  de  gewightighfte  belanghen  van  Staet  wen  Raedt  $ 
te  raedtpleeghen.     De  faeken  op  dien  voet  gebraght  fijnde,  en  hy  nu 
bemerkende,   dat  door   den   bandt  dier   Godtsdienft,  die   by  Philips 

gedoemt  was,   alles  t'hemwaerts  neyghde,  jae  dat  de  maghtighfte  der 
geener  die  van  hen  verfchilden ,  tot  de  andere  hunne  vyanden  waeren  oover- 

gegaen,  begint  hy  oopeningh  te  doen,  'Datfefigh  tot  nogh  toe  van  den    in  Philips 
koninghlijken  naem  gedient  hadden ,j'oo  langh'er  eenighe  hoop  van  vreede  4te  {wge~ 
was,  maer  eyndelijk,  aengejien  hy jigh  onver/o  ene  lijk  toont ,  als  teegen  nn- 
weèrfpannelinghen,   en  by  ervaerenheit  ondervonden  is ,  dat ,   hoe  figh 
yemant  bitterder  en  wreeder  teegen  den  Nederlanders  hadt  gedraeghen, 
hoe  men  hem  in  hoogher  achtbaerheit en  aenfien  onder  de  Spanjaerts  bloeyen 
fagh,  waer  toe  noodigh  te  dulden,  dat  de  gemeenten  langher  dwaelen, 
door  de y dele  verbintenis  van  eenen  ouden  eedt  ?  want  waer  uyt  waeren  foo 
veele  beroerten  en  oneenigheeden  gejprooten,  dan  daer  uyt,  dat  hunne 
getrouw  igheit  tujfchen  den  vae  der  lande  en  den  Vorjl  verdeelt  en  twij f  el- 
acht  gh  havghen  bleef?  tJMaer  den  wijfen  was  niet  onbekent ,  dat  de  moogen- 
heeden  eer  ft  met  een  algemeene  toeftemmingh  des  volx ,  door  gunft  des  volx , 

en  om  hunnen  f  wil  waeren  ingeftelt  -,  die ,  gelijk fe  booven  y  der  burgher  in't 
befonder ,  foo  ook  beneeden  die  in  't  algemeen  gehouden  wierden :  die  ook ,  wen 
f  e  figh  vergreepen,  en  de  forghe,  diefe  voor  den gemeenenwelftandt  fchul- 
dtgh  fijn,  tot  hunne  befonder  e  belanghen  quaemen  aente  legghen,moeft  het 
oordeel  en  de  wraeke  den  volke,  dat  is,  den  Staeten  wettelijk  vergaedert , 
bev  ooien  blijven.  Nogh  dat  op  geen  ander  reght  de  me  e  ft  e  rijken  onder  hunne 
teegenwoordighe  Heer  en  ftonden ,  dan  dat  de  volken ,  dien  het  der  dwin- 
gelandy  of  vadfigheit  der  voorighe  verdroot,  defelve  tot  andere  hadden 
oovergebraght.     Hoe  veel  te  meer  fouden  deefe  reedenen  moeten  gelden 
onder  den  Nederlanders,  wien  de   koninghlijken  naem  onbekent  was, 
en  die  hunne  gehoorfacmheit  der  maeten  bepaelden,  dat  fe  nimmer  tot  een 
plechtelijken  eedt  quaemen,  al  eer  f  e  den  Vorjl  hunne  vryheeden,  hunne 
handtveften  en  wetten  hadden  doen  befweeren  ?     1)at  het  reght  der  vol- 

ken meedebraght ,  dat  door  trouwloofheit  des  eenen  d'onderlinghe  verbin- 
tenis gebrooken  wierdt.     'Dat  men  echter,  hebbende  den  Koningh  afge- 

fwooren ,  nae  eenen  anderen  Vorft  moeft  omfien :  want  dat  de  faeken  der 
wij  f  e  niet  gefc  hoepen  ftonden,  datje  teegen  de  maght  van  Spanjen,  en 
dat  op  eyghen  middelen ,  konden  ftaende  gehouden  worden  •,    en  niemant 
eens  anders  faeken,  als  de  fijne,  ter  harten  ginghen.     *Dat  men  eenen 
Vorft  van  nooden  hadt,  die  den  volken  by  bleef,  en  die  den  Nederlanders , 
achteloos  voor  hunne  behoudenis,  wen  de  oorloghs  buyen  befaedightjijn, 
door  een  wettelijke  heerfchappy  daer  toe  moght  opwekken.     *Dat  hy  de  . 
hoop  op  Duytfchlandt  nu  reets  uyt  den  fin  geftelt  hadt :  en  het  eenighe,  vattVjfa 
nogh  ooverigh  fijnde ,  was  Francois  van  Valois  de  heerfchappy  op  te  drae-  de  heer_ 
ghen,  die  voor  langh  al feekere  teekenen  van  Jigh  gegeeven  hadt,  dat  hy  fchappjopte 

't  niet  foude  weygheren.     "Dat  het  van  fonderlingh  belangh  was,  foo  die  draegben. 
K  ij  jonge- 
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jongelingh,  gefchaepen  ftaende  de  hooghfte  fortuyn  te  bereyken,  hier  door 

begonde  te  klimmen.  'JDat  hem  onder-wijlen  Vrankrijk,  hebbende  fijnen 
broeder  tot  Koningh ,  niet  verheten  ■,  de  gun/l  en  hulpe  van  Engelandt 
niet  begeeiien  foude :  waer  teegen  de  Spanjaert  onlanghs  felfs  een  vloot 
hadt  toegemft  ,  die  ten  deele  door  ftorm,  ten  deele  door  den  Tortugael- 
fchen  oorlogh ,  was  te  rugh  gebleeven :  en  die  felfs  als  nogh  de  weeder- 
(pannighe  Teren  door  fijn  onder  ft andt  opmaekte.  Geen  minder  faet  van 

oorlogh  ook  was 'er  geftroit,  door  dien  de  Engelfchen  eenen  aenjlagh  op  de 
nieuwe  weerelt  gemaekt  hadden ,  en  de  rijkdommen ,  die  fe  den  Spanjaert 
afhandigh  maekten ,  tot  in  hun  vaeder landt  hadden  oovergevoert.  Dee- 
fen  raedt  is  eyndelijk,  nae  langhe  bedenkinghen,  goet  gevonden,  veel 
eer  uyt  vrees  voor  den  Spanjaert,  dan  uyt  eenighe  geneegenheit  tot 

Francois:  en  Philips  van  de  Staeten  der  Nederlanden,  om  't  vertreeden 
van  's  Landts  gereghtigheeden  en  wetten,  verklaert  geworden  van  de 
hooghe  Ooverheit  vervallen  te  fijn;  en  fulx  een  vonnis  gevelt  teegen 
hem,  met  wien  men,  fbo  \vy  de  waerheit  bekennen,  nu  neeghen  jaeren 

langh  geoorloght  hadt:  dan  als  toen  begonde  men  eerft  't  gebruyk  van 
fijnen  naem  en  waepenen  af  te  fchaffen,ende  woorden  des  gewoonelijken 
eedts  dierwijfè  te  veranderen,  dat,  die  tot  nogh  toe  Vorft  geweeft  was, 
vyandt  genoemt  wierdt.  Dit  werk,  dat  by  de  naebuerighe  Vorften 
ontichuldight  wierdt,  als  gedaen  door  uyterfte  noodt,  en  naer  fbo  veele 
ootmoedighe  fmeekinghen,  te  vooren  vergeefs  aengewent,  hebben  de 
Spanjaerts  niet  gelaeten  als  een  fchelmftuk  uyt  te  krijten,  weynigh  geden- 

kende ,  hoe  hunne  voorouders  eenen  koningh  ,  wiens  wreetheit  ten 
hooghften  gehaet  was,  uyt  het  rijk  verdreeven,  en  in  fijn  plaets  een 
fhmme,  gebooren  buyten  wettelijke  trouw ,  geftelt  hadden ;  fonder  dat 

men  alhier  behoeve  op  te  haelen  d'aeloude  voorbeelden  der  Francoifèn,  . 
die  van  minder  jaeren  onder  d'Engelfchen ,  en  die  jongft  gegeeven  by  den 
Deenen  en  Sweeden  van  't  afwerpen  hunner  koninghen.  Mathias  wordt 
met  heufche  dankfèggingh  en  toegeleyde  erkenteniftèn  ontflaeghen.  Den 
Spanjaert  is  nogh  de  grootheit  dier  faeke,  nogh  den  beleyder  onbekent 
geweeft:  waerom  hy,  oordeelende,  dat  het  leeven  van  een  man  de 
eenighe  hinderpael  fijns  gelux  was,  hem,  teegen  wien  hy  de  waepenen 
hadt,  in  den  ban  gedaen,  en  met  breede  aenbiedinghen  van  eere,  rijk- 

dommen, quijtfcheldingh  felfs  van  fijne  voorighe  mifdaeden,  eenen 

moorder,  om  hem  't  leeven  te  beneemen,  genoodight  heeft.  Teegen 
deefè  nieuwe  wijle  van  bannen  heeft  Oranje  by  de  Nederlandtfche  Stae- 

ten, en  de  moogenheeden  vin  't  Chriftendom,  figh  door  een  ontlchul- 
dighfehrift  gefuyvert,  hebbende  daer  toe  gebruykt  de  hulpe  van  Pieter 

Villiers,  een  Francois,  die  fijn  verftant ,  doorkneet  in  't  beleidt  van 
reghtsfaeken ,  tot  onderwijs  des  Godtsdienfts  hadt  begeeven,  en  voorts 

tot  in  's  Prinfen  binnenfte  geheymen  was  door  gedronghen.  Beyde  dee- 
le fchriften ,  ontworpen  met  gelijke  vinnigheit,  fijn  aen  de  weerelt  in 

druk  gegeeven ,  in  welke  fy  naer  de  belaftinghen  ter  faeke  dienende ,  nae 

datfe  elkander ,  van  d'eene  Jijde  een  ondankbaer  en  voeederfpannigh  ge- 
moet  s  van  d'andere ,  een  wreede  en  trouwloofe  heerfchappy ,  niet  buyten 
't  ondermenghen  van  valfche  en  waerachtighe  verhaelen ,  toedreeven ,  tot 
meer  andere  faeken-t  volgens  de  gewoonte  van  krakeelers  vervielen. 
Want ,  om  dat  Oranje ,  hebbende  figh  gefcheyden  van  fijne  Gemaelinne9 
uyt  den  huyfe  van  Saxen ,  om  reeden  by  hoer  e  maeghen  felfs  voor  goedt- 
gekeurt,  de  dochter  des  Hartoghen  van  tMontpenfier  ■>  opgevoedt  onder 
de  Godtgewijde  maeghden,  ten  wtjve  hadt,  wierdt  om  die  beyde flukken 
befchtddight :  hy  w eederom  heeft  Thilips  wel  merkelijke  en  gr oo  ve  oover- 
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fpeelen  voorgeworpen,  en  hoe  fijn  huys,  befpat  met  het  bloedt  fijner  ge-    ij8i. 
maelinne>  en  fijns  foons ,  voor  die  nieuwe  Vorftin,  koomende  omfigh  in 
de  armen  haeres  Ooms  te  worpen ,  hadt  geoopent  geweefi :  want  de  Ko- 

ninklijke gefellin  was  als  toen  de  dochter  des  Keyfers  Maximiliaen ,  ge- 
wonnen by  een  fufter  van  Philips;  welk  verbondt  de  Paus,  tot  afbrek 

van  fijne,  en  gelijk  veele  oordeelden,  ook  der  goddelijke  wetten,  met 
fijn  gefagh  beveftight  hadt.     Maer  men  fweegh  ook  niet,   dat  felfs  op 
CMaximiliaen ,  fijnen  Jwaegher,  en  toen  fijn  Jchoonvaeder  •>  door  Gran- 

velle  ■>  fijnen  dienaer  ■>  met  venijn  was  toegeleght.  De  Staeten  houdende  D^Staeten 

de  konfienaryen  van  Philips,  die  al  de  fchult  des  afvals  een  alleen  te  laft  &etW?" 

leyde,  belacchelijk,  hebben 's  Prinfen  onfchult  met  een  oopenbaere  ge-  °%rt„fa 
tuygenis  vereert  •,   voegende,  tot  verfeekeringh  fijns  leevens  ,   by  fijne  on{chult. 
voorighe  lijfwacht,   nogh  een  ruyterbende.     Aengenaem  was  Francois      Francois 
ten  hooghften  het  gefantfchap  der  Nederlanders ,   gekoomen  om  hem  wordt  ge- 
tot  het  aenneemen  der  heerfchappy  te  noodighen;  groot  genoeghen  gaf  die  roeyen  tot 

ook  de  moeder,  wekker  förghe  was  geweeft  haere  föonen,  wien  't  hooft  hetboogh 
te  driftigh  nae  de  hoop  der  hooghe  regeeringh  hongh,  door  buytelandt-  Gewint. 
fche  weerdigheeden  te  ftreelen.     Dan  al  eer  men  quam  tot  fluyten  der 
voorwaerden ,  verfbght  men  dat  de  Koningh  figh  verplichten  wilde  tot 
byfèttingh  fijner  hulpe  ,  die  echter  niet  naer  wenfèh  gelukte  :   want  de 

Koningh  hadt  alleenlijk  fchriftelijk  verklaert,  dat  hys  haekende  nae  fijns  S?n!?    *l 
broeders  groot heit ,  en  hem  en  den  Nederlanders ,  die  ftonden  onder  Jij  ne        vrank- 

heerfc happy  te  koomeny  helpen  en  by  ft  aen  f  oude:  om  't  -welk  gevoeghlijkft  rükj,eaen-~ te  konnen  doen ,  by  alvoorens  wenfchte  den  vrsede  in  fijn  rijk ,  en  fijnen  genaemt 
broeder  alle  voor/poet .     De  teegen woordighe  nootfaekelijkheit  heeft  den  fulks ,  en 
Nederlanders  gedwonghen  figh  met  woorden  te  laeten  genoeghen,  en  belooft  hem 
voor  't  ooverighe  figh  alleen  met  hoop  te  voeden.     Den  Hartogh  van  tyflandt  tt 
Anjou,  om  figh  te  dieper  in  de  gunft  der  Nederlanders  in  te  boefemen,       ' 
bericht,  dat  Kamerijk  door  den  vyandt  beleeghert,  en  wel  dicht  befloo- 
ten  fijnde,  met  een  uiterfte  benaeuwtheit  wierdt  gepraemt,  heeft  figh  in 

aller  yl  met  fijn  leegher  (tot  welkers  onderhoudt  Elifabeth  hem  met  een  m re(  g*_ 
fwaere  lom  penningen  hadt  geftijft)  derwaerts  begeeven ,  en,  hem  ge-  tnerijk. 
dronghen  hebbende  de  beleegeringh  op  te  breeken,  is  aldaer  van  ftonden     wordtdt 
aen  voor  Vorft  der  ftadt,  die  hy  verloft  hadt,  uytgeroepen,  en  bewel-  vorfi  der 
koomt.     Echter  is  hy  toen  niet  dieper  ingetrokken,  dewijl  de  grootfte  verlofte 
kracht  fijns  heyrs  beftont  uy  t  hen ,  die  figh  onder  fijne  befchermingh  had-  ftadt  beweU 
den  begeeven,  en  die,hebbende  hunne  hoop  aen  de  fijne  verknocht,hem  vry-  ̂S°m> 
willigh  volghden ,  hoewel  niet  om  langh  te  blijven.  Kamerijk  is  geleeghen 
op  degrenfen  van  Nederlandt ,  en  de  eyghe  fèetel  des  BüTchops,  dogh 
onder  de  befchermingh  van  welkers  rijk  die  iöude  gehouden  worden, 
hebben  de  Duytfche  Keyfers  en  de  Koninghen  van  Vrankrijk  dikwils 
door  oorlogh  betwift.     Maer  in  den  Franfchen  oorlogh  hadt  Keyfèr 
Karel  die  ingehouden,  en  aldaer  een  kafteel  geleght,  welkers  befètte- 
linghen,    neemende  hunnen    Slotvooght   gevanghen,    figh    met    het 
Ghendtfch  verdragh  vervoeght  hadden.     Dogh  Doornik,  een  ftadt  in    Doornik. 
Vlaendre,eenighen  tijdt  beleeghert  geweeft  fijnde, is  eyndelijk,in  afwee-  w*  <«» 
fen  des  Prinfèn  van  Elpinoy,  haeren  ftadtvooght,  wiens  gemaelin,  daer  Fama 

binnen  beleeghert   fijnde,  een  befonder  voorbeeldt  eener  vrouwlijke  •n*OTi- 
ftandtvaftigheit  gegeeven  heeft,  onder  de  macht  van  Parma  gevallen. 

ven. 
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Rangois ,  te  vergeefs  naer  't  huwelijk  met  Elifabeth  geftaen 
hebbende ,  aenveert  de  heer fc  happy  van  Neder  landt.   'Pun- 

ten hem  voorgefchreeven.     (Jftlifnoeghen  der  Nederlandt- 
fche    eedden-,    desfelfs    oorfaeken.     Blaekende  gun/l  der 
gemeenten  ten  Trinfe.     Aenjlaeghen  der  Spaenfche  vloek- 

verwanten  op  fijnen  perfoon.     Ondertuffchen  neemt  Tarma  Oudenaerde , 

Valois  Aelft,   Tarmaes  krijgsvolk  Lier,   Verdugo  Steenwijk,     't  Uit- 
heemjeh  krijgsvolk  wordt  Tarma  weeder  toegefonden.     Van  gelijken  is 
de  maght  der  Staeten  geweldigh.     Valois,  te  vergeefs  nae  den  byftant 
fijns  broeders  gewacht  hebbende ,  maekt  een  fchrikkelijken  aenflagh,  be- 
machtight  verfcheyde  fteeden  der  Vereenighde  Staeten  door  gewelkt  j  fijn 

krijgsvolk  wordt  uyt  Br ugghe  gejaeght:  d'ongelukkighfte  van  allen  was 
fijnen  aenflagh  op  Antwerpen •,  ontvlucht  met  de  fijnen :  den  Nederlan- 

ders ontfielt  door  dit  beftaen ,  wordt  's  Koninghs  goedertierenheit  aenge- 
b oo den.     Oranje  noghtans  oordeelt,  dat  men  figh  des  Hartoghen  niet 

behoort  t'ontjlaen-,   't  welk  ook  de  Koningh  van  Vrankrijk  ter  harten 
trekt :  men  handelt  met  hem  tot  TDuynkerken ,  vertrekt  naer  't  doen  van 
veele  klachten  nae  Vrankrijk.     Beeden  der  Nederlanders  aen  den  Fran- 
fchen  Koningh.     T>oodt  van  Valois.     <Duynkerken  gaet  oover  aen  Tar- 
ma,   door   welkers   verlies  de  oneenigheeden  nogh  niet  geflifi  worden. 
Oranje  vertrekt  nae  Zeelandt.     Onderwijlen  vermeeftert  Tarma  ver- 

fcheyde fteeden.     Straf  oover  Cornelis  de  Hooghe,  die  door  loghen  Hol- 
landt  ontroert.     Truxes  huwelijk  veroorfaekt  nieuwen  krijgh :  van  fijne 
vyanden  verdreeven  fijnde,  neemt  hy  fijnen  toevlught  ten  Trinfe  van 
Oranje.     Zutphen  van  Taxis  ingenoomen.     Heerembergh  en  fijne  foonen 
bege  even  figh  aen  defijde  van  Span  jen.     Imbijfe  en  Chimay  vanghen  aen 
Vlaendre  aen  den  Spanjaert  te  verraeden.     Tarma  dient  figh  van  de 
voorvallende  geleegenheit.     't  Landt  van  Waes  en  verfcheyde  fieeden 
worden  aen  hem  oovergegeeven.  Chimay  brenght  Brugghe  weeder  onder 

's  Koninghs  gehoorfaemheit ,  waer  op  meer  andere  fteeden  volghen.     *De 
Ghentenaers  ftraffen   Imbijfe   met  de  doodt.     Tarma  befet  de  Schelde, 

d'  Antwerpenaers  maeken  twee  fchanfen.     Oranje  wordt  tot  'Delft  ver- 
moor t  :   verwarden  ftaet  fijner  httysfaeken  ■,  fijne  vier  huwelijken :  fijne 

lijkftaetfy  gehouden  met  oovermaetighe  droef  heit.     Sijn  foon  ̂ Maurits 
wordt  injijnplaetsgekooren.     Hoohenlo  ontfanght  het  Stadthouderfchap 
onder  hem.     Willem  van  Najfau,  Landtvooght  van  Vrieftandt,  bef  echt 

de 
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de  gefchillen  der  Vriefen  met  groote  voorfightigheit.  Standtvaftighe 
dapperheit  van  die  van  Hollandt.  Tarma  dringht  de  befettingh  der 

Schelde ,  by  hem  begonnen ,  ernfiehjk  voort.  Hy  neemt  'Denremonde  en 
Vilvorden.  T>e  Ghentenaers  geevenfigh  aenhem  oover.  Schranderheit 

van  Richardot.  't  Kafteel  te  Ghent  wordt  weeder  opgebouwt.  T>ie  van 
Antwerpen  bidden  hunne  Bondtgenooten  om  hutpe.  T)e  naebueren  lae- 
ten  de  geleegenheit  van  byftant  voorbygaen.  Beklaeghelijke  ftant  der 
Vereenighde  Staeten.  Vrankrijk  en  Enge  landt  vert  rooft  en  hen:  fy  fijn 
in  twijfel  onder  wien  fe  figh  begeeven  willen:  enverkiefen  Vrankrijk, 
dogh  worden  niet  aengenoomen. 

Rancois  in  Engelandt  oovergelcheept  lijnde,  om  aldaer    1  f  8 1 . 
de  aenftaende  heerfchappy  met  de  vriendtfchap  van      Francais 
die  Kroon  te  verfèekeren,   is,   of  fijn  perfbon ,   of  handelt  in 

de  hoop  in  de  Koninghinne  van  uytmuntender  for-  Engelandt 

tuyn,  haer  lbo  aengenaem  geweeft,  dat,  op  fèekere  tever&eefs 

voorwaerden,  van  huwelijk  wierdt  gehandelt,  hoedae-  J*P    me~ 
nigh  een  geloofs  verfchil  'er  ook  weefèn  moght.  Blijdt- 
fchap  baerde  dit  gerucht  in  de  Nederlanders,   maer 

't  was  ydel  ■,  't  fy  men  eenige   doordrapte  ontveinfingh  hadt  te  werk 
geftelt ,   't  fy  d'aenftootelijkheeden  fijns  broeders   fteurnis  bygebraght 
hebben:   ofwel  ook  fijne  ongclukkighc  lichtveerdigheit,   diens  eenigh    t^q2 
genoeghen  was»  alles  aen  de  waepenen  verfchult  te  njm     In  Nederlandt 

gekeert  fijnde,    aenveert  hy  op  plechtelij ke  wijle,    en  in  prachtighe  .\  e  er" ftaetfy,  in  Brabandt  onder  den  naem  van  Hartogh,  in  Vlaendre  onder  k<.rt/y«fe 
den  tijtel  van  Graef ,  de  heerfchappy  dier  geweften.     Booven  de  voori-  aenvten  hy 
ghe  wetten,  waer  aen  het  hoogh  bewint  van  oudts  gebonden  wierdt,  de  heer- 
bepaelt  men  hem  met  eenighe  nieuwe ,  uy t  kracht  van  het  Bourdeaux  ('happy* 

verdragh:  'Dat  men  eenmael'sjaers  beroepen  foude  d'Algemeene  Staeten 
der  Vereenighde  geweften ,  bttyten  welkers  bewiüigingh ,  geen  verbondt 
met  Spanjen  gemaekt ,  geen  opper fte  des  heyrs  geftelt  magh  worden :  en 
ten  verfoeke  der  welker  alle  uytheemfche  krijgsluyden  fouden  gehouden 

fijn  te  vertrekken.     In  't  beft  ellen  van  den  Godtsdienft  ,  en  't  inleegheren 
der  uytheemfche  befettinghen,  foude  aen  y  der  geweft  de  willekeur  e  gelae- 
ten  worden :  die  felve  fouden  'er  drie  noemen ,  uyt  welke  yder  van  hen 
eenen   Landtvooght  foude  gegeeven  worden :  en  wen  'er  voorts  eenigh 
gefchil  onder  hen  was ,  die  faek  gelasten  ter  befcheydenheit  des  Har- 
toghen :  tot  Raedtsluyden  van  Staete  foude  hy  neemen  mooghen  twee 
Franfoifen :  Jlaende  de  verkieftngh  der  oover ighe  ditmael  aen  den  Stae- 

ten en  voort  aen  aen  den  Hartoghe,  dogh  uyt  die  de  Landtfchappen 
noemen  fuüen:  ook  fouden  de  voorneemlijkfte  ampten   ten    Hove  aen 
Nederlanders  gegeeven  worden.     Booven  de  Landtheerlijke  goederen, 
beloofde  men-,  tot  voeren  van  oorloghe,  vierentwintigh  hondert  duyfent 

guldens  jaerlijx  ,foonoghtans ',  dat  't  geen' er  wijder  van  noodenfijn  mogh- 
te,foo  metjijne  eygeney  als  met  de  middelen  den  Hartoghe  te  verftrekken 
door  fijnen  broeder  , foude  goedt  gedaen  worden.  Men  hadt  nu  eenighe  hoop , 
dat  föo  wel  die  van  den  eenen  als  van  den  anderen  Godtsdienft  elkander 

onderlingh  verflaen ,  en  die  van  den  Gereformeerden  om  Oranje,  en  die  't 
met' de  Roomfche  plechtigheeden  hielden  om  den  Hartogh,  in  getrouwheit 
blijven  fouden:  gemerkt  aen  deefèn  was  toegeftaen  hunnen  Godtsdienft 
binnen  Antwerpen,  daer  buyten  niet,  te  oelfenen,   ingevallen  fy  den 
gemeenen  eedt  der  Nederlanders  aen  den  nieuwen  Vorft  deeden.     Alle- 
fints  fpeurde  men  uytbondighe  teekenen  van  een  algemeene  vreughde, en 
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1582.     en  hy  fêlfs  verfuymde  niet  figh  te  bevlijtighen  tot  betooningh  van  aen- 

Mifnoeghen  minnelijkheit  in'tgelaet,  en  toeneygingh  van  gunftighe  bevalligheit  in 
der  Xeder-  reedenen:  maer  in  de  oovergebleevene  Nederlandtfche  eedelen  baerde 

landt fche     't  een  heymelijke  fpijt,  dat  fe  figh  genootfaekt  vonden  te  moeten  aen- 
tedelen.       (chouwen   op  den  feetel  der  Hartoghen    van  Borgonjen  geplaetft  een 
Besfelfs    y^n-^  gefprooten  uyrdat  volk,  met 't  welk  fy  fbo  langh  in  vyandtfchap 

oorjueken.   gexveefi- waercn .  dat  men  naementlijk  van  Heer  verandert  was,  om  hen 
onder  den  Nederlanders  te  vermenghen ,  met  welke  men  noy t  veylighe 
vreede  hebben  konde :  dat  fbo  meenighmael  de  leeghers  in  heete  flaghor- 
dens  teegen  elkander  waeren  ingevlooghen ,  en  dien  haet  nu  tot  in  de 
tweede  eeuwe  doordrongh.     Beiwaerlijk  wierdt  van  gelijken  die  ver- 
plichtingh  aen  den  voorgaenden  eedt,  en  het  ontfigh,  hoedaenigh  ook, 
omtrent  den  Vorft,  uyt  de  gemoederen  der  gemeente  wegh  genoomen. 

In  teegendeel  waeren 'er  die  den  Gereformeerden  den  nieuwen  Godts- 
dienft  op  de  gemoederen  leyden ,  en  deeden  duchten ,  of  niet  de  faeke 
van  Godtsvrucht,  door  byftant  der  geener  die  van  een  ftrijdigh  gevoelen 
waeren,  föude  befbedelt  worden.     Die  wijièr  waeren    vreefden   voor 
gevaer  uyt  tweedraght,   en  vervolghens   ook  de  Franfche  wreedtheit. 
Maer  als  nu  aen  den  dagh  gekoomen  was,  dat  men  heymelijk  hadt 
geflooten,   dat   Francois,   niet   teegenflaende   hy  de  heerfchappy  van 
Nederlandt  hadt  aengenoomen ,  echter  oover  die  van  Hollandt  en  Zee- 
landt,  geen  altoos,  dan  alleen  den  blooten  naem,  en  dien  voor  een  wijl, 
gebruyken  fbude,   wierdt  Oranje  ook  te  laff.  geleght,   dat  hy  dit  werk 
hadt  helpen  door  drijven,  als  deelgenoot  der  heerfchappy,  en  die  van 
den  beginne  der  beroerten  de  beftgefterkte  Landtfchappen   voor  figh 

behouden  hadt.     Seeker  men  hadt  lijnen  naem  en  tijtelen  geftelt  in  't 
hooft  van  alle  plakkaeten  en  handelinghen  van  Staet:  en  hy  hadt  toen 
niet  de   Landtvooghdy,    maer  de  opperheerfchappy  volkoomentlijk  in 
handen.    Jae  ook  was  hem  den  tijtel  van  Graef  door  de  meefte  in  die 

geweflen  opgedraeghen  >  dat  d'ontfanghenis  en  't  pleeghen  der  huldingh 
verhinderde,   haeperde  nogh  aen  fèer  weynigh  Hemmen,   wanneer  hy 
figh  tot  het  faemelen  der  vruchten  fijnes  langhen  arbeydts  fpoedende, 
door  de  doodt,  van  welke  wy  in  het  vervolgh  te  fpreeken  hebben, 
onderfchept  wierdt.     Dogh  andere  weederom  konden  veel  eer  dit  naeu- 
lijx  inkroppen,  dat  fy  alleen  afgefbndert  der  Franfèhe  moogenheit  ter 
dienftbaerheit    geèygent  bleeven,   en  wilden,   fèyden  fè,  van  gelijken 
liever  ftaen  onder  de  heerfchappy  van  Oranje,  die,  onmaghtigh  lijnde 
om  hen  allen  te  befchermen ,  wel  te  recht  een  deelgenoot  en  hulp  met 

BUekeude  figh  verföght  hadt.     Hoe  groot  voorwaer  de  fucht  der  meenighten  ten 

gwifi  der     Prinfè  was,  fpeurde  men  in  fijne  fiekte.     Want  als  hy  aen  een  wonde, 
gemeenten    jiem  gegeeven  door  een  moorder,  uytgemaekt  van  's  Koninghs  weeghe, 
ten  Pnnje.    t>  Antwerpen  fwaerhjk  krank  was ,  heeft  de  geheele  ftadt  hacre  droefheit 

en  haere  traenen  ter  kerke  uytgeftort,  om  de  vreede  Godts  van  den 
sijn  heven  hemel  af  te  bidden ,  eeven  of  den  algemeenen  vaeder  des  vaederlandts 

is  door        in  gevaer  was.     Toen  is  hy  wel  weeder  in  fijn  voorighe  gefontheit 
spjenfcbe    ]ier$elt :  maer  't  ooverighe  fijns  leevens  is  door  geduerighe  aenflaeghen 
dun'h"  ̂ es  Spanjaerts  belaeght  geweeft:  en  heeft  men  fe  ander  en  meermaelen 

ïeUelln      betrapt,  die  op  't  fijne  en  't  leeven  van  den  Hartogh  hadden  toegeleght. 
getpeeft.      Terwijl  de  troepen  van  Anjou  allenskens  in  aentoght  fijn,  heeft  Parma 

ondertuf-  ̂ Jn  ̂ecSner  m  Vl^endre  gevoert,  alwaer  hy  Oudenaerde,  een  ftadt  die 
fcben  neemt  haeren  naem  heeft  van  de  oude  Nervij ,  die  eertijts  de  plaetfen  geleeghen 
Parma  Ou-  op  de  Schelde  hebben  ingehadt,   naer  drie  maenden  beleghs,   en  door 
denaerde.    gewelt  van  gefchut  heeft  ingenoomenj  des  te  gemakkelijker,  om  dat  de 

bur- 
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burghers,befettingh  maghtigh  om  't  hen  af  te  houden,  geweyghert  hadden.     ifSt. 
Als  hy  van  daer  voorts  met  lijn  leegher  was  gaenlegghen  rondtom  Brufïèl , 
in  meeninghe  die  ftadt  te  benaeuwen ,  wierdt  hy ,  nae  dat  de  vruchten  op 
de  velden  verteert  waeren*   en  hy  door  de  fcherpheit  des  winters  ver- 
fwakt,  genootfaekt  te  rugh  te  trekken.     Schielijke  verraflinghen  fijn  ook 

fèer  gelukkigh  uytgevallen:  en  onder  andere  fteeden  wierden  onvoorfiens  Valois  Aelft. 
ingenoomen  ,  Aelft  ,  dat  de  vyandt  inhadt ,  door  den  Hartogh ;  Lier ,     Parmas 
door  Parmas  krijgsvolk  ,  op  verraedt  van  eenighe  befèttelinghen.     Die  krijgsvolk, 

plaets  was  wonder  wel  geleeghen  tot  den  oorlogh ,  om  de  naebyheit  van  Lm' 
Antwerpen:  hierentufïchen  vielen 'er  ook  eenighe  fchermutfèlinghen,  van 
weederfijden  met  gelijk  voordeel :  en  niet  weynigh  Engelfche ,  tot  den 
vyandt  oovergeloopen ,  dienden  den  Spanjaerts  ten  fpotte,  andere  ten 
voorbeelde,  om  getrouw  aen  hunne  fijde  te  blijven.     Korts  daer  aen  is 
Verdugo  genootfaekt  geweeft  Lochum ,  een  kleyn  fteedtjen  in  Gelder- 
landt,  niet  verre  van  Zutphen,  dat  hy  hadt  beflooten,  om  hetuytte 

hongheren,  te  verbeten,  naer  het  ten  derdemaele  gefpijft  was.     Maer  ,  Tf  "&" 

die  felve  heeft  Steenwijk,  dat  te  vooren  fbo  fwaere  beleegeringh  verduert  y*™^  " hadt,  lbnder  eenighe  moeyte,  by  donkeren  nacht,  endoor  onweèten-  lochnm 
heit  der  fteedelinghen,  ooverrompelt.   Philips  ondertuffchen ,  hebbende  aengetaft , 
met  den  Hartogh  van  Anjou  te  doen  gekreeghen ,  en  derhalven  wel  bemaghtight 

befèffende,dathy  grooter  gewelt  en  naeuwer  forgh  te  werkmoeft  Hellen,  steenwijk. 

als  voor  heen,  hadt  al  't  Italiaenfch  en  Spaenfch  krijgsvolk  aen  Parma  te  Philips  [ent 
rugh  gefönden-,  en  niemant  is 'er  geweeft,  die  figh  op  de  voorwaerden ,  bet  uJlt- 
bedonghen  by'tverdragh  van  Atrecht,  en  fijn  reght,foofèer vertrouwde,  ,ee  fch„ 
dat  hy 't  darde  teegenfpreeken :  hy  felfs  wende  voor,  dat  in  dat  verdragh  ̂ WV 
gefien  was  op  de  gehoorfaemheit  van  geheel  Nederlandt,  van  welke  tertlr,\u 
hoop  hy  verfteeken  fijnde,  met  de  faeke  ièlfs,  ook  de  klem  der  verbin- 

tenis te  gelijk  verbrooken  was.     't  Geheele  getal  fijner  troepen  is  by     Desfelfs 
monfteringh  bevonden  op  feftigh  duy fent  knechten ,  vier  duyfent  ruy ters :  ^fie' 
en  dit  getal  blijft  of  wordt  vermeerdert  tot  op  deefèn  dagh  toe:  welker 
maentelijke  belbldinghen  gelèhat  worden  meer  dan  fèeven  hondert  duy- 

fent guldens  te  beloopen ,  d'andere  onkoften  van  oorloghe  niet  min  dan 
op  de  helft  gereekent.   Invoeghe  de  Koningh ,  booven  de  binnelandtfche 
fchattinghen,  ten   minden    twintigh   hondert   duyfent  guldens  jaerlijx 
oovergefönden  heeft.     Soo  geweldigh  een  fbm  heeft  de  Spanjaert  tee- 

gen de  Nederlanders  verfpilt:  en  men  gelooft,  dat  alleen  fy,  dien 't  in 
Nederlandt  qualijk  gelukt  fijnde,  beducht  voor  gewenfter  voorlpoet  der 

andere,  teegen  hielden ,  dat 'er  geen  meer  geldts  oovergefönden  wierdt. 
De  Staeten  in  teegendeel,  om  hunne  nieuwe  heerfchappy ,  op  treffelijke  Van  gelijken 

beginfèlen,  door  achtbaerheit  te  ftijven ,  hebbende  vierentwintigh  hon-  "  dema£ht 
dert  duyfent  guldens,  die  fy  tot  nogh  toe  jaerlijx  hadden  opgebraght,  „efpemsj} 
verhooght  op  veertigh  hondert  duyfent:  uyt  welke  penninghen,  booven 
de  Nederlanders ,  de  Francoifèn ,  Hooghduy tfche ,  Engelfche  en  Schot- 

ten,  die,   onder  's  Hartoghen  beleydt,  in  der  Staeten  dienft  waeren, 
fbuden  betaelt  worden.     Maghtighe  troepen  van  weeder  fijden,   maer 
welker  grootfte  gedeelte  in  de  befèttinghen  gehouden  wierdt:  gemerkt 

fy,  fbnder  dat 'er  eenighe  fcheydingh  van  grenspaelen  was,  in  de  fteeden 
geleeghert  fijnde,  naer  dat  het  geval  des  oorloghshadt  gegeeven,  d'eenop 
d'ander  uyt  de  naefte  plaets  het  oogh  hadt.     Dus  Iangh  hoopte  Valois  op     Valois 
fijns  broeders  byftant,  om  de  maght  dier  rijkdommen  om  verre  te  wor-  tpaghtte 

pen,  teegen  welke  de  Franfche  Koninghen,  twee  hondert  jaeren  langh ,  vergeefs  op 

met  verfcheyde  uytkoomften,  gevochten  hebbende,  den  vyandt  door  den ']"r)hr°a^nu 
oorlogh,  naer  veel  bloedtftorten  en  fpillen  van  middelen,  en  weederom 

•  L5 '  door 
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i  ƒ82.    doof  vreedehandelinghen,  figh  gelijk  gemaekt  hadden.    Maer  hoewel  de 
Koninghinne  moeder,  Katharina  de  Medices,  op  de  heerfchappy  der 
Portugaelfche  fee  een  aenilagh  maekte,  echter  darde  de  Koningh  felfnogh 
in  oopenbaeren  oorlogh  treeden,  nogh  ookfèlfs  de  krachten  hem  verdaght 

in  't  hey  meiijk  befnoeyen.    Want  Philips  v/as  hem  reets  voorgekoomen , 
Heidenen  hebbende   muytfieke  geeften  uytgekoft ,    om   den  geruften  ftaet  van 

uraerom  die  Vrankrijk  te  beroeren  j  't  gheen  hem  light  om  doen  viel,  die  de  maght 
nietgejon-    ̂ ^  Qm  veej  te  konnen  geeven  •,  en  dat  de  Francoifen  naeulijx  fonder  de 

waerom  ruften  konnen.    't  Grootfte  gedeelte  dan  der  gener  die  't  meefte 
geloof  te  hoof  hadden,  beftonden  oopentlijk  den  Koningh  te  verveeren, 
en  af  te  raedenj  dat  hy  fijne  waepenen  teegen  geene  andere,  dan  den 
vyanden  des  Roomfchen  Godtsdienfts  wilde  gebruy ken :  andere,  onder 
jfchijn  van  een  behendigher  raedtflagh,  om  doortrapter  te  bedrieghen, 
fèyden,  dat  het  nogh  dienftigh  nogh  billijk  waere  ,   dat  de  Koningh, 
wienook  de  erftenifle  niet  was  toegefèght,  fijne  middelen  tot  dienft  van 
andere  te  koft  leyde  -y  maer  dat  men  den  Nederlanders  en  den  Vorft  lèlf 
met  hunne  armoede  moefte  laeten  worftelen,  tot  dat  fè  uytgeput  fijnde, 

en  op  't  uyterfte  om  alles  te  verliefèn ,  quaemen  om  wetten  te  ontfan- 
ghen :  want  dat  de  Spanjaert  tijts  genoegh  uyt  een  naebuerigh  rijk  konde 
ooverwonnen  worden,   wanneer   hy   niet   voor   andere   ooverwonnen 
wierdt.   En  de  Koningh,  uyt  eygener  beweegingh , hadt  niet  al  te  goeden 
oogh  op  fijn  broeder,  niet  om  dat  hy  aenftoot  geleeden,  maer  gegeeven 
hadt:  indachtigh  hoe  hy  hem  meer  clan  eens ,  veel  eer  uyt  arghwaenendt 
vermoeden,  dan  omeenigh  misbedrijf  in  ftrakke  gevanghenis  hadtgehou- 

1  f83.     den.     Die  faek  heeft  den  Hartogh  roekeloos  tot  een  gruwelijken  aen- 
Waerujt  hj  flagh,  vol  van  wanhoop,  en  die  gefèhaepen  ftondt  hem  ten  val,  en  den 
een  gruwe-  Nederlanders   ten   uyterften   verderve  te   brenghen ,   doen  voortflaen. 
lijken  aen-    Want  als  hy  voorfagh ,  dat  hy  lightelijk  in  verachtingh  koomen  fbude 
jlfghmdekt.  onder  hen,  wien  hy  den  beloofden  byftant  niet  voldoen  konde,  dathy 

op  den  blooten  tijtel  van  een  onnutte  heerfchappy  hen  alleen  ter  ballafl 
ftrekte,  en  niet  ongedachtigh  fijnde,  hoe  hy  ter  beede  heerfchte:  daeren- 

booven  ('t  gheen  hen  die  in  een  rijk  fijn  opgevoet  te  laftigh  valt)  dat  hy 
door  wetten  en  't  gefagh  van  andere  wierdt  in  toom  gehouden ,  hebbende 
fömwijlen  om    veranderingh   aengehouden,    dogh  niet  verkreeghen, 
befluyt  hy  ten  laetften  figh  door  gewelt  in  een  onbepaelt  gefagh  te  verfèe- 
keren •,  en  geeft  fijne  getrouwfte  ooverften  bevel,  om  de  Vlaemfèhe  ftee- 
den  te  doen  oovermeelteren  door  de  befèttelinghen :  Antwerpen  behieldc 
hy  voor  figh  fèlfs,  als  de  grootfte  ftadt,  en  alwaer  Oranje,  dien  hy  met 
blaekender  gunft  onthaelt  en  aengefoght  fagh,  en  wien  hy  wift  door 
heymelijken  verbonde  een  gedeelte  der  heerfchappy  toe  te  koomen,  en 
de  afgeföndene  der  Staeten ,  hinderpaelen  fijner  moogenheit,  teegenwoor- 

l' Is,n~  digh  waeren.     't  Is  geloofelijk,  dat  d'aenhitfers  deelèr  lightveerdigheit 
geweeft  fijn,  niet  alleen  die  in  heymelijk  verftant  met  den  vyandt  fton- 
den,  en  welker  trouw  was  omgekoft,  die  den  Hartogh  een  onverwrik- 
kelijke  heerfchappy  uyt  het  huwelijk  met  de  dochter  van  Spanjen  voor- 

hielden; maer  de  Francoifèn,  die  figh  't  plunderen  der  fteeden ,  of  den 
grootften  buyt,  't  bekleeden  van  eerampten,  waer  hen  de  wetten  uytge- 
ilooten  hielden ,  hadden  voorgeftelt :  met  welke  begeerlijkheit  men  heeft 
bevonden  föo  veel  volken  ingenoomen  geweeft  te  fijn ,  als  de  Nederlan- 

Hyoorer-  ders  oyt  tot  bondtgenooten  gehadt  hebben.     Deefen  aenflagh  is  hem 
meefiert      gelukt  in  de  fteeden,  daer  de  Franfche  befèttinghen  de  fterkfte  waeren > 
verfchejde    en  hy  maekte  figh  meefter  van  Vil vorden ,  Denremonde,  Dixmuydeen 
Jlecden.      Duynkerken,  een  Vlaemfche  feeplaets,  fèer  geleeghen,  om  den  Fran- fchen 
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fchen  toevoer.  Tot  Brugghe  fijn,  foo  die  al  te  vooren  daer  in  befèttingh    15-83. 
laeghen,  als  die  vers  waeren  aengekoomen,  door  treffelijke  behendigheit 
derMagiftraeten  aerdigh  uy  tgeftreeken :  deefè  hadden  de  Kornellen  op  de 
Burght  gebraght,  onder  fchijn  om  met  hen  te  beraedtflaen  ■,  maer  aldaer    sijnkrijgs- 
fijnde,  hen  gedwonghen  hunne  fbldaeten  door  fchriftelijk  bevel  te  gebie-  volk,  wordt 
den  uyt  de  ftadt  te  trekken ■,  die  ook,  bevreeft  voor  de  gewaepende  bur-  ytBrttggbe 

ghers,  fbnder  omfien  hebben  gehoorfaemt.     Vry  grooter  was  't  gevaer  ̂ '"^ ;f* 
f  Antwerpen,   bloedigh  d'uytkoomft;   fchoon'er  eenighe  blijken  uytge-  dongeluk; 
brooken  waeren,  en  Oranje  en  de  Magiftraeten  daer  in  voorften  hadden,  yi¥ejv~ 
fbo  veel  t'ontveinfen  van  achterdocht  hadt  konnen  toelaeten.     De  Swit-  „\^\\0J 
ferfche  en  Francoifche  troepen  waeren  ten  dien  eynde  by  een  gekoomen ,  Antwerpen. 
om,  hebbende  juyft  toen  de  veftingh   Eyndthooven    vermeeftert,  en 

den  vyandt  op  de  vlucht  gellaeghen,  figh  van  't  geheele  Landt  van  Bra- 
bandt  te  verfeekeren.     Den  Hartogh ,  in  gefèlfchap  van  fijne  gewoone 
lijfwachten  en  eedelmannen,  derwaerts,  quanfuys  tot  een   algemeene 
monfteringh,  die  hy  felfs  aenfchouwen  wilde,  eeven  buyten  de  veften 
gereeden  fijnde,  gelail  in  aller  ijl  de  wachten  af  te  maeken,  en  de  poorten 

te  bemaghtighen,  om  't  geheele  leegher  een  vryen  ingank  ter  ftadt  te 
baenen.  ̂ See ventien  voetbenden  Fran^oifèn,  ter  poort  ingerukt,  fwerm- 
den  nu  reets,  als  't  fpel  gewonnen  hebbende,  door  de  ftraeten ,  fchreeu- 
wende,  leeve  de  Mis,  een  offerhande  des  Roomfchen  Godtsdienfts  (dit 
was  de  leus  der  faemenfweeringh)  als  de  fteedelinghen ,  vliegende  van 

taefel  (wantfe  faeten  aen  't  middaghmael)  op  fbo  fchielijk  een  ontfteltenis 
de  waepenen  aen  en  by  een  rukten :  die  eerft  voor  den  dagh  gekoomen 
waeren,  hebben  Valois  fbldaeten,  die  dieper  pooghden  fteêwaerts  in  te 
dringhen,   teegengehouden,   en  hen,   figh  als  dijken  teegen  den  inval 

kantende,  pal  gefet.     Allengskens  raekten'er  grooter  meenighte  op  de 
been  en  in  orde,  die  figh  uyt  alle  oorden, met  een  wonderlijke  dapperheit 

en  eendraght  faemenvoeghende,  (als  daer  't  op  een  befchermen  van  huys 
en  haeve,  van  al  hun  welvaert  aenquam}  fbo  meenigh  als 'er  binnen  de 
ftadt  geraekt  waeren,  nae  de  felve  poort,  die  hen  den  ingank  hadt  gegee- 

ven ,  deeden  te  rugh  deyfèn.     Vreeflèlijk  gingh  't  hier  op  een  moorden 
en  needer  vellen ;  fy  beklemmen  in  de  enghte,  die  ter  vlucht  ylen  worden 

gebot  en  raeken  00 verhoop  door  't  indringhen  van  andere,  de  dooden 
weygheren  den  leevenden  hunne  behoudenis.     Maer  Francois,  die  nu 

de  dulheit  fijns  aenflaghs  door  d'uytkoomft  wijs  geworden  was,  finneloos 
door  fchaemte,   en  d'erinneringh  fijner  gewifie,   daer  by  geperft  door 
gebrek  aen  alle  behoeften,  begeeft  figh  met  de  troepen,  die  hy  konde  by      Francois 
een  krijghen,  in  groot  gevaer  fijns  leevens,   en  met  fwaer  verlies  der  begeeft  figh 
fijner,  oover  de  natte  en  onder  waeter  ftaende  velden,  de  Dijle  doorwae-  met  de  fijne 
dende,  op  de  vlucht.     Dees  fbo  fchrikkelijk  een  oeveldaet  heeft  veeier  op  de  vlucht. 
gemoederen ,  die  fèlfs  te  vooren  op  de  Francoiïèn  niet  te  wel  gefint  wae-    Veele  Ne- 

ren, te  geweldigh  verbittert.     En  Parma  verfuymde  niet,  beneevens  de  Sanders 
Nederlanders  die  by  hem  waeren,  den  ongelukkighen  afval,  en  den  1™rdendm 

fchendelijken  ooverlaft  dier  nieuwe  heerlchappy,  ondraeghelijker  als  die,  «i"//"  m- waer  van  men  figh  ontflaeghen  hadt,  door  brieven  ten  breedtften  uyt  te  fatert. 
meeten.     1)at  men^  naementlijk,  ge  duit  moeji  hebben  met  den  aerdt  der  P4mai,ie(it 
Oppervorften*  en  ge  enen  •volke  veyligh  was,  in  't  midden  -van  foo  veele  henaUe 
rijken,  weederjpannigh  af  te  vallen.     'Dat  echter  wilden  Je,  felfs  nae  foo  's  Koninghs 
droevigh  eenervaerenis ,  wee  der  tot  hunne  voor ighe  gehoor  f aemheit  keer  en ,  goedertie- 
biüijke  voorwaerden  en  's  Koninghs  goedertier enheit  boodt  hy  hen.     Wel  renheitaen. 
hadt  Oranje  konnen  befèffen,  dat  hier  door  de  Spaenfche  faeken  een 
treffelijke  geleegenheit  gebooren  fcheen,  om  op  nieuw  van  vreede  te 

L  ii  hande- 
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15-82.     handelen  •,  en  hoewel  fijnen  raedt  cenmael  ongelukkigh  was  uytgevallen, 
als  waer  door  hy  't  grootfte  gedeelte  fijner  moogenheit,   de  gunft  des 
volks,  verlooren  hadt,  niettemin  fijn  gevoelen  gevraeght  fijnde ,  heeft 
hy,  naer  verfoek  van  onfchult  in  al  wat  de  wangunft  hem  moght  toedrij- 

oranjeecb-  ven,  figh  verklaert  in  deelèn  fin:  hidien  men  den  Vereenighden  Staet  in 
ter  gevoelt ,  goede  eendraght  hadt  beftieren  kennen ,  en  met  eyghen  middelen  handt- 
dat  men      haeven,  buyten  alle  twijfel  beet  er  geweeft  waere,jigh  van  de  heerfchappy 

geenfmts      on(jer  een  eenigh  hooft-,  en  een  vreemdelingh  f  onthouden.  En  dat  nu  niet 

loilYcloort  te  betwijlen  font ,  of 't  recht  waer  e  hem  te  laeten  fitten,  die  d' e  erft 
tontïlam.    d'algemeene  reghten  hadt  gefc  honden,  waer  in  by  de  punten  van  verdragh 

genotgh  voorfien  was  :  moer  dat  eyghen  kraghten  fooverweeghen  flon- 
den  i   dat  fy  maer  taemelijk  van  krijgsvolk  voorfien  waer  en ,  en  fterke 

f  leed  en  in  't  gewelt  van  den  Hartogh:  dat  de  Nederlanders  nu  beraet- 
jlaeghen  moghten,  ofjy  liever  die  in  hunne  eygene,  of  in  's  vyayidts  han- 

den f  aeghen.  Groot  onderfcheit  noghtans  was 'er  inftgh  tot  den  Spanjaert 
of  den  Franfois  te  keeren,fchoonfy  van  beyde  genoegh  beleedight  waer  en. 

Want  die  moogenheit ,  vaflgejet  door  d'aeloudtheit  haerer  heerfchappy , 
foude  immer  werktuyghen,  om  de  vryheit  t'ooverheeren,  fhaeren  dienft 
vinden:  deefen,  quam  hy  't  f  elf  de  fpoor  te  hervatten,  foude   niemant 
"vinden,  dien  het  lusJe  fijne   tochten  tn  te  volghen.     eDienftigher  dan 
waer  e  het  op  nieu  't  mei  den  Franfois  te  befoeken,  wien'teenmael  foo 
qualijk  gefaeght  fijnde ,  naederhandt  nogh  geleegenheit ,  nogh  geneegen- 
heit  tot  diergelijken  oeveUact  beheer  en  f  ouden.     Sy  van  hunne  fij  de, 
wilden  minnelijk  in  gedachten  neemen,  en,  in  plaets  van  een  onlanghs 

begaene  misflagh,  ooverweeghen,  foo  veel 's  Hartoghen  weldaeden,  wat 
fteeden  'm  de  jonghjl  verloope  jaeren  door  hem  verdaedight ,  en  door  fijn 
hulp  's  vyandts  aenjlaeghen  meeft  vernietight  waeren.     T>oor  dit  middel 
foude  men  den  oorlogh  konnen  bylegghen-,  en  op  nieu  vereenighen,  foo 
Franfois  tot  ronde,  fchultbekenningh  quam,  fy  dien  misfagh  in  vergee- 
telheit  begroeven.  By  deefè  reeden  voeghden  andere  een  ontfchuldigingh 

van  d'onvoorfightigheit  fijner  jeught,  en  moedigheit,  als  die,  gefprooten 
uy  t  Koninghlijken  bloede ,  door  geen  ootmoedighe  gedienfligheit  geftreelt , 
en  mifichien  door  eenigher  halfterrigheit  ontfteeken  fijnde,  eenter  figh 
tot  geenerley  moort  of  roofpleeghen  hadt  laeten  verrukken,  maer,  tot 

'tWelkotk  verfeekci'ingh  fijner  moogenheit,  een  ongelukkigen  wegh,  op 't  aenwij- 
deKorimoh  &n  van  quaede  raedtsluyden,was  ingeflaeghen.  De  Koningh  van  Vrank- 
van  Vranke  rijlc  ook  behartighde  de  faek  fijns  broeders  door  beloften,   en  bedekte 

7ijkjerhar-  dreygementen.     Men  heeft  dan  begonnen  met  den  Hartogh  in  hande- 
ten trekt,     fingh  te  treeden,  dat  hy,  weeder  keverende  de  fteeden  by  hem  bewel- 
Menban-  dight,  figh  nae  Duinkerken  begeeven  fbude,  werwaerts  gemachtighden 

deltmet      telenden  ftonden,  om  al 't  ooverighe  ten  vollen  af  te  doen.  Hierentuf- 
Valois  tot     fchen  xvierdü,  nae  langh  fijmelen  en  marren,  terwijl  hy  fèlve  figh  teegen 
Dutnker-     ,£  weccjerieeveren  der  fteeden  ftelt,  en  de  Nederlanders 't  krijgsvolk,  dat 

hy  by  figh  hadt,   geen  toevoer  van  lijftoght  laeten  volghen,   beducht 

voor  't  graeuw,  dat  de  vrees,  waer  in  't  foo  onlanghs  was  geweeft,  te 
Biron  wordt  diep  in  de  krop  fittende ,  aen  veel  grooter  baeten  en  die  te  vooren  genooten, 

gefondenom  weynigh  daght,  ter  naeuwer  noodt  beflooten,  den  Maerfèhalk  van  Biron , 
rarmatc    Vcldtoovcrftc  der  Franfche  troepen ,  te  fènden,  om  Parmas  aenflaeghen 

ftuyten.       te  ftuy ten :  die  toen ,  naer  't  inneemen  van  eenighe  fteeden ,  door  heel 

Meenhb-  Brabandt  roofde  en  plunderde.     Maer  't  oorloghen  gelukt  deefèn  ook 
vuldwbe      niet  ̂   te  we^  >  cn  ̂ c  handelingh  wierdt  door  meenigherley  fwaerigheeden 

klachten      flecpende  gehouden-,  klaegende  Francois  van  fijne  fijde,  'Dat  men  hem, 
van  Anjou.  quanfuys  als  om  den  bloot  en  naem  van  Vorft  te  voeren, geroepenhebbende, den 
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denftaet  en  't  beleydt  der  gemeene  inkoomften,  en  de gewightighfte  faeken    15-82. 
ver  borghen  hieldt,  fonder  hem  eenigh  vermooghente  laeten,  om  yemant 

te  konnen  weldoen :  dat  het  ook  geen  wonder  was ,  indien  hy ,  nae  't  voor- 
beeldt  van  f 00  veel  andere,  die,  tot  't  bejlier  der  Nederlandtfche  faeken 
geroepen  fijnde ,  fwaere  ondervindinghen  van  verwijf elde  geneegenheit 
hadden  uytgejlaen ,  ookfelfs  ten  laetften  was  bevonden ,  hoewel  niet  fon- 

der groot  gedidt ,  niet  langher  van  eens  anders  aedemen  te  willen  han- 

ghen.     Dogh  infönderheit   drongh  hy  daer  op  ,   dat  hy ,   't  ghee?i  alle 
VorHen  totgefiaen  fijnde ,  hem  alleen  niet  moght geweygert  worden,  buy- 

ten'tHof,  thiiys  fijnen  be fonder  en  raedt  moght  hebben -,  welke  gewoonte, 
booven  andere,   wierdt  gepreefèn  door  Johan  Bodin,    fijnen  kanfèlier, 
een  verftant  beroemt  door  fijne  fchriften  :    hebbende  de  Nederlanders 
daerenteegen  van  geen  faek  fbo  groot  een  afkeer:  ook  hebben  de  Francoifèn 
yets,  om  wel  ftaens  wil,  voor  den  Roomfchen  Godtsdienft  by gebracht. 
Francois,  geduerende  deefe  flrijdigheeden  tot  Duinkerken  by  naer  be- 
flooten  fijnde,  is,  wanneer  hy,  booven  fijn  voorighe  droef  heit,  door 
nieuw  hartfèer  wierdt  geneepen,  en  de  meenighte  fijns  volks,  gepropt  jZ^T» 

infookleyn  een  fleedtjen,  door  fiekte  weghfmolt,  nae  Vrankrijk  ver-  jurken  "nae 
trokken:  't  fy,  om,  door  veranderingh  van  plaets  nieuwe  lucht  fchep-  vrankrijk 
pende,  figh  te  vermaeken,  't  fy,  als  v/el  waerlchij nelijk  is,  om  figh  met 
fijnen  broeder  te  verföenen,  aengefien  de  mifverftanden  nogh  niet  wae- 
ren  weghgenoomen.     Voor  weynigh  tijts  fèeker  was  dit  vertrek :  en  de 

Nederlanders  hebben  niet  opgehouden  ,   foo  langh  hy  leefde ,   d'eene 
befèndingh  op  d'andere  aen  hem  te  doen,  ten  eynde  hy  Vlaendre,  dat  Beedender 
op 't  glijen  ftont,  wilde  koomen  onderfleunen :  biddende  voornaement-  Ne derlan- 
lijkdenKoningh,dat  hy  de  faek  fijns  broeders  oopentlijk omarmen föude:  **"****** 

indien  hem  ditonmooghelijk  was,  dat  hy  hem  met  volk  en  gelde  geliefde  te  Km"SbJ')- 
hulpe  te  koomen ,  en  allen  toevoer  uyt  Vrankrijk  op  's  vyants  boodem  affnij- 
den :  dat,  fbo  fy  deefe  dinghen  verkreeghen,  fy  niet  fchreumden  den  Koningh 

't  verfterven  der  heerfchappy  op  te  draeghen ,  onder  de  fëlfdc  voorwaer- 
den :  invoeghe  dat  fy  nae  fbo  veel  eeuwen  weederom  onder  de  voorighe 

heerfchappy  der  Franfche  Koninghen  aen  de  Kroon  föuden  gehecht  wor- 
den.    Maer  de  handelinghen  fijn  door  onheylen  der  volgende  tijden ,  en    Doodt  van 

de  doodt  van  Francois  afgebrooken.     Hy  heeft  te  gelijk  fijne  eere  en  Valois. 
fchande  niet  meer  dan  fèeventien  maenden  ooverleeft>  en  eenighe  geloo- 
ven,  dat  hy  door  een  wulpfch  en  ongereegelt  leeveni  andere,  door  ver- 

gif; de  meefte,  door  hertfèer,  uytgeteert  is  :    fijnde  deefè,  by  naer, 
een  gemeenen  uytgangh  met  andere,  voor  of  naer  hem,  die  figh  hebben 

laeten  vervoeren ,  om  d'onheylen  der  ongelukkighe  volken  te  mif  bruy- 
ken.     Ook  heeft  men  fijn  uytvacrt  gehouden ,  fonder  eenighe  waepenen 
of  teekenen  der  Nedelandtfche  heerfchappy,   en  fonder  eenigh  gewagh 
fijner  bedrijven  aldaer  te  maeken;  gemerkt  de  Koningh  fijnen  broeder 
fchuwde,  den  Spanjaert,  dien  hy  door  faeken  fèlve  niet  en  darde,  door 
ydelheeden  te  mifnoeghen.     Van  dien  tijdt  af,  dat  den  Hartogh  eerft 
uyt  Duinkerken  vertrokken  was,  begonden  de  Franfche  troepen,  die  tot 
befettingh  gelaeten  waeren,  hebbende  földy  ontfanghen,  te  verloopen, 
en  den  volke,  door  hen  beleedight,  te  miftrouwen.     Invoeghe  dat,  de 
ftadt  van  krijgsvolk  en  fcheepen  ontbloot  fijnde,  Parma  eenighe  fijner 
mindere  ooverften  met  weynigh  troepen  derwaerts  fènt ,  om  die  te  befluy- 
ten:  hy  fèlfs  korts  daer  aen  volght  met  het  volle  leegher,  om  de  beleege- 
ringh  te  voltrekken.     Den  Maerfchalk  van  Biron  was  gelaft  den  vyandt 
in  aller  ijl  te  volghen,  en  met  hemteflaen:  maer  de  Ghentenaers,  uyt 
ouden  haet  op  Anjou3en  hebbende  eenen  fèhoonen  dekmantel  gevonden 

L  iij  om 
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15-83.     om  te  muyten,  weygherden  den  doortoght:  want  't  was  onbillijk,  feyden 
fè,  figh  van  de  troepen  des  genen  te  dienen,  wien  fy  langhernogh  voor 

Duinkerk?,  Vorft  ,   nogh  voor  vriendt ,    kenden.     Derhalven  is  Duinkerken  door 

van  befet-    deefe  dwarlè  halflerrigheit  dier  menfchen  in  handen  van  den  Spanjaert 
tmgb  ont-    gevaijen  t    waer   Jqoj.  de  fee  teegenwoordigh  doorgaens  is  onveyligh 
vdtmhïn-  geworden.     Want  leggende  aen  lèe  ,   fönder  bequaeme  haeven  ,   kon- 

denvan      nen'er  naeuwlijx  kleyne  rooffcheepjens  inloopen:  hier  uyt  fijn  de  roo- 
Farma.       vers,  wen  't  hen  geleeghen  koomt,  't  uytloopen  waerneemende ,  gewoon 

de  Hollandtfche  fcheepen  ,   voor  by  gevaeren  ,    of  om  te  vinchen,   of 

gelacdcn  met  koopmanfchappen  ,    tuflchen  't  naeu  van  de  Hoofden , 
aen  te  ranfïèn ,  en  konnen ,  lbo  ie  met  fwaere  oorloghfcheepen  te  doen 
hebben,  die,  om  hunne  lichtheit,  in  volle  fèe,  of  tuflchen  de  nae  by 

Door  wel-  geleegene  banken,  gemakkelijk  ontloopen.     En  felfs  heeft  het  merkelijk 
kers  verlies  verlies  deefèr  ftadt  de  gefchillen  niet  konnen  heelen :  maer  men  vondt 

degefcbillen  ̂ y  genootfaekt  Biron  met  fijn  leegher  te  laeten  vertrekken,  hoewel  met 

mf  T\ï    nefrig'ie  betuygingh  van  Oranje  ,    dat  fe  den  gemeenen  Staet  aen  foo 
^ '  moedigh  en  gelukkigh  een  vyandt  niet  ten  prooye  laeten  fbuden  :   fbo 

gantfch  niet  vertrouwde  men  den  Francoifen-,  en  hy  felfs  was  om  hunnen 
t'wil  in  een  quaet  gerucht  gekoomen,   föo  dat  men  tot  Antwerpen  in 

waepenen  by  een  gerot  was,  op  't  uytftrooyen  van  een  leughen,  dat  de 
Francoifen  door  Oranje  in 't  kafteel  gebraght  waeren,  entoeleyden,  om 
voorts  de  ftadt  te  vermeefteren.     Dogh  hy,  wien  geen  dingh  fbo  onge- 

woon was,  nogh  fbo  verdrictigh  viel,  dan  fijne  borgheren  tot  fchrik  te 
leeven,  kon  die  geweldighe  veranderingh  van  gelaet,  en  dat  arghwae- 
nendt  ftilfwijghen  in  plaets  van  vrolijke  toejuyghinghen  niet  verdrae- 
ghen-,  maer  hebbende  fijn  fesjaerighe  woonfteede  verlaeten,  is  hy  nae 

oranje  ver-  Zeelandt,  en  de  feekerfte  plaetfen  fijner  heerfchappy  vertrokken,  al  waer 

'zeeland:     nY  van  ̂ e  weederweerdigheeden  dier  ondankbaere  gemoederen,  en  de 
,     '.   dreygende  gevaeren  bevrijdt  was.     Dogh  Parma,  die  de  handen  ruym , 

lenvermee-  en  gewenfehte  geleegenheit  tot  ooverwinninghen  gekreeghen  hadt,  heeft 

ftert  Parma  Nieupoort,  geleeghen  ter  rechter  fijde,  aen  de  feekuft  van  Duinkerken, 
verfebejde    en  landtwaerts  in  de  fteedenDixmuide,  Veurne  en  Sant  Wijnoxberghen 
fteeden.       ingenoomen.     Waerom  de  Vlaeminghen  den  oorlogh  daegelijx  meer  en 

meer  begonden  te  vervloeken ,    en  den  meeften  was  't  geheughen  der 
jonghft  gefchiede  ongeneughten  fbo  diep  in  de  krop  gefönken ,   dat  fè 
teegen  den  Francoifen  aen  veel  liever  met  den  Spanjaert  te  doen  hadden. 
Om  den  fèlfden  tijdt  heeft  de  ftoutheit  eenen  Cornelis  de  Hooghe,  man 

DeHooghe,  van  geringhe  afkoomft,  fbo  verre  vervoert,  dat  hy  door  tael  en  fchriften 
door ee» on-  j-follandt  in  roeren  ftelde:  want,  onaengefien  defchande  fijner  moeder, 
loooben    *  en  'c  wee^cn  ̂ aer  nY  naer  fweemde,  wierdt  hy  door  een  gewaende  glory 
müandt     van  afkoomft  gedreeven  ,    en  gaf  figh  uyt  voor  een  baftaertfoon  van 

ontroeren-    Keyfer  Karel :  de  Spaenjaerts  van  toe  af  hem  de  hoop  in  't  hooft  gehan- 
de ,  wordt  ghen  hebbende,  dat  Koningh  Philips  hem  voor  broeder  erkennen  fbude, 

ontbalji.      arbeyde  hy ,  om  eenighe,  wien  't  hooft  naer  nieuwe  veranderingh  hingh, 
of  die  in  den  teegenwoordighen  ftaet  van  faeken  hun  genoeghen  niet  en 
vonden,  tot  hoop  van  vreede,  en  onder  gehoorfaemheit  des  huys  van 
Ooftenrijk  te  trekken.    Maer  deefè  faemenfweeringh  is  in  haer  geboorte, 

Truxes  bu-  ̂ oor  'tonthalfcn  haeres  beleyders,  gebluft  geweeft.     Men  be^on  ook  een 

WftJ7~  nieuwen  krijgh  uyt  te  kippen  in  't  Keurvorftendom  van  Keulen,  't  welk 
°Keulfci)cn"  toen  >   ter  oor^ae^  van  Truxes  huwelijk,  beneevens  het  Aertsbifdom, kriJh.        aen  Ernft  van  Bey eren  was  opgedraeghen.     Want  hy ,  te  vooren  Aerts- 

biflchop  van  die  plaets  geweeft  fijnde,  was]door  ontijdighe  liefde  verflin- 

ghert  op  een  vrouw  van  doorluchtenhuyfe,  en  reukeloos  in 't  voortflaen, 

om 
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om  haer  ten  wijve  te  neemen,  't  gheen  den  Geeftelijken  door  wetten  Van    i  f83, 
de  Roomfche  kerk  ongeoorlooft  is,  fchoon  buyten  dat  öp  't  pleeghen 
van  onwettelijke  geylheeden  niet  al  te  lèherp  gefien  wordt.     Hy  ftelde 

ffijner  verdaedigingh  't  Goddelijk  reght  teegen  de  menfchelijke  infettin- 
ghen,  en,  onmaghtigh  fijnde  alleen  lbo  fwaéren  laft  te  draeghen,  figh 
door  Kafimier  en  Nieuenaer ,   die  beydé  een  vliegendt  leegher  onder 

figh  hadden,  in  verfëekeringh  der  fteeden,  tot  dat  hy,  door  't  gewelt    Vmri-.ne 
der  vyanden,  en  de  trouwloofheit  der  fijner  uyt  de  meefte  befettinghen  VyanJen 
verjaeght  fijnde,  met  den  Nederlanders  in  verbondt  tradt,  en  fijnen  verdreeven 
toevlught  tot  Oranjen  nam,  waer  nae  hy  figh,  fbo  veel  in  hem  was,  fijnde,neemt 
door  plunderen  en  rooven  gewrooken  heeft:  en  dien  oorlogh  is  gewör-  ty  fijnen 

den  als  een  byvoeghfèl  van  een  grooter.  Ook  was  dit  den  Spanjaert  niet  toev^l}( 

onaengenaem ,  dewijl  hy  hier  door  met  veel  grooter  glimp  de  grensplaet-  m    ranJe' 
fèn  van  Hooghduytlchlandt,  oude  fchuylhoeken  der  verdreevene  Neder- 

landers,  in  den  oorlogh   konde  inwikkelen.      Parmas  voorfpoet,  die 
van  dagh  tot  dagh  geweldigh  aengroeyde,  kreegh  ook  een  dappere  fteun, 
aengefien  den  Ooverften  Taxis  hem  de  ftadt  Zutphen,  voorfien  met  door  Taxis 
kleyne  befettingh,  en  die  niet  al  te  eendraghtigh ,  door  verraedt  heeft  ingenoomen, 
ooverrompelt,  aengevoert  door  hulp  eenes  gemeenen  befèttelinghs,  dien 

hy  gevanghen  hadt.     Waer  uyt  hier  nae  't  geheele  ̂ eweft,  geleeghen 
tuflchen  d'Yfïèl  en  den  Rhijn,  door  Spaeniche  pluncferingh  en  brandt- 
fèhattingh  geplaeght  wierdt  •.  fijnde  felfs  onmoogelijk  geweeft  de  toegan- 

ghen te  fluyten :  de  ftadt  felfs  wierdt  te  vergeefs  bclceghert.    Soo  fèer    De  krach- 
verliepen   toen   voorneementlijk  de  krachten  der  Nederlanders  en  de  ten  der  Ne- 
geleegenheeden  door  oneenigheit.     Niet  weynighe  echter  van  de  Groo-  derlanders 

ten,  wien  de  gemeenefaeken,  fbnder  hoop  van  reddingh,  fcheenen  ver- Sae n wloo- 

looren  te  gaen,  föghtén  yder  voor  figh  hunne  behoudenis  door  vergiffe-  rendoorm- 
nis  en  föen  met  den  Koningh,  die  niet  dan  door  't  beflaen  van  eenigh      *  e' ' 
aenmerkelijk  ftuk  gehoopt  wierdt.     Dus  heeft  Willem  van  den  Berghe,  Wtfcm  van. 

die,  getrouwt  fijnde  met  Oranjes  fufter,  metgenoot  fijner  eerfle  hoop  ien j8."^ 
en  gevaeren  was  geweeft,  door  wifpeltuerigheit  Van  aert,  beflooten  MWrG^fr 
Gelderlandt,  waer  van  hy  als  toen  Stadthouder  was,  aen  d'ooverwin-  4eïian(it 
naers  00 ver  te  leeveren :  maer  den  bommel  uytgebrooken  fijnde,  en  hy  valt metfi\~ 
op  nieu  gedaenen  eedt  ontflaeghen ,  is  echter  00 vergeloopert ,  niet  anders  nefoonen 

voor  den  vyandt  met  figh  brenghende,  dan  d'uytfteekende  dapperheit  oover  totde 
fijner  föonen,  die  hy  tot  afval  heeft  getrokken,  fchoon  fe  nogh  in  fijne  spaujacrts. 
miidrijven  geplenft  hadden ,  nogh  van  eerampten  ontbloot  waeren.   Nieuenaer 

't  Stadthouderfchap  van  Gelderlandt  is  korts  daer  aen  gegeeven  aen  den  te™  infijn 
Graef  van  Nieuenaer.   Maer  elendigh  was  den  ftaet  van  Vlaendre.   Ypre  Plae"' 
wierdt  van  Parma  beleeghert.     De  Ghentenaers  hadden  Imbijlè  weeder     ̂ f^f* 
ingeroepen,  om  geen  andere  reeden,  dan  dat  hy  met  een  ouden  haet  "f"   '?an 
teegen  Oranje  en  de  Francoifèn  was  ingenoomen  :  dees  op  nieu  Voor-  mm       _ 
fcheepen  gekooren ,   maekte  door  eenighe  opröerighe  predikanten  de  derm  m„t_ 
gemoederen  der  gemeente  gaende.  De  ftadt  Brugghe,  fiende  Vlaendre  roepen. 
in  luchten  brandt  van  oorloghe,  hadt  tot  haeren  Landtvooght  geroepen     chimay 
Karel,  Prins  van  Chimay.     Hy  was  een  fbon  des  Hartoghen  van  Aer-  Landt- 
fèhot, die, hebbende  tot  verfcheydemaelen,  naer  geleegenheit  van  faeken,  roo£ht  van 
party  gewifielt,  en  jonghft  van  fijnen  vaeder  afvallende,  door  vrywilli-  Brugg/>e- 
ghe  ballinghfchap  den  Gereformeerden  Godtsdienft  oopenbaerUjk  hadt  „^Aanern"- 

beleeden,  dies  te  driftigher,  om  dat  hy  veinfde.     Door  deefe  'konfte-  v^tnl^ 
naery  figh  in  de  gemoederen  der  geener,  diedenvolkedeHeyligheSchrif-  aen  denVy. 
ten  verklaeren,  inboefemende,  fpeelde  hy  met  de  flechte  eenvoudigheit  andt  oover 
dier  menfchen,  weynigh  op  loof  heit  afgereght,  en  raekte  door  hen  te  leever  tn. 

allen- 
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1 5S3.     allenthalve  in  de  gunft  der  gemeente.     Dogh  Chimay  ,  niet  min  als 
Imbijfe,  hielden  beyde  hcymeïijk  verftant  met  de  Roomsgefinde,  fchoon 

fè  noghtans,  foo  wel  d'een  als  d'ander,  eenighe  der  iel  ver  voor  de  weerelt 
gevanghen  naem en  of  verbanden.     HierentuiTchen  hadden  fe,  door  dit 

veynfèn  van  onmaetighe  Godtsdienft,  't  ander  gedeelte  der  gemeente 
foo  fèer  ingenoomen  ,  en  aen  figh  verbonden ,  dat  foo  yemant  eenigh 
quaedt  vermoeden  op  hen  hadt,  hy  den  haet  van  al  de  weerelt  op  figh 
haelde.    Dit  fijn  geweeft  de  twee,  die  figh  onderwonden  hebben  Vlaen- 
dre,  dat  uytfteekendt  geweft,  thans  nogh  met  foo  veel  deftighe  fteeden 
geflerkt,  den  vyandt  oover  te  leeveren.     Nu  van  eerften  af  Ipraeken  fè, 

om  de  nootfaekelijkheit  van  't  weederroepen  der  Francoifen  te  verydelen , 
van  Kafimier,  van  Truxes,  van  verbondt  met  Duytfchlandt;  niet,  dat 'er 
eenighe  hoop  toe  fcheen ,  maer  op  dat  de  tijdt  en  geleegenheic  tot  't  red- 

den der  fwaerigheeden  verloopen  lijnde,  geen  andere  ooverfchoot ,  dan 

figh  in  's  vyandts  armen  te  worpen.     Dus  hebben  fy,  die  foo  leer  de 
vreede  preefen,  eerft  vryheit  om  te  fpreeken,  en  daer  nae  ook  gefagh 
gehadt.     Maer  fe  hadden  hunne  faeken  dus  beleyt,  en  ftroyden  onder 

't  ghemeen ,  als  of  de  vreede  te  wachten  ftont ,  niet  met  Parma  of  de 
Spanjaerts ,  maer  met  de  Nederlandtfche  fteeden ,  die  figh  weeder  onder 
de  voorighe  heerfchappy  begeeven  hadden.     Want  dit  was  wat  aenge- 

naemer  in  d'ooren  van 't  gemeen :  daer  by  voeghende,  dat  de  Koningh 
figh  beraeden  hadt,  en  vernoeght  was  met  de  gehoorfaemheit  die  men 
hem  fchuldigh  was,  kerende  den  Godtsdienft  met  den  aenkleeve  van 

dien  Gode  bevoolen.     Neevens  dien  wierden 'er  ook  blaeuwe  boekjens 
en  veel  praetjens  onder  de  gemeente  gefayt,  waerin,  foo  de  Francoifen , 
als  die  foo  langh  eenen  tijdt  met  oorloghen,  en  dat  met  foo  ongelijke 
maght,  de  gemeene  en  befondere  middelen  der  Nederlanders  verflonden 

hadden,  op 't  haetelijkft  wierden  afgefohildert :  T)at 'er  immers  nu geene 
krachten  meer  ooverigh  cueren  ,    nogh  hoop  van  eenighe  uytheemfche 
bondtgenootfehap ,  nu  de  waepenen  des  allermaghtighften  Koninghs ,  door 

geduerighe  ooverw  inninghen  >  hen  by  naer  t'eenemael  bejlooten  hielden: 
naementlyk,  tot  een  klaer  beivij 's ,  dat  Godt  geen  welgevallen  hadt ,  dat 
fijnen  dienft  met  bloedt  befoetelt,  en  de  oeffeningh  van  Godtsdienft  door 

gewelt  en  moorden  als  gerooft  wierdt.     'Dogh  de  oude  Christenen  hadden 
feeker  de  heerfchappy  der  heydenfche  vorften  felve ,  jae  ook  in  hunne  hee- 

,    vighfte  woede  teegen  hen ,  verdraeghen ,  als  een  noodt  lot  hen  van  Godt  op- 

ge ieght  -,  die  hadt,  wanneer' t hem goedt  dacht  hen  daer  van  te  verloften} 
niet  de  volken  gewaepent ,   maer  de  VorHen  verandert.    'tBevcint  des 
oorloghs  en  der  vreede  eenmael  den  Vorjl  in  handen  geftelt  Jïjnde ,  w as- 
den  onder  daenen  buyten  ge  duit  en  fmeeken  niet  oovergelaeten.     Jae  de 
Godtsvrucht  felve  dihscils  midden  in  de  verdrukkinghen  figh  liever  wil 

hervatten ,  dan  door  al  te  groot  en  vryheit  ver  flappen.  Veele  waeren  'er  onder 
Kar  el  en  'Philips  ter  doodt  gedoemt  en  omgekoomen ,  maer  hoe  veel  groot  er 
meenighte  nu  door  de  vjaepenen  ?     En  feeker  gelukkigh  ivaeren  fy ,  die 

eyghen  mi  f 'bedrijf niet  hadt  doen  ft  er  ven  s  maer  e  even  elendigh  hadt  men 
hen  te  houden ,  die ,  midden  onder  't  woeden  der  borgheren ,  fulke  dinghen 
deeden  en  heden.     <Die  de  faek  naer  waer heit  ooverwoegh  fagh  wel,  dat 
niet  deefe  reedenen  'tfaet  des  oorloghs  waeren,  die  men' er  voor  uytgaf, 
maer   alleen  ds  ftaetfucht  van  weynighe  ,  die  teegen  den  val  hunner 

Parma    e.yKene  huyfen  den  algemeenen  ondergangh  des  vaeder landt s geftelt  had- 
dim  fob    den.     Parma,  niet  onkundigh  van  dit  alles ,  drongh  op  die  geleegenheit 

van  die  ge-  aen :  en ,  hebbende  Yprc ,  door  't  legghen  van  eenighe  fchanfën ,  befloo- 
lecgenheit.    ten,  om  des  te  minder  troepen  noodigh  te  hebben,  fondt,  onder  den 

Burg- 
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Burggraef  van  Ghendt  en  den  Heere  van  Montigny,  een  leegher  in  de    1783, 

Noordergedeelten  van  Vlaendre,  om  door  't  gefagh  der  Nederlandtfche 
Grooten,  de  gemoederen  hem  toegedaen  te  ftijven,  en  die  daer  toe  van 

fel  f»  niet  fbuden  verftaen ,  door  't  affnijden  van  alle  hoop  van  byftant, 
tot  oovergaeve  te  dwinghen.     In  't  uyterfte  gedeelte   van    Vlaendre, 
't  welk  de  rivier  de  Schelde ,  toen  fe  nogh  haeren  doorgaenden  loop 
hadt,  van  Brabandt-,  naederhandt,  doorfneeden  lijnde,  van  Beevelandt, 

een  eylandt  in  't  Zuy dergedeelte  van  Zeelandt,  affondert,  en  door  haere 

kromte  omvanght ,   is  geleeghen  't  Landt  van  Waes  ■,   dat  in  dien  tijdt    ''Landt 
wierdt  geregeert  door  den   Bailluw   Steelandt ,   die  fijnen  vaederlande  V4,'Maesen 
'tfèlve  hart,  als Chimay  en  Imbijfe,toedroegh.  Soo  haeft  nu  deKoningh-  2?n  worden 
lijke  00 verften  alhier  waeren  oovergekoomen ,  hebben  fe  terftont,  door  jJem  Mm* 
verraedt  des  Landtvooghts ,  dit  geheele  geweft  in  hun  gewelt  gekreeghen ,  gegeeven. 
beneevens  de  fteeden  Huift  en  Axele,  methetkafteel  Rupelmonde ,  niet 

onbekent  in  d'aeloude  gefchiedenifïèn  van  Vlaendre.     Deefèn  naem  heeft 
haeren  oorfpronk  van  't  woordt  Rupel,  een  kleyn  riviertje,   dat  in  de 
Schelde  loopt,  niet  fèer  verre  van  waer  Antwerpen  aen  d'ooverfijde  van 
den  oever  leght.    Een  weynigh  dieper  landtwaert  in  leght  Aelft,  welkers 
befèttelinghen  (vreemt  krijgsvolk  uyt  Engelandt)  men  geringhe  földy, 
by  de  Vlaeminghen  verfuymt  te  betaelen,  was  fchuldigh  gebleeven,  felfs 

in  een  tijdt ,   wanneer  de  földaeten  ,   door  't  gewelt  hunner  vyanden , 
eyghene  behoefte  ,   en  voorbeelt  der  naebueren  ,   tot  oovergaeve  ,    die 

ook  naederhandt  daer  op  is  gevolght,  getroont  wierden.     Maer  die  van  DeBraban- 

Brabandt  en  Zeelandt  hebben  niet  naegelaeten  de  dijken  der  Schelde  *en»*df- 
door  te  fteeken,  en  't  geheele  landt  onder  waeter  te  fètten  ,   bouwende  adelde 
eenighe  fterkten  op  d'ooverfijde  ,   om  hunnen  oever  te  veylighen  ,   en  doorfteeken- indien  vanden  vyandt  in  te  vallen.  Parmas  krijgshoofden  ondertuflehen ,  de,  fetten 

om,  door  meenighvuldigne  onheylen,  de  fcheuringh  en  oproer  der  twee  't  landt  on- 
grootfte  fteeden  bet  te  doen  wakkeren;  hebben  hun  leegher  neêrgeflae-  derwaeter*. 
ghen  tufïchen  Ghendt  en  Brugghe-,   beneemende  hen  ook  allenthalven    1584. 
de  vaert  der  rivieren  ,    om  hen  den  toevoer  af  te  fhijden.     Derhalven     varmas 

verftonden  fy,  die,  fbo  in  d'eenê  als  d'andere  dier  twee  fteeden,    den  ooverften 
Roomfchen  Godtsdienft  beleeden,  en  meer  andere,  die  door  loof  heit ,  fi  m  n  bun 

of  om  datfe  in  der  daet  fbo  gevoelden,  op  den  naem  van  vreede,  de  le'gber 

party  der  Spaenfchen  omhelfden  ,   niet  langher  te  mompelen  ,   of  naer  *"■»'  " 
heymelijke  byeenkoomften  om  te  fien;  maer  oopenbaerlijk  gehanthaeft,  £„mj}e 

en  door 't  hooghfte  gefagh  geftijft  lijnde,  pijnden  fè  ligh,  om,  eenighe 
door  ooverreeden,  andere  door  vreefè,  tot  hun  gevoelen  oover  te  hae- 

len.  Deefe  eyndelijk  hebben  door  't  vertrek  der  andere  d'ooverhandt  tot 
Brugghe  behouden ;  en  te  gelijk  heeft  figh  de  Prins  van  Chimay  ver- 

klaert.     Al  't  welk  den  Prinfè  van  Oranje  door  getrouwe  magiftraeten 
verwittight  fijnde,  ftelde  men  orde,  om  hem,  door  den  Kornel  oover 

'tregement,  dat  aldaer  in  befèttingh  lagh,  in  verfèekeringh  te  neemen.        ,. 

Maer  dien  fel  ven  hadt  Chimay  alvoorens  heymelijk  omgekoft,  en,  figh  yen'™t^ 
dienende  van  de  tegenwoordighe  geleegenheit,  om  onder  de  gemeente  brugghe 

te  doen  gelden,  dat 'er  door  hunne  vyanden  eenen  aenflagh  teegen  fijnen  weeder'  on- 
perföon  en  de  ftadt  felfs  wierdt  gebrouwen ,  fbo  de  magiftraeten ,  als  die  der  's  ko- 
in  eenighe  bedieningh  waeren  af,  en  andere,  die  figh  met  hem  verfton-  tiingbsge- 

dtn ,  in  hunne  plaets  gefèt.     Van  deefè  dan  geftijft,  heeft  hy  de  ftadt  b°orfaem' 
weeder  onder  's  Koninghs  gehoorfaemheit  gebraght,  en  den  Roomfchen 

Godfcdienft  ingevoert.    Op  de  felve  voorwaerden  gefchiede  d'oovergaeve  J^B°Jere 
van  het  fteedeken  Damme,  en  der  vrye  algemeenfchap ,  welke  eertij  ts  J^"  er 
buyten  't  gebiedt  der  Brugghenaeren  geftelt,  en  van  de  fwaerfte  belaftin-  volgbtn. 

M  ghen 
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i  < 84.    ghen  des  iandts  bevrijt  fijndc  ,  dienthalven  met 
 den  naem  van  't  Vrye 

genoemt  wordt :   en  in  de  Staetsvergaederinghen  van  Vlaendre  gelijk 

Lht  van  ftemmen  met  de  grootfte  fteeden  heeft     Van  ge
lijken  heeft 

ook  Ypre,   naer   Ghendt  en  Brugghe.de  derde  der
  hooftfteeden  van 

Vlaendre,   niet  langher  in  hoop   van  een  algemeene  
bevreedighingh 

willen  hanghen,  nogh  de  jammeren  eener  beleegenngh  bef
ueren      Selfs 

fiin  de  Glientenaers  door  gefanten,  beftant  en  pantsluy
den  tot  hande- 

lineh  cekoomen.     Echter  is  de  ftadt  behouden  door  de  Hech
te  voorforgh 

van  Imbijfe  in  't  bedekken  fijner  trouwloofheit.     Want  fijn  v
oorneemen 

Jmbtjfe,    Was  geweeft  de  ftadt  Denremonde ,  die,uyt  laft  van  Oranj
e,  door  den 

[cbtddigk     Heer  van  Rijhove  dapper  verdaedight  wierdt,  aen  den  Spanjaert  te  ver- 

*tn  ver'     raeden     om   hem  door  een  dubbele  weldaedt  te  verplichten ,   dan  te 

raedt ,wordt   'ovcrd^aels  en  luytruchtigh  om  verborghen  te  blijven      En  wanneer  hy 

ZttOb  nu  door  andere  in  foo  fchendigh  eenen  aenf
lagh  wierdt  bekommert  quam 

ZrJ      hy  met  een  gevolgh  foldaeten,  hem  tot  hjfwaght
  toegeyoeght     tRaedt- 

huys,  en  de  Raeden  daer  op  vergaedert ,  befetten.     Tw
ee  foo  oover- 

daedighe  fchelmftukken  hebben  de  gemoederen  der  gemeente
  dermaete 

vervreemt,  dat  fe  hem,  oovertuyght  van  verraedt,  tot  hals
ftraf  doem- 

den     Uytneemendt   voorbeeldt  eener  ongelukkighe  ftaetfucht ,    een 

enifaert,  die  de  grootfte  eerampten  bekleet,  foo  geruyme  jaeren  in
  een 

Jlgemeene  gunft  des  volks  geleeft  hadt,  laet  figh  eyndehjk  door  bur
ger- 

lijke tweedracht  foo  verre  vervoeren,  dat  de  grootheit  fijns  fchelm
ftuks 

alle  meededooghen  uytdoofde.     't  Hooft  der  partyfchappen  verfla
eghen 

liinde,  hoewel  't  ftillen  der  beroerte  langhfaem  by  quam,   hebben  de 

faeken  der  geener,  die  figh  teegen  't  liftigh  beleidt  der  vreed
ehandelingh 

ftelden ,  eenighe  tijdt  de  ooverhandt  behouden.     Maer  't  was 
 den  Pnnle 

vanParma  genoegh,  de  ftadt,  die  by  nae  beflooten,  en 
 met 's  vvandts 

troepen  omringht  was ,  den  hongher  en  hun  eyghen  tweedrag
ht  ten 

prooye  te  laeten.     Grooter  hoop,  en  een  werk  van  meer  gewigh
t  was 

parmabefet  i%  doelwit  fijner  gedachten,  terwijl  hy ,  voorfien  van  uytgeleefe  en 

de  schelde.  bioeyende  troepen,  en  al  de  kracht  der  Vereenighde  Geweften  door  een 

vruchteloos  belegh  vanZutphen  opgehouden  wierdt,  beftoot  fi
gh  meelter 

te  maeken  van  de  Schelde,  en  Antwerpen,  geleeghen  op  die  rivier,
  de 

uvtneemenftederNederlandtfche  fteeden,  welke  den  toevoer,  hae
ruyt 

Zeelandt  toekoomende ,  heel  Brabandt  door  verdeelt      Op  die  wijfe 

wierdt  deefe  ftadt  alleen  door  oorlogh ,  d'oovenghe  door  be
hoerte  en 

vreefe,  aengevochtcn.     Hebbende  derhalven  een  gedeelte  fijns 
 leeghers 

oovergefet,  verdrijft  hy  d'oorloghfcheepen  der  Nederlanders
,  en  vervult 

d-Antwer-  den  0?ver  der  riviere  weederfijts  met  gefchut  en  krijgsvolk.     Maer  die 

penters       yan  Antwerpen,  fiende  dat  alle  hunne  grenfen  aen  de  fijde  van  Vlaendre 

bouwen, om        ̂       ̂ dt  oovergegaen  waeren,  hadden,  om  de  vaert  te  verfee- 

tZZn     keren,  onder  andere  twee  fchanfTen  van  de  grondt  doe
n  opmaeken,  wel- 

27       ker  eene  was  gebouwt  beneeden  de  ftadt,  by  't  dorp  LiHo;  d'a
ndere  op 

ülmffen.     den  oever  van  Vlaendre,  achter  Huift,  een  ftadt  in  't  Landt  va
n  Waes. 

De  laetfte,  aengefien  't  maer  half  voltrokken  werk  was,  wierdt  beftormt 

en  vermceftert;  d'andere,  met  merkelijk  verlies  der  Spanjaerden,  ver- 

daedight door  den  Heere  van  Teligny,  foon  des  Heeren  van  la  Noue, 

nayveraer  fijner  vaederlijke  deughden.     Dogh  de  dringhende  gevaeren, 

die  den  Staet  allerweeghen  oover  den  hals  vielen ,  wierden  door  de  dooat 

des  Prinfen  van  Oranje  geweldigh  voortgedreeven  ,   op  een  tijdt  een 

■     hooghften  ongeleeghen ,  fien  we  op  de  Nederlanders ,   welker  fteken 

bijfter  verwart,  en  in  een  jammerlijken  ftaet  fijnde,  door 't  beleidt  van 
hem  alleen  konden  geret  worden  i  fiet  men  op  hem  felf,  hy  kon  niet 

fchijnen 
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fchijnen  ontijdigh  geftorven  te  fijn,  die  den  gemeenen  wel-  en  qualijk-    1584, 
vaert,  waer  aen  hy  de  fijne  allernaeuft  gefchaekelt  hadt,  in  't  aenwafïèn 
der  onheylen ,    ontrukt  is.     Want  nae   fijn    ooverlijden    laeghen   de 
faeken,  door  inwendighe  beroerte,  en  geduerighe  ooverwinnino-hen  der 
vyanden,  elendigh  afgemat  en  onder  de  voet,    tot  dat  de  Staet  der 
Vereenighde  geweften ,  en  eenighermaeten  hy  felf ,  in  fijnen  foon  begon 
te  herleeven.     Hy  is  tot  Delft,  in  Hollandt,  met  een  koeghel  doorfchoo- 
ten  door  Balthafar  Geerardts,  Borgonjon-,  die,  geprikkelt  door  beloo-     Oranje 
ningh  by  den  ban  belooft,  of  gedreeven  door  heeten  yver  voor  de  party  «>ordt  tot 
der  fijner,  fijn  gemoet  gelijk  tot  den  aenflagh,  foo  ook  tot  de  flraf  oover  Delf'  ver~ 
dat  fchelmfhik,  door  een  wondere  ftijffinnigheit  verhart  hadt.     Nogh  mmu 
ontbraeken'er  geene  die  hem  preefèn ,    hoewel  Parma,    een  Italiaen, 
wanneer  eenighe  verfbghten  algemeene  vreughde  teekenen,  oover  't  afmae- 
ken  des  vyandts ,    te  mooghen  pleeghen ,  uyt  eerbiedt  tot  fijn  eyghen 
achtbaerheit  en  't  reght  des  oorloghs  ,   figh  heeft  gefchaemt  die  toe  te 
laeten.     Het  eenigh  woord  t  des  ftervenden  tot  Godt  is  geweeft:  Erbarm     Godt- 
u  uwes  volx.  Waerom  ook  fy  ,  die  hem  feedert  't  hellen  nae  den  ouder-  vruchtiihe 
dom,  nae  by ,  en  als  innerlijk,  gekent  hebben,  niet  twijfelen,  of  die  wmAenin 
verfcheydenheit  der  gevallen ,  welke  hy  van  fijn  eerfte  jcught,  tot  oover  W° 
de  vijftigh  jaeren  toe, hadt  uytgeftaen ,  infonderheit  fèedert  hy, hebbende 
op  figh  genoomen  een  ïaeke  vol  van  afgunft,  vol  van  fwaerigheit,  door 
gramfchap  en  waepenen  der  maghtighen,  door  achterklap  en  lafteringh 
fijns  gelijken ,  dikwils  ook  door  morren  en  mifiioeghen  der  gemeente  is 
vervolght  geworden  ,  hebbe  hem  ,  gelijk  verdraeghfaemheit  in  meenigh- 
vuldighe  verwiflèlingh  der  menfchelijke  faeken,  fbo  ook  een  ernftighe 
Godtsvrucht ,    onverwrikkelijk  ingeboefemt.     Derhalven  heeft  hy  figh 
altoos,  gelijk  fijn  lichaem  door  geen  arbeit  afgemat  was,  in  d'uytwer- 
kinghen  fijns  eedelen  gemoets  uytfteekende  gedraeghen,    in  voor  en 
teegenfpoeden  ee^en  onverfettelijk.     Ten  bewijfè  fijner  onthoudenheit 
en  teegenfjpoet,  ftaet,  mijns  oordeels,  niet  te  verfwijghen,  dat  Oranje, 

verre  van  yets  't  allerminfte  voor  figh ,   uytgenoomen  den  roem  eener 
uytfteekende  glory,  uyt  den  borgerhjken  oorlogh  veroovert  te  hebben, 
fèlfs  den  ftafr  fijner  huysfaeken  en  middelen,  die  hy,uyt  eyghen  bewee-  T^/j 
gems,  vlijtigh  ten  gemeenen  befte  hadt  aenge went,  in  bijftere  Hommer  tfa„huys- 
en  verwarringh,  onder  kinderen  van  vier  huwelijken,  heeft  naergelaeten.  fae^n 
Sijne  eerfte  gemaelin,  gefprooten  uyt  den  huyfe  van  Egmondt,  was  de  bijfferver- 
Graevin  van  Buere  en  Leerdam,  by  welke  hy  heeft  gewonnen  Philips,  wart  ge- 
dien  de  Spanjaerts  gevankehjk  hebben  weghge voert ;  en  Maria,  naemaels  Ueten- 
gemaelin  des   Graeven  van   Hoohenloo.     By  fijn   tweede  gemaelin,    sijnvier 
doghter  des  Hartoghen  van  Saxen,  Keurvorft  des  Rijx,  hadt  hy  Maurits  bmelifksn, 
met  fijn  fufter.     Ten  derden  huwelijke  was  Oranje  getrout  aen  den 
nuyfe  van  Bourbon,  uyt  't  welk  hy  geen  mannelijk  hoyr  gefien  heeft, 
maer  verfcheyde  doghters,  die  alle,  foo  in  Duytfchlandt,  als  in  Vrank-    ̂ k 
rijk,  tot  treffelijke  geleegenheeden  fijn  gekoomen.  Sijn  laetfte  gemaelin, pjlj  loüt doghter  des  Heeren  van  Coligny,  eertijts  Ammirael  van  Vrankrijk,  en  gehouden 
hooft  der  partyfchappen  ,   die  den  ftervenden  ooverleeft  heeft,   was  metoover- 
moeder  van  Henrik  Frederik.     Noyt  is 'er  uytvaert  met  foo  grondelijk  ̂ ^ighe 
hartenwee,  en  by  naer  vertwijfeltheit  des  volx,  gehouden.     Trooftelijk  droefhett> 
echter    was  't ,     dat  men    Maurits ,     die  ,     toen  *     achtien   jaeren  jGebooren 
oudt  fijnde ,   figh    tot  Leyden    in  de   ftudien   der    wijfheit    oerFen-  Nov/1567. 
de,  om  fijnen  imborft  gefchaepen  ter  deught,  en  om  de  weldaeden  fijns      sijnfoon 
Vaeders  ,  grondtleggher  der  vryheit ,   door   een  dankbaer  geheughen  Maurits  in 
te  erkennen,  de  forgh  des  algemeenen  bewints  kon  oplegglien.     Deefen  fijn  plaets 
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1 5-84.     hadt  de  Vaeder ,  in  de  verdeelingh  fijner  goederen ,  onder  andere  middelen , 
toegeweefen  Vliflinghe,   t'eencmael  onwinlijk  om  haere  geleegenheit , 

Zrffetus    keneevens  Veere,  twee  fteeden  in  Zeelandt,  hebbende  die  voor  deefèn 
fin  vaeder   geboft  van  hen,  die  fe  met  den  tijtel  van  Marquis  befaeten,  en  uyt  dien 
Lergelae-   hoofde  in  de  vergaederingh  der  Staeten  desfelven  Landtfchaps  devoorfit- 

xen.  tingh  hadden ;  behalven  dat  ook  die  twee  fteeden  't  reght  om  neevens 
Middelburgh,  Sierikfee,  Goes,  en  Tooien  te  ftemmen  hadden  verkree^ 

ghen,  fijnde  't  reght  des  Abts,  die  in  voortijden  eerft  plaght  te  ftem- 
men, verdorven.    Dan  aengefien  men  buyten 's  Landts  nae  yemant  om- 

fagh,  dien  men  'thoogh  bewint  moght  opdraegen,wierdt  aen  den  jonghen 
Vorft  gegeeven  de  landtvooghdy  van  Hollandt  en  Zeelandt,  en  het  Steede- 

Hoobenloo  houderfchap  der  fèlvcr  onder  hem  aenden  Graef  van  Hoohenloo,  die  figh 
ontfanght     m  yerfcheyde  geleegenheeden  treffelijk  gequeeten  en  vermaert  gemaekt 
betsteede-  nacjt      'tBeftier  van  Vrieflandt  wierdt,  ter  eeren  van  dat  doorluchtigh- 

olverud-   ̂ nySi  en  om  c*en  ̂ taet  ̂   uytheemfche  aedeldommen  aengenaemer^en 

'landt  en'   meer  aenfienelijk  te  maeken,  gegeeven  aen  Willem,  foon  van  Graef  Jan ZeeUnit     van  Naffau ,  wien  fijn  oom  al  van  te  vooren  in  die  geweften  hadt  gefon- 

ondcr  hem.   den  •,  hoewel  'er  waeren ,  die  oordeelden ,  dat  men  fuik  een  bewint  den  inge- 
wilkm  van  fèetenen,boo  ven  andere,  behoorde  op  te  draeghen,  al  te  voorbaerigh  voort- 
Najfitt        flaende  naer  een  ontijdighe  vryheit,  welke  fy  onmaghtigh  te  draecrhen, 

'tbefiier      toen  infonderheit  twiftigh  en  in  fcheuringh  raekten ,  terwijl  fè,  'thoogh- 
vanvnef-    bewmc  der  faeken  naer  figh  trekkende,   die  van  den  Hoove  aen  d'eene 

r'         fijde  ten  exempel  trokken  de  gewoonte  ingevoert  onder  de  Vorften  van 

hc°d7nd'Jr~  Borgonje »   ̂e  Gemaghtighde  der  Staeten  van  Vrieflandt  aen  d'ander 
Vnefen        "J^  ̂ Y  braghten,  hoe  hunne  Vergaederingh  onlanghs  op  't  goedtvinden 

van  Oranje,  en  't  voorbeeld t  der  naebueren,  was  ingeftelt;  d'eerfte  op 
de  maght  der  fteeden ,  deefè  op  de  middelen  der  Eedellieden ,  die  in  't 
befit  der  Landen  waeren ,  fteunende :  op  welke  geleegenheeden  Verdugo 

alle  nyverheit  infpannende ,   aengefien  hy  't  maghtighfte  leegher  hadt, 
fchrik  van  waepenen  en  roem  van  goedertierenheit  te  faemen  voeghde. 

worden       Maer    Graef  Willem ,    met  een    behoorlijke  gemaetightheit   tuffchen 

doorwtüem  beyden  gaende  ,  heeft  d'eerfte  heevigheeden  der  partyfchappen ,  die  de 
ran  Naffau  vinniglifte   fijn  ,   ingebonden  -,   en  ,   iigh   oiidw  wijlen  allefints  van  de 

bjgeleght.    grensplaetfèn  verfèekerende,  den  vyandt  niet  anders  dan  'tuytloopen  op 
vry  buyten  en  rooven  oovergelaeten.  Dus  is 'er  tijdt  gegeeven,  om,  door 
handelinghen  en  uytfpraek  van  bemiddelaers,  de  gereefène  gefchillen  ter 

needer  telegghen:  en  den  Gemaghtighden  der  Staeten  gelaft,  'tgheen 
hen  by  d'algemeene  vergaederingh  föude  werden  opgeleght,  uyt  te  voe- 

ren, en  op  't  beftier  der  daegehjxe  voorvallen  van  Staet  te  beraemen: 
't  Hof  föude,  naer  alle  andere,  kennifïè  van  reghtfaeken  neemen:  en  van 
halsfaeken  alleen ,  gelijk  onder  den  Huyfè  van  Borgonje:  daerenbooven , 

neevens  den  Landtvooght ,   't  verkiefèn  der  magiftraeten  in  de  fteeden 
waerneemen,  als  de  partyfchappen  min  onderheevigh  fijnde,  behalven, 

dat  die  van  Leeuwaerde  en  Franeker  't  reght  van  verkiefingh  aen  figh  be- 
hielden.    Den  fteeden,  die  voor  deefèn  niet  anders  als  vlekken ,  verdeelt 

in  drie  landtfchappen ,  Oftergo,  Weftergo  en  Seevenwolden,  onder  de- 
felve  geftemt  hadden,  is  thoen,  en  hun  gebruyk  en  gefagh  door  den  oor- 
logh  merkelijk  aengewaffen  fijnde,  in  die  nieuwe  vergaederingh  der  Ge- 

maghtighden het  derde  deel  in  't  bewint  der  faeken  gegeeven ;  dan  echter 
was  de  eendracht  onder  hen  niet  föo  feer  ter  goeder  trouwe  geveft,  of  de 
gedempte  vyandtfehappen  quaemen  fbmwijlcn  weer  uyt  te  barften ;  in- 

fonderheit als 'er  wierdt  gehandclt  oover'tuytvinden  van  nieuwe  belaftin- 
ghen ,  waer  in  de  Landtvooght  verboodt  meerderheit  van  ftemmen 
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DER  NEDERLANDTSCHE  JAERBÖEKEN.  5)5 
plaets  te  geeven,  als  by  de  naebuerighe  volken,  een  gewoonte  onder  de  1^84. 
Vorftelijke  regeeringhe  niet  onvoorfightigh  ingevoert,  maer  gevaerlijk 
voor  de  vryheit,  ten  fy  voorfightigh  beleit  en  liefde  ten  gemeenen  nutte, 
in  plaets  van  reght,  figh  fchrap  ftellen.  Waerom  men,  mijns  gevoelens, 
fic-h,  door  alle  de  gelchiedeniflèn  des  oorloghs,  en  inlbnderneit  in  die 
tijden,  figh  te  meer  verwonderen  moet  oover  de  dappere  moedt  der 
Hollanders,  wien  nogh  den  afval  hunner  bondtgenooten  van  allen  stantvafii- 

fïjden,  nogh  't  vermeenighvuldighen  van  fchattinghen  in  't  midden  van  g^e  dapper- 
feduerighe   neederlaeghen ,   immer  gekreukt  hebben ,   nogh  fèlfs  des  imt  deJ 
'rinfèn  doodt,  foo  feer  dat  ie  loghten  hunnen  vreede  te  maeken,  ach-       m  erSi 

tende,  dat  door  het  lokaes  van  dien  naem  een  oovergaèn  tot  hunne 
voorighe  flaeverny  gemeent  wierdt.     Maer  Parma,  eeven  of  den  oorlogh 
dus  langh  hadt  gevoert  geweeft  om  Oranje ,  wien  de  Goddelijke  wraek, 

als   eenighe   oorfaek   hunnes  afvals   en  't  verbreeken   der   verbonden, 
nu  verllaeghen  hadt ,   noodighde  hen   tot  boetveerdigheit   en  hunne 
oude  gehoorfaemheit :   dan  fiende  dit  alles  ftandtvaftigh  afgeflaeghen, 
oordeelde  hy  voor  het  naeft  de  bcgonne  beleegeringh  der   Schelde  te      Parma 
voltrekken,  waer  toe  hy  de  dijken  van  Brabandt  met  fterkten  voor-  dringhtde 

fiet,  en  op  bequaeme  plaetfen  doorfteekt,  om  d'aenleggende  landen  on-  be&onn.e  he" 
der  waeter  te  fetten.  Daernae,  verlaetende  Lilloo,  dat  hy  eenighe  tijdt  te  XT2/X 
vergeefs  beleegert  hadt,  rukt  hy  inder  yl  fijn  lecgher  nae  Denremonde  aetli 

(een  gedeelte  van  dat  Vlaendre,  waer  voor  de  Graeven  eertijdts  geen  van    H'  neemt beyde  de  rijken  gehoorfaemheit  fchuldigh  waeren)  en  hebbende  de  ftadts  Denremon- 
grachten  om  de  mueren  droogh  gemaekt,  dwinght  hy  hen,  die  geen  an-  dein. 
der  fterkte,  dan  hunne  befettingh,  hadden,  figh  oover  te  geeven.  Voorts 
fènt  hy  een  gedeelte  fijner  troepen  oover  de  Schelde,  om  den  handel  tuf- 

fchen  Bruflèl  en  Antwerpen  af  te  fnijden ,  en  neemt  Vilvorde,  welk  ,En  v  V0T" 
fteedtjen  aen  de  rivier  de  Sinne  tufichen  beyden  leght.     De  Ghentenaers 

daer  beneevens,  fiende  de  waepenen  der  Hollanders  elders  in  't  werk,    't  ente" 
figh  ibnder  hoop  van  byftant,  worden  te  raede  den  dreygenden  noodt-  vennl  aen 
dwangh,  door  een  fpoedighe  handelingh,  voor  te  koomen,  door  bemid-  hemoonr. 
delingh  van  Champigney,  die,  in  deefe  ftadt  gevanghen,  en  in  vryer 
bewaeringh  gehouden  fijnde,  buyten  iörgh  het  ampt  van  gefant  bekleede, 

Dan  hier  in  wordt  ook  geroemt  de  lèhranderheit  van  Richardot,  dat  hy  schrander- 
in 't  opftellen  der  voorwaerden  van  oovergaeve,  niet  gefint  den  Gerefor-  J-V"", . 
meerden  Godtsdienfi:  in  te  willighen ,  figh  dien  aengaende  niet  eer  ver- 
klaert  heeft,  dan  wanneer,  de  gemoederen  tot  vreede  geneeghen  fijnde, 

't  niet  veyligh  was  te  rugh  te  deyfen  •>  als  ook  een  tweede  greep  des  fèl- 
ven,  waer  door  hy,  tot  voldoeninghe  der  wraeke ,  fes  uyt  de  borgheren 
ten  welgevalle  van  Parma,   hadt  uytgeflooten,  ten  grooten  voordeele, 

terwijl  een  yder  't  gevaer,  dat  hen  allen  eeven  nae  was,  voor  figh  in  't 
befonder  pooghde  af  te  bidden.     Parma  booven  dien  ,   indachtigh  der 
gefchiede  dinghen,  en  beförght  voor  het  toekoomende,  verfuymde  niet  >tKaaeelte 
't  kafteel  weeder  op  te  maeken,  om  de  ongebondenheit  der  ingefèetenen  Gimdt 
m  toom  te  houden :  en  figh  nu  meefter  fiende  van  geheel  Vlaendre  (uyt-  wordt  wee- 
genoomen  twee  fèefteeden,  Sluys  enOofiende)  heert,  om  den  toevoer  van  der  opge- 
leevensmiddelen  en  de  behoeften  van  oorloghe,  die  van  derwaerts  aen-  bouwt* 

quaemen,  bequaemelijk  in  't  leegher  te  krijghen,  een  vaert  gegraeven  cot 
aen  dien  oort  des  oevers,  daer  hy  figh  hadt  ter  needer  geflaeghen.  Hier-    Dte  vm 
entuflchen  hebben  fy,  wien  de  forghe  en  't  beftier  der  ftadt  Ancwerpen  ̂ SgJ" was  aenbevoolen,  begonnen  den  byftant  hunner  Bondtgenooten  te  ver-  hJner 
foeken,  nieuwe  belaftinghen  op  te  ftellen ,  door  Nederlandt  en  Enge-  Sondtge- 
landt  volk  te  werven ;  en  feeker  de  beleegerden  hadden  geen  dinghin  moten  hy- 
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15-84.     grooter  oovervloet.     Want,   behalven  't  krijgsvolk  op  de  fcheepen, 
waeren  'er  by  naer  tachtigh  vendelen ,    en  feftien  vaenen  ruyters  tot 
verfeekeringh   van   Brabandt.     Maer  in  d'onfeekerheit   aen  wien  het 

Verdedtbeit  hooghfte  gefagh  der  ftadt  behoorde,  hebben  die  van  de  Vroedtfchap,  de 

in  deregee-  magiftraeten ,  de  hopluyden  der  gemeente,  de  krijgshoofden ,  een  al  te 
r'lfh         groote  meenighte  van  bewintsluyden,  de  regeeringh  in  bijftere  verwar- 

renis  gebraght:  en  was  dit  gebrek  des  te  verderffelijker,  door  dien  het 
onder  waeter  fetten ,   en  meer  andere  dinghen ,   die  ten  dienfte  van  't 
ghemeen  fouden  geftrekt  hebben,  uyt  infight  van  befonder  belangh  en 

De  vaebae-  eyghen  baet  geftuyt  wierden.     De  naebueren,  wien  't  gevaer  der  voedt- 
rcnverftiji-  fl.erft.ajt  auer  anderen  treffen  moefte,  d'een  op  d'ander  fiende,  hebben 
Tijdt  van      ̂ en  ü^c  van  ont^t:'  terwijl  de  vyandt  figh  nogh  niet  vaft  ter  neederge- 
ontfet.        flaeghen  hadt,  laeten  voorbygaen :  en  te  fpaede,  wanneer  fè  ten  uyter- 

ften  gepraemt  wierdt,   voorgenoomen  goedt  en  bloedt  by  haer  op  te 
fètten  ,   toen  't  niemant  baeten  moght.     Dan  infonderheit  vonden  de 

raedtflaeghen  der  Nederlanders  figh  te  leur  geftelt  in  't  verwachten  van 
uytheemfchen  byftant:  want  men  was  gekoomen  tot  die  benaeuwtheit, 
dat  fe  figh  den  Koninghrijken  wilden  inlijven ,   en  niet  aengenoomen 
wierden.     En  feeker  de  krachten  des  Koninghs  van  Spanjen  in  korten 

ongeloofelijk  toegenoomen  fijnde  ,  waeren  ,   quaeme  hy  weeder  aen  't 
befit  der  Nederlanden,  en  de  handen  van  de  moeylijkheit  der  waepenen 
ruym  te  krijghen,  den  Vorften  fijne  naebueren  verfchrikke lijk:  en  men 
vondt  nu  langher  geen  Oranje ,   die  hen ,  maghteloos  onder  den  laft 
befwijkende ,   en  door  meenighte  van  jammeren  ter  needergeflaeghen, 
door  fijne  wondere  dapperheit  kon  weeder  oprechten,  en  hoop  van 
beeter  uytkoomft  inboefemen.     Want  hy  was  in  der  daet  wel  altoos 
gemeenfaem  en  meêwaerigh  geweeft,  dan  echter  föo,  dat  hy  nimmer, 
nogh  de  vryheit,  nogh  fijne  achtbaerheit,  yemant  ten  gevalle,  föude  te 

kort  gedaen  hebben ,  nogh  fpaerfaem  in  't  ondekken  en  berifpen  der 
gebreeken  geweeft ,   dewijl  hy  fèlfs  geen  't  allerminfte  vermoeden  van 
gierigheit  was  onderworpen.     Invoeghen  ,  dat  hy ,  om  deefè  reeden, 
tot  verwonderingh,  en  te  gelijk,  door  fijne  jaeren,  door  fijn  afkoomft, 
en  door  fijne  ervaerenheit  den  volke  aengenaem  geworden  fijnde,  van 
de  meefte  op  eyghen  oordeel,  van  andere  door  gewoonte,  met  eerbie- 

re^Aaghc'  digheit  bejeeghent  wierdt.     Dit  Hooft  hen  ontvallen  fijnde  ,  is  ook  de 
lerVtue-    gehoorfaemheit  te  gelijk  ter  needer  gefeeghen,  dermaete,  dat 'er,  fönder 
mobde        'tfteuniel  eener  uytheemfche  moogenheit,  geen  hoop  van  herftellen  was: 
staeten.      want  de  gemeente  niet  alleen  hadt  begonnen  het  gefagh  der  grooten, 

dat  Tonder  eenighen  uytfteekenden  luyfter,  en  nu  onlanghs  door  föo 
veel  rampen  en  ongevallen  verfwakt  was ,   te  verfmaeden  :  maer  daer 
by  was  ook  den  foldaet  niet  gereet  om  te  gehoorfaemen :  en  in  teegen- 
deel  vonden  fy  die  te  gebieden  hadden  figh  ontbloot  van  die  oude 

ervaerenheit.     Geduerende  al  't  welke  Parmas  konftenaeryen  een  wegh 
Vrankrijk^geoopent  was,   bewimpelende  de  flaeverny  onder  vriendelijke  benae- 

tnEnge-   _  minghen.     Wefhalven  men  raedtfaem  heeft  geoordeelt  de  vertwijfelt- 
landt  fendï  heit  te  gemoet  te  koomen ,    en  te  gelijk  hebben    de  Koningh  van 

"attSen   VrankriJk'  en  de  Koninghinne  van  Engelandt  herwaerts  gefonden ,  om vertrooj  en.  ̂ en  oover  't  veriies  van  hun  Hooft,  en  in  de  droef  heit  van  meer  andere 

Htmdn'  ongcvauente  vertrooflen ,  tot  een  aenmerkelijk  bewijs ,  dat  de  naebuerighe 
wtlkvln  Vorften,  gelijk  fe  den  Nederlanders  fomwijlen  op  hunne  eygene  midde- 
heyde  de  rij-  ̂en>  en  ftantvaftighe  dapperheit  lieten  drijven,  fbo  ook  inde  teegenwoor- 
kenfigh  te  dighe  gevaeren  niet  fouden  verleeghen  laeten.  Maer  men  trok  in  twijfel 
legeeven.     welkers  heerfchappy  te  verkiefèn  flont:  want  men  verhaelde  hoe  deheer- 

fchappy 
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fchappy  der  Francoifèn  in  Italien,  die  der  Engelichen  in  Vrankrijk  en  in    15-84. 
Yerlandt  figh  ten  uy  terften  gehaet  gemaekt  hadt :  dat  by  deefë  't  gemeene 
beft  behartight  wierdt,  met  fpaerfaem  lighten  van  fchattinghen ;  datal- 
daer  de  wetten  meerder  kracht  hadden, en  de  Koninghlijke  hoogheit  niet 
onbepaelt  was.  Dat  by  de  Francoifèn  de  fèeden  door  gierigheit  bedorven 
waeren,  en  den  vaederlande  te  dienen  ten  duerften  moeft  gekoft  worden  -, 

dat  men  in  Engelandt  ftrenghe  reghten  hadt  op  't  prefïèn  van  krijgsvolk, 
op  't  beftieren  der  weefèn:  ongemakken,  die,  met  hoedaenighe  punten 
men  haer  in  't  begin  ook  pooghde  voor  te  koomen,  allenskens  door 
voorbeeldt  influypen.     Maer  men  was  met  Engelandt  eens  in  Godts- 

dienft,  dien  men  in  Vrankrijk  allerweeghen  door  't  pleeghen  van  gru- 
welijke wreedt-  en  trouwloos-heeden  pooghde  te  vertreeden  of  uyt  te 

roeyen :  hier  teegen  voorfagh  men  aen  d'eene  fijde  de  hoop  op  't  huys 
van  Bourbon,  dat  den  fèlven  Godtsdienft  handthaefde,  tot  de  Kroon > 

dat  aen  d'andere  fijde  't  feer  onfeeker  was,  wie  naefaet  in  het  rijk  moght 
fijn,  en  onder  de  voornaemfte,  die  daer  op  toeleyden,  de  Koninghinne 
van  Schotlandt ,   verbonden  aen  Paus  en  Spanjaert.     Dat  de  Franfèhe 

moogenheit  groot,  en  's  vyandts  by  naer  gelijk  was:  minder  de  krachten 
van  Engelandt,  maer  fterk  ter  fee.  Dus  vondt  men  weederfijts  teegen  een 
geftelt  de  teegenwoordighe  faeken  en  de  reekeningh  op  't  toekoomende. 
Eyndelijk  verkoos  men  Vrankrijk,  op  eyghen  aenraeden  van  Engelandt,     Men  ver- 
dat  figh  bekennende  fwakker  te  fijn ,  alleenlijk  onderftant ,    dan  nae  't  *?J  VrAn^ 
ontfanghen  van  vafte  onderpanden,  aenboodt.    Dus  is 't,  dat  den  hoo- 
ghen  noodt  der  tijden  d'oude  vyandtfchappen,  en  die,  welke  door  de 
daedt  van  Anjou  vernieuwt  waeren,   heeft ooverwonnen, 't gheen  ook 
een  wightigh  geheym  heeft  aen  den  dagh  gebraght,  te  weeten,  dat  de 
Nederlanders  konden  onder  een  heer  leeven ,  maer  onder  den  Spanjaert 
niet  en  konden.     Want  men  eyfchte  ongelijk  minder  voorwaerden,  dan 
men  Francois  hadt  voorgefchreeven,  en  de  gefanten  hebben  de  geheimfte 
punten  hunnes  berichtfcnrifts,  uyt  vrees  voor  aenftoot,  daetelijk  oopen- 
geleght:  ook  wierden  onder  de  fèlve  befchaeft,  die  hunne  al  te  groote 
liefde  voor  de  vryheit  moghten  haetelijk  maeken,  naementlijk ,  1)at 

de  Staeteh  f  ouden  mooghen  vergaederen,   felkens  als  't   hen   beliefde, 
fonder    's  Koninghs  verlof  •,    den    Raedt    beftaen    uyt   Nederlanders  $ 
de  Landtvooghden   en  Magiftraeten  uyt  een   genoemt   getal  gekooren 
worden  i   geene  ampten  gegeeven ,   dan  aen    luyden,    die  den  Godts- 

dienft ,   door  hunne  gewesten  in  't  algemeen  aengenoomen ,  beleeden : 
hoewel  eenighe  Landtfchappen  in  't  ooverftappen  deefèr  punten  niet 
bewillight  hadden.    Welke  dinghen,  door  een  langhfaemer  handelingh, 
dan  de  dringhende  nootfaekelijkheeden  lijden  konden ,   oover  en  weer 
gehutft  fijnde ,   geviel  't  ten  laetften  ,   dat ,   niet  min  in  weerwil  des 
Koninghs  als  der  Nederlanders ,   hun  ooghmerk ,   om  figh  teegen  den  Van  men  [e 

luypenden  Spanjaert  te  vereenighen,  en  elkanders  ftaet  en  belanghen,  «oghtans^ 

door  weederfijdighe  hulp  en  byftant  te  verfèekeren  gebrooken  wierdt.  "/"f1/^ 
Henrik  verklaerde,  dat  hy  feer  verheught  was  in  de  eere  hem  aengedaen,  i^0„uu 

dat  ook  fijn  meeningh  was  gheweeft  die  t'aenvaerden,  maer  de  binne-  n\etW0rden 
landtfèhe  beroerten  hem  verhinderden.  Want  Koningh  Philips,  beducht  aengenoQ' 
voor  verminderingh  fijner  krachten,  infönderheit  in  dien  tijdt,  hadt  het  men, 
huys  van  Lotteringen,   welker  moogenheit  door  Vrankrijk  die  Kroon 

nu  voorlangh  in 't  oogh  gefteeken  hadt,  door  heymelijk  onderftant  tot 
de  hoop  van  groote  dinghen  aenghemoedight :  die,  hebbende  een  fae- 
menfweeringh  gemaekt ,  ten  breetften  opgaeven  het  handthaeven  des 

Roomfchen  Godtsdienfts,'tuytroeyen  der  geener  die 'er  van  verfchilden, 

't  ver- 
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1584.     'tverlighten  der  belaftinghen,  en  meer  andere  dinghen,  bequaemomde 
gunft  des  volx  te  winnen,  verfmaedende  den  Koningh,  die  liet  blijken, 
dat  hy  voor  hen  bevreeft  was,  des  te  baldaedigher,  hoe  hy  milder  was 
in  hen  alles  in  te  willighen  :   en  nae  dat,  hy  Tonder  kinderen,  fijn  broe- 

der doodt,  Karel  van  Bourbon  onder  de  Prinfen  van  den  bloede,  foo 

om  fijnen  ouderdom  als  geeftelijken  ftaet  onmaghtigh ,   d'andere  door 
den  Paus  in  den  ban  gedaen  fïjnde,  de  erffenis  der  Kroone  en  het  nae- 

faetfchap  in  't  rijk  feer  onfeeker  geworden  was,  verklaerden  fe  ten  laet- 
flen  oopentlijker  ,   dat  hun  geflacht  fijn  af  koomft  hadt  van  Karel  de 
Groote,  wiens  ftam  verworpen  en  voorby  gegaen  fïjnde,  de  Kroon  fes 
eeuwen  langh  door  Hugo  Capet  beweldight  was  gehouden.     Door  deefèr 

ftaetfiicht  is 't,  dat  Henrik,  die  t'eenen  dekmantel  fijner  vadtfigheit  de 
hoop  tot  vreede  voorwende,  figh  een  geruymen  tijdt  heeft  laeten  ringel- 
ooren  en  beftieren;  tot  dat  hy,  fïjnde  de  oneenigheeden  in  oopenbaere 
weederfpannigheit  uytgebarften ,   te  fpaede  wijs  geworden  is,   hoe  de 
vermeetelheit  door  veel  toegeevens  bet  gctercht  en  gaende  geworden  was. 
De  Koningh  dan  door  deefè  beletfèlen  afgefchrikt  fïjnde ,   heeft  men 
fèlfs  niet  konnen  verkrijghen ,   dat  de  Koninghinne  moeder ,   of  den 

Koningh  van  Navarre  hunnen  naem  leenden,  om  's  Koninghs  onder- 
ftant  te  bedekken ,    nogh  't  fluyten  van  den  doortoght  der  Franfche 
grensplaetfèn,  om  den  vyandt  tot  behoefte  te  brenghen. 

HUGO 
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|  EBondtgenooten  neemen  ander  mael  hunnen  toevlught  tot  Eli- 
|  fabeth    Tarma  beleeghert  Antwerpen,  en  neemt  het  m,  nae |  Buffelen  CMec  helen:  hy  bouwt  het  kasJeel wee  der  op    hZ 
>   henloo  maekt  eenen  aen(laghop'sHartoghenbofch,dan  vruchte- loos     Nmeegen  en  Voefburgh  worden  aen  den  SpanjJrt  oovergeZeeven Elifabeth  afjlaende  de  He  er  f c happy  der  Nederlanden,   belooft  byliant- de  Groef  van  LycesJer  hun  opperveldtheer.     T>e  ooverdaedighe eere\ die  de  Bondtgenooten  hem  bewijfen,  mifhaeght  de  Koninghmne      Stee- kende  nae  t  hooghgefagh  oover  den  Nederlanders,  laslert  hy  den  Stae 

ten,  enfoekt  het  gemeen  teegen  hen  op  te  maeken:  hy  bepaelt  de  vryheit tn  t  handelen ,  ook  doemt  hy  's  vyandts  landen  tot  verwoesJiwh      Hee men  geeft  de  Stadt  Gr  ave  aen  Tarma  oover,  daer  op  volght  Venloo iMaurits  vermeeftert  Axele.    Schenk  verfterkt  's  Graevenweerdt    Nuys door  Niewenaer  ,   met  eenighe  andere  ft eeden  ,  gewonnen,  begeeft  fah weeder  onder  gehoorfaemheit    van   Tarma.     Swaere   klachten   n iejen Lycejter.      t  Verdriet  hem  dat  de  Staeten  't  bewint  der  meesJe  faeken 
naejigh  trekken-,  hy  foekt  de  gun  (l  de*  ledikanten,  en  tegelijk  deeenee 
genheit  de<  «wh  tr  wto»™     W  betrouwt  figh  f  eer  op  't  Engel fch  krü>s~- volkenSonoy      Voorfightighe  geveinftheit  van  Maurits.    LycesJer  trekt nae  Engelandt      T>  e  heer fc happy  wordt  Elifabeth  weederom  vertel opgedraeghen.   Lyc  e  Her  houdt  de  klaeghende  Nederlanders  in  EnJandt langhentftop.     Zutphen,  en  de  fchans  daer  teegen  oover,  doortrZw loof  heit  der  Engelfchen  aen  den  Spanfaert  ooverjegeeven.     Z'tafwZ. fen  van  LycesJer  wordt  aen  CMaurits  't  hooghbewmt  der  walenen 

ZüdThf^S  Tlfkr  ff  7  U-nV°eren  2*  koopmaifchTppeigZ 
fpfght     d 'Armoede  der  Brabanders  en  Vlaeminghen  doet  Hoüaïdt dapper  toeneemenHoohenloo,  nae  't  f  aen  van  Èautepenne ,  vermei ftert  Creveceur      Tarma  bemaghtight  Sluys ,   't  gheendoor  LycesJer nae  fiin   weederkeeren  in  Neder  la%dt ,   den  Staften  wordt  gZ  e  et  en Elifdeth  neyghttot  vreede.     <De  Staeten  antwoorden  op  deïeZutil- gjnghenyan  LyceBer.hy  maekt  eenen  aenflagh  om  verfcheyde  (lelden  met 

%tno7hZ7r7  fijne  rfkh4'in  *--/^fe£S5ïï 
ïbeZTtfifii^?TePh™En&eUm*>  «faaerhy,  hebbende 
n  Uvl,7  t  Nederlander*>  4geleght,  fterft.  Schenk  neemt  Bon 
tehnill  TI  *£!  T  &e™eUl&he  vloot  in  SMe>  om  Engelandt  af 
inSZl  i&hfee??h*hPs>  door  voorgeeven  van  vreede,  belekt  houdt > 
dit  Èrf  tmj  krfi  °m  konfi-  d'Aenkoomft  van  de  vloot  doet  al den  gevemfden  handel  ophouden.     Muytery  der  foldaeten  in  Neder  landt N  by 
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by  gebrek  van  betaelingh.  Beknopt  gejight  op  wat  wijfe  de  Hollanders , 
nae  foo  deerlijk  afgejlooft  te  Jijn  ,  Jigh  teegen  de  maght  van  Spanjen 
wee  der  opgereght  hebben.  Vergelijkingh  tujjchen  de  grensplaetjen-, 
ftaet  des  Landt s  ,  krachten ,  en  feeden  der  Nederlanders  en  hunne 
vyanden. 

1584. 
De  Bondt- 

genooten 
van  Vranke 

rijk.  niet 
aenger.oome 

ftjndc ,  nee- 
men  andcr- 
mael  hunne 

totvlugbt 

tot  Eltfa- 
betb. 

Ondertuf- 

feben  vallen 
tnagbtigbe 

fleeden  af. 
Ontijdtgbe 

raedigbett 
van  die  van 

Antwerpen. 

Parmas 

nijverbcit 
om  Antwer- 

pen uyt  te 
hongberen. 

Sijnewcrkë. 

Acbteloof- 
beit  der  Ne- 
derlanders 
in  die  te 

fleuren. 
't  Kaflecl 

van  rlat- 
fance  wordt 
aen  rarma 

ircedcrge- 
geeven. 

<\  Ae  foo  geruymen  tijdt ,  en  die  voorwaer  van  foo 
gewightigh  een  belangh  was ,  in  Vrankrijk  gefpilt, 
nam  men  andermael  fijnen  toevlught  tot  Elifabeth, 
welke  felfs  dienthalven  jfigh  des  te  preutfèr  en  weer- 
barftigher  toonde ,  om  dat  men  haer  de  tweede  aen- 
fbght  j  en  aldaer  wierden  ook  de  handelinghen  eenes 
verbondts  foo  langh  fleepende  gehouden ,  tot  dat  aen- 
fienelijke  en  machtighe  fleeden,  by  gebrek  van  onder- 

ftant,  van  den  Vereenighden  Staet  fijn  afgevallen.  Tot  nogh  toe  quae- 
men  de  fcheepen  uyt  Hollandt  en  Zeelandt,  gelaeden  met  lijftoght,  wen 
de  wint  diende,  midden  door  de  waepenen  en  werken  der  Spanjaerden, 

de  Schelde  opvaeren,  in  fuik  een  meenighte  felfs,  dat  door  d'ontijdighe 
raedigheit  der  magiftraeten,  terwijl  fè  de  markt  van  alle  noodighe  be- 

hoeften verminderen  ,  al  't  kooren  ,  dat  voor  foo  langh  een  tijdt  men 
begeerde  hadt  konnen  verftrekken ,  weederom  gevoert  wierdt.  En  Par- 
ma  ,  die  in  maght  ongelijk  fwakker  was ,  dan  de  beleegerde ,  maekte 
geen  ftaet  de  fèeghe  te  krijghen  ,  als  door  hen  uyt  te  hongheren ,  met 

't  iluyten  van  deefèn  doortoght:  maer  de  geweldighe  breedte  der  riviere 
beneeden  de  ftadt,  alwaer  fè  nae  de  feegaeten  loopt,  en  de  hooghe  vloe- 

den, welke  den  Ocean  tot  hier  toe  aendrijft,  deeden  hem  duchten,  dat 

fijnen  arbeydt  te  vergeefs  moght  fijn.  Aengefien  'er  echter  geen  ander 
middel  fcheen  om  de  ftadt  te  beleegheren ,  neemt  hy  voor  figh  te  benij- 

veren, en  ook  yets  aen  't  geluk  te  laeten,  dat  hem  nimmer  beeter  dienft 
gedaen  heeft.  Want  terwijl  men  in  't  gevoelen  is,  dat  de  natuer  felfs 
't  werk  fcheen  onmoogelijk  te  achten ,  wierden  de  geleegenheeden  om 
het  te  vernietighen  by  de  J-ioiUnders  verwaerlooft:  dus  is  hetfeerlight 
gevallen,  om  dat  het  fèer  fwaer  geoordeau  «nerdt.  Ten  weeder  hjde 
van  den  oever  af,  tuflchen  Ordam  en  Kallo,  alwaer  de  rivier  naeuwfl 

was ,  heeft  men  haer ,  door  fwaere  paelen  in  de  grondt  geflaeghen ,  engher 
gemaekt :  het  midden  geflopt  met  fcheepen ,  welke  aen  ankers  vaft 
gehouden ,  en  met  kettinghen  faemen  geveetert  wierden  >  waer  oover 
daer  nae  een  vloer  van  deelen  gemaekt  is ,  nae  de  gedaente ,  en  tot 
gebruyk,  van  een  brugh.  Nogh  deede  hy  fterkten  en  blokhuyfen  op  de 
oevers  maeken  ,  en  tot  vcyligingh  des  werks  gewaepende  heuden  leg- 
ghenv  als  ook  op  de  rivier,  fbo  booven  als  beneeden,  langhs  de  brugh, 
vlotten  van  maften ,  beftreeken  met  uytfteekende  balken,  legghen,  om, 

indien 'er  tot  fteurnis  des  werks  yets  by  der  handt  genoomen  wierdt, 
fulx  door  dit  beletfèl  af  te  keeren.  Niemant  twijfelt ,  of  men  hadt, 

tecgen  dit  werk,  al  eer  't  voltrokken  was,  veele  dinghen,  die  gefchaepen 
fbuden  geftaen  hebben  wel  te  beflaeghen ,  konnen  uytvindcn ,  indien  de 
wakkerheit  der  Nederlanders  in  die  om  verre  te  worpen,  fbo  groot,  als 

's  vyandts  nijverheit  in  die  te  bouwen,  geweeft  waere:  maer  de  geheele 
winter  wierdt  aen  Parma  ten  beften  gegeeven :  wiens  geftaedighe  förgh 
daerenbooven  een  nieuwe  gunfl  van  Philips  aenprikkelde ,  hebbende 
hem  het  kaftcel  van  Plaifancc ,  daer  in  tot  nogh  toe  Spaenfche  befèttingh 

hadt  gcleeghen ,  weederom  gegeeven.  In  't  begin  van  de  Lente  viel  't 
gemakkelijker  figh  oover  't  voltrekken  van  föodaenigh  gebouw  te  ver- 

won- 
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wonderen,  als  het  te  vernielen;  naedemael  den  oever  weederfijts  foo    ifSf, 
dicht  met  werken  en  gefchut  beplant  ftont,  dat  het  naederen  was  ver- 
booden.    Jae  felfs  de  fcheepen ,  die  van  binnen  gevult  met  buflèkruyt  en 
fèrkfteenen,  met  dullen  donder  en  verbolghen  blixem  van  een  berften, 

en  meer  andere  dinghen,  te  laet  in  't  werk  geftelt,  hebben,  fbo  door  het 

ontijdigh  opfpringhen,  als  't  beteekenen,  daer  van  de  beleegerde,  hen 
die  tot  d'uytvoeringh  gelaft  waeren ,  verwittighden  ,  en  ook  ten  deele 
door  't  quaelijk  betrachten  der  gegeeven  orde,  hun  ooghwit  in  d'uytwer- 
kingh  niet  konnen  bereyken.     En  de  Schelde  dus  ooverfoldert  lijnde, 
viel  'er  niet  anders  te  doen ,   dan  oover  de  velden ,   die  de  rivier  hadt 
blank  geftelt,   lijftocht  in  te  brenghen,  welke  vaert  belet  wierdt  door 
den  Kouwefteinfchen  dijk ,   uytfteekende   booven    de    ondergevloeyde 
weyden  van  Brabandt,  dien  de  vyandt  ingenoomen  en   door  eenighe 

fterkten  in  fijn  ge  welt  gekreeghen  hadt ,  't  gheen  de  Nederlanders  te 
doen  ftont,  en  verfiiymt  hadden.     Deefèn  hebben  die  van  Antwerpen 

en  Zeelandt,  ten  dien  eynde  derwaerts  gefönden,  van  d'eene  en  d'andere 
fijde  gelijkerhant  aengevnllen  •    en  hadden  hem  nu  reets  ingenoomen, 
maer  wierden,  hoe  dapper  ie  figh  in  de  heevigheit  des  gevechts  queeten, 

dermaeten  door  's  vyandts  gefchut  van  verre  verflonden,  dat  fe  figh  ten 

laetften  genootfaekt  vonden  de  plaets  weederom  te  verheten.     Met  deefe  fttemidde- 

neederlaegh  hebben  die  van  Antwerpen  ook  hunne  laetfte  hoop  verloo-  jj*  m  ™x~ 
ren:  en  die  ftadt,  gefet  op  't  koopmanfchappen  ,  fiendc  eyndelijk  alle  tpe\Zn  fe~ 
wegh  van  byftant  afgefneeden ,  de  benaeutheeden ,  die  hen  door  foober-  vergeefs 

heit  van  lijftocht  booven  't  hooft  hinghen,  niet  willen  uytftaen,  als  niet  verfogbt 
langh  te  vooren  een  gelijke  noodtdwangh  ,   en  't  druyflchen  eenigher  fijnde,gee- 
roervinken,de  fteeden  Brunei  en  Mechelen  perften  figh  aen  Parma  oover  venfe  fi&b* 

tegeeven:  welker  voorwaerden  veel  harder  vielen ,  aengefien  fy,  me't"aeBTUff 

verbreeken  hunner  voorreghten ,   de  maete  der  dienftbaerheit  van  den  j      oov~r 
Koningh  moeften  verwachten.     Derhalven  heeft  Antwerpen  den  tijdt,  aen'pama, 
die  haer  voor  't  praemen  des  uy terften  noots  nogh  ooverigh  was ,  befteet 
in  't  afkoopen  van  's  ooverwinnaers  goedertierenheit,  die  felfs  ook  jach- 
tigh  om  de  gloory  fijner  fèeghe  te  genieten,  en  om  andere  fteeden,  door 

dit  voorbeeldt ,   tot  oovergaeve  aen  te  fpooren ,    't  meerendeel  heeft 
ingewillight ,   behalven  dat  die  figh  van  den  Roomfchen  Godtsdienft 

hadden  argeföndert,  gehouden  wierden,  nae  't  verloopen  van  vier  jaeren, 
gegunt  tot  reddingh  hunner  goederen,  te  vertrekken.     Op  deefè  fèlfde 
brugh  ,  een  werk  gedenkweerdigh  onder  allen  naekoomelinghen  ,  heeft    hj  wordt 

Parma,  't  eerbewijs  fijner  fèeghe,  't  Gulde  Vlies ,  hem  door  den  Koningh  van  den  Ko- 
gefönden,  omgehanghen.     Korts  daer  aen  heeft  hy  't  kafteel,  daer  \nmgh  met 
fteedewaerts  van  te  vooren,  uyt  yver  tot  de  vryheit,  afgeworpen  was,  "et  Gtli(*e 

tot  ftijvingh  fijner  heerfchappy ,  weeder  opgemaekt.    Groot  was  de  acht-  ,,'w/" 
baerheit,  geweldigh  de  krachten,   die  fbo  beroemde  ftadt  den  Spanjaert '       , ' 
toegebraght  heeft;  echter  niet  van  fbo  groot  een  naedruk,  dat  fè,  als  de  ya/£i 

meefte  toen  oordeelden,  al  't  ooverighe  met  figh  fleepen  fbude:  't  gheen  weederop. 
door  d'uytkoomft  fbo  inteegendeel  gebleekenis,  dat  die  van  Hollandt,     Die  van 
onaengefien  fwaere  koften  en  uytneemende  moeyte,aengewent  tot  ontfèt  Hollandt 

dier  ftadt,  figh  echter 't  lafterlijk  vermoeden  van  gefchonde  trouw  des  fijn  by 

bondtgenootfchaps,  niet  onttrekken  konden,  als  of  fè  gepooght  hadden  d'Antwer- 
anderer  onheylen  t'hunnen  eyghen  baete  te  bekeeren.  Maer  inteegendeel  pnaersvet 

hebben   fe   Aldegonde  (want  die  was  de   fteêvooghdy  aenbevoolen  Jg'  ™n 
geweeft)  des  bitteren  ondank  geweeten.  die,  nae  dat  hy  was  in  Zeelandt  buJcraet 
aengekoomen,   en  de  vinnighfte  heevigheeden  fijner    befchuldighers,  jenietge- 
beneevensgijfelingh,  doorgeftaen  hadt,  voortaen  in  eere  wierdt  gehou-  mem te 

N  ij  den,  hebben. ver- 
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15-85".    den,  fönder  noghtans  oyt  meer  in  regeeringh  gebruykt  te  worden,  en 
dienthalven  fijn  vernuft ,   bet  op  vreede ,   dan  op  oorlogh,  afgereght, 

aen  't  betrachten  van  befondere  oeffeninghen ,    en  de  geruftheit  fijner 
Hoohenloo  ftudien ,  in  den  ouderdom  befteet  heeft.     Door  't  ooverilelpen  van  foo 

geluk&gb    veel  onheylen  is  ook  de  dapperheit  des  krijgs volles  afgemat ,  dat ,  terwijl  'er 
bnwen        no^  j^op  waS)  om  den  vyandt  van  Antwerpen  te  konnen  aftrekken, 

lofüi'7-'*  ge'e^c  door  ̂ en  Graef  van  Hoohenloo,  gelukkigh  binnen  's  Hartogen- 
raekuijnde,  bofch  geraekt  was ,  dan  genootfaekt  die  van  ftonden  aen  te  verlaeten , 
wordt  ge-    foo  door  vrees  als  onvoorfightigheit ,  terwijl  het,  fönder  verder  nae  de 

dwonghen    poort  te  fien,  of  op  vyandt  genoegh  verdacht  te  fijn,   aen 't  roo  ven  valt. 
die  van       Macr  de  Roomsgefinde  hebben  Nijmeghen,  een  ftadt  in  Gelderlandt, 
flonden  aen  met  neI:  ffeedeken  Duyfborgh,  geftijft  door  de  feeghe  hunner  party,  den 
te  verlae-    ooverwinnaer  toegebraght.     En  rondtom  in  dit  geweft  wierden  de  Staet- 

fchen,  lbo  door  reukeloof  heit  der  ooverften,  als  vadligheit  der  gemeene 

Kijmeghen  icnecntenj  doorgaens  geflaegheii.     d'Algemeene  verfleegenis  boovendien 
borvb worde  verlwaerde  door  de  meenighte  der  elendighe  ballinghen,  die,  geweeken 
éten  den      uvt  Brabandt  en  Vlaendre,  Godtsdienftshalven ,  of  om  datlè  figh  op 
spanjaert    de  bedonghe  voorwaerden  niet  darden  betrouwen ,  ter  oorfaek  des  onbil- 
oovergegee-  lijken  uytleghs,  en  eyndelijk  uyt  gebrek  van  koopmanfehap,  figh  door 
«"•  Hollandt  en  de  naebuerighe  eylanden  verfpreyden,  en  der  felver  ïreeden 

De  Bra-  en  krachten,  door  den  oorlogh  uytgeput ,  foo  geweldigh  hebben  doen 
bandrjeheen  toeneemen,  dat  men  figh,  niet  langh  daer  nae,  een  gewenfter  ftaet  en 

rjjyj**    feeghe  moght  belooven.     HierentufTchen  waeren  de  gemoederen  naeulijx 

verkiefen     langher  maghtigh  't  afwachten  des  Engelfchen  verbondts  te  draeghen. HoUaTdnot  WY  hebben  verhaelt,  dat  de  hooghe  Ooverheit  Elifabeth  was  aengeboo- 
hun  ver-     den.     Maer  die  voorfightighe  vrou we ,  afkeerigh  van  den  haet,  haer  te 
blijfplaets.    duchten  uyt  den  lader  als  hadt  fe  de  heerfchappy  onderkroopen  ,  heeft 

merentuf-  die  geweyghert  •,    nogh  haere  achtbaerheit  en  ftaet ,    door  foo   nauwe 
febenpet    bondtgenootfehap  ,   in  de  hacchelijkheit  dier  faeken  willen  inwikkelen. 
Eltjabetbde  Raedtfaemer  dacht  haer  geheyme  fterkten  haerer  moogenheit  in  Neder- 
hoogbe  uo-  iandt  te  hebben  :  en  aldaer  door  maetelijke  krachten  ,   en  weederom 
verbeit  der  ̂ oor  )(.  afj(ên<ien  van  volk,  om  op  de  kuften  van  Amerika  te  roo  ven, 
an  en  aj.  ̂ en  gpanjaert  af  te  matten ,  tot  dat  hy ,  de  gemoederen  tot  vreede 

geneyght  lijnde,  die  verdachte  heyrleeghers  quam  op  t'ontbieden.     Der- 
halven heeft  Ie  byftant  toegefèght,  en  dooreen  verdaedigfehrift  betuyght 

de  wettelijkheit  desfelven,  verhaelende  daer  in,  de  gewoonte  der  Vorjien 

J  J  J  'vanonder  drukt  e  'volken  tehulptekoomen,  d'oude  verbinteni/fender  Engel- 
>      '  fche  en  Nederlanders ,  opgereght  tot  onder Unghe  vriendtfehap ,  met  een 

heevigh  uytvaeren  teegen  de  fchelmfche  aenflaegen  derSpanjaerden.  Koor- 
wendende  ook  boovendien  den  Godtsdienft-,  welkers  handt haevingh  haer 
immer  ,  fönder  eenighe  begeer  lij  kheit  tot  eens  anders  goederen,  hadt  ter 
harten  gegaen,  proeven  de  faeken  in  Vrankrijk  en  Sc  hot  landt.     De  pun- 

ten des  verbondts  op 't  papier  gebraght  lijnde,  quaemen  meerendeels  uyt 

vijf duy  Cent  °P  ̂ en  &n  van  't  eerfte  verdragh,  en  dat  de  Koninghin  in  Neder  landt knechten  en  onderhouden  foude  vijf  duy f  ent  knechten  ■>  en  duyfent  ruyters:  dat  haer  en 
duyfent       Algemeinen  Stadthouder ,   te  feilen  oover  haer  krijgsvolk  ,   beneevens 
ruyters.       nogh  twee  Enge If the  daerenbooven,  in  den  Faedt  van  Staete  foude plaets 

punten  des  hebben ,  en  foo  oover  d'afremeene  Staets-  als  krijgs-faeken  geroepen  wor- 
Verdragbs.   den  :    dat  de  Koninghin  een  vloot  uytruftende ,   de  Staeten  gelijk  getal 

■  ,  fcheepen  daer  fouden  byvoeghen.     Tot  verfèekeringh  van  de  betaelingh 

vltfontbe  '  ̂er  onkoften ,  haer  te  doen  ten eynde der oorloghe,  wierden  in  handen  der 
en  K..mme-  Engelfche  befettclinghen  geleevert  de  verpande  feefteeden,  den  Briel  en 

kens  worden  Vliilinghe,  fönder  dat  hen  vryftont  in  't  ftuk  der  burgerlijke  regeeringh 

yets 
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yets  te  veranderen,  met  het  flot  Rammekens,  in  Walenere,  niet  buyten     ifS?. 
vrees  voor  het  toekoomende,  die  hen  de  teegenwoordighe  noodtfaeke-  iïEngelfche 
lijkheit  hadt  doen  ter  fijde  ftellen.     Tot  Opperkrijgshooft  der  Engelfche  befettelin- 
hulptroepen  was  gekooren  Robbert  Dudley ,  Graef  van  Lycefter,  eeng^ntepan- 
uytmuntendt  veynlèr  van  deughden  j  die  de  gehaete  en  ongelukkighe  degegeeve. 
opgeblaelènheit    des    Dudleylèhen   geflachts   onder  geen    onbevallighe      Lycefter 
beleeftheit  wift  te  vermommen.     Den  oorlpronk  fijner  opkoomft  (want  akme*n 

de  doorluchtheit  fijns  geflachts  was  gereekent  onder  fijne  teegenfpoeden)  ,over' e . 
heeft  haeren  aenvangh  in  den  kerker  gen  oomen  *  waer  in  hy  Elifabeth ,  rc/)(,j,J! 
door  arghwaen  haerer  fufter  neeven  hem  opgeflooten  fijnde,  meer  dan  troepen. 
den  teegenwoordighen  ftaet  der  faekenmeedebraghtjhadt  weetente  belie-  sijne  feeden 
ven  ,   invoeghe  dat  hy  door  eerbiedighe  gedienftigheeden ,    en  dat  hy  en  opkoomft. 
deelgenoot  was  haeres  ongevals,  haere  fbete  hartstoghten  (waer  toe  fy 
haer,  als  een  vrouw  verrukken  liet ,  echter  niet  lbo  feer,  dat  ie  haere 

mannelijke  Ibrghen  ter  fijden  ftelde)  gewonnen  hebbende,  haer  hert  der- 
maeten  door  een  welgefleepe  ooverboodigheit  heeft  weeten  te  bekruypen > 
dat,  nae  yders  gevoelen,  fy  nu  tot  de  Kroon  gekoomen  fijnde,  wierdt 

geoordeelt,  hem  ten  huwelijk  verkooren  te  hebben ;  't  welk,  fchoon 't, 
uyt  vrees  voor  fijne  naeyveraers,  is  achter  gebleeven,  is  hy  echter  tot 

de  hooghfte  weerdigheeden  in  het  rijk  verheeven,  en,  hoe  feer 'er  d'af- 
gunft  teegen  worftelde,  in  't  midden  van  maghtighe  vyanden,  ten  eynde    1 5-86. 
toe  ongekreukt  gedraeghen.     Sijn  aenkoomft  in  Hollandt  wierdt  bejee-     Ey  wordt 

gent  met  onuytlpreekelijke  geneegenheit  der  gemeenten  t'hemwaerts  en  'm  Hollandt 
vleyery  der  Grooten.     Want  om  dat  fijn  weelèn,  fijn  gelaet  en  reedenen  ontfanghen 

een  beval  lighe  majefteyt  inhadden,  wierdt  hy  allefin ts  aengefien,  als  een  metuytftee- 
die  quam  om  den  vervallen  Staet  der  Landen  te  herftellen :  hem  ontbrak  ̂       &~ 
ook  geen  mildaedigheit  omtrent  luiden  van  letteren  en  vermaert  in  roem  ^^L^. 
van  waepenen:  en  men  haefte  figh  lbo  leer,  dat  een  uytlander,  een  man  teenvleyery 
die  onder  den  fijnen  geenfints  onbefprooken  was  van  lèeden  (want,  nae  deiGrooien* 
de  doodt  des  Graeven  van  Eflex,  wierdt  he-i  naegegeeven,  dat  hy  lèlfs 

dat  huys  geruymt  hadt,  om  'er  voor  figh  een  huwelijk  in  te  vinden)  voor 
aleer  hy  eenighe  proefitukken  fijns  aerts  hadt  laeten  blijken ,  de  Opper- 
vooghdy  der  Landen ,  in  der  iforme,  gelijk  die,  ten  tijde  van  Keylèr 
Karel,  was  bedient  geweeft ,  beneevens  het  opperfte  en  volkoome  ge- 

biedt, lbo  te  waeter  als  te  lande,  en  het  beleit  dergeldtmiddelen,  wierdt     sün groot 
aenbevoolen.     Den  Raedt  is  hem  op  die  voet  toegevoeght)  dat  hy  de    rA  h  m 
periöoncn,  die  neevens  hem  te  fitten  hadden,  uyt  een  genoemt  getal,  den  Raedt* 

felfs  kielen  lbude,  en  hy  alleen  eenighermaete  de  ftemmen  van  alle  d'an- 
dere  opweeghen.     Aengenaem  infonderheit  was  fijn  gebeerte  van  Godts- 

vrucht ,   die  't  begin  haerer  heerfchappy  nam  van  den  Godtsdienft  en 
't  beraemen  op  kerkelijke  faeken:  en  den  verfchen  haet  teegen  den  Har- 
togh  van  Anjou ,  die  een  geheel  andere  wegh  hadt  ingellaeghen,  was 

hem  belbnder  gunlligh.     Men  vondt'er  lèlfs  die  hem  booven  Oranje 
fielden,  hoopende  dat  ooghluykingh  des  te  minder  plaets  lbude  grijpen  * 

als  't  hem,  onderfteunt  door  eyghen  vermooghen ,  en  de  vriendtlchap 
eener  uytfteekende  Vorltinne,  gemakkelijker  vallen  lbude,  reght  door- 

gaende ,  op  niemant  te  pafien.     Maer  oovermaetigh  was  de  eere  en  acht-     "  oover- 
baerheit,  daer  toe  hem,  eenighe  uyt  ftaetlücht,  andere,  die  eenvoudi-  ̂ *f 
gher  waeren,  enkelijk  om  de  Koninghinne  te  behaeghen,  opbeurden-,  hm  ̂     ~* 

't  gheen  echter  vry  inteegendeel  is  uytgevallen,  foo  dat  lè  figh  ontfchuldi-  mifbaeght ghen  moeften  voor  haer,  welke  heeft  willen  ichijnen  beducht  te  fijn,  dat  de  Konin- 
men  de  hooghe  Ooverheit,  die  fy  hadt  afgeflaeghen ,  door  den  perlbon  ghïn. 
van  Lycefter  pooghde  in  te  voeren  -,  ten  fy  miflehien  haer,  wien  fijnen 

N  iij  aert 
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1^86.     aert  niet  onbekent  was,  arghwaen,  die  nogh  verder  fagh,  inden  boe- 

fèm  ftak.     Niet  langh  duerden  't ,  of  de  Graef  fagh  figh  omheint  van 
vleyers,  een  verderffelijke  plaegh,  die  alle  moogenheeden  beloopt,  door 
welkers  oorblaelèn  ,    waenende  de  wegh  ter  heerfchappy  gebaent ,   hy 

hy  d'mgbt  geaeft  {volghens  den  gemeenen  aert  der  menfchen)  wanneer  de  Staeten 
merdihoo-  nu  {^ntn  naem  in  plechtighen  eedt,  en  andere  hooghheeden  van  Staet 
gbe  ieer-     begonden  te  gebruyken ,  de  weldaet  hem  beweefèn  't  hunner  eyghen  nae- 
ooreule      deel  aengewent  heeft:  en,  als  waer  hy  tot  beheeringh  van  een  ooverheert 
NederUn-   Landtfchap  gefbnden,  pleeght  hy  heymelijk  raedt,  allermeeft  met  Engel- 
ders.  fchen,  op  wat  wijfe  hy  fijne  heerfchappy  ibude  veften.     Voorwaer  den 

Groot  or,-  aert  en  tèeden  deefèr  volken  verfchillen  dapper  van  den  anderen.    Want 

derfcheyt     d'Engelfche,  gelijk  fe  (tip,  en  met  alle  föort  van  ootmoet,  dienen,  foo 
van  aert      ook  tot  flaet  en  weerdigheit  verheeven  fijnde,  wordt  hunne  opgeblaefè 
ttijjcbeii       laetdunkenheit  fbo  groot  als  hunne  voorighe  deemoedigheit :    den  aert 

d'Engelfche  der  Nederlanders ,  is  te  gehoorfaemen  en  te  gebieden  met  gemaetightheit, 
en  Neder-    en  geen  yüjjc  js>er  cjat  ̂ ne  Ooverheeden  getrouwer  liefde  draeght,  of  op 

defèlfde,  wen  fè  figh  van  hun  veracht  fien,  onverfbenelijker  vergrimt. 

Al  't  welk  Lycefter  geenfints  ooverweegende ,   en  daer  by  onbewuft, 
dat  die  hem  dit  bewint  en  deefe  weerdigheit  gegeeven  hadden,  de  maght 

om  die,  wen  't  hen  oorbaer  dacht,  te  weederroepen  bleef  {fbo  flerk  een 
vertrouwen  ftelde  hy  in  't  Engelfch  krijgsvolk  en  fijne  teegenwoordighe 
hoogheit)  fijne  halfrerngheit  begonnen  heeft  den  loflèn  toom  te  geeven: 
en  dat  des  te  gevaerlijker,  om  dat  nogh  hy  fèlfs  de  diepfte  geheymen 
van  Staet  der  Nederlandtfche  faeken  doorkeeken  hadt,  nogh  die  daer  in 
beeter  bedreeven  waeren  gehoor  gaf.     Onder  fijnen  aenhangh  voeghden 
figh  ook  eenighe  Nederlanders,  maer  fulke,  welker  middelen  en  gelee- 

genheit,  't  fy  door  oorlogh  of  door  eyghen  ooverdaedt,  te  gronde  ge- 
raekt  fijnde,  figh  pijnden  d'armoede,  als  het  ondraeghlijkft  aller  onheylen, 
door  dienftbaerheit ,  hoedaenigh  die  dan  waere ,  t'ontvlieden ;  andere, 
welker  vaederlandt  de  vyaitdt  hadt  vermeeftert,  gewoon  in  aenfien  en 
in  achtbaerheit  te  leeven,  en  konnende  geen  vergeeten  leeven  leyden, 

faeghen  gheenen  anderen  trap  om  groot  te  worden :  d'andere  fnakten  nae 
veranderingh  en  nieuwigheeden  ,   om  haer  fèlfs  wil :    onder  welke  figh 

daer  nae,  gelijk 't  in  alle  beroerten  toegaet,  menghden  trouwloofè  ver- 
raeders,  die  voor  den  vyandt,  wen  't  hem  geleeghen  quam  ,  te  koop 
waeren.     Dufdaenigh  was  de  ftoet,  die  den  Oppervooght  der  Nederlan- 

den fleets  verfelde,  die  eerft  van  ter  fïjdcn  vuylen  achterklap  teegen  den 

Lch\T\e'  Staeten  uytfloegh:  daer  nae,  krijgende  't  befit  fijner  ooren,  het  gantfche 

vbcn  Heven  ücnaem  van  ̂ en  ̂ taet '  om  ̂ e  Schuit  van  't  een  of  't  ander  lit ,  in  't 
de  staaen.  oopenbaer  begon  te  lafleren ,  als  of 'er  voor  den  vyandt  niets  verhoolen 

bleef,  niets,  of  hy  konde  het  onder  fuik  een  breeden  meenighte,  die  op 

nkkcle"5  eYgnen  voordeel  lijdigh  gefet  was,  achterhaelen.     Dit  felfde  gefêlfchap 
km  tot  bet  ̂^en^c  figh  van  't  exempel  des  Prinfen  van  Oranje ,  om  hem  op  den 
fpoeyen  ter    wcgh  ter  Opperheerfchappy  onverfettelijk  te  doen  voortflaen :  fachtelijk 

opperluer-  liet  hy,  die  lichtelijk  alles  geloofde,  dit  aen  figh  leunen,  als  een  wien  't 
febappy.      oordeel  door  te  langhe  voorfpoet  was  bedorven,  en  niet  maghtigh  ge- 

omdege-  nocghfaem  t'onderfcheyden,  hoe  men  door  heel  andere  konften  vrouwen 
meenten      gunlt,  en  in  een  vrye  Staet  aen  de  Opperheerfchappy  koomt  te  gerae- 
gaende  te    ̂ cn      Maer  om  de  borgeryen ,    die  doorgaens  uyt  haer  felven  teegen 
mac ken  be-  nacre  Ooverheeden  ,    onder  welkers   beftieringh  hen  eenighe  rampen 
nut  bet  ver-  °°verkoomen,  genoegh  verbittert  fijn,  te  meer  teegen  den  Staeten  aen 

deedigben    te  lficfèn ,    gebruykte  hy  tot  glimp  fijner  iörghen  't  verdaedighen  der 
der  geldt-    gemeene  geldtmiddelen ,  een  faek  die  den  gemeenten  naefl  aen  't  hart middelen.  raekt, 
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raekt ,  en  't  redden  van  't  verloop  der  felver;  daer  noghtans  met  waerheit    1 586. 

kan  gefêght  worden ,  dat  Lycefter  in  't  beleidt  der  felver  eeven  föo  wey- 
nigh   voorfightigheit ,   als  fijne   bewintsluyden  getrouwigheit ,   gehadt 

hebben.    Geweldigh  mifnoeghen  gaf  aen  veelen  van  eerften  af  't  maeken   voor'tbe- 
eenes  plakkaets,  waer  in  hy  niet  alleen  allen  handel  met  den  Spanjaert  Paele"  van 
en  den  Nederlanden  hem  onderworpen,  die  tot  nogh  toe  niet  dan  om  f  ty  *f ' 
feekere  geleegenheeden  van  tijden  toegelaeten  wierdt,  plat  affneet-,  maer  Mjfnoeeht 
daerenbooven  fèlfs  verboodt  eenighe  koopmanfehappen  naeVrankrijk,of /„  Veeleny 

de  fèefteeden  in  Duytflandt,  oover  te  voeren,  om  't  welk  met  reeden  te  en  doet  den 
bekleeden  hy  voorwende ,    dat  men  door  gebrek  van  eetwaeren  den  staet  bijjlere 

vyandt  op  de  knye  kon  helpen ,  by  aldien  hy  nogh  uyt  Engelandt ,  nogh  fd>*edet 
uyt  Nederlandt ,    met   inbrenghen  van  eenighen  toevoer,  onderfteunt 

wierdt:  fonder  eens  te  denken,  dat 'er  veele  waeren  fijn,  die  de  vyandt 
felfs  niet  noodigh,  en  Hollandt  oovervloedigh  heeft.    De  wijfie  oordeel- 

den, dat  hy  in  dit  ftuk  de  gierigheit  fijner  vleyers  was  te  wil  geweeft* 
die  figh  al  te  vooren  geéygent  hadden ,  dat  men  uyt  hunne  handen  de 
vryheit  tot  uytvoeren  foude  koomen  koopen-,  en  foo  daer  uyt,  als  uyt 
het  aenbrenghen  en  ftraffen  der  lorrendraeyers  groote  winft  beloofden  > 
en  de  waerheit  van  dit  vermoeden  wierdt  beveftight,  wanneer  Reingout, 
dieeertijts  onder  Al  va,  en  vervolghens  onder  Requefèns,  bewintsman 

der  geldtmiddelen  geweeft  fijnde,  daer  nae  oover  bedrogh  gepleeght  in  't 
handelen  der  gemeene  penninghen  was  aengeklaeght,  en  nu  geraekt  in 
de  blaekenfte  gunft  des  Graeven  van  Lycefter,  gemachtight  wierdt,  om, 

uyt  kraght  van  een  plakkaet ,   de  fchrijf-  reeken-boeken  en  brieven  der 

koopluiden  fonderlöeken,  teegen  d'ouwde  voorreghten,  die 't  grootfte 
deel  der  vryheit  ffellen,  fbrghe  te  draeghen,  dat  yders  befönderen  handel 
en  huysfaeken  van  verfpieders  moghten  bevrijt  fijn.     Derhalven,  naede- 

mael  andere  volken ,  die  met  den  oorlogh  niet  te  doen  hadden ,  't  bevae^ 
ren  van  den  Ocean,  nogh  't  handelen  met  de  vyanden  niet  kon  belet 
worden ,  fijnde  niemant  dan  dien  van  Hollandt  onttrokken  die  wuift* 
waer  op  alleen  hunne  faeken  tot  nogh  toe  waeren  ftaende  gebleeven, 
vertrokken  meenighte    van   koopluiden   uyt  hunne  geboorte   fteeden 

tot  den  naebueren.     Want  d'Engclfchen  aengaende  viel  't  veel  lighter 
fchaede  in  hunnen  handel  te  lijden,  als  een  volk  dat  meer  vermaek  in  't 
rooven  neemt,  en  toen,  onder  den  koftelijken  dekmantel  van  oorlogh  in 
fee  fijnde,  op  de  Spaenfche  eylanden  en  fcheepen  roofden.     En  onder- 
tufïchen  fpaeiJ^  uien  fèlfs  den  NrdciLuidcrs  niet,  wanneer 'er  by  geval 
eenighe ,    door  ooghluykingh  der  Opfienders  in  fèe  gefteeken  fijnde, 

pooghden ,  door  de  hoofden  ,  nae  't  Weften  te  fèylen  :   waerom  men 
naederhandt  die  vont  gebruykte  van  achter  Engelandt  om  te  vaeren,  om 

in  die  woefte  en  naeulijx  gebruykte  fèe  de  laeghen  der  fèeroovers  t'ont- 
fhappen.      Op   dit  verbodt   van  uytvoeren   volghde  weederom  groot 

gebrek  aen  waeren,  die  men  was  gewoon  buyten  's  Landts  van  daen  te  WAtrtetQtn 
haelen :  jae  fbo  verre ,  dat  de  Staeten  hier  teegen  geen  ander  middel  de  staeten 

wiflen  uyt  te  vinden,  dan  by  oopenbaer  plakkaet  al  'tkooren  te  doen  een  middel 
inhouden:  door  welk  plakkaet  fy  fèlfs,  die  van  deefè  tot  nogh  toe  onbe-  vinden. 

kende  noodtdruft  d'oorfaek  waeren,  en  quaetwillighe  uytlegghers,  laffer- 
den,  dat  men  gefint  was  Engelandt  uyt  te  hongheren.     Met  het  voor-  onvoorftgb- 
gaende  quam  00 vereen  een  ander,  waer  by  Lycefter  's  vyandts  landen,  *£  *7  60^- 
die  brandtfehattingh  betaelden , ter  verwoeftingh  en  afbrandingh  doemde,  >/^J^ 
te  wreet,  behalven  de  vrees  voor  weerwraek,  teegen  den  geenen,  welke  i^&mtet 
door  gewelt  of  lift  van  't  lichaem  hunnes  vaederlandts  afgefcheurt  fijnde,  verwoe- 
men  hoopte  dat  figh   r/eenighen  daeghe  met  het  felve  weder  foudeny%b, 

ver- 
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1 5$6-     vereenighen.     Ook  raekte  't  krijgsvolk  gaende,  om  dat  oover  de  vende- 
len en  regementen    van    anderen   landtaerdt  Engelfche  tot  Ooverften 

Hoohenloo  geftelt  wierden :  en  de  Graef  van  Hoohenloo ,  die  te  vooren  de  weyghe- 

mï tonder-  r^ne  ̂ adt  gedronghen  den  eedt  aen  Lycefter  te  doen,  aengefoght  fijnde, 
mengben      ̂   ̂   ,f  ondermenghen  der  krijgsranghen  wilde  weeren,  en  't  beloonen 

raloben'     ̂ er  dapperheit  in  waepenen  voorftaen,  heeft  de  faek  op  figh  genoomen: 
door  Ly-     en  den  haet  dier  landtaerdt  nogh  hunnes  Ooverften  hem  konnende  ver- 
ceftermet     vaeren,  nogh  hunne  beloften  omfetten,  heeft  hy  des  te  oopentlijker  de 
dulden.       belanghen  der  Grooten  verdaedight ,  als  die ,  foo  door  eedelmoedighe 

eenvoudigheit ,  niet  maghtigh  was  te  veinfen,  als  door  dronkenfehap 

niet  konde  figh  bedekt  houden,     't  Opborlen  deefèr  oneenigheit  wierdt 
in  haere  geboorte  eenighermaeten  gefmoort  door  de  forghe  des  weeder- 
opwakkerenden  oorloghs.    Want  Parma  ,  hebbende  de  winter  doorge- 

braght  met  eenighe  fchermutfelinghen ,   en  't  afneemen  van  kafteelen , 
aen  d'eene  en  d'andere  fijde,  om  den  Rhijn,  was,  op  de  tijdingh  des 
Engelfchen  verbon  dts,  door  de  Koningh  met  volk  en  geldt  verfterkt 

geworden,  om  't  gheen'er  in  Brabandt  nogh  ooverigh  was  te  voltrekken j 
Pam*  be~  dies  hy  de  ftadt  Graeve ,   geleeghen   op  de  linkerfijde  van  de  Maes, 

leeghert       beleegherde ,  hebbende  de  rivier  ,  foo  booven  als  beneeden ,  geflooten  j 
Grieve.      ̂   gneen  nVj  wjj[  >t  nem  f00  dikmaels  in 't  beletten  des  tocvoers  wel  gelukt 
Hoohenloo  was,  weeder  befoght.     Maer  Hoohenloo,  gefonden  door  Lycefter  met 

derwaens    eenigh  aental  uytgeleefè  krijgsvolk,  viel  op  's  vyandts  befchanfingh  aen, 
gefonden      kreegh  d'ooverhandt  en  brak 'er  door,  waer  op  hy,  krijghende  't  aenwaf- 
i^"^/'ff^f  ièn  der  rivier  in  de  Lente  te  baet,  de  fteedelinghen  van  vrees  voor  hon- 

*.%'    gher  en  meer  andere  behoeften  heeft  verloft.     Parma  des  onaengefien 
fclunSmoh   volharde  in  figh  met  een  grooter  heyr  tot  ftorm  en  't  uyterfte  geweldt  te 
heen.  verveerdighen  :   welk  dreygendt  gevaer  den  Heer  van  Heemert ,  een 

De  ftadt  Nederlandts  eedelman  (dien  Hoohenloo  tot  Steêvooght  gelaeten  hadt) 
echter  wanneer  nu  t/ontfet  in  aentoght  was,  door  al  te  voorbaerigh  eene  oover- 

wordt  vm  gaeve ,  is  voorgekoomen ;  fijnde ,  als  men  gelooft ,  door  't  fmeeken 
den  stee-  fijner  boele  week  in  den  boefem  gemaekt;  welke  fchendighe  mifdaet  hem 
rooght  Hee-  Lycefter  met  den  hals  heeft  doen  betaelen.  Die  dit  doen  ten  beften 
men  oover-  juyd den  noemden  't  een  exempel  van  krijgstucht ,  andere  eenen  haet 

ld'  teegen  den  landtaerdt,  om  dat  Roelandt  Jork,  voor  deefen  behecht  in 
n  y  (jen  jor  f  handel  van  Imbijfe,  en  meer  andere  Engeliche,  op  welke  men 

halfl  %k  eeven  foo  weynigh  vertrouwen  moght,  of  welker  vaddiglieit  yder 
bekent  was,  niet  alleen  leekei  wacren,  maci  in  alles  dtn  gereetiten  toe- 

Daeruer.  gangn  tot  nemJ  en  net  grootfte  gefagh  hadden.     Naer  Graeve  volghde 

volght        Venloo,  een  ftadt  in  Oover-Geldre,  geleegen  aen  de  reghterfijde  van 
Venloo.        den  oever,  verraedende  de  burgery  de  ruftighe  dapperheit  der  beiette- 

linghen.     d'Uytgelbndene   partyen  liepen  onderwijlen  door  's  vyandts 
3i^«r«r5  landeryen  plunderen  en  roovenj  en  Maurits  deede  d'eerfte  proef  fijner 

neemt  Axel  dapperheit  met  het  vermeefteren  van  Axel,  't  welk  hy  uyt  Ter  Neufè 
(een  fchans,  die  de  Vereenighde  Staeten  op  de  kuft  van  Vlaendre  in  had- 

den) getrokken ,  by  naght  met  klimmen  verrafchte.     Maer  den  Keul- 
fchen  krijgh,   waer  van  te  vooren  verhael  gedaen  is,  verhefte  figh  bet 
door  de  koenheit  der  Ooverften  ,    dan  door  de  krachten  van  partyen. 

schenk  in  Want  Marten  Schenk  ,   hebbende  Parma  verlaeten  ,   was  tot  Truchfes 

dienjtvan    OOVergegaen,  maekte  figh  doorgaens  meefter  eenigher  befëttinghen,  en 

fi"!    ver-  verwoefte  te  vuer  en  tefweerdt,  al  't  gheen  onder  't  gebiedt  des  Aertsbil- 
Iterkt'        ichops  ftont :   daer  nae  heeft  hy  door  laft  van  Lycefter  verfterkt  een 
's  Grueven-  eylandt-,  't  welk  voor  aen  op  de  fcheydingh  van  den  Rhijn,  ter  linker- 
weerdt.       fijde  van  de  Betuwe,  leggende ,  's  Graevenweert  genoemt  wordt ,  en 

heedens- 
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heedensdaeghs  het  grootfte  bolwerk  van  dat  gebiedt  is.     Dan  de  Graef    1J86. 
van  Nieuwenaer,  hooft  der  fel  ver  party,  hadt  Nuys,  een  fteedtje  ver-     Nieme- 
maert  om  fijne   oudtheit,    door  verraflingh  ingenoomen  •    werwaerts  naer  neemt 
Parma  heen  getrokken  is,  op  verföek  van  Ernft  van  Beyere,  en  uyt  flight  N«/"«> 
om  de  glory  der  gelukkighfte  krijgshelden  te  betwiften.     Want  Karel     Dat  figh 

van  Bourgonje,  wien  de  fortuyn  voor  deefen  op 't  hooghft  begunftight  k$rtidAer 
hadt,  wierdt  voor  die  plaets  af,  en  van  haer  fèedert  den  rugh  geweeien.  nae>mt 
Dogh  hem  gelukte  de  beftormingh,  en  de  fèeghe  was  oovermoedigh :  ̂re  Ledt- 
als  die  fijn  intreede  binnen  de  ftadt  deede,  terwijl  fe  in  luchten  brandt  jens>  wee. 
ftont ;   korts  daer  aen ,   hebbende  Alpen  ,  Krakow  en  Meurs  by  ver-  derom  aen 
dragh  ingekreeghen ,  is  hy  voor  Rhijnberk,  dat  buyten  fijn  hoop  door  Farma 

Schenk  verdaedight  wierdt ,    blijven  hanghen  :  en  wordt 'er  eyndelijk  oovergeeft. 
afgerukt  door  Lycefter,  die,  nae  't  inneem  en  van  Doef  burgh  ,  voor         _.• 
Zutphen  quam.     Maer  deefen   heeft  de  vyandt,  terwijl  hy  't  vaddigh  jff/ 
acht  de  toeganghen  ter  ftadt  te  fluyten,  en  fijn  leegher  te  bewallen,  nae  tmnt  fijn. 
't  inbrenghen  van  eenighen  lijftocht  weederkeerende,  geleegenheit  gegee-  de,  doethy 
ven,  om  hunne  krachten  teegen  de  fijne  te  waeghen.     d'Uytkoomft  van  teegen  iy- 
dit  gevecht,  hoewel  het  anderfints  den  Engelfchen  voordeeligh  genoegh  cefter  eenm 

was,  ilont  hen  te  duer  door  de  doodt  van  Philips  Sidney,  een  jongh  ot,Sel"Jéi- 
heer,  gebooren  tot  alle  hoogh  bewint ,   als  die  by  den  uytfteekenden  &henfla&b- een 

ïuyfterYijnes  geflachts  en  groote  rijkdommen  een  feldtfaeme  fraeyheit  van  z*n$rb 
letteren  en  geleertheit  gevoeght  hadtj  waer  in  hy  fijnen  oom  Lycefter  eeJeimnt 
te  booven  gingh,  wien  hy  ook  tot  naefaet  in  fijne  Staeten,  hoe  hoogh  tn  dat  ge- 
die  figh  verheffen  moghten ,  gefchikt  wierdt.     Korts  daer  aen  heeft  hy  vecht  ge- 

vermeeftert  de  fchans ,  geleeghen  teegen  oover  Zutphen  ,   aen  d'ander  bleeven. 
fijde  van  den  oever,  en  aen  gene  fijde  van  d'Yflèlj  eer  tij  ts  begonnen  by 
den  Nederlanders ,  en ,  als  die  door  hooghe  waetervloedt  van  daer  ver- 
dreeven  wierden ,   by  den  vyandt  voltrokken.     De  fbrgh  oover  deefe     0<w  de 

plaets  met  de  geheele  Veluw  heeft  Lycefter  aen  Roelandt  jork ;  Deeven-  Velutp  m 

ter,  dat  hy,  verdacht  van  afval,   door  Yerfche  befettingh  ,  een  volk  Jev,meï 
t'eenemael  vervreemt  van  alle  menfchelijke  meêwaengheit,  bet  gaende  reer>er^e 
gemaekt  hadt ,   aen  Willem  Stanley  gegeeven  :   beyde  in  weerwil  der  staeten  ook, 

Staeten,  die,  fèeker  om  vry  wichtighe  reedenen,  die  d'uytkoomft  heeft  teegen wae- 
beveftight ,    voor  de  trouwloof heit  dier  menfehen  bekommert  waeren.  ren ,  door 
Echter  foude  ik  Lycefter  in  deefen  geen  bedrogh  willen  te  laft  legghen  ■,  tyefler 

dan  wel,  dat  hy,keerende  allen  anderen  den  nek,  en  alleen  naer  vleyers  tlww}^t 
luifterende,    figh  onbedachtelijk  op  onverfochte  vriendtfehappen   bó-  J^MtU 
trouwde.     Want  booven  dien  waeren  ook  d'oproerighe  aenflaeghen  van 
eenighe  andere,  die  hy  hieldt  voor  fijne  voornaemfte  raedtsluyden,  uyt- 
gebarften.     Onder  welke  eenen  voornaemen  belhamel  ook  in  bewroe- 
gingh  was  Reingoudt,  die  alle  rechtbanken  affwoer,  tot  dat  hy  eyndelijk, 
nae  den  vyandt  oovergeloopen  fijnde,fijn  eerloos  leeven  aldaer  inbijftere 

armoede  geëyndight  heeft.     De  Graef  derhalven,  nae  't  weederkeeren     Hy  wondt 
van  den  veldttoght,  wierdt  met  ontallijke  klachten  te  gelijk  belaeden,  met  groote 
dat  den  oorlogh  en  de  befettinghen  beftelt  wierden ,  niet  fonder  oover  laft  kochten 
en  naedeel  der  inge feetenen ,  heel  anders  als 't  den  ge  enen  ̂   die>  uyt  enkel belaede"' 
believen  van  't  ghemeen  ,  't  bewint  der  regeer ingh  in  handen  hadden , 
dienftigh  was :  men  voeghden  'er  by ,  dat  het  bewint  der  geldtmiddelen 
gegeeven  aen  vreemdelinghen->  door  flimme  ftreeken  beleydt  wierdt  ■,  dat 
den  loop  van  't  geldt  in  verwarringh  geraekt  was ,  nogh  de  foldaeten  en 
d?  ander  e  laflen  van  den  Staet  met  d'inkoomften  desfelfs  niet  vergeleeken 
wierden-,  dat  d'inkoomften  uyt  de feevaert  uytgeput fijnde ■>  de  maght  ter 

fee  verhoren  gingh  -,   dat  de  koophandel  te  gronde  'liep  ;  dat  d'ampten O  '  gegee- 
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i)-86.    gegeeven  waeren  aen  die  f  e  minfi  verdient  hadden:  moer  dat  het  Stadt- 
houderfchap  onder  hem  alle  maght  benoomen,  het  reght  oover  de  befettin- 
ghen,  veele  jaeren  bewaert,  onttrokken  wierdt.     Ook  verfweegh  men 

niet,  dat  het  volk'  toen  ter  tijdt  in  'Duytfchlandt  geworven  niet  was 
oovergekoomen ;  (men  hack  vermoeden,  dat  het  was  gefchiet  door  loof  heit 
der  Engelfchcn  j    die  liever  hunne  maght  en   hunne  eygene  krachten 
wilden  invoeren)  dat  mejt,  door  fchaerf heit  vanfoldaeten^  aengefien  de 

gierigheit  der  Ooverjlen  of  der  ontfangheren  ook  felfs  't  getal  der  hulp- 
troepen hadt  uytgepitt ,   den  vyaridt  V  veldt  moeten  ruymen  ,   en  Jiine 

De  Staden  ooverwinninghen  niet  konnen  teegengaen.     Deefè  reedenen  wierden  aen 

meemutU    ]iem  oovergebraght  uyt  den  naem  r'jr  Staeten  ,   lbo  der  Vereenighde 
bjtdcnaii-    Lall(tóchappen  >  die  eerft  toen  ter  tijdt  hebben  begonnen  veel tijts  te  ver- 
mendetrêk  gae<^ercn  >   om  buyten  den  Raedt  van  Staeten  die  dinghen  te  konnen 
kentbefiter  handelen,  welker  kennis  fy  fchreumden  den  Engelfchen  meede  te  doelen  j 

dermeefie   als  van  Hollandt,  die,  voor  figh  (elven  en  voor  Maurits  in  't  befönder 
faekenaen    veel  klachten  ingeflelt  hebbende  ,   van  gelijken  de  meerdere  gemeene 

figh-  faeken  naer  figh  trokken.    Al  't  welk  Lyceiter  oevel  en  als  onverduwelijk 
't  cheen  opgenoomen  heeft :  dat  naementlijk  luyden,  die  uyt  hunne  werkhuyfèn 

Ljccjierhen  en  winkels  quaemen,  de  voet  op  't  raedchuys  kreeghen,  werwaerts  fy 
rerfmae-     njec  anders  dan  konften  van  vuyl  gewin,  en  een  flaeffche  fiel  te  koop 

lïkop-Ua€*  Draghten:   dathy,  gebooren  uyt  fbo  doorluchten  huyfè,  in  foo  groote 
tièemt.        weerdigheit  en  bewint,    wetten    van   een   onervaeren  en  onweetendt 

gemeen  fbude  moeten  ontfanghen  ,   en  onder  eens  anders  heedchappy 
oorloghen.     Door  dit  ooverlegh  ontfteeken  fijnde ,   oordeelde  hy,  dat 
hem  niet  raedtfaemer  was,  dan  het  daer  heen  te  fchikken ,  dat,  fbo  hy 

kon ,  het  gemeen ,  't  welk  by  nae  doorgaens  verbittert  is  op  die  't  gefagh 

Hy  tracht  m  ̂ e  regeeringh  hebben ,    en  hen  die  fe  waenen  't  Landt  te  befteelen 
het  gemeen  fcharp  in  de  kaert  fiet,  buyten  bewint  van  Staet  geweert  wierde:  en  dit, 

uyt  de  re-    geloofde  hy,  fbude  des  te  gemakkelijker  oover  de  brugh  willen,  om  dat 
geeringb  te  hem  dacht  dat  de  vreemdelinghen  en  verre  de  grootfte  meenighte  der  bur- 

weertn.      gheren,  die  aen  de  regeeringh  geen  deel  hadden,  in  hun  hart  verblijt 
iouden  fijn  te  fien,  dat 'er  eene  gelijkheit  ingevoert  wierdt.     My  echter, 
als  ik  in  my  fèlven  de  ftaetkuncEghe  leflèn  der  wijfèn ,  en  de  gedaenten 
der  voorgaende  Republijken  gae  herhaelen  ,   dunkt  in  teegendeel,  dat 

fbo  veele 'er  geweeft  fijn,  die  dat  gedeelte  der  gemeente,  welkers  win  fien 
voornaementlijk  ten  gemeenen  nutte  gedyen ,  buyten  de  regeeringh  fluy- 
ten  willen,  dingen  die  in  waerheit  heerlijker  om  fèggen,  dan  by  gevolgh 

in  't  werk  te  flellen,  fchijnen  bedacht  te  hebben.     Want,  om  niet  te 
iègghen  van  de  volken  die  langhs  de  fèekufl  woonen  ,  onder  welke  de 

gemeente  't  grootfte  vermooghen  hadt,  die  van  Lacedemonien  hebben 
ook  die  fy  uyt  de  gemeente  hadden  gekooren,  als  op  welke  vleyery  geen 
vatten  vondt,  den  Koninghen  gelijk  geftelt ;  en  te  Roomen  felfs  was 
onder  de  Staeten  geen  eenigheit  te  trefren,  voor  al  eer  de  gemeente  haer 
deel  in  de  regeeringh  kreeghj  jae  dat  meer  is,  nogh  in  onfe  rijden,  vindt 

men  in  de  bloeyenfte  fteeden,  alwaer  de  aenfienelijkfte  aen  'c  roer  der 
regeeringh  fitten,  koopluyden,  die  den  naem  van  heeren  foonen  drae- 
ghen,  de  necringhen  der  gemeente  drijven:  veel  min  magh  men  in  die 
Rcpublijk,  die  aen  fee  en  flroomen  alles  verfchult  is,  die  orde  weeren : 
temeer  dewijl  de  koopmanfehap  in  veel  hoogher  aenficn  is  gekoomen, 
als  wel  eertijts,  nae  dat  de  fcheepvaert  de  gchcele  weerclt  ontdekt  heeft: 
en  nogh  nu  fijn  in  handen  van  de  koopluyden  by  nae  al  de  rijkdommen , 

op  welke  die  oude  en  geftrenghe  wetgeevers  gewilt  hebben ,   dat  in  't 
begeeven  van  eerampten  foude  acht  genoomen  worden  ■,  en  veel  minder 

reeden 
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reeden  heeft  men ,   om  yemants  rijkdommen  of  gierigheit  verdacht  te    1586- 
houden,  daer  het  gefagh  niet  geduerigh,  en  by  nae  altoos  aen  berichts- 
punten  gebonden  is.    Maer  deefè  en  meer  andere  gewoonten,  die  immer 
in  gebruyk  geweeft  fijn,  trachte  Lycefter  te  veranderen,  niet  föo  fèer  uyt 
ydele  fucht  tot  nieuwigheit,  dan  om,  den  aedel  en  uytfteekende  verftan- 
den  van  de  reft  der  gemeente  afibnderende,  fijnen  aenhangh  fterker  en 
aenfienelijker  te  maeken.     Sijn  eerfte  werk  dan  was  de  Uytleggers  der  Hj/njgbtde 
Heylighe  Schriften  (die  alleen  in  deefe  eeuw  de  ooren  en  de  geneegenheit  opleggers 
der  meenighte  befitten)  aen  fijn  fiioer  te  rijghen,  fbo  om  een  gelaet  van  'r.H.?  ̂  
Godtsvrucht,  als  wat  ongelijkheit  tufichen  hem  en  d'andere  was,  te  doen  J^'l!"" 
blijken.   Want  de  treffelijkfte  luyden  in  den  Staet  gingh  den  Godtsdienft  rmer[ 
toen  min,  dan  billijk  was,  ter  harten,  uytftrooyende,  dat  die  alleen  al 

d'oorfaek  van  den  oorlogh  was:  en  den  heylighen  dienft,  dien  men  eer- 
tij ts  teegen  alle  vrees  in,  met  lbo  heevighen  vuerigheit  begeerde,  wierdt 

nu ,  door  te  grooten  flapheit ,  als  verwaerlooft :  wegh  was  alle  eerbie- 
digheit  omtrent  het  heylighdom :  wegh  alle  eer  omtrent  haere  bedienaers. 

Ook  waeren'er,  die  de  kerkelijke  tucht  al  haer  reght  ontwronghen :  hen 
heughde  naementlijk,  en  bitter  ftakhen  in  de  krop,  de  ftrenghe  heerlchappy 

der  Geeft elijkheit,  en  uyt  haet  van  't  voorigh  weefèn  pooghden  lè  alles  te 
vernieuwen.  Teegen 't  welk  Lycefter  fijne  achtbaerheit  en  andere  voordee- 
len  van  Engelandt  ten  exempel  ftellende,  de  ftemmen  der  Predikanten,  ̂ oor'Pelks 
en  door  hen  een  driftighe  geneegenheit  der  gemeente  op  fijne  fijde  ̂ °^_ 
kreegh  :  vertrouwende  het  meerendeel  van'tgheen  de  Republijk  betrof  \u\x  fave- 
niet  den  Magiftraeten,  maer  hen,  die  in  eenighe  kerkelijke  bedieningh  meenten  op 

waeren,  of  aen  den  burger  hopluyden,  dien,  hoewel  fy  't  met  den  Lande  fijne  fijde 
meenen  moghten,  kennis  en  ervaerenheit  van  faeken  quaemen  te  gebree-  kïïgfi. 
ken.     Daerenbooven  veele,  welker  dapperen  raedt  en  trouwe  dienften     Hyfchopt 

voorden  vaederlande  bleeken,  wierden  oopentlijk  uyt  hunne  ampten  en  denRooms- 
bedieninghen  gefchopt,  om  dat  Ie  in  alles,  of  alleen  ten  deele,  met  de  Sffi^enujt 

Roomfche  kerk  gevoelden,  weynigh  beleffende,  hoe  veel  ftof  van  twee-   .  Eeiee- 
draght  dit  exempel  geeven  fbude,  fbo  maer  eenmael  uytgeftroyt  wierdt,     *  * 
dat  men  beefigh  was  met  dien  Godtsdienft  in  te  voeren ,  die  geen  andere 
deelgenooten  der  regeeringh  wilde  toelaeten.  Door  deefè  konftenaeryen      m  vrief- 
quam  hy  lbo  verre,  dat  in  korten  tijdt  in  Vrieflandt  en  tot  Uitrecht,  landt  en  tot 
alwaer  de  nieuwe  inwoonders  de  regeeringh  den  burgheren  ontweldight  uitreght 
nae  figh  getrokken  hadden,  en  meer  andere  fteeden,  die  al  van  outs  fèlfs  .^oon!f  ■?'" 

feeroproerighfijnde,  door  al  te  heevighen  gewelt  der  meenighte  geregeert  J^n™ 
wierden,  begon  de  naem  der  Staeten  ten  uyterften  gehaet  te  worden ■,  hy 
alleen  wierdt  aengebeeden  als  den  handthaever  en  befchermer  van  den 
Godtsdienft ,   hy  alleen  geviert ,   gepreefen  als  den  ooverwinnaer  der 
vyanden,  als  een  die  de  binnelandtfche  ftaetfucht  en  de  gierigheit  ver-  ^ 

meeftert  hadt.     Booven  dit  alles  hadt  hy  nogh  in  fijn  gewelt  de  fterkten,  mJmr']y 
de  eylanden,  geleeghen  aen  de  feekant,  en  meer  andere  grensplaerièn,  00\jeeroft 
beièt  met  Engelfch  krijgsvolk  :  en  niet  min  vertrouwen  ftelde  hy  op  Engelfcb 

Sonoy,  die  onder  Oranje,  om  fijne  treffelijke  daeden,  't  Stadthouder-  krijgsvolk^ 
fchap  oover  Noordthollandt  verdient  hebbende,  de  klem  fijns  gebiedts  «  ̂ «07, 

verhoopte  veerder  uyt  te  ftrekken ,  waer  onder  ook  Lycefter  fpeelde,  j™*JJ!" 
om  al  d'andere  Landtvooghden ,  die  naeft  aen  fijne  hoogheit  quaemen ,  Nm^jw[, 
te  verfwakken ,  en  dapper  woelde  om  dit  geweft ,  beneevens  andere  lanitt 

befettinghen  van  't  gebiedt  van  Hollandt  en  't  beftier  van  Maurits  af  te  0nd'erw^ fcheuren,  die  de  grootheit  fijnes  vernufts,  ondereen  diep  ftilfwijghen,  imdt  figh 
wat  hy  moght  ontveinfde,  wanneer  hy  op  een  lèlve  tijdt  en  door  feer  Maurits 
valfche  lafteringhen  en  door  een  fchoon  gelaet  van  geveynfde  vriendt-  bedekt. 

O  ij  fcnaP 



io8  HUGO  DE  GROOTS  VYFDE  BOEK 

i  f86.     fchap  óndertaft  wierdt.     Lycefter  hebbende  op  dus  een  grondt  fijne  aen- 
Lycefter  flaeghen  geveftight ,   wanneer  hy  nu  een  goet  getal  der  fijner  tot  de 

[ieunendeof  hooghfte  weerdigheeden  hadt  verheeven ,    en  't  grauw   allefints   door 
dcgmiftyan  oneenigheeden  aen  't  weyfelen  geraekt  was ,    't  meerengedeelte  t'hem- 

blfCh   waerts  neygende,  heeft  ligh  laeten  voorftaen ,  dat  hem  tot  d'onbepaelde 
fonbepael-  heerfchappy  niet  veel  ontbreeken  foude,  indien  hy  op  lijn  oude  gunft  by 
de  beer-       Elifabeth  fteunen  konde.     Om  dan  door  te  langh  een  afweefèn   fijne 

febappy       vyanden  niet  te  veel  tijdts  t'fijnen  naedeele  te  geeven ,  fijnde  ervaeren  in 
oover  de     dat  hof,  vertrekt  hy  nae  huys.  By  den  Staeten  gaf  hy  voor,  dat  hy  was 
Vereemghde  op  ontbooden ,    om  in  het  Parlement  van  Engelandt  te  verfchijnen, 

landt-       aKvaer  hy  ook  de  Nederlandtfche  faeken  fbude  behartighen ;  by  't  gemeen 
je  appen.     gejjet  ]1V  figh,  als  of  hy,  door  de  fmaedelijke  bejeegeninghen  der  Staeten 
Om  welke  geterght  lijnde,  figh  genootfaekt  vondt  te  vertrekken,  met  dreygingh,  dat, 

ree  en  y    ten  waere  jg  faeken  eenen  anderen  plooy  naemen ,  hy  nimmer  weeder- 

trlkt?S     keeren  wilde  :   't  gheen  by  veelen  dappere  Iteurnis  baerde  ,   koomende 
st  'd  h    n^er  ̂ y  nogn  allerhande  fmaedtfehriften  onder  't  gemeen,  waer  in  of  de 

voorwende  bitterheit  der  Staeten,  of  de  dienften  van  Lycefter  en  fijne  gunft  en  yver 

fijner  revfe.  voor  't  gemeen  ten  breedtften  wierden  uytgemeeten;  en  daerenbooven 
nogh  een  gerucht,  dat  de  Koninghin  niet  weygheren  fbude  de  heerfchappy 

van  Nederlandt  t'aenvaerden ,    ten  waere  fy  by  ondervindingh  haerer 
eerfte  bondtgenootfehap  reets  wierdt  afgefchrikt,  en  door  een  ontelbaere 
meenighte  van  wetten,  die  alle  heerfchappy  en ,  hoe  billijk  die  ook  wee- 

jfèn  moghten,  te  leur  fielden:  waer  door 't  fbo  verre  gekoomen  is,  dat 
De  nieuwe  fe  nieuwlijx  ingedronghen  magiftraeten  tot  Uitreght,  en  in  Vrieflandc 

magiftraete  eenigiie  ampteloofè  luyden  ,  op   den  naem  van  't  gemeen  ,   beftonden 

'eïieewlfe*  ge^anten  nae  Engelandt  aen  de  Koninghin  af  te  veerdighen,  die  de  voor- 
amptefoofe   waerden  der  heerfchappy  niet  fbo  feer  aenbieden ,  als  ontfanghen  fbuden. 

luyden  in     Maer  fy,  hoewel  't  Parlement  van  Engelandt  haer  hun  onderftant ,  fbo 
Vrieflandt    fy  wilde,  ten  dien  eynde  beloofde,  bleef  volftandigh  in'tafflaen:  des 
bieden  Eli-  echter  kon  fy  fömmigher  vermoeden  niet  ontgaen ,  als  of  fè  de  heerfchap- 
fabetb  wee-  pV  j  jlaer  ̂ oox  een  algemeene  toeftemmingh  aengebooden  en  afgeflae- 

verTe'efs  de  §nen'  uever  aen  de  muyteryen  van  't  ghemeen  en  der  fbldaeten  wilde 
beerftluppy  fehuldigh  fijn.   Lycefter  dan  vertrekkende  ftelde  de  regeeringh  in  handen 
aetlm  des  Raedts  van  Staete :  maer  niet  langh  daer  nae  wierdt  een  fchriftelijk 

befcheit  voor  den  dagh  gebraght,  waer  in  hy  al  't  gheen  de  befêttinghen 
DcNeder-  t>eianghde,  en  de  voornaemfte  punten  der  regeeringhe  aen  figh  behouden 
£    ̂    ,(    hadt.     Om  deefè  reeden  wierden  eenighe  nae  Engelandt  afgefbnden,  om 
cefonden,     nun  beklagh  te  doen,  dat  de  regeeringh  als  verminkt  gebleeven  was,  en 

om  te  klae-  indien  'er  fchielijke  oo vervallen  opreefèn ,  in  geenighe  moogenheit  eenigh 
ghen  dat     daetelijk  onderftant  te  vinden  waere.     Maer  in  Engelandt  heeft  men  hen 

hen  een  ver-  een  langhe  wijl ,  fbnder  gehoort  te  worden ,  opgehouden ,  fijnde  dat  rijk 
mmkiere-    toenmaels  in  haer  eyghen  beroerten  bedolven :  want  der  Schotten  Konin- 
gcermg  t      gj1jn  ̂   vercjreeven  (joor  jg  Staeten  haeres  rijx ,   hadt  haeren  toevlucht 
uil  worden  genoorncn  tot  Elifabeth,  aen  welke  fy  booven  de  gemeenfehap  des  tijfels 
aldaer  een    van  majefteit,  door  naemaeghfehap  verknocht  was :  alwaer  men  geloofde, 
langhe  wijl  dat  fe,  onderfteunt  door  fterke  handtbiedingh  der  Roomsgefïnden ,  hoop 

opgehouden,  tot  herftellingh  in  haeren  voorighen  Staet  gefchept,  en  op 't  leeven  van 
15-87.     Elifabeth  en  de  Kroon  toegelegnt  hadt:  waerom  fy  eerft  in  gevanghenis 

.     geworpen ,  en  dacr  nae ,  dewijl  men  figh  alfbo  niet  genoeghlaem  buy ten 

ohm  van   '  vrees  nic^c>  ter  doodt  gevonnift  wierdt.     OndertufTchen  reefen  in  Hol- schot landt  hndt  heevighe  beroerten  ,  en  ,  nae  dat  yder  der  partyen  de  fterkfte  was, 

wordt  ont-   deede  d'eene  d'andere  in  ballinghfchap  of  in  hechtenis  worpen.  Maer  nae 
haijl.         dat  Willem  Stanley  Deeventer,  Roelandt  Jork  de  fchans  teegen  oover 

Zut- 
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Zutphen,  aen  den  Spanjaert  Taxis,  die  de  trouwloofheit  verfocyde,  en    1 5%7- 

noghtans  aennam ,   oovergeleevert  hadden ,  lijnde  die  beyde  in  groote    Deventer 

gunft  by  Lycefter,  begonden  veele  uyt  het  gemeene  volk  der  Staeten  endefchiin$ 

voorfightigh  beleyü  te  verheften ,  hunne  eygene  driften  te  verdoemen :  U^bm" felfs  lieten  eenighe  Engelfche,  om  de  fchandtvlek  hunnes  Landtaerts  uyt  m/dendoor 
te  willen,  niet  nae  figh  in  der  Staeten  dienft  te  bevlijtighen.     Echter  tromvloofe 
vondt  men  uyt  den  feilden  Landtaert  eenen  Alanus ,  naemaels  Kardinael ,  Engelfche 

die  in  fèeker  boekje,  ten  dien  eynde  uytgegeeven,  dit  fchelmftuk,  onder  "en  den 

voorgeeven  van  Godtsdienft ,  darde  verdaedighen ;  't  welk  gelijk  't  een  sPa"j^rt 

fhoodt  exempel  geeft,  foo  ook  fijn  meefter  felfs  in  't  ongeluk  gebraght  oover£e£ec~ 

heeft.     Want  't  gerucht  liep,  dat,  naer  op  elkander  eenen  haet  gevat      '       , 
te  hebben,  Jork,  een  menfch  van  oovervreefèlijke  ftoutheit  om  alles  te  u„ttetn^ 
beftaen,   door  vergif  was  omgebraght.     Stanley,  fijnde  uyt  Deeventer  ̂ er  ya. 

gefchopt ,   en  't  regement,  dat  met  hem  was  oovergegaen,  by  mangel  raeders. 
van  betaelingh  hunner  földy,  verloopende,  deedt  een  reys  nae  Spanjen, 
alwaer  hy  nogh  de  verhoopte  belooninghen  gekreeghen ,  nogh  betrouwen 
op  fijne  raedtflaeghen  gevonden  heeft.     Maer  de  Vereenighde  Staeten, 
verneemende  de  gunftighe  geneegenheit ,   foo  der  gemeente ,  als  der 

foldaeten,  t'henwaerts,  hebben,  om  de  rampen  den  Lande  oovergekoo- 
men,  fchoon  fe  groot  waeren,  tot  heyl  der  fèlver  te  doen  dijghen,  hunne     Maurits 

oude  gunft  tot  den  vaeder  in  Maurits  wceder  opgewekt, beveelende  hem,  wordt 

in   afweefen  des  Opperlandtvooghts ,   't  hoogh  bewint  der  waepenen.  'ti}oogb  be~ 
Boovendien  begeerde  men  den  tot  nogh  toe  achter  gebleeven  eedt  van  mm  dtr 

allerley  oorloghsluyden  op  dennaem  der  Staeten  en  der  Stadthouderen  van  "f^™™ 

y  der  ge\veft,gedaen  te  hebben,  naer  dien  de  verraeders,enyderoproerighe,      De00'r_ 
fijn  fchelmftukken, onder  dufdaenen  dekmantel , bewimpelden , d'eenvou-  i0ghsluyden 
dighe  felfs, 't  geen  men  Lycefter  tot  een  punt  van  eere  hadt  opgedraghen,  doen  eedt 
als  een  eedt  de  Koninghinne  gedaen  uytleyden.    'tPlakkaet  op 't  uytvoe-  aen  den 
ren  der  koopmanichappen  wierdt  aldus  gefmijdight,  dat  tot  de  volken,  staeten. 

met  welke  men  in  vreede  leefde,  waere  geoorlooft  alles  uyt  te  voeren,  'tvlakkget 
behalven  't  gheen  tot  den  oorlogh  diende  -,  nae  de  vyandtliike  Nederlan-  oftuytvoe- 

den  en  de  naebuerighe  plaetfèn  ,  uy tgenoomen  booven  dit  het  koorn  -, ïen  wo!  h 
welk  plakkaet,  naer  eyfch  der  volghende  tijden ,  dikmaels  uy tgebrey t  of  ̂ m^  • 
ingetrokken  is  geworden.     Derhalven  liep  het  geluk  in  Nederlandt,  om 
dees  tijdt,  geweldigh  meê  en  teeghen.     Want  de  Brabanders  en  Vlae-  DeBraban- 
minghen,  door  fchaerfèn  toevoer,  en  geduerighe  roo veryen  en  plunde-  dersen 
ringnen  der  landen ,  uytgeput  fijnde,  waeren  tot  de  uyterfte  behoefte  ver-  vUemmghl 

vallen-,  en  't  ftaet  vaft,  dat,  die  eertijts  rijke  luyden  waeren  ge  weeft,  ge-  vervallen 

perft  door  hongersnoodt,  tot  den  beedelfak  vervielen  :   en  te  naeuwer  t0 tde ̂ tfr" 
noodt  konden  de  vrees,  en  de  landtpaelen  belet  met  de  maght  der  heyr-  * e  .  oe} 
troepen  hunner  beheerfchers,  't  verloop  der  volken  teegenhouden.     In-    Intmen- 
teegendeel  kon  men  fien,  dat  de  fteeden  inHollandt,  door 't  uytlètten  deeineenwi 
hunner  mueren ,    daegelijx  toenaemen ,   en  den  Ocean  te  weederfijts  defieedenin 
belaeyt  met  Icheepsvlooten  :   dervoeghen  >   dat,   mijns  bedunkens,  dit  HoUandt 
het  eenighe  volk  is>  dat  ook  lelfs  in  oorlogh  <,  meer  dan  in  vreede,  in  dtt^ertoCi 

koopmanlèhap  heeft  toegenoomen ;  en  te  reght  voor  't  aller  gelukkighfte 
moght  gehouden  worden,  indien  het  felfs,  door  binnel andtfche  oneenig- 
heeden , terwijl  de  vyandt  noch  in  kracht  was,  de  beginlèlen  haerer  groot- 
heit  niet  hadt  afgefleeten:  onheyl,  dat  by  nae  alle  heerfchappyen ,  wan- 

neer fè  aen 't  verouderen  koomen,  en  de  fortuyn  is  uytgeteert,  ten  eynde 
brenght.  Den  Veldtmaerfchalk  der  Spaenlèhen,  den  Heer  van  Haute- 

penne,  wanneer  hy  de  ftadt  Gelder,  waer  van 't  geweft  van  Gelderlandt 
haeren  naem  heeft,  naer  verdingh  gemaekt  met  haeren  fteêvooght,  in-- 

O  iij  genoo- 
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15-87.  genoomen  hadt , by  's Hartogenbofch  geflaegen  fijnde  door  den  Graef  van 

mute f  cime  Hoohenloo ,  liet  hem  ooverigh'tinneemenvaneenfchans,  niet  verre  van  de 
b?  's  Hano-  ftadt,  welke  nae  de  fèlfde  neederlaegh  is  den  naem  van  Crevecoeur  gegee- 
genbofebge-  vcn  Maer  Parma  ondertufïchen  verfwakte  door  ongeloofelijk  gewelt 

jlaegbcn  van  grof  gefcilut  <je  ftadt  Sluys ,  geleeghen  op  't  uyterfte  van  de  Vlaemfche- 
mobenloT  k-11**'  teegen  oover  Zeelandt,  die  hy  van  achteren,  en  het  aenleggendt 

Crevec'ttur  eylandt,  Catfandt  genoemt,  beflooten  hadt.  Hier  van  was  de  Graef in.  van  Lycefter  niet  foo  haeft  verwittight,  of  liet,  fonder  fijn  weederkoomft 

te  verwijlen,  de  gedachten  gaen,  hoewel  te  vergeefs,  om  in  't  Sluyfche- 
gat  in  te  breeken.    Maer  fich  befinnende  eenen  anderen  wegh  in  te  flaen, 

wendt  hy  't  naer  Ooftende ,  alwaer  hy  fijn  volk  uytfettende,  fijn  leeger 
neederfloegh  omtrent  den  vyandt.     't  Is  buyten  twijfel,  dat,  het  getal 
des  leeghers  te  weederfijden  eikanderen  onbekent  fijnde,  de  faem  't  veel 

onaenge-  grooter  duchten  deedt,  dan  het  inder  daet  was.    Lycefter  was  echter  eyn- 

fien  denby-  delijk  de  eerfte  in  'topbreeken,  en  deyfde  te  rugh,  leggende  't  verhes 
ftantvan     ̂ ier  plaeriè,  dat  by  al  de  weerelt  föo  hoogh  wierdt  opgenoomen,  niet 

Ljcejler      Q^  >s  yyandts  dapperheit,  niet  op  de  befondere  driften  der  partyfehap- 

Farm! 1        P611'  <^e'  m*ts  ̂ ghwaenendt  wantrouwen,  quaelijk  waeren  oover  een 
SluySt         te  brenghen:  maer  fijne  tochten  dreeven  hem,  om  de  oneenigheeden , 
Waervan  nu  by  naer  bedolven,  weeder  op  te  krabben,  en  den  Staeten  de  wijte 

den  staeten  op  den  hals  te  worpen :  fy  waeren ,  fèyde  hy ,  in  hem ,  die  gefint  was  den 
defcbultge-  vyandt  te  verjaeghen ,   geldt ,  volk  en  andere  behoeften  te  verfchaffen 

geeven  '     onwilligh  of  naelaetigh  geweeft;  dat  't  gheen  men  hem  verfchaft  hadt, 
wordt.        naeuwlijx  voor  de  befèttinghen  ftrekken  konde,  veel  min,  om  met  een 

leegher  den  vyandt  te  keer  te  gaen  :   of  indien  de  armoede  foo  groot 
was,waerom.  den  Staet,  fonder  hoop  van  uytkoomft,  in  eenen  ongeluk- 
kighenoorlogh  bedraeyt  gehouden?  En  fèeker  op  dit  pas  viel  fèer  beden- 

kelijk vermoeden,  dat,  de  Spanjaert  hervattende  fijne  konftenaeryen , 

die  hy  gewoon  was  nae  't  behaelen  van  eenighe  feeghe  te  werk  te  ftellen, 
Elifabeth  °°^  ̂ e"s  ̂ e  Koninghinne  tot  pais  helde:  niet  teegenftaende  de  vloot,  on- 

neygbt  tot   langhs ,  onder  den  ridder  Francois  Draek ,  uy  tgefonden ,  nae  't  berooven  en 
vreede.       't  verwoeden  der  Spaenfche  kuften ,  hadt  doen  blijken ,  hoe  machteloos  dat 

rijk,'t  welk  buyten  foo  vreeflijk  geducht  wierdt,  in  fijn  eyghen  ingewant  was : 
en  een  andere  onder  Cavendifch  hadt  niet  fonder  winfi:  de  kuften  van  Ame- 

rika en  de  Molukfè  eylanden  doorkeeken.    Maer  veelerley  bedenkinghen 

hebben  die  vrouw,  in  't  klimmen  van  haere  jaeren,  een  aflehrik  gegee- 
ven;  de  Yeren  door  meenighe  weêrfpannigheit,  en  die  door 't  voeren  van 
de  waepenen  in  Nederlandt,  tot  een  volkoomen  oorlogh  geoeffent  wae- 

ren; en  dat,  behalven  den  Spanjaert  te  vyandt  te  hebben,  op  Schotlandt 
fwaer  vermoeden  viel ,  Vrankrijk  haer  teegen  was,  en  niet  weynighe  in 

't  Beleidt  Engelandt  figh  graetigh  tot  warren  toonden.     Dan  de  Staeten  ervaeren- 
der  geldt-    ]ieit  hebbende ,  wat  fohaede  dit  hunne  faeken  in  andere  voorvallen  hadt 
middelen      toegebraght,  en  alle  fpraek  van  paishandel,  foo  fy  beft  konden,  afftaen- 
gaet   en     ̂   ontkenden,  dat  men  ,  foo  de  gemeene  inkoomften  naer  behooren 
banen.        belcit  wierden,  dartigh  tonnen  fchats  jaerlijx  (hier  in  beftonden  eygent- 

lijk  hunne  krachten ,   booven  den  onderftant  uyt  Engelandt  en  de  rijk- 
dommen uytter  fee)  als  een  foobere  armoede  behoorde  te  verftnaeden, 

aengeficn  Oranje  meermaels  met  veel  minder  maght  groote  daeden  uyt- 

gereght  hadt.    Dat  die  hunne  faeken  in  acht  naemen,  ook  't  kleene  wiften 
aen  te  legghen :  dat  waer  de  penninghen  flordigh  verwaerlooft  worden , 

ook  nimmer,  fchoon 'er  te  veel  gegeeven  wordt, genoegh gegeeven wordt. 
Daer  nae  eenighe  brieven  van  Lycefter  aen  fijne  vrienden  uytgevorft  heb- 

bende, waer  in  fy  befchuldight  wierden  figh  der  gehoorfaemheit  ontrok- 
ken 



DER  NEDERLANDTSCHE JAERBOEKEN.  m 

ken  te  hebben ,  en  door  onbillikheit  teegen  uytmuntcnde  perfoonen ,  figh    1 5"87< 
met  dinghen  buy ten  hun  bewint  te  bekommeren ,  deeden  by  oopenbaer  Sj  anttpoor- 

vertooo-h  blijken,  dat  eertijts  't  reght  der  Landtfaeten,  en  ook  onlanghs  den  op  de 
dat  des  Vorften  was  aen  hen  gekoomen:  dat  fy  't  een  en  't  ander  by 'top-  l4enng^en 

draeghen  der  Landtvooghdy  aen  figh  behouden  hadden:  beneevens  meer  va"LJ~ 
andere  voor treffelijkheeden  van  hunne  vergaederingh ,  en  door  welke  fy    ■" 
nVh  van  het  lak  van  ftaetfiicht  fuyverden.     Thans  kante  men  figh  te 
dwars  teeghen  Lycefters  aenflaeghen  aen ,  dan  dat  hy  in  fijne  ontdekte 
en  ia^hrgaende  konftenaeryen  langher  dien  voet  kon  houden.    Waerom 

hy  vergramt,  dat  de  fteurnifièn ,   die  't  grauw  teegen  de  magiftraeten 
hadt  opgevat,  als  nogh  tot  geen  daedelijkheit  quaemen  uyt  te.barftenj 
in  fijn  ftoute  reukeloofheit  voortflaende,  trachte  de  fteeden ,  geleeghen 

in  't  hart  van  't  Landt,  en  waer  door  de  ooverighe  des  te  grooter  fchrik    Dte  wo)._ 
moght  aengejaeght  worden  ,   door  fijnen  aenhangh  en  de  befêttinghen  neemt  de 

t'  ooverrompelen ,  fonder  figh  al  voorens  aen  't  exempel  des  Hartoghen  fteeden  mes 
van  Anjou,wien  gelijken  aenflagh  van  gewelt  uyt  de  heerfchappy ,  fchoon  gf^elt 

reets  voldonghen  ,   'hadt  gefchopt ,   behoorlijk  te  fpiegelen.     Maer  de  fooxer- 
faemenfweeringh  der  buytenboorlinghen  tot   Leyden  wierdt ,   aleer  't  rmPelsn- 

gevaer  vol  fwollen  was ,   en  quam  uyt  te  barflen ,   aen  den  dagh  ge-    .  EeniShf 

braght,  fulx  dat  eenighe  meêplightighe ,  een  volk  meuwfgierigh  moeyreet  ̂ B'r !""" 
in  eens  anders  Republijk,  hunne  dwaefheit  met  den  hals  betaelt  hebben :  PtofL'Zn 

en  die  ftrengheit  is,  "hoewel  eenighe  meer  door  dwaelingh ,  dan  uyt  ow^' boofheit  hadden  gefondight,  heilfaem  geweeft,  en  heeft  de  beroerten,  worden  met 

die  infonderheit  toen  aen  't  broeden  waeren,  in  toom  gehouden.    En  hy ,  de  doodt  ge^ 
wiens  ongelukkighe  ftaetfiicht  nu  voor  al  de  weerelt  op  't  tooneel  geraekt  ft ™fr- 
was,  keerde  naer  Engelandt:  alwaer  hem  de  Koninghinne,  nae  dat  fe.    ityfelfs 
Bukkenhorft,   die  hem  niet  al  te  goeden  vriendt  was,   om  de  Neder-  vertrekt 

landtfche  faeken  t'ondertaften  ,  hadt  gefonden,  tot  voorkoomingh  van  ™***g*- 

reekeningh  fijner  verrichtingh  in  den  Raedt  te  geeven,  doorhaer  Ko-      ' 

ninghlijk  gefagh  befchermt  heeft ,   dogh  'echter  genootfaekt  de  Landt-    A    rjz 
vooghdy  oover  de  Nederlanden  af  te  legghen.     Maer  terwijl  hy  d'oude  f"Xde partyfehappen  nogh  door  brieven  voede,en  ook  korts  daer  aen  totVeldt-  landt- 
ooverfte  haerer  Majefteyts  waepenen  in  Engelandt  was  gekooren,  heeft  vooghdy 

hy  nogh  binnen 't  jaer  fijn  leeven  geëyndight:  onièeker,  of  door  loof  heit  ooxerde 
fijner  gemaelinne,  die,  door 't  aengaen  van  een  ongelijk  huwelijk,  nae  Hederlande 
fijn  ooverlijdcn,  haer  voorigh  ooverfpel  fcheen  te  belijden,  of  door  nae-  ̂ freleSi^ 
tuerelijke,  of  door  eygenwillighe  doodt:  welke  de  Koninghinne  droef-,  lt!nen 
heit  en  traenen,  dien  van  Hollandt  vreughde  en  heyl  gebaert  heeft,  als  n'er*u 
die  figh  geredt  vonden  uyt  een  gevaer,  diergelijken  hunne  faeken  nimmer 
hadden  uytgeftaen.      Ondertufïchen   hadt   Schenk   Bon ,    behoorende    ondertttf- 

onder 't  Duytfche  rijk,  geleeghen  op  dees  fijde  vart  den  Rhijn,  tot  nu  fche « neemt 
toe  befèeten   by   Ernft   van  Beyeren  ,   door  verraflingh  ingenoomen.  schenk^Bon 
Voorts  was  den  oorlogh  in  Nederlandt  als  tot  ftilte  geraekt :  nogh  Parma  m- 
yverigh,  naer  gewoonte,  om  fijne  waepenen  voort  te  fètten,  terwijl  fè 
oneenigh  waeren ;  fijne  gedachten  liepen  op  hoogher  aenflaeghen ,   en 
heel  Engelandt,  daedt  van  grooter  glory  en  minder  fwaerigheit,  was  het 
doelwit  fijner  begeerten.    De  meefte  Ooverften,  die  onder  den  Koningh 
van  Spanjen  gedient  hadden,  hebben  dit  eylandt  gekeurt  tot  het  toppunt 
hunner  glory,  en  de  belooningh  hunnes  arbeidts:  en  gelijk  hun  ooghmerk 

was  geweeft  d'omleggende  geweften  van  Vrankrijk  en  Duytfchlandt,ter 
geleegenheit  hunner  waepenen,  door  den  oorlogh  aen  hunne  ooverwin- 

ninghen  te  hechten,  föo  ook  was'teynde  hunner  finnen  de  vermeefte- 

ringh  van  dat  ooverfeefche  rijk.  Maer  d'een  en  d'ander,foo  door  't  beloop 
fijner 
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1587.     fijner  cygener  fortuyn,  als  door  de  doodt  verrafcht  fijnde,  wierdt'er  in 
mspMJe»  dees  tijde,  teegen  de  naefte  foomer,  een  vloot  in  Spanjen  uytgerufl,  als 

u-ordi  een    om  figh  reghtveerdigh  te  wreeken  oover  hen,  die,  nae 't  aengaen  van 
vloot  uytge-  ecn  verbondt  met  's  Koninghs  weêrfpannelinghen ,  hen  oopentlijk  by- 
rufi  om  En-  fl-ancjt  ha<iden  toegefonden.   Parma  dan,  om  figh  met  deefe  te  voeghen, 
&fla,'dt       verveerdighde  wat  hy  konde  t'haeren  onderftandt ,  op  hoop  van  door 
IZisben.     dien  tocnt  °P  Engelandt  fijne  tien  jaerighe  ooverwinninghen  te  kroonen, 

en  fijne  glory  met  de  faem  der  oude  Veldtheeren  te  vergelijken.     Maer 

tiuikjen  ̂   geruchten  van  dit  dreygendt  gevaer  heeft  den  Spanjaert  door  oope- 
doorooll-    ningh  van  vreede  doen  verdwijnen :  tot  welkers  bemiddelingh  ook  den 

ningh  van    Koningh  van  Deenemarken  figh  onderwondt  de  punten  te  ontwerpen, 

vreede  out-  hebbende  aen  Parma  gefonden  Cajus  Rantfou,   die,  figh  in 's  vyandts 
veinjl.        geleyde  op  reys  begeevende ,  en  onder  't  gevecht  onbekent  lijnde ,  door  't 
seeven  bon- Holhndtfch  krijgsvolk    wierdt  gevanghen  :    maer  de  Koningh  dit  als 

den  Hol-    quetfingh  van  het  heyligh  reght  des  gefantfehaps  duydende,  inibnderheit 
landt fibe     door  dien  de  brieven  geoopent  waeren,  ïloegh  de  handt  foo  veerdigh  ter 

fcheepen      wraeke,  dathy,  hebbende  doen  aenhaelen  feeven  hondert  fcheepen ,  die 
worden  w    meJ.  ]cooren  door  de  Sunt  voeren,  fchielijk  in  groot  gevaer  van  hongher 

hnZw-   ftelde  die  volken,   die,  daegehjx 't  haere  machtigh  fijnde,   op  föo  onge- 
baelt ,  om  't  hoort  een  voorbeeldt  noy t  verdacht  waeren.     Deefe  fchaerfheit  echter 
gevMgben  wierdt  door  noodighen  raedt  ter  handt  te  trekken  te  gemoet  gekoomen, 
neemen  van  door  dien  de  Franfche  en  Engelfche  fcheepen  ,   koomende  uyt  de  fèlve 
desfelfs       feC}  nae  de  Hollandtfche  haevenen  en  markt  getrokken  wierden.     Dus 

gefant.        heeft  men  figh  geredt  uyt  dit  gevaer,   alleen  met  verlies  van  't  geldt  hen 
door  den  Deenfchen  Koningh  afgeperft  :  hoewel  dat  fèlfde,  en  dat  de 
Koningh  de  gefanten  aen  hem  gefonden  niet  geweerdighde  gehoor 
te  geeven ,    vry  diep  in  veeier  gemoederen  bleef  hanghen ,    oordee- 
lende ,  dat  de  mindere  rijken  de  moogenheit  der  groote  onderworpen 

delt'ookmet  bnJven-     Onderwijlen    hadt    men    ook    met    d'Engelfche ,    uyt    den 
d'Enqelfcbe  naem  van  Koningh  Philips  van  vreede  gehandelt,  voorgeevende,  dat, 

van  pats.      naedemael  de  Koningh tnne  haer  nu  't  bewint  der  Nederlandtfche  faeken 
hadt  aengetrokken,  men  figh  der  oorloghs  vy andtfehappen  en  der  vreefe 
ontjlaen  konde,  indien  de  volken,  dié  hunnen  Vorft  waeren  afgevallen, 

•we  ederom  tot  hunne  voorighe  gehoorfaemheit  keerden:  dat  gelijk  hy  figh 
met  de  kerkfeeden  der  Engelfche  niet  en  bemoeyde,  foo  ook  de  maght  om 
in  Neder  landt  op  den  Godtsdienft  te  beraemen  ten  welgevalle  des  Span- 

jaert s  wierdt  gelaeten :  nogh  fy  geen  exempel  van  foo  fchae delijk  eengevolgh 
wilden  invoeren,  dat  het  oordeel  oover  goddelijke  faeken  eenighen  ande- 

Welkers   ren  dan  den  Vorflen  eyghen  was.     En  voorwaer  Elifabeth  nam  deefè 
voorhouden  vreedehandelingh  met  geen  minder  loof  heit  aen,  dan  haer  die  wierdt 

van  Eli  fa-    voorgedraegaen,  inibnderheit  daer  op  mikkende,  om  onder  fchijn  van 
betbioojje-   bemiddelingh,  aengefien  haer  de  geruchten  van  de  vloot  nu  reets  ter 
aetwnome  ooren  gekoomen  waeren,  de  tijden  des  gevaers  te  rekken.     Echter  wift 

fy  haere  vreefe  behendigh  te  ontveinlèn  ,    voorgeevende  haere  Godt- 
vruchtighe  begeerten  tot  vereenigingh  en  den  onderlinghen  handel  der  vol- 

Sy  belafldie  \^en .  en  raet  dufdaenighe  reedenen  wierden  'er  uyt  Engelandt  afgefonden , 

Iand*l°e-~    om  ̂ lcn  van  Hollandt  te  belaften  onder  een  diep  Itüfwijghen  middelen 
ve'tnfdeliik   tot  vreede  uyt  te  vinden,  en  figh  fel  ven  niet  foo  groot  een  haetop  den middelen     hds  te  laeden,  als  of  ff  door  een  wreedc  halfterrigheit  geduerigh  moor- 
rot  vreede    den  en  bloedtvergieten  booven  alles  verkooren  hadden.     Waer  teegen  ly 
uj/ttevindï.  ophadden  de  trouwloofc  vleyeryen  der  Spanjaerden:  want  wat  hadt  men 

Dienfy    door  't  vreedegefprek  met  Requefens  anders  bejaeght,  dan,  nae 't  oover •- 
weygeren.    rompelen  der  fier  kt  en ,  de  fieeden  in  't  hart  der  Landen  te  beleegheren  ? 

was 
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was  niet  door  de  Keulfche  vreedehandelingh  de  hoop  van  eenopreghte    1587. 
vreede  den  nek  gebrooken ,  door  f 00  veel  volken  tot  afval  te  troonen  ?  foo 
ook  hadt  Vlaendre  felfs  niet  dan  door  diergelijke  byeenkoomften  den  ver- 
raeders  oopengeftaen:  en  eyndelijk  de  vyandt,  door  bedriegelijke  beloften 
van  vrye  oeffeningh  des  Godtsdienfts,foo  verre  in  krachten  toegenoomen-, 
dat  hy  die  nu  darde  in  de  wint  Jlaen.  Thans  ook ,  foo  men ,  geduerende  die 
geweldighe  oneenigheeden  der   ingefeetenen-,  van  vreede  reppen  wilde , 
fouden  de  waepenen  uyt  de  handen  geworpen  worden :  dat  andere  op  deefe , 

andere  op  gene  voorwaerden ,  y der  naer  't  hem  voordeelighjl  dacht ,  Jigh 
ter  oovergaeve  verhaeflen  foudeti.     En  dat-,  fchoon  genoomen  de  faeke  op 
de  biüijkfte  voorwaerden  des  weereldts  bygeleght  wierdt ,  hen  nogh  het 
Ghendtfch  verdragh,  nogh  de  trouwloofheit  van  Tion  Johan  uyt  het 

geheughen  waeren  uytgewift :  dat  Koninghen ,  wien  de  'Paus  van  hunnen 
eedt-t  hoe  plecht  igh  die  ook  weefen  moght,  ontfloegh,  alle  ver  dr agh  met 

hunne  onderdaenen  voor feeghe  reekenden:  en'er geeneontbreeken  fouden , 
die,  alwaer't  met  hun  vae  der  landt  in  faeverny  te  brenghen ,  naer  eer  - 
ampten  en  rijkdommen  Jouden  omfjen.     Maer  alle  deefè  reedenen  waeren 
niet  anders  dan  bedenkinghen,  die  yder  oopentlijk  in  't  befonder  fmeede: 
want  in  't  gemeen,  naedemael  fy,die'er  dwangh  konde  achter  fètten,  door 

reedenen  "tot  vreede  pooghde  te  beweeghen ,  wierdt  de  tijdt  met  twijfelen en  beraedtflaen  verfleeten;  of  foodikmaelsdeKoninghinhenin  datdraelen 
heftigher  hadt  aengedronghen ,  baeden  en  betuyghden  iè  haere  majefteyt, 
dat  fe  de  faeke  Godts  en  der  menfchen  ,  feftigh  fteeden  ,  en  een  volk, 
bereyt,  foo  de  teegenwoordighe  macht  der  Landen  moght  te  kort  fchieten, 
de  gemeene  middelen  met  haere  befonder  e  te  verfterken ,  ten  prooye  der 
Spaenfche  trouwloofheit  wilde  oovergeeven.     De  fteeden  waeren  een- 

ftemmigh  geweeft  (want  aen  yder  in  't  befonder  hadt  men  de  punten  van 
beraedingh  oovergefönden)  in  geen  gefanten  aen  den  vyandt  te  fènden. 

De  Koninghin  alleen  hadt,  nu  in  't  midden  van  de  winter,  de  haere  nae  tyfatwtt 

Vlaendre  gefonden,  om,  waer  't  haer  m oogelij k  geweeft,  eens  anders  vmi?en~ 
vreede  te  maeken.     Terwijl  men  beefigh  was  om  oover  de  plaets  der  by-  ij^e$e_ 
eenkoomft  en  den  laft  der  gemaghtighden  te  beraemenj  terwijl  d'Engel-  „eertetot 
Iche  ftilftant  van  waepenen  verfbeken,  Parma 't  afflaet,  waeren  'er  reets  vreede,  nae 
drie   maenden   verloopen.     Elifabeth   begeerde   voor  de  Nederlanders  Vlaendre. 

eeuwighe  vergeetenheit  van  al  't  voorgaende ,  hunne  oude  voorreghten, 
en  de  borger lijke  regeer  ingh  in  haer  en  voorighenflaet  -,  voor  haer,  dat  de 
verbonden  van  oudts  gemaekt  in  hun  geheel  bleeven ,  vergoedingh  van 
koften-,  en  dat ,  tot  meerder  verfeekeringh  haer  er  geruft  heit ,  al  het  krijgs- 

volk we  e  der  Jij  ts  verfonden  wier  de:  voorts  fprak  fè  van  den  Godtsdienft, 
en  de  kerkfeeden  door  Nederlandt  gebruykelijk ,  foo  flaeuw,  datfe  eeni- 
ghermaeten  fcheen  yets  te  rullen  oovergeeven  -,  en  fè  was  nu  reets  foo 
verre  afgetreeden,  dat  fè  verföght,  die  alleen  twee  jaeren  langh  gedult 

moght  worden:  en  wat  de  fteeden  belanght,  die  d'Engelfèhe,  of  by  ver- 
dingh  of  by  geleegenheit  in  befèttingh  hadden,  die  weygherde  fè  niet 
oover  te  leeveren ,  foo  fè  maer  haere  onkoften  moght  vinden.    De  Span- 

jaerts,  terwijl  fè  ftijf  by  't  weygheren  van  den  Godtsdienft  blijven,  en  de 
Nederlandtfche  faeken   alleen  aen   de  goedertierenheit  van   Koningh 
Philips  willen   geftelt   hebben ,    daerenbooven  inbraghten   dat  hunne 

onkoften  door  d'Engelfèhe  vry  hoogher,  als  die  der  Engelfche,  geloopen 
waeren  ,  jae  meer  andere  punten  in  de  wal  fchuyven  ,  deeden  nu  wel 

duydelijk  blijken,  dat  hun  meeningh  was  geweeft"  in  handelingh  te  tree- den, geenfmts  tot  befluyt  van  vreede  te  koomen  -,  tot  dat  de  bewijfen 
hunner  vyandtlijke  aenflaeghen  figh  daegelijx  helderer  hadden  opgedaen, 

P  en 



ii4  HUGO   DE  GROOTS   VYFDE  BOEK 

i  fS  8 .     en  eyndelijk  die  langh  gevreefde  vloot  figh  in't  geficht  vertoonende,  de  hoop 
De  spaen-  en  konftenaeryen  te  gelijk  heeft  afgefneeden.    Maer  de  oneenigheeden  en 

fche  vloot    denaemen  der  partyfchappen  waeren  met  Lycefter  niet  uyt  Hollandt  ver- 

aenkoomen-  trokken  :  dan  in  teegendeel  vervielen  de  befettelinghen  der  fteedcn  en 
de,  doet  alle  fchanfen }  onder  dien  dekmantel,  doorgaens  tot  muy  ten  en  plunderen; 

konfienae-   infoncjeriieit  die,  welke,  om  't  flecht  beleidt  der  geldtmiddelen,  hunne 

tiZnen'    ̂ °^Y  onbetaelt gebleeven  fijnde,  figh,  uyt  vrees  voor  vreede,  verhaefte- den  de  voordeelen  des  oorloghs  te  rooven.    Eenighe  lieten  figh  ook  deefè 

in  deVeree-  glimp  gevallen ,  dat  fe  hun  het  derde  gedeelte  der  ibldy ,  't  welk,  volgens 
ritghdeLan-  de  gewoonte  der  Nederlanders ,   onder  de  kaemer  van  geldtmiddelen 

den  door  ge-  blijft,  om  in  't  toekoomende,  wanneer  de  faeken  in  beeter  ftaet  waeren, 
brekvan     voldaen  te  worden ,  wilden  betaelt  hebben.     Dan  alföo  dit  onmoogelijk 
betaelmgh    was  te  Verkrijghen ,  om  dat  en  de  achterftallen  van  veele  jaeren  en  van 

der  fold,te-  vee\e  te  gelijk  ge  vordert  wierden,  ftelde  een  yder  figh  geen  andere  maet 
van  ongebondenheit,  dan  hy  felfs  goet  vondt:  ondertuffchen  noghtans 
wierden  die  de  Koninghinne  hadt  oovergefbnden  voorgerprooken ,  als  of  fe 
deelè  fchelmftukken  ter  gunfte  der  Engel  fche  belanghen  wilden  geduyt 

hebben.     Tot  wat  moetwil  en  trouwloofheit  't  krijgsvolk  ,  dat  binnen 
Geertruydenbergh  lagh,  en,  nae  't  ontfanghen  van  een  geweldighe  föm- 
me  geldts,  fcheen  als  ter  needergeireIt,nogh  naederhandt  is  uytgebarften, 
fal  ik  op  fijn  tijdt  breeder  verhaelen.     Sonoy  is  door  Maurits  binnen 
Meedenblik  ,    een  ftadt  geleeghen   aen  de  Weftfijde  der  Zuyderfee, 

alwaer  hy,  fijn  eyghen  krijgsvolk  teegen  hem  opftaende,  oover  't  wey- 
gheren  van  gehoorfaemheit  aen  fijne  Ooverheeden  wierdt  geftraft,  belee- 
ghert ,  en  fijn  en  der  Staeten  gebiedt  onderworpen.     Ruflèl ,  Ooverfte 

der  befettingh  binnen  Vliflinghe ,  die  op  't  kornelfchap  van  het  Zeeuwfch 
regement  hoopende ,  en  aireede  Veere  en  Arnemuyden  ,  fteeden  in  't 
eylandt  Walcheren,  op  fijne  fijde  gekreeghen  hebbende,  nae  't  hoogh- 
gefagh  dongh,  is  ten  laetften  door  bevel  der  Koninghinne,  beeter  onder- 

richt fijnde,  en  die  te  fpaede  aengekondighde  aftreedingh  van  Lycefter, 
in  toom  gehouden.    Elders  fijn  de  muyteryen  met  minder  gevaer,  maer 
groot  verlies  van  penninghen ,    ter  needer  geleght.     Deefè  dinghen, 

fchoon  fè  in  't  volgende  jaer  fijn  voorgevallen,  heb  ik,  naedemael  fè  aen 
Korte  be-  den  anderen  vaft  fijn,  willen  faemenknoopen.     Maer  al  eer  ik,  uyt  den 

jpiegelmg),  omflagn  deefèr  beroerten  treedende,  my  tot  een  vafter  en  wijtluffigher 
^N^/ér-    wer^  begeeve ,   acht  ik,   dat  den  leefèren  niet  onaengenaem  fal  fijn, 
Lwders,      infonderheit  lbo  de  dinghen,  die  wy  oover  onfè  binnelandtfche  faeken 

doorfoo       bearbeydt  hebben,  ter  kennis  van  andere  volken  doordringhen,  in 't  kort 
pieenigh-     te  befpiegelen ,   hoedaenigh  dien  oorlogh  fy  geweeft,  waer  in  volken, 
vuldigbe  ̂   beflooten  door  een  kleyne  kuft,en  door meenighte van  rampen  en  onhey- 
rawpjpoede  jen  ter  nee(jer  geworpen ,  figh  weederom  teegen  föo  geweldighe  moogen- 
qewonen    ̂ e^c  ne^en  opgerecht.     Derhalven  gae  ik  oo verweeghen ,  welke  midde- 

(\gbwee-'   lerwijl  waeren  de  grensplaetlen ,  welke  den  ftaet  der  Republijk,  welke deromtee-   de  grootheit  hunner  krachten,  welke  de  gefteltenis  der  gemoederen ,  om 

gen  de        die  tufichen  partyen  te  vergelijken.     Nae  't  veftighen  der  vryfieit  door  't 
spaenfche    Ghendtfch  verdragh,   hadt  Don  Johan  van  Ooftenrijk  Naemen,  Luxen- 
moogenbett  burgh  en  Limburgh-,  Parma  die  van  Arthois  en  Henegouw  door  beibnder 
hebben  op-    verdraorli  5  Vlaendre  door  trouwloofheit  van  verraeders ,    Brabandt  en 
&er     '       Mechelen  doorhongher  t'ondcrgebracht :  behalvcn  dat, uyt  de  Vlaemiche 

rensp       fteeden ,   Ooftende  >  uyt  de  Brabandtfche,  Berghen  op  den  Soom,  en 
spaenfche    Willemftadt ,   genoemt  nae  Oranje ,   beneevens  eenighe  fchanfen  ,  alle 
tnverce-     geleeghen  op  den  boordt  der  fèe  of  rivieren,  hunne  vryheit  behouden 

nigbde  Ne-  hadden.     Vrieflandt  en  Ooveryfèl  waeren  aen  de  fijde  der  Vereenighde 
derlanden.  Stae- 
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Staeten:  rnaer  aen  heteerfte  gebrak  Gröninghen  :  dit  was,  door 't  ver-    ij88. 
lies  van  Steenwijk  ,   Deeventer  en  lbo  veele  andere  fterkten  met  den 
vyandt  verdeelt  gebleeven  :   en  felfs  waeren  van  Gelderlandt ,   buyten 
Arnhem,  niet  veete  fteeden  ooverigh-,  lijnde  Gelder,  Nijmeghen,  Zut- 
phen  ,   hooftfteeden  des  Landtfchaps ,   en  eenighe  van  minder  aenfïen 
in  's  Spanjaerts  befettingh.     Hollandt  en  Zeelandt  ftonden  geheel  onder 
het  beftier  van  Maurits :  naederhandt  wierden  aen  fijne  Landtvooghdy 

gehecht  alle  d'andere ,   uytgenoomen  Vrieflandt-,  en  booven  dien  hem 
toegevoeght    het    Ammiraelfchap   ter  fee ,    beneevens   al  't  gheen  op 
's  vyandts  boodem  aen  de  fijde  der  Vereenighde  Staeten  bleef-,  groote 
voorbeelden  hadden  de  Steêvooghden  oover  befbndere  fteeden,  uytge- 
feght  op  de  uyterfte  grenfen ,  de  voet  gelight.     Maer  om  de  naebuerighe 

Vorften  niet  voor  by  te  gaen ;  oover  d'Eems  hadt  men  den  Graef  van 
Ooft-Vrieflandt ,    gemeenelijk  't  Embderlandt  genoemt ;   aen  Maes  en 
Rhijn,  Ernft  van  Beyeren  ,    AertsbifTchop  van  Keulen  en  Luyk ,    die 
Philips  in  naemaegfchappy  beftont,  en,  by  nae  geheel  Nederlandt  om- 

vangende ,    op  verfcheyde   kerkelijke   tijtels ,    een  wijtluftigh  gebiedt 
befat,  en  eyndelijk  't  hof  des  Vorften  van  Kleef  en  Gulik;  die,  fchoon 
lè  in  den  oorlogh  onpartydigh  bleeven  ,   noghtans  nae  den  Spanjaert 
helden,  ftaende  hen  van  die  kant  meer  te  vreefen,  en  onder  voorwenden 
van  hunne  verbonden  met  den  huyfè  van  Bourgonje ,   daerenbooven , 

indien 'er  al  eenighe  fteeden  door  gelijkheit  van  een  felve  Godtsdienft 
geneegenheit  tot  Hollandt  hadden,  die  waeren  met  lèhnk  voor  ooverval 
der  vyanden ,  en  den  niet  min  onverföenelijken  haet  hunner  landtsge- 
nooten,  belaeden.     Maer  binnen  Kamerik ,  dat,  nae  den  afval  der  nae- 

buerighe fteeden  ,   door  den  Hartogh  van  Anjou,  met  fterke  belèttingh 
voorfien,  en,  in  fijn  uiterfte  wille,  de  Kroon  van  Vrankrijk  ter  befcher- 
mingh  was  aen  bevoolen,  wierdt,  door  de  Koninghinne  moeder  Katha- 
rina  de  Mediccs ,   tot  Steêyooght  geftelt  den  Heer  van  Balligny,  die, 
nae  het  oo verlijden  van  die  beyde,  figh  daer  van  verfèekerdej  en,  figh 
korts  daer  aen  ook  in  de  Lotteringfche  party  fteekende,  terwijl  Parma 

uytftelde  door  kracht  van  waepenen  hem  't  plunderen  der  landeryen  te 
beletten,  en  Koningh  Henrik,  uyt  fijne  voornaemfte  fteeden  verdreeven 

lijnde,  nae 't  uyterfte  fijner  Landen  geen  omfien  moght  gebeuren ,  een 
heerfchappy  van  weynigh  duers  heeft  ingefwolghen.     Dus  was  't  gelee- 
ghen  met  de  landtpaelen :  laet  ons  nu  't  inwendigh  weelèn  gaen  befchou-      *.  . 
wen.     De  Staeten  der  Vereenighde  Nederlanden  hebben,  nae  dat  Oran-  farVertl- 

je  't  hoogh  bewint  der  faeken ,  eerft  een  geruymen  tijdt  op  's  Koninghs ,  nigbde 
en  naederhandt  op  eyghen  naem,  hadt  in  handen  gehadt,  en  de  moogen-  Landt- 

heit  van  Lycefter,  die  beyde  leer  nae  aen 't  Vorftelijk  gelagh  quaemen ,  fc happen. 
ten  eynde  was,  door  ervaerenheit  geleert  fijnde,  de  klem  der  Opper- 
moogenheit  onder  veelen  verdeelt,  't  welk,  gelijk  het  voor  de  vryheit 
veyliger,  lbo  ook,  wen  maer  de  vyandt  eenighfïns  verflapt,  gevaerlijk 

is  voor  d'eendracht.     Maer  lbo  veel  de  Landtvooghdy  in  haer  gefagh 
benoomen  was ,  lbo  veel  hadt  fe  in  geneegenheit  en  gunft  gewonnen  , 
gemerkt  vergiffenis  en  eerampten  van  daer,  belaftinghen  en  fchattinghen  van 

elders  quaemen  •,  behalven  dat  ook  den  aert  van  't  ghemeen  fbodaenigh  is, 
dat  het  den  genen  die  het  grootfte  bewint  in  den  Staet  hebben  belaft  met 

de  teegenfpoeden,  dien  eenen  d'ooverwinninghen  dank  weet.     Volgens 
een  aeloudt  gebruyk  hebben  de  treffelijkfte  in  aedel,  nae  dat  yders  ertfè- 
lijke  heergoederen  fijn,  't  beftier  ten  platten  lande  en  oover  de  dorpen -, 
die  de  fteeden  regeeren  fijn  gekooren  uyt  de  aenfienelijkfte  der  borgeren : 
om  dat  het  gemeen,  bekommert  met  eyghen  huysfaeken,  geen  behae- 

P  ij  ghen 
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ij-88.     ghen  nam;  om  in  ftadts  of  Staetsvergaederinghen  te  fpreeken  :  deefe 
veertigh,  of  minder,  in  getal  fijnde  (die  den  naem  Vroedtfchap  drae- 
ghen)   beraedtflaeghen  in  hunne    vergaederinghen   oover  faeken  den 

gemeenen  Staet  betreffende  :  en  indien 'er  yemant  uyt  het  midden  van 
hen ,  door  doodt  of  ballinghfchap ,  wordt  weghgenobmen ,  vervullen  ie 
die  plaets  met  andere,  die  in  middelen  en  voorfienigheit  uytfteeken:  en 
ooverfiilx  gelden  de  befluyten  deefèr  vergaederingh  voor  een  algemeene 
oovereenftemmingh  der  fladt,  ibo  verre,  dat  de  gemeente  naeulijx  oyt 

geweyghert  heeft  te  gehoorfaemen ,    maer  in  teegendeel  't  gefagh   der 
regenten  meermaelen  door  waepenen  verdaedight.     Die  fèlve  noemen 

jaerlijx  een  getal,  uyt  welke  de  Landtvcoght  (dat  eertijdts  't  werk  des 
Vorften  was}  verkieft  de  voorftanders  der  genieene  rufte,  die  fe  Burger- 
meefters  noemen,  en  ten  hooghften  vier  fijn :  beneevens  andere  feeven , 
of  daer  omtrent,  die,  op  den  naem  van  Scheepenen ,  alle  borgerlij ke  en 
lijfsftraffelijke  vonniüen  wijfen.     Deefè  bekleeden  hunne  ampten  fbnder 
eenighe,  of  ten  minften  op  een  geringhe  wedde,  als  een  dienft,  dien  fe 
den  vaederlande  fchuldigh  fijn.     Soo  dat  door  de  maght  van  deefè  alle, 

endoor  den  raedt  der  Penfionariflen,  die  Rechtsgeleerde  fijn,  's  ftadts 
faeken  bedient  worden,  fijnde  hen  toegeftaen  een  reght,  om  ook  wille- 

keuren en  kleyne  belaftinghen  binnen  hun  gebiedt  op  te  ftellen.     Van 
waer  de  heerfchappy  ,   als  tot  de  hooghe  regeeringh ,   in  een  lichaem 

faemen  koomende,  die  geene,  welke  oover  yder  ftadt  in  't  befönder  fijn 
geftelt,  gefaementlijk  oover  alle  de  fleeden  te  gebieden  hebben.     Want 

drie  of  viermael  's  jaers ,  of  foo  dikmaels  als  'er  gewichtighe  faeken  voor- 
vallen ,  wordt  uyt  beyde  de  leeden  des  volx  een  vergaederingh  befchree- 

ven,  die  men  de  Staeten  noemt.     Maer  den  Aedel,  aengefien  die  uyt 
föo  verfcheyde  geweften  te  befwaerlijk  kan  te  faemen  koomen ,  heeft 

't  gheen  haer  te  beforghen  ftaet,  aen  eenighe  weynighe,  die  in  treffelijk- 
heit  van  geboorte  en  goederen  andere  oovertreffen ,  aenbevoolen,  om 
oover  de  faeken,  den  gemeenen  dienft  van  den  Lande  betreffende,  te 
helpen  beraetflaen.     Deefe  hebben  ook  wel  de  voorfittingh  en  eerfte, 
dogh  onder  hen  allen  maer  eene  ftem.     Nae  dat  dan  de  vroedtfchap  in 
yder  ftadt  oover  de  punten  van  befchrijvingh  onderlingh  gehandelt  heeft, 

worden 'er  magiftraeten  ,    beneevens  de  Penfionariflen ,  ter  daghvaert 
gefónden,  om  aldaer  de  meeninghe  der  felver  voor  te  draeghen,  blijvende 
alle  fchielijke  voorvallen  hunne  trouwe  en  voorfienigheit  bevoolen.     In 
deefè  vergaederingh  dan  wordt  gehandelt,  fbo  van  alle  andere  faeken, 

die  den  Vorften  eyghen  geweeft  fijn ,   als  oover  de  belaftinghen  die  't 
noodigh  is  jaerlijx  op  te  ftellen,  tot  verval  en  onderftant  des  oorloghs, 

welke  oover  yder  in'tbefbnder,naer  elx  vermooghen,  verdeelt  en  gedrae- 
ghen  worden.     Maer  alföo  deefè  vergaederingh  korts  daer  nae  weederom 
koomt  te  fcheyden ,  kiefèn  den  Aedel  en  de  regenten  der  voornaemfte 
fteeden,  uyt  het  midden  van  haer,  bequaeme  mannen,  om,  terplaetfè 
daer  de  heerfchappy  haeren  fèetel  heeft ,  de  faeken  die  de  Staeten  daege- 
lijx  afgehandelt  en  beflooten  hebben  uyt  te  voeren:  als  ook  met  eenen  in 
alle  onverwachte  voorvallen  te  voorfien,  fijnde  hen  voorts  toegelaeten, 

wen 'er  yetwes  hoogher  maght  en  fbrghe  koomt  te  vereyfichen,  den  Stae- 
ten te  befchrijven:  welke  weerdigheit  by  naer  niet  anders  dan  voorfèekeren 

tijdt   bekleet   wordt.     Maer  't  ampt   van  Voorfpraek  van  Hollandt  is 
voor  't  leeven.     Dees   fprak  ten   tijde  der  Vorften  voor  de  gemeene 
vryheit;  en  gelijk  hy  doenmaels  't  meefte  gevaer  liep ,  fbo  ook  heeft  hy 
by  veranderingh  van  den  Staet  het  grootfte  gefagh  behouden.     Hy  is  't, 
die  ter  daghvaert  van  de  Staeten,  en  ter  vergaederingh  der  Gecommit- 

teerde 
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teerde  Raeden,  de  gevoelens  afvraeght,  in  raeden  voorgaet,  en  de  ver-    IJ88. 
fchillende  oover  een  brenght.     Dit  ampt  is  eertijts  in  de  beginfèlen  des 
oorloghs  loffelijk  bekleet  door  Paulus  Buys,  en  korts  daer  aen  door  fijnen 

naefaet  Johan  van  Oldenbarnevelt,  die  't  in  een  hoogher  luyfter  heeft 
gebraght  door  de  grootheit  fijner  befbndere  deughden,  waer  van  hy  een 
voortreffelijk  proefftuk  teegen  de  dreygementen  en  konftenaeryen  van 
Lycefter  heeft  gegeeven,  fijnde  niet  min  trouw  in  raedt,  als  onverwin- 
nelijk  van  gemoedt.     Dit  is  ten  naeften  by  het  weefèn  der  regeeringh  in 
Hollandt:  van  welke  de  gewoonten  der  andere  Landtfchappen  wéynigh 
verfchillen.     Sy  hebben  ook  elk   hunne   eygene  breukvoorderaers ,  en 
Rechtsgeleerde  Reghters,  aen  welke  men  figh  van  de  reghtbanken  der 

fteeden  magh  beroepen,  die  alle  hunne  weerdigheit  voor  't  leeven  heb- 
ben, en  door  den  Stadthouder,  uyt  een  getal,  hem  by  de  Staeten  felve 

genoemt ,    gekooren   worden.     Voorts   worden   nu  alle  faeken ,    den 

gemeenen  Bondtgenooten  treffende,  en  't  gheen  tot  den  oorlogh  noodigh 
is,  beleidt  by  den  Raedt  van  Staeten:  fweerende  die  daer  in  gefbnden 
worden  (\vant  elk  Landtfchap  fèndt  den  haeren,  maer  die  van  Hollandt 

drie,  Zeelandt  twee,  gelijk  ook  Vrieflandt,  en  d'andere  yder  een)  dat 
fè ,   fönder  eenigh  infight  te  ntemen  op  den  geenen ,  uyt  de  welke  fy 

gefbnden  worden,  't  gheen  ten  meeftcn  dienft  der  gemeene  Bondtgenoo- 
ten ftrekt,  fullen  helpen  beraedtflaen :  wanneer 'er  fwaere  faeken  te  ver- 

handelen fijn,  worden  de  Stadthouders  der  Landtfchappen  daer  in  geroe- 

pen.    Maer  aengefien'er  van  oudts  geene  faeken  van  gewicht  wierden 
afgeveerdight ,   fonder  alvoorens  daer  toe  d'oovereenftemmingh  der 
befbndere  Landtfchappen  te  hebben ,  is  om  de  meênighvuldighe  voorval- 

len dier  faeken,  en  't  gevaer  dat  't  ileepen  der  felver  met  figh  brenght, 
dit  middel  gevonden,  dat  yder  Landtfchap  haere  Gedeputeerden  fenden 
(oude,  met  onbepaelden  laft,  om  oover  de  hooghfte  förghen  nae  by  te 

waeken ,  en  indien 'er  yets  fwaerders  voorviel ,   dat  uytftel  weerdigh 
waere,   yder  figh  met  de  Staeten  fijns  vaederlandts  hebbe  te  beraeden. 
De  Landtfchappen ,  die  alleenigh  uyt  hunne  groote  fteeden  eene  onder 
de  Bondtgenooten  fènden ,  hebben  gelijk  reght  om  te  ftemmen ,  en  voor- 
fittingh  by  beurte.     Defelve  waeren  thoen  ter  tijdt,  Gelderlandt,  Hol- 

landt, Zeelandt,  Uitrecht,  Vrieflandt  tmTchen  't  Vlie  en  Lauwers,  en 
Ooveryflèl.     Deefè  befendingh  heeft  allengfkens  de  gedaente  van  een 
geduerighe  Vergaederingh  aengenoomen  ,  op  den  naem  van  Algemeene 
Staeten  der  Vereenighde  Nederlanden*  die  fy  vertoonen.    De  maght  det 
gener,  die,  fbo  hier,  als  inden  Raedt  van  Staete,  gefbnden  worden, 
binnen  feekeren  tijdt  bepaelt  fijnde,  wordt  niet  verlenght,  dan  met  wille 

der  Landtfchappen  die  hen  gefbnden  hebben.     Van  gelijken  worden  'er 
andere ,   beneeden  deefe  ,  gefbnden  in  de  fèefteeden ,  die  de  feefaeken 
verfèekeren ,  en  de  gefchillen  daer  uyt  rijfende  door  gewijfdens  afdoen. 

Dufdaenigh  is  in 't  kort  den  ftaet  dér  Republijke;  v/elkers  minfte  omftan« 
digheeden  alhier  op  te  haelen  niet  gevoeghlijk  waÊre:  fiilx  alhier  klaerlijk 
blijkt,  dat  de  heerfchappy  nogh  binnen  weynigh  geflachten  is  beflooten, 

nogh  weederom  foo  volxgewijs,  dat  die  feenemael  aen  't  ghemeen  ftaet 
maer  dat  den  Aedel  in  haer  gefagh  gehandthaeft,  en  een  groot  vermoo- 
ghen  aen  de  uytfteekenfte  borghers  der  aenfienelijkfte  fteeden  gelaeten 
wordt:  dat  hier  uyt,  als  by  trappen,  worden  gekooren*  die  oover  elke 

ftadt  en  Landtfchap  in  't  befonder,  en  die  oover  allen  in  't  gemeen  te 
gebieden  hebben:  niet  als  een  loutere  volkregeeringh ,  door  een  gevalli- 
ghe  verkiefingh  en  fonder  onderfcheit ;  maer  met  een  befonder  infight 

op  de  achtbaerheit  der  voorouderen,  op  't  vermooghen  der  middelen* 

P  iij  en 
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i  j-88.     en  op  de  begaeftheeden  des  verflants:en  niet  quaelijk  is  't  voor  de  vryheit 
geforght,  dat  de  gewightichfte  gefchaften  onder  veelen  gehandelt  wor- 

den ,  en  altoos  de  hooghfte  bedieninghen  tot  andere  oovergaen ,  op  dat 
veele,  buyten  hoop  van  in  hunne  ongebondenheit  te  konnen  voortgaen, 
figh  aen  de  wettighe  middelen  der  regeerkonft  leeren  gewennen.     Voor- 
waer  ik  fie  dat  eertijts,  felfs  wanneer  men  teegen  de  Romeynen  heeft 
geoorloght,  de  Franfche,  Hooghduytfche  en  Britannifche  volken  gewilt 

nebben ,  dat  het  ooverlegh  der  fwaerfte  faeken  aen  den  Grooten  's  Landts 
en  den  afgeföndenen  der  fteeden  geflelt  wierden,  en  dat  de  ooverblijffè- 

len  dier  gewoonte  in  gebruyk  gebleeven  fijn,  van  't  uyterfte  geheughen 
der  vryheit ,    felfs  ook  alwaer  heedenfdaeghs  nogh  rijken  fijn.    Jae  in- 

dien 't  ons  luft  nogh  hoogher  op  te  klimmen ,  en  de  Griekfche  faeken  in 
te  fien ,  by  nae  een  fèlfde  geftalte  fal  men  vinden  in  de  regeeringh  der 
Amphidlyones,  welker  eenigheit  de  maght  der  Meeden  teegengeflaen 
heeft >  ofinAchaien,  dat,  hoewel  anderfints  geringh  van  vermooghen, 
figh  door  eendracht  heeft  gehandthaeft.     Voorts  heeft  yder  Landtfchap 
haere  hooftftadt.     De  gemeene  feetel  der  heerfchappy  is  teegenwoordigh 

in  Hollandt,  dat,  gelijk 't  haere  Bondtgenooten  in  rijkdommen  verre, 
lbo  ook  in  gefagh  niet  weynigh  te  booven  gaet.     Deefè  is  's  Graeven- 
haeghe,  een  vlek,  alwaer  ook  Maurits  fijn  hof  houdt,  befbnder  vermae- 

Bynaerde  keiijk  om  fijn  bofch;  en  de  naeby  geleegene  ftrant.     Inde  Nederlanden, 
[elfde  is  de    &e  n0gh  onder  den  Koningh  ftaen  ,   is  by  naer  een  felfde  regeeringh, 
regeeringh    Uytgenoomen,  dat  de  Staeten  dier  Landtfchappen,  ten  waere  om  fchat- 

ie[Slae?~    tinghen  te  beraemen,  naeulijx  befchreeven  worden.     Tot  het  befbrghen 

landen   "'  ̂er  befondere  faeken  van  yder  Landtfchap  worden  weynighe  gekooren: de  geheele  regeeringhe  ftaet  aen  den  Landtvooght,  met  den  Raedt  van 
Staete,  en  den  byweefenden  Geheymen  Raedt ,  en  dien  der  Gcldt- 

middelen.     Die  in  een  deefèr  ampten  eenmael  geftelt  fijn ,  behouden  't 
mkoomften  voor  jlun  ]eeven.     Welke  d'inkoomften  der  Vereenighde  Staeten  voor 
da v ene-    decfen  geweeft  fijn,  hebben  wy  hier  booven  verhaelt :  korts  daer  aen, 
"s'ueten       wanneer  alle  fchrik  voor  ooverheeringh  uyt  de  harten  weghgebannen 

was ,  begonden  fè  mildaedigher  tot  onderftant  van  de  Republijk ,  als 

voor  hunne  eygene ,   op  te  brenghen  •,  en  nae  dat  de  koopmanfchap, 
door  't  verval  van  Brabandt,  toegenoomen  hadt,  wierdt,  met  den  aen- 
was  hunner  rijkdommen,  de  moedt  fbo  groot,  dat  men,  aengefien  den 

voorfpoet  der  faeken,  en  de  wakkerheit  in  't  beftaen  van  grootere,  de 
onkoften  en  belaftinghen  verdubbelde.     Landeryen  ,  huyfèn  ,  lijftoght, 

kleederen,  hoofden,  geen  dingh  wierdt 'er  buyten  fchattingh  gelaeten, 
nogh  verfchoont  om  in  de  belaftinghen  te  draeghen ,  jae  fèlfs  heeft  men 

niet  ontfien  figh  met  gelden  op  renten  tebefwaeren.  'tSeekerfte  inkoomen 
was  d'oopene  fee,  dat,  gelijk  alle  andere  dinghen,  de  rampen  des  oor- 
loghs  niet  onderworpen  was :   befönderen  yver  noghtans  wierdt  by  de 
regenten  aengewendt ,  om  ,  booven  al ,   de  koopmanfèhappen  te  ver- 
fchoonen,  op  dat  foo  groot  en  onbeftendigh  voordeel,  door  te  iwaeren 

Rijkdom-  belaftingh,  niet  elders  moght  vervoert  worden.     Maer  de  rijkdommen 
men  der      der  Spaenfche  Nederlanden,  hoewel  de  fchattinghen  befwaerlijk  volgh- 
Nritrlm    den  '  SinSlien  dic  der  Vereenighde  geweften ,   door  byvoegingh   van 

de»  oneetëk  'S  ̂oninons  ge^en  ,  ongeloofelijk  te  booven  :  dan  de  meenighte   der 
groour.  '    handelacren,  en  de  lightheit  in 'er  af  te  fcheyden,  terwijl  eenighe  die 

'tKtms- ten  ̂ ^^  a^s  nun  eyghen  onder  den  duym  houden,  eenighe  die  als  eens 

voll^m  i     anders  goedt  verquiftcn,  waeren  oorfaek,  datfè,  onderfchept  voor  hun 
diehft  van   reght  gebruyk,    verlooren  ginghen.     't  Krijgsvolk,  dat  in  dienft  van 
hollandt     Hollandt  was,  beliep  om  dees  tijdt,  burger,  bondtgenoot  en  vreemde- 

lingh 
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linghte  faemen,  uytgenoomen  de  Engelfche  hulptroepen,  niet  booven     I5"88\ de  achtien  duylènt  rnan  te  voet ,   beneevens   een  kleyn  getal  peerden :  beloopt 

lijnde  't  meerendeel  van  dien  in  de  belettinghen  gehouden ;  en  ongelijk  18000 
fwakker  dan  de  vyanden,  al  eer  Vrankrijk  der  felver  krachten  van  een  man  te  voet, 

fcheurde.     Maer  de  forgeloof  heit  van  Lycefter  en  lbo  veele  muy teryen en  WV B& 
hadden  geleert ,    dat  het  nutter  was ,    figh   met  weynigh  troepen  té  ?eer  tn' 
befchermen,  dan  met  meer  volx ,  als  de  geldtmiddelen  konden  draeghenj 
te  lichten ,   in  plaets  van  loldaeten  ,   fijn  eyghen  vyanden  te  werven. 
Scharper  orde  ftelde  men  van  dagh  tot  dagh  op  de  krijgstucht,  op  dat 

borgeren  en  naebuerighe  volken ,   nogh  ook  die  't  plunderen  hunner 
landeryen,  geleeghen  tuflchen  deelen  en  's  vyandts  boodem ,  afkochten, 
door  geen  ooverlaft  geplaeght  wierden :  en  wanneer  men  de  ibldaeten  in 
de  winterquartieren  leght ,  gefchiet  het  buy  ten  y emants  befbnc^ere  koften : 

al  't  gheen  hun  verfchaft  is    betaelt  de  Republijk :   een  wondere  faek 
braght  men  door  deefe  gelijkheit  te  weeghe,  dat  gewaepende  krijgsluy- 

den  door  d'ingeleetenen  van  felfs  tot  inleegheringh  verfbght  wierden. 
Al  't  voetvolk  was  verdeelt  in  regementen ,  beftaende  in  tien  vende- 

len ,   lelden  in  meer.      De  vendelen  fijn  fterk  hondert  koppen  :    ook 

lijn 'er  fterkere:  maer  d'een  en  d'ander  in  't  algemeen  infiende,  lal  men 
bevinden,  datlè,  ongetelt  de  dooden,  de  verloopene,  en  die  d'Oover- 
ften  door  de  monfteringh  doen  heen  glippen ,  by  naer  dit  getal  uytmae- 
ken.     Eeven  foo  veel  ruyters  fijn  de  kornetten  fterk,  welker  drie,  als 
een  vleugel,  onder  een  gemeen  gebiedt  Itaen.     En  op  dat  de  betaelingh 
der  lbldyen  des  te  gereeder  moght  gevonden  worden,  heeft  yder  Landt- 
Ichap  onder  haere  verdeelingh  genoomen  fèeker  getal  van  regementen  en 
kornetten,  die  lë  uyt  hunne  middelen  betaelen.     Ook  heeft  men  deelë 
gewoonte  beginnen  in  te  voeren ,  dat  de  Kornel-  en  Hopman-fchappen, 
door  de  gefeyde  Landtfchappen,  de  mindere  krijgsampten  door  de  Hop- 
luyden  felve  fouden  vergeeven  worden  :   de  hooghere,  door  de  Alge- 
meene  Staeten,  naer  verdienften,  of  naer  gunfte.     Meer  dan  rweemael 

lbo  fterk  waeren  's  vyandts  troepen,  die  lë  of  om  alles  wat  eenighfints 
verdaght  was  in  te  toornen,  of  tot  verdaedigingh  hunner  wijdt  en  lijdt 
verftroyde  landtpaelen  gebruykten.     De  loldy  der  gemeene  krijgsknech- 

ten was  weederfijts  gelijk :    maer  de  belooninghen  der  gener,  die  figh 
uytfteekende  queeten,  waeren  by  den  Spanjaert  grooter,  en  onder  heri 
een  groote  meenighte  die  dubbelde  ibldy  trokken  •,  en  des  niet  te  min 
viel  hunne  moetwil  den  fteeden  en  het  platte  landt  laftigh ,  't  fy  lè  figh 
te  velde  of  in  belettinghen  vonden,  en  allöo  den  geldtmiddelen  eenen 

dubbelen  ballaft.     Waer  by  den  yverfucht  der  geener  die  't  bewint  der 
waepenen  hadden ,   gelchillen  baerde.     Maurits  in  teegendeel ,   heeft, 

nae  hem  't  beleidt  des  oorloghs  was  aenbevoolen ,   van  eerften  af  niet 
achter  weeghe  gelaeten  van  't  gheen  lbo  wel  de  voorighe  eeuwen ,   als 
het  heedenidaeghs  gebruyk,  hadden  uytgevonden:  voortvaerendt  was  hy 

in  fijne  laeken  wakker  voort  te  letten ,  en  onvermoey t  in  op  's  vyandts 
aenllaeghen  een  waekendt  oogh  te  houden :  jae  felfs ,  onaengefien  de 
hoogheit  fijnes  oppergebiedts ,   verwaerloofde  hy  geenfints  de  minfte 

faeken  te  behartighen.     Invoeghen ,   't  gheen  te  verwonderen  is ,   die 
leermeefter  des  oorloghs ,    die  voor  hem  geenen  anderen  hadt  gekent, 
op  alles  wat  ten  oorlogh  diende ,  door  eyghen  ooverlegh  eenen  vallen 
voet  ftelde  i  hy  beforghde,  dat  de  fchildtwachten  allefints  wel  voorfien  en 
op  hun  hoede ,  de  fteeden  naer  behooren  geveftight  waeren  ■,  uytftee- 
kendt  was  hy  in  bequaeme  plaetfen  voor  fijn  leegher  uyt  te  kiefen,  in  te 
maeken   dat  alle  ftormgereetfchappen  veerdigh  by  de  handt  bleeven: 

voorts 
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i?88.  voorts  leerde  hy  fijne  foldaeten ,  onbedreeven  in  werken  en  veldtflae^ 
ghen,  te  peerdt  rijden,  hunne  geleeden  te  bewaeren,  fpijs  met  figh  te 
draeghen ,  en  aen  borftweeren  en  loopgraeven  te  arbeyden ,  op  eene 

andere  wijfe ,  als  dees  eeuw  gewoon  was.  Dit  alles,  om  d'onweetenheit 
der  geener,  die  figh,  't  gheen  fè  niet  en  kunnen,  fchaemen  te  leeren, 
langh  befpottelijk  gehouden  lijnde ,  wierdt,  nae  d'ondervindingh,  van 
veelen  voor  een  wonder  geoordeelt:  aengeiien  fy,  die  door  meenighte 
van  neêrlaeghen  gewoon  waeren  figh  van  de  vlucht  te  dienen ,  nu  wee- 

derom  darden  ftant  grijpen,  den  vyandt 't  hooft  bieden,  en  fteeden  als 
met  ooverval  verraflèn  :  dermaeten  ,  dat  een  yder  nu  genootfaekt  was 
te  bekennen,  dat  gelijk  de  Vaeder  in  de  gunft  der  volken  te  winnen,  en 
in  de  gronden  van  den  Vereenighden  Staet  te  legghen,  niemandt  fijns 
gelijken  hadt  gevonden ,  foo  ook  de  Soon  dien  fèlraen  Staet  tot  handt- 
haevingh,  tot  aenwas  en  vermeerderingh  hunner  faeken,  als  door  een 
befbndere  gunft  des  hemels ,  was  gefchonken.  Maer  hoe  groot  een 

onderfcheit'er  tuflchen  deefè  wijs  van  oorloghen  en  't  gebruyk  der  voori- 
ghe  tijden  is,  fal  uyt  den  inhoudt  van  het  volghende  werk  verftaen  wor- 

den. De  Staeten  der  Vereenighde  Nederlanden  onderhouden  geen 

geringhe  maght  van  fcheepen ,  die  op  's  vyandts  fèefteeden ,  en  den doortocht  der  rivieren  een  waekendt  oogh  houden :  andere  dienen  ten 
deele  om  de  viflchery  te  veylighen,  en  de  koopvaerdyfcheepen  te  geley- 
den,  andere  kruyfïèn  in  den  Ocean ,  om  de  fèeroovers  te  verdrijven. 
Buyten  alle  twijfel  fchiet  de  vyandt  hier  in  veel  te  kort ,  naerdien  hy 
weynigh  haevenen  heeft,  en  die  niet  feer  bequaem,  niet  veel  fcheepen, 
die  alleen  tot  uytlegghers  voor  de  fteeden  dienden.  Den  Aedel  haekte 

weederfijts  nae  een  fachte  leedigheit,  of  gerufte  eerampten ,  't  fy  dan 
uyt  koelheit  omtrent  de  belanghen  hunner  fijden  ,  gefprooten  uyt 

afgunft,  hier  te  lande  teegen  't  gemeen  •,  ginder  teegen  de  Spanjaerts: 
't  fy  dan  ook  uyt  een  ingewortelde  vadfigheit,  veroorfaekt  door  de  kon- 
ftenaery  der  Vorften ,  die  hen  eertijts  van  de  krijgsbedieninghen  ontflae- 

ghen  hadden,  en  alleen  't  bewint  oover  heerlijke  goederen  ooverlieten: 
weynighe  waeren 'er  alleen,  die  uyt  fught  totglory,  of  om  de  benaeut- 
heit  hunner  eygene  huysfaeken ,  de  waepenen  in  de  handt  naemen ,  en 

fbrghen,  weerdigh  hunne  af  koomft ,  aenfloeghen.  Wat  't  ghemeen 
belanght,  de  ouden,  wien  nogh  argher  tijden  heugden ,  endejonghe, 
om  dat  fè  geenen  vreede  gefien  hadden ,  figh  genoeghende  met  den  ftaet 
der  faeken  ,  hoe  die  weefèn  moght ,  gevoelden  den  oorlogh  niet  dan 

door  geruchten  en  fchattinghen  :  en  veele,  die  't,  buyten  fught,  met 
den  Godtsdienft  in 't  gemeen  aengenoomen,  hielden,  om  geene  andere 
reeden ,  volghden.  Maer  hen ,  die  in  den  Roomfchen  Godtsdienft 
waeren  opgevoedt,  was,  nae  föo  veele  exempelen  hunner  byeenkoom- 
ften,  by  plakkaet  der  Staeten  van  Hollandt,  op  een  boete  noghtans  die 
niet  al  te  fwaer  viel,  verbooden  hunnen  Godtsdienft  fèlfs  in  't  heymelijk 
teoeffenen.  Die  felfde  wierden  nogh,  door  een  ftilfwijghendt  gebruyk, 
uyt  de  voornaemfte  eerampten  geflooten.  d'Ooverblijffelen  der  Geefte- 
lijken  van  beyde  de  gedachten ,  om  dat  hunne  goederen  in  de  meefte 
plaetfen  waeren  aengeflaeghen  en  verbeurt gemaekt,  hebben  de  Staeten 

t'hunner  verlichtingh  een  eerlijk  onderhout  gegeeven,  lbo  fè  figh  maer 
ftil  en  geruft  hielden.  De  vergaederinghen  der  andere  gefplifte  gefint- 
heeden  vondt  men  geraeden  met  ooghluykingh  door  de  vingheren  te 
fien.  Den  Bedienaers  van  den  aengenoomen  Godtsdienft  gaf  men  nogh 
in  vroedtfchappen ,  nogh  in  andere  Staets  beraedtflaeghinghen  eenigh 
deel :  felfs  hunne  kerkelijke  vergaederinghen  waeren  den  toefight  der 

Oover- 
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Ooverheeden  onderworpen.  Soo  dat  in  der  daet ,  wen  maer  de  jonghfte  be-  1 5-8  8. 
roerten  befaedight  waeren ,  niet  lightelijk  nieuwe  te  duchten  ftonden.  Van 

gelijken  hadt  aen  d'andere  fijde  der  Nederlanden  de  langhe  ervaerenheit 
geleert  de  beginfèlen  der  beroerten  voor  te  koomen.  De  wetten  bleeven 
op  den  fèlfden  voet  als  voor  den  oorlogh :  ook  gaf  de  lèedigheit  van 
Parma  niemandtoorfaek  tot  mifnoeghen :  en  eenighe  fteeden  wierden  door 

befettinghen,  maer  in  't  algemeen  doordemaght  der  regenten, in  hunnen 
plicht  gehouden :  voeghhierby,  dat,  hoewel  de  Biflchoppen,  ingevoert 
onder  Vrouw  Margareta,  Parmds  moeder,  enden  Hartoghe  van  Alva, 

hunne  weerdigheit  behielden,  en  wel  't  meerdergedeelte  ter  gunfte  der 
Jefuiten  helden,  men  echter  flgh,  uytinfight  des  oorloghs  en  der  vyan- 
den,  onthieldt  van  Inquifitie,  van  ftraffen  enpijnighen;  lijnde  daeren- 
booven  een  groot  gedeelte  der  gener ,  die  van  een  ftrijdigh  gevoelen 

waeren,  uytgeweeken:  en  d'ooverighe  veel  eer  door  vreelè,  danftraffe, 
hadden  leeren  gehoorfaemen.  De  duerte  in  't  kooren,  de  fteygeringh 
van  den  prijs  op  alle  andere  dinghen,  noodigh  tot  's  menfchen  onder- 

hout, doorfwaere  belaftinghen,  d'ongemakken  die 't  winnen  der  landt- 
vruchten  vergelèlfchapten  ,  wierden  ten  weederfijden  te  gemakkelijker 

gedraeghen  door  't  wakkeren  van  den  handel,  en  't  beneevens  dien  ver- 
fwaeren  der  arbeydtsloonen.  Wonderlijk  bloeyde  in  Hollandt  de  koop- 
manfchap ,  voedtfterflè  der  mindere  necringhen  en  handt- werken :  en 
Amfterdam  alleen  wierdt  met  de  grootfte  koopfteeden  der  voorighe 
eeuwen  en  teegenwoordighe  tijden  vergeleeken.  Hierentuflchen ,  gelijk 
in  den  oorlogh  de  gewenfte  vruchten  van  een  gefèegende  vreede  bleeven, 
föo  ook  verftorven  de  gebreeken  niet>  fijnde  de  gemoederen  fbo  verre 

van  verwilderingh  door  't  gebruyk  der  waepenen,  dat  fè  tot  het  teegen- 
deel  vervielen:  want  de  pracht  in  kleederen,  den  ooverdaet  inleeven> 
de  dertelheit  in  andere  oovertollighe  quifteryen ,  waeren ,  door  uy theem- 

Ichen  ommegangh,en  't  verkeeren  met  die  hunne  ballinghfchap  onbekom- 
mert  draeghen  konden ,  lbo  hoogh  gefteeghen ,  dat  fè ,  door  geene 
wetten  gebreydelt,  den  rijken  allefints  naervolgende,  eerlangh  die  teegen 
hen  geenfints  opmbghten ,  uyt  fchaemte  voor  armoede ,  tot  de  fèlfde 
gebreeken  nae  figh  fleepten.  Invoeghen  dat  die  oude  en  dappere  een- 
voudigheit  der  Hollanderen,  haere  kuyfche  en  beroemde  reynigheit,  als 

thoen  eerft  in  een  weelighe  wulpfheit  quaemen  te  veranderen :  't  is 
waer  iy  ftrekte  den  geldtmiddelen  ten  merkelijken  voordeele,  maer  ook 
ten  verderve  der  lèeden:  aengefien  hier  door  de  gierigheit,  dat  ingekan- 
kert  gebrek,  tot  oovermoedighe  ftoutheit  wordt  gedreeven,  en  niet  toe- 
laet  te  gedenken ,  dat  het  ooverheerde  volken  fijn ,  die  deefe  maniere 
van  leeven  hebben  ingevoert.  Maer  de  gebreeken  der  vyanden,  welker 
vryondraegelijke  ooverdaedigheit,  fèlfs  door  geene  armoede  veranderde, 
wierden  voor  deughden  aengenoomen. 

EYNDE    DER  JAERBOEKEN. 
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E  vloot  in  Spanjen  teegen  Engelandt  verveerdight  belooft  jigh 
te  groot  e  faeken.  Engelandt  wordt  van  Sixtus  de  V.  ten 

prooye  gegeeven  aen  dien  't  eer/l  bemaghtight.  Befchrijvingh 
der  Spaenfche  vloote.  Parma ,  Opperbevelhebber  van  dien 

tóght,  verwaght  die  in  Vlaendre.  Alte  groot  en  f or geloof  heit  der  Engel- 
fche  en  Hollanders.  T>ie  van  Hollandt  befctten  met  hunne  fcheepen  de 
Vlaemfche  hat 'venen.  Elifabeth  voorjïet  de  oevers  van  den  Teems  met 
krijgsvolk.  Sy  geeft  aen  Seimours  't  bevel  oover  de  kleynfte  fcheepen , 
aen  Houwaerdt  én  *Draek  oover  de  grootfte-,  fy  wordt  door  uytgeftrooyde 
geruchten  be  dr  ooghen.  tJMisflagh  der  Spanjaerden.  'Par  ma  wordt  bin- 

tien 'Duinkerken  beflooten  gehouden.  Oorfaeken  van  d'ongelukkighe  uyt- 
koomfi  der  Spaenfche  feetoght.  'Desjelfs  verhael.  'Dankfegginghen  tot 
Godt  oover  de  feeghe  in  Engelandt  en  Hollandt  beflooten.  Parma  Ber- 
ghen  op  den  Soom  fonder  vrucht  beleégerende,  breekt  de  beleegeringh  op. 
Berghen  wordt  van  de  Staeten  aen  Maurits  gefc honken.  Bon  door 
Chimay  ingenoomen ,  terwijl  Schenk  vruchteloos  arbeit  tot  ontfet,  als 
ook  Wachtendonk.  Hollandtfche  fcheepen  in  Schotlandt  beflaeghen. 

Geertruydenbergh  wordt  van  de  muytende  fóldaeten  aen  'Parma  ooverge- 
geeven.  Mansfeldt  valt  te  vergeefs  op  Heufden ,  Bommel  en  Voorne. 
Haet  der  Spanjaerden  teegen  Parma,  die ,  jigh  felfs  een  Jïekte  op  den 
hals  hae lende ,  figh  by  den  Koningh  fuyvert .  Mansfeldt  be  leeghert  Rhijn- 
berk  i  waer  binnen  Schenk  verflerkingh  brenght ,  die  naederhandt  van 
fijnen  aenflagh  op  Nijmeeghe  afgedreeven  fijnde ,  inde  ÏVael  ver  drenkt. 
Waerenbon ,  volghende  Valkenftein ,  die  tot  ontfet  van  Bhijnberk  gefon- 
denwas,  wordt  door  den  kornel  Veer  ge  flaeghen.  Rhynberk-,  hoewel  met 
volk  verjlerkt ,  wordt  eyndelijk  aen  Parma  oovergegeeven  :  die  daer  nae 
ook  aen  flaeghen  op  meer  andere  ft eeden  maekt.  Wreede  bejeegeninghen  tuf- 
fchen  de  Spanjaerts  en  de  Vereenighde  Staeten  op  fee.  dEngelfche  voor- 

hebbende den  Koningh  van  gelijken  in  Spanjen  te  beöorloghen,  trachten 

tevergeefs  Don  Antonio  in 't rijk  van  Portugael  te  her  ft  ellen.  Frankrijk, 
nae  't  ombrenghen  van  Henrik  de  derde  verdeelt ,  voeght  figh  met  de 
partyen.     Philips ,  om  den  Prinfe  van  Bearn  ,  't  verkrijghen  van  de 

Qiij  Kroon 
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Kroon  te  beletten,  fendt  onder/landt  aen  tJMajenne.  d'Engelfche  en  de 
Vereenighde  Staeten  Jenden  hulp  aen  Bourbon.  Fergelijkingh  tujjchen 
de  Franfche  en  Nederlandtfche  beroerten. 

31  U  oopenbaert  figh  een  veel  duydelijker  beleidt  van 
'  faeken ,  nae  dat  Prins  Maurits ,  hebbende  't  beftier 
der  waepenen  bekoomen ,  de  gunft  des  geluks  op  figh 
gewendt  heeft.  De  ftant  der  Repübhjke ,  de  ftrij- 
digheit  in  Godtsdienft,  het  ernftigh  bedrijf  des  feilen 
oorloghs,  de  hoopeloofheit  van  vreede,  fijn  in  hun- 

nen ouden  ftaet  gebleeven.  Waer  by  dan  ook  in  't 
vervolgh  der  voorgevallene  faeken  veel  eer  verfchey- 

denheit,  dan  vervvarringh ,  is  aen  te  merken.  De  waepenen  der  Span- 
jaerden  hebben  toegeleght  op  Engelandt,  ook  hebben  fe  toegeleght  op 

Vrankrijk,  dogh  al  't  infpannen  fijner  krachten  is  niet  alleen  vruchteloos 
geweeft,  maer  ook  van  jammerlijken  uytilagh.  Geweldigh  groot  waeren 
fijne  inkoomften ,  onmachtigh  echter  om  foo  veele  oorlooghen  te  drae- 

ghen :  waer  uy t  alle  onheylen ,  die  d'armoê  vcrgefelfchappen ,  quaemen te  rijfen.  Middelerwijl  raekten  de  krachten  en  de  moedt  der  Hollanderen 
aen  het  verflappen :  men  maekte  verbonden  met  de  f  naebuerighe)  Kroo- 
nen,  die  weer  ten  deele  verbrooken  wierden.  Ginder  hadt  men  dikwils 
veranderingh  van  Landtvooghden  :  eyndelijk  ook  van  Heer  :  quaelijk 

waeren  'er  de  vertrouwlingfchappen  verfèekert ,  de  konftenaeryen  vol 
lafhartigheits.  Hier  heeft  men  door  't  beleidt  des  eenen  Veldtheers 
veel  gevaers  gemijdt ,  de  waepenen  dapper  voortgefèt :  waer  by  de  rijk- 

dommen ter  fee,  door  geweldt  teegen  den  vyandt,  door  trouw  omtrent 
allen  anderen ,  ongeloofelijk  hebben  toegenoomen  j  invoeghe  nu  wel 
vaftehjk  kon  gelooft  worden ,  dat  de  machten  weederfijts  in  gelijken 
ftaet  gebraght  waeren ,  en  voortaen  niet  fonder  hacchelijken  uytflagh 
föuden  oorloghen.     Want  dees  tijdt  heeft  by  de  faeken,  dieduslangh 
feringh  geweeft  fijn  ook  de  menfchelijke  hoop  gevoeght,  en  dus  verre 
eeft  men  alleen  de  bloote  wonderen  des  hemels  moeten  aenfien.  Al  't 

welk  my  of  door  eyghen  gefight ,  of  door  onfeylbaerverhaelbekentfijnde, 
ik  voorgenoomen  heb,  naer  den  reegel  der  gefchichtfchrijvers,  de  wee- 
relt  gemeen  te  maeken.  Hoewel  ik  my  light  kan  inbeelden ,  hoe  haete- 

lijk  't  is,  op  een  tijdt,  waer  in  de  partyfchappen  nogh  eeven  vinnigh  op 
den  anderen  gebeeten  fijn ,  dufdaenighe  fchriften  aen  den  dagh  te  bren- 

ghen ;  aengelïen  men  by  den  vyan^en  niet  buyten  vermoeden  van  te 

vleyen  wordt  gehouden ,  en  den  fijnen  door  ftantvaftigheit  in  't  oopen- 
baeren  der  waerheit ,  lightelijk  niet  dan  al  te  grooten  aenftoot  geeft. 
Maer  het  oordeel  mijner  oprechtigheit,  en  de  belooningh  fal  ik  te  gelijk 
van  den  naekoomelinghen  verwachten.  En  indien  Godt  immer  een 

eynde  van  lbo  fwaeren  oorlogh  heeft  gefchikt,  fullen'er  mifichien  gevon- 
den worden,  die,  nae  my,  de  ftoffe  en  de  reedenen  hier  uyt  ontleent, 

met  een  meerder  geruftheit  en  welfpreekenheit  fullen  ten  toon  ftellen. 

Sijn'er  ondertufichen  eenighe,  die,  gefèeten  verre  buyten  oniè  beroer- 
ten ,  hunne  ruft  in  't  naeipeuren  van  eens  anders  onheylen  befteeden, 

die  gelieven  figh  van  deele  te  dienen;  en  hier  uyt  te  trekken  oorloghs- 
lefien  en  een  krijgskunde,  welke  fy,  haetende  de  borger  lij  ke  oneenig- 
heeden ,  gelukkigher  teegen  den  onchriftenen  vyandt  mooghen  gebruy- 
ken.  Maer  gefchiedeniflen  te  befchrijven  is  voorwaer  altoos  een  nacche- 
lijk  werk  geweeft :  om  dat  fe  den  uy tlander  en  naekoomelingh  onbekent 
fijn,  den  inwoonder  verrukken j  en  gelijk  het  eerfte  den  leefêr,  foo  is 

het 
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het  laetfte  den  fchrijver  vry  gevaerlijker.  En  't  verloop  der  tijden  helpt 
voorwaer  niet  weynigh,  door  vergeetelheit  of  maght  des  ooverwinnaers, 

van  een  naeukeurighe  kennis  aen  't  verdwijnen.  Dan  indien  ik  my, 
onaengefien  dit  alles,  genootfaekt  vinde,  deefe  dinghen,  hier  te  lande, 

in  het  licht  te  brenghen  ,  fal  't  een  merkelijk  voordeel  geeven  onder 
die  party  geleeft  te  hebben ,  die  haer  te  reght  moght  fchaemen ,  fbo 
fè  den  fchrijver  haerer  gefchiedeniflen  niet  handthaeft  in  die  vry  heit, 
welke  fy  alle  haere  ingefeetenen  belooft.  Waer  by  koomt,  dat  de 

meefte  faeken  t'haeren  voordeele  fijn  uytgevallen :  en  't  befonder  vrucht- 
baer  is ,  figh  oover  de  beginfelen  van  een  groeyende  Republijk  te  ver- 
wonderen. 

'tjaer,  dat  de  Chriftenen ,   fèedert  onfes  Saelighmaekers  geboorte,    15° 8. 
vijftien  hondert  achtentachtigh  in  orde  van  getal  ftellen ,  was  in  fijnen 

Joop :   en  die  figh  't  voorweeten  uy t  de  hemelfche  lichten  vermeeten , 
hadden  voorfeght ,   dat  dit  de  daeghen  aller  dinghen  fbude  voleynden  j 

't  fy  deefe  konft,  in  figh  fel  ven  ydel,  en  alleen  binnen  onfè  lightgeloo- 
vigheit  bepaelt ,   immer  geneeghen  fy  door  de  toekoomende  dinghen 
heen  te  dringhen;  't  fy  die  dwaelingh   fy  der  geener,  die  de  verhee- 
venheit  der  Goddelijke  teekenen  eenen  verkeerden  uytlegh  geeven;  en 
een  gedeelte  der  hemelfcher  dreygementen  geweeft  hebbe,  de  geweldighe 
vloot,  die  in  Spanjen,  terwijl  die  Koningh  met  den  Turk  en  Vrankrijk  ̂ Spanjen 
in  vreede  was ,   met  gelijke  hoop  en  grimmigheit ,  teegen  hen  felven  ft      f" 

gewaepent,  in  aller  haeft  wierdt  voortgepreft.  Want  't  was  niet  genoegh,^ „JJJLjJ dat  die  ooverwinnaers  van  fbo  veele  rijken,  en  der  nieuwe  weerelt,  foo  eeneryime 
geruymen  tijdt  gefpilt   hadden    in ,  door  weederfijdige  neederlaeghen ,  teegen 

een  geringh  volk  weeder  onder  hunne  gehoorfaemheit  te  brenghen,  ten  d'Engel- 
waere  men  ook  een  vrouwe  tot  het  verwijt  dier  fchande  voeghde.  Maer  de  fthe- 

Hollanders,  fbo  men  waende ,  oorloghden  figh  op  d'Engelfche,  d'En-    Al  waer 
gelfche  figh  op  de  fee  verlaetende :  als  of  hen  de  daeden  der  Saxen ,  en  men  > ver- 
Deenen  en  Normannen  t'eenemael  onbekent  waeren  ,    of  die  maer  de  w*entdoor 

voet  in  't  eylandt  hadt  gekreeghen ,   figh  daer  van  niet  konde  meefter^ 'he  00^ 
maeken.     Want  dat  ook  de  Koninghen  fèlfs ,    uyt  fchrik  voor  hunne  £  dinghen 
ey gene  ingefeetenen,  de  veftinghen  ter  needer  geworpen,  en  alfbo  den  \,e [QOju 
vreemden  eenen  wegh  in  Engelandt  gebaent  hadden :    en  wat  fbuden 
booven  dien  die  fwakke  lichaemen,  die  gemoederen  van  een  volk,  dat 
door  langduerighe  vreede  en  dertelheit  vermurwt  was ,   fbnder  Oover- 

ften,  fbnder  ruytery,  teegen 't  gewei t  der  Spanjaerden,  teegen  die  fbo 
veele  jaeren  onder  't  beleidt  van  Parma  hadden  gefeegepraelt ,   vermoo- 
ghen  ?  dit  was  de  wegh  om  figh  oover  d'afgevallene  te  wreeken ,  en 
t'eenen  trap  tot  het  ooverighe  te  dienen.     Voorts  beloofden  fe  figh, 
gelijk  de  menfchelijke  begeer  lij  kheit  gewoon  is  de  hoop  fijner  gedachten 
immer  voort  te  fetten,  dat  Schotlandt  en  Deenemarken ,  rijken   die  in 
den  ban  gedaen  waeren,  moften  in  hunne  handen  vallen.     Dat  hen  daer 
nae  niet  kon  ontgaen  de  krachten  en  den  haet  der  Engelfche  teegen 
Vrankrijk  ,   dat  meer  dan  oyt  op  die  tijdt  in  fijn  eyghen  bloet  plenfte, 
naer  eyghen  welgevallen  te  gebruyken.    Wat  fbuden  wijders  alle  andere 
landen  van  Europa,  verdeelt  in  fbo  veel  Vorftendommen ,  die  nimmer 
figh  ter  goeder  trouwe  vereenighen  konden ,  wen  fy  de  fèe  geflooten 
hielden  ,  anders  uytrechten  ,   dan  hen  ten  prooye  vallen  ?     Luyden  van 
befaedighder  oordeel  darden  figh  fbo  groote  faeken  niet  belooven ;  maer 
figh  te  waeter  te  begeeven,  om  teegen  volken  die  aen  fee  gebooren  fijn 
de  kans  ter  fee  te  waeghen,  alle  omleggende  landen,  door  een  geweldi- 

ghen fchrik,  in  onfèekerheit  werwaerts  't  heenen  wilde,  te  doen  fidderen, 
den 
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15-88.     den  roover  voor  een  tijde  binnen  fijne  fchuylplaetfèn  te  befluyten,  den 

handel  t'eenemael  af  te  lhijden ,  dachten  fe  't  gewicht  hunner  aenflaeghen 
sixtus  de  te  konnen  op  weeghen.  En  de  Paus  van  Romen  (dees  was  Sixtus  de  V. 

V.  geeft  En-  van  dien  naem)  arbeyde ,   om,   door  den  Spanjaert,   Engelandt,  dat 
gelandt  ten  d'eenvoudigheit  der  Koninghen  in  voortijden  cijnfbaer  aen  den  Room- 
proojreacn    ̂ en  ̂ oej  gemaekt  hadt,  onder  fijne  gehoorfaemheit  te  brenghen.   Dees 
bemalh-      ̂ an  naefpoorende  de  voedtftappen  der  Paufèn,  fijne  voorfaeten,  die, 
ttght.         door  tweedraght  der  Vorften,  figh  eerft  het  reght  oover  de  koninghrij- 

ken  ,   daer  nae  ook  oover  de  Koninghen  fèlve,  hadden  aengemaetight, 

heeft  Engelandt  aen  dien  't  eerft  quam  te  bemaghtighen  ten  prooye 
gegeeven  •,   als  een  rijk,  't  welk  Elifabech,  buyten  reght  ooverheerfcht 
hebbende ,  door  't  ombrenghen  van  doorluchte  hoofden ,  en  het  volk  in 
fchrik  te  houden,  geweldelijk  befat,  behalven  dat  fè  haer  aen  den  Godts- 
dienft   fchuldigh   gemaekt   hadt ,    en   de   fchandtvlek   haerer  geboorte 

droegh,  als  die  was  voortgeteelt  uyt  ooverfpel,  't  welk  t'onreght  met  den 
naem  van  huwelijk  wierdt  bewimpelt.     Want  alle  deefè  dinghen,  en 
meer  andere,  hadt  hy  haer  in  fijn  bulle  te  laft  geleght,  noodighende  daer- 
beneevens  alle  menfehen  om  den  toght  der  Spanjaerden  te  helpen  uyt- 
voeren,  en  fèlfs  den  Engelfchen  ontflaende  van  den  eedt,  die  hen  aen 

Bymaent  de  Koninghinne  verbonden  hieldt,  om  haer,  was  het  mooghelijk,  lee- 

den  Engel-  Vendigh,  lbo  niet,  ten  minften  doodt,  aen  hem  oover  te  leeveren.     Hy 

fcbe"llaren    hadt 'er  tot  belooningh  van  datfchelmftuk  bygevoeght  vergiffenis  van  alle 
TetbtUeve  andere,  felfs  by  Godt:  en  meer  diergelijke  fotternyen,  die,  in  de  blinde 
tebenee-     eeuwen  niet  fonder  klem  geweeft  fijnde,  nu  alleen  om  de  fleur  gegeeven, 

men.  om  de  fleur  aengenoomen  worden,     't  Is  fèeker  men  geloofde  ,  dat  in 
Engelandt  veele  voornaeme  grooten  figh  de  teegen  woordighc  regeeringh 
en  ftaet  der  faeken    niet  te  wel  gevallen  lieten,   en  Bernardin  de  Men- 
doza,  die,  op  den  tijtel  van  gefant,  eenighe  jaeren  in  dat  hof  als  ver- 
Ipieder  doorgebraght  hadt,  een  tael  voerde,  die,  vol  ydelheit,  wonder 
de  geneegenheit  der  felver  tot  den  Spanjaert  roemde.     Maer  de  waerheit 
was,  dat,  hoe  feer  fy  ook  in  Godtsdienft  verfchilden ,  naeuwlijx  yemant 
fbo  onvoorfightigh  is  geweeft,  die  figh  op  uytheemfche  ooverheeringh 
darde  betrouwen.     Hierentuflchen  worden  op  alle  Spaenfche  kuften ,  en 

•    hd      *n  a^e  naevenen  van  Italien ,  die  onder  fijn  gebiedt  ftonden ,  gewaepent 

"svuenfebe    orntrent  twintigh  duyfènt  krijgsknechten,  en  hondert  veertigh  fcheepen, vloote.        ten  nieerendeele  van  ongeloofelijke  fwaerte,  die  fèlfs  haeren  ondergangh 
geweeft  is.     Onder  deefe  telde  men  een  groot  getal  (die  fy  Galeoenen  en 
Galeaflèn  noemen)  waer  in ,  nae  de  gedaente  van  kafteelen  en  fteeden , 
toorens  en  földeringhen  opgereght  waeren,  en  die  met  drie  hondert 

roeyers  wierden  voortgeroeyt ,   fijnde  bedekt  teegen  't  befchieten  ,   en 
gefterkt  met  borft  weeren,  om  't  geweldt  der  feebaeren  te  konnen  uytharden. 
't  Seevolk  in  dienft  genoomen  was  uyt  allerhande  landtaerdt,  de  leevens- 
middelen  voor  fès  maenden ,  grooten  oovervloet  van  geldt ,  voorts  alle 
behoeften  die  men  gewoon  is  in  een  landtoorlogh  meê  te  voeren  ,   en 
twee  duyfènt  vijf  hondert  ftukken  gefchuts.     En  al  deefè  toerufhngh  van 

Denhejfl-  veele  jaeren  wierdt  door  den  druk  onder  't  gemeen  geftrooyt,  te  gelijk 
f4e"'e"       om  fchnk  te  niaeken  en  te  praelen;  fbo  dat  genoeghfaem  bleek,  dat  daer 

"antacruz.  ̂ oor  ̂ e  Spaenfène  moogenheit  voor  al  de  weerelt  wierdt  ten  toon  geftelt. en  Parma    ̂ n  noewel  fömmighe  gevoelden  ,   dat  men  door  een  Heraut  behoorde 

den  span-    Elifabeth  den  oorlogh  aen  te  fègghen ,  vonden  't  andere  noghtans  onge- 
jaertsgeevë  raeden  ,   achtende  hunne  waepenen  genoegh  gerechtveerdight  door  de 

wordt  wde  Pauflëlijke  bulle.     Niet  meer  wierdt'er  gehiyftert  nae  den  heylfaemen 
mm  gefitte-  raedt  van  den  Marquis  de  Santa  Cruz,  en  des  Hartoghen  van  Parma, 
ghen-  

die 
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die  oordeelden,  dat  men  alvoorens  figh  van  eene  der  fèehaevenen  in    15&8. 
Hollandt  behoorde  te  verfeekeren,  aengefien  de  Vlaemfche  onbequaem 
waeren,  om,  teegen  alle  onfèekere  uytflaeghen  der  feeën  des  oorloghs, 
foo  geweldigh  een  vloot  te  berghen.     De  meefte  lieten  figh  voorftaen, 
dat,  ten  waere  het  leegher  van  ftonden  aen  nae  de  Teems  ge  voert  wierdt, 
en  aldaer  lande,  om  Londen  te  beftormen,  niet  anders  geföght  wierdt, 

dan  de  feeghe  te  verwijlen,      't  Opper- Ammiraelfchap  oover  de  vloot   Den  #**- 

was  gegeeven  aen  Alphonfo  Perez  Gusman,  Hartogh  van  Medina  Sido-  ̂  >  vatt  . 

nia-,  een  eere,  hem  aengedaen  meer  om  den  uytfteekenden  luyfter  fijnes  ̂ QJmA~ geflachts,  dan  om  eenighe  andere  verdienften  ;  en  onder  hem  hadden  mtïUei 

figh,  buyten 't  aengenoomen  getal,  op  eyghen  koften,  vrywilligh  uyt-  oover  de 
geruft  de  eedelfte  geflachten  in  Spanjen,  en  veele  van  doorluchten  huyfè:  vloot. 
foo  groot  was  niet  alleen  de  begeerte  tot  buyt,  maer  ook  de  verfèekert- 
heit.     Men  feght  voor  waerheit ,  dat  fe  alvoorens  de  ampten ,  landtgoe- 
deren,  wooninghen,  en  alle  verdere  oorloghwinften,onderlingh  verdeelt 
hadden.     Immers  onder  den  buyt  heeft  men  gefien  ftroppen ,  en  meer 
andere  gereetfchappen  tot  moordt  of  flaevernye,  die  fè  den  ooverwon- 

nenen,  alsof  hen  de  feeghe  niet  on  tgaen  konde,  bereydt  hadden.     In 't    Devloot 
midden  van  de  Lente  vergaederden  de  fcheepen  tot  Lifiebon,  van  waer  ̂ Tmdden fè  verftroyt,  en  in  de  haeven  van  Gallicien  geraekt  fijnde,  drie  fcheepen  xm£e  Lettm 
vernuften,  welke  een  geweldighe  ftorm,  en  ten  deele  de  Galeyboeven ,  tevoorLif- 
hunne  vryheit  meefter  geworden ,  teegen  de  Franfche  kuften  gejaeght  febon. 

hadden.     Ondertuflchen  onthieldt  figh  Parma,  wien  't  opperbeleidt  van    parma , 
dien  tocht  was  aenbevoolen,  met  een  leegher  van  oover  de  dartigh  duy-  wien'top- 
fent  man,    foo  te  voet  als  te  peerde,  in  Vlaendre,  al  waer  hy  ettelijke  perbeleidt 
vaerten  hadt  doen  graeven,  om  door  de  fèlve  alle  de  oorloghsbehoeften  vanden 
nae  de  fèefteeden  te  doen  aenvoeren.     Aldaer  hadt  hy  byeen  gebraght  t0&"*was 
achten twintigh  fcheepen  van  oorloghe-,  en  omtrent  vierhondert  platboo-  .      .^ 
demen  ,  om,  buyten  gevaer,   aen  ftrandt  te  konnen  koomen-,  welke  mètttnUe~ 
eenfdeels  gekoght,eenfdeels  onophoudelijk,  fonder  naght  of  dagh  te  vie-  ghervan 

ren,  nieuw  gebouwt waeren:  beneevens  eenighe  brugghen,  om 't  volk  te  30000 
voet  en  te  peerde  oover  te  voeren,  föo  haeft  als  de  Spaenfèhe  vloot  in  de  man  in 

Noordtfèe  was  gekoomen.  Maer  aen  de  fijde  van  Engelandt  en  Hollandt  vbmdre. 
was  de  toeruftingh  geenfints  gemaetight  naer  't  gevaer  van  foo  dringen-  ■»  tegroote 
den  oorlogh,  terwijl  men  geloofde,  dat  de  vloot  door  de  windt  te  rugh  firSe^0Of- 
gedreeven  wierdt ,    of  foo  geweldigh  fwaëre  fcheepen  nimmer  in  de   ":  ?L 
enghten  van  hunne  fee  föuden  koomen.     Eyndelijk  fèyden  de  meefte  enii0uan_ 
voor  vaft,  dat  deefè  vloot  niet  toegeruft  was,  dan  om  de  fcheepen  uyt  ̂ m. 
Indien  weederkeerende  te  geleyden ,  niet  teegenftaende  de  Koningh  van 
Vrankrijk  hen  hadt  gewaerfchouwt,  dat  hy  van  de  maght  en  aenflagh 

deefèr  vloote  ten  vollen  beright  was.     Dus  is  't ,  dat  fè  figh  op  ydele 
geruchten  en  lofTe  gifïinghen  lief  koofden ,  fonder  de  grootheit  van  't 
gevaer  te  begrijpen,  dan  nae  dat  fè  figh  daer  van  ontlaft  faeghen.     Die 
van  Hollandt  echter  maekten  ooverflagh  hoeveel  fcheepen  en  bootsvolk    Dtevan 
fy  in  waepenen  hadden,  of  omtrent  beföndere  konden  by  een  rukken:  Hollandt 
en  hebben  daer  nae  met  een  taemelijke  vloot  de  Vlaemfche  haevenen  befetten 

befet  gehouden,  om  Parma  't  uytloopen  te  beletten,  voor 't  ooverighe  meteen 
by  nae  forgeloos  fijnde.     De  Koninghin,  die   figh  tot  nogh  toe  door  *lm  de 
een  bedriegelijke  paishandel  hadt  laeten  bedeunen,  floot,  hoewel  by  nae  h£$£f. 

te  fpaede,  alle  die  verdaght  waeren  van  veranderingh  in  den  Godtsdienft  " 
te  foeken,  binnen  eylanden  en  moeraflen.     Den  oever  van  de  Teems  ̂ /^ 
befette  fe,  ter  plaetfe  daer  men  geloofde  dat  de  vyandt  landen  moght,  Temsmt 
ten  weeder fijde  metruytery,  enfchielijk  geprefte  regementen  voedtknech-  ̂ 5vo/j^. 

R.  ten: 
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ten:  deefè  meenighte,  die  uyterlijk  wel  een  ruftigh  gelaet  toonde,  dan 
met  Parmas  oude  krijgsknechten ,  indien  hy  genaedert  hadt,  in  waepen- 
handelingh  en  ervacrenhcit  niet  waeren  op  te  weeghen ,  heeft  fe  in  haere 

teegenwoordighcit  gemonftert  en  aengefprooken.  Ook  gebraeken'er 
ondertuflchen  geenc  ,  die  haer  by  Tomyris,  by  de  Koninghinnen  der 
Amazonen,  by  Voadica,  welke  eertijts  op  dat  fèlve  eylandt  hadt  ge- 
heerfcht,  vcrgelecken,  en  haer  gaeven  al  de  glory ,  die  de  gefchicdenif. 
fèn  of  fabulen  den  doorluchtighften  heldinnen  aller  eeuwen  hebben  toe- 
gefchreevcn.  De  vloot,  waer  onder  fy  genoomen  hadt  de  fcheepen  van 

befbndere ,  verdeelde  fe  in  deefèr  voeghe :  Seimours ,  dien  't  bewint 
oover  de  mindere  flagh  van  fcheepen  was  gegeeven,  hadt  fïgh  t'onthou- 
denin'tnaeü  van  de  Hoofden,  en  omtrent  den  mondt  van  de  Teems ;  de 
groote,  hondert  in  't  getal,  die  meerendeel  uyt  de  Spaenfche  fee  te  rugh 
quaemen,  om  mondt-  en  krijgs-behoeften  in  te  neemen ,  fbuden  indehae- 

ven  van  Pleimouth  blijven  ,  om  van  daer ,  wen  't  noodt  deede ,  den 
vyandt  teegen  te  gaen  •,  waer  oover  tot  Ammirael  geftelt  was  Karel 
Houwardt ,  tot  Onder- Ammirael  Francais  Draek.  Dees  ,  hebbende 
den  roem  fijner  doorluchte  fèedaeden  by  naer  door  alle  gewefren  des 
weereldts  heen  verfpreidt,  was  weerdigh,  dat  fijn  vaederlandt,  in  die 

gevaerlijke  tijdt ,  figh  tot  fijn  beleidt  en  dapperheit  keerde,  's  Vyandts 
vloot  was  niet  verre  van  Engelandt,  toen  de  Koninghinne,  bedrooghen 
door  geruchten  ten  dien  cynde  van  de  Spaenfche  fijde  met  voordaght 
uytgeftroyt ,  door  brieven  aen  Houwardt  weeten  liet ,  hoe  fy  fèeker 
bericht  was,  dat  de  vloot  niet  koomen,  of  ten  minflen  een  geruymen 
tijdt  achter  blijven  föude,  enderhalven  hem  gelafte  fijne  fwaerfte  fchee- 

pen t/ontwaepenen.  Naeuwlijx  hadt  hy  deefèn  laft  achtervolght,  offic 

de  vloot  in  't  gefight  van  Engelandt ,  en  Houwardt  figh  met  groote 
moey te  pijnen ,  om 't  krijgsvolk,  dat,  op  geloof  van  afgedankt  te  fijn, 
figh  ongebonden  door  't  landt  verfpreyde,  te  verfaemelen.  Geenen  min- 

deren misflagh  hadt  de  Spanjaertbegaen,dat  hy  hen  van  ftonden  aen  niet 

plotfèlijk  op  't  lijf  viel,  toen  hy  hen  ongereet  tot  teegen  weer  konde  aen- 
treffen  :  en  Engelandt  buyten  twijfel  gevaer  geloopen  hadt.  Maer  de 
gevangene  hoofden,  als  hen  deefè  dwaefheit  toegedreeven  wierdt,  hoor- 

de men  figh  ontfchuldighen  op  de  naeuwe  orde  en  bepaelden  laft,  die 
meerendeels  vyandt  van  voordeelighe  geleegenheeden  fijn ,  daer  aen  hen 
Philips  gebonden  hadt ,  en  niet  gewilt ,  dat  de  vloot  in  eenighe  hacchelijkhcit 
geftelt  wierdt,  voor  al  eer  Parma, in  fee  gefteeken  fijnde,  den  fchrik  ver- 

dubbelt hadt.  Maer  deefèn  hielden  Seimours  en  de  Hollandtfche  fchee- 

pen binnen  Duinkerken  beflooten  :  en  hy  fèlfs  heeft  met  geen  kleyne 
fcheepen  durven  doorbreeken,  nogh  de  Spaenfche  vloot,  fchoon  fè  de 

rampen  daer  aen  gevolght  al  t'eenemael  hadt  ontgaen ,  föo  dight  aen 
ftrandt,  die  doorgaens  met  banken  befèt  is,  konnen  naederen,  of  hen 

was  onmoogelijk  's  vyandts  fcheepen  ,  veel  lighter  als  de  hunne,  daer  van 
daen  te  drijven,  't  Voornaemfte  ongemak  dat  hen  in  hunnen  aenflagh 
te  rugh  fette,  en  waer  op  fèlfs  niemandt  was  verdacht  ge\veeft,als  of  den 
heemel  hen  alle  met  blindtheit  hadt  geflaeghen ,  was,  dat  de  Spanjaerts 
hadden  verwaerloofr.  veele  behoeften,  noodigh  tot  de  vloot ,  met  figh  te 
brenghen  ,  als  of  hen  Parma  die  verfchaffen  föude.  Dan  ook  Parmas 
fcheepen  hadden  meerendeels  groot  gebrek  aen  bootsvolk :  de  reeden  hier 
van  was,  behalven  de  bekende  gierigheit  der  Ooverftcn ,  dat  inde  Ne- 
dcrlandtfche  fteeden ,  aen  de  Spaenfche  fijde ,  weynigh  vaerendtvolk 
gevonden  wordt  j  en  fèlfs  de  Hanfèfleeden  waeren  niet  maghtigh  volx 

genoegh  te  leeveren ,  om  't  getal  te  vervullen ,  en  die  de  Spanjaerts teegen 
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teegen  hunnen  dank  hadden  fcheep  gedreeven,  verliepen  op  alle  gelee-    if88. 

genheit  van  vluchten.     d'Engelfche  ondertuflchen  weeder  by  een  verfae- 
melt  fijnde,  hebben  hun  vloot  met  grooten  arbeidt  en  moeyte,  wijlde 

wint  niet  dienen  wilde,  uyt  de  haeven  van  Pleimouth  gekreeghen,  om  d'Engelfche 
den  vyandt  tot  fchutgevaer  te  brenghen.     Uyt  welke  wijfe  van  flaen  vlootlee- 

lightelijk  is  gebleeken,  wat  onderfcheit  het  is,  met  fwaere  of  gefwinde  en  v*n  er, 
wel  befeylde  fcheepen  te  vechten.     Want  onder  d'Engelfche  fcheepen  £u f ' 
waeren'er  weynighe,  die  in  groote  by  de  Spaeniche  haelen  konden  -,  maer  vaett 
door  dien  fè  ligh  handigher  beflieren  lieten  en  vaerdigher  fwaeyen  kon- 

den, hadden  fè  de  loef  van  de  vyandt  gekreeghen,  lbo  dat  fe  fomwijlen 
met  volle  feylen  nae  hen  toeliepen ,  en  ondertuflchen  ylinx  weeder  achter- 
uy tweeken.     Selfs  wanneer  de  wint  veranderende,  de  Spaeniche  op  hen 
aenfètten , willen  Ie  hen  met  omloopen  te  leur  te  flellen.     By  flil  weeder, 

't  bequaemfte  voor  den  vyandt  om  te  roeyen ,   lollen  fe  niet  alleen 
bloote  koogels,  maer  ook  keetenen,  die  figh  verfpreydende,  wandten 
riemen  van  een  reeten.     Dan  de  Spanjaerts  waeren  niet  geflelt  om  te     Despan- 
vervolghen  ,   nogh  ,   fchoon  hen  geleegenheit  gegeeven  wierdt ,   gefint  j««j  foe- 
figh  in  een  gevecht  in  te  laeten.     Sy  wierden  gefpaert  als  tot  gewighti-  ̂ n  d™ 

gher  aenflaeghen.     De  fcheepen  laeghen  in  een  langhe  reex  met  uytge- $*& "tont~ 
flrekte  hoornen,  maekten  traeghen  voortgangh,  en  wierden  daerom  des^"' 
tefèekerder  getroffen.     Booven  dien,  wanneer 't  gefchut  wat  vinnigher 
op  hen  aendrongh ,  hieldt  de  vloot  figh  dichter,  halvemaens  wijle  ge- 

flooten  ■,  en  maekte,  op  dat 't  eene  het  andere  niet  foude  voorloopen, 
kleynder  feyl :  en  eevenwel  dit  felfs  niet  veyligh  genoegh ,  flootende  de 

fcheepen,  foo  dik  wils  fy  geperfl  wierden,  elkander  in  Hukken,  't  Gheen  >tSc\,iPfaf 
Baldes,  Landtvooght  van  Andalufien,  in  Spanjen,  en  maeghfchap  des  saldeefen 
genen,  dien 't  belegh  van  Leyden  berucht  gemaekt  heeft,  weeder vae-  wordt  van 
ren  is.    Want  een  fchip  van  Seville,  op  hebbende  acht  hondert  mannen,  Draekge- 
en  hem  tot  Opperhooft,  quam  met  fuik  een  gewei  t  op  een  ander  aen-  nomen» 
druyflèn,  dat  het  mafteloos  van  de  vloot  verlaeten  wierdt,  die,  om  niet 
eenenthalven  aller  vaert  te  fluyten ,   voort  fèylde.     Dit,  dus  bedremt 
fijnde,  heeft  figh  aen  Draek  moeten  oovergeeven ,  en  is  daer  op  tuflchen 
hen ,  door  goedertierenheit  omtrent  den  ooverwonnenen ,  en  door  vleyery 

omtrent  den  ooverwinnaer  geflreeden.     Ten  fèlfden  tijde  is  't  voornaem-     *  Vo°r~ 
fte  fchip  van  Bifcayen ,  behoorende  onder  't  Ammiraelfchap  van  Michiel  ̂ Vvan 
d'Oquendo ,   in  brandt  gevlooghen.     Daer  fijn 'er,  die  verhaelen,  dat  BJayeH 
een  Nederlander,  't  fy  gedachtigh  fïjnes  vaederlandts,  't  fy  gefloort,  dat  vUeghtin 
men  hem  miflrouwde ,   hebbende  den  brandt  gefteeken  in  floffen  die  brandt. 

lichtelijk  't  vuer  vatten ,  in  fee  gefpronghen  is.     Weynigh  menfchen 
quaemen'er  behouden  af\  den  romp  van 't  fchip,  welken  de  vlam  niet 
hadt  verllonden  ,   bleef  den  vyanden  ten  prooye.     Daer  nae  verlooren 
de  Spanjaerts  een  Venetiaens   fchip  en  eenighe  andere  van  kleynder 
föorte.     Hierentuflchen  wierdt  de  Engelfche  vloot  geflerkt,  föo  met 

meerder  getal  als  toeloop  van  aedel,  die  yder  om  't  fèerfl  hunnen  yver  fangeUfa ten  dienfle  der  Koninghinne  betuyghen  wilden ,  en  verdeelde  figh  in  vioet  &m_ 
verfcheyde  efquaedres :  die  den  vyandt  aldus  omcingelt  hebbende,  fijne  naegelt 
fcheepen  door  geduerigh  fchieten  doornaegelde  en  reddeloos  maekte.  de.\paen- 
Maer  felfs  al  toen  ter  tijdt  hebben  fe  gebrek  aen  bufpoeder  gehadt}  waer  fche  d°or* 

aen  't  hen  naederhandt  doorgaens  mangelde.     Hunnen  eenighen  toe-  &™uerïgh 
vlucht  is  geweefl  in  Hollandt ,   fonder  welk  Engelandt  toenmaels  niet  *Cltete"' 
heeft  konnen  befchermt  worden.     Nae  een  geduerigh  fchutgevaer  van  j^ffr 

acht  achtervolghende  daeghen  (want  d'Engelfche,  fwakker  in  krijgsvolk,  hreQf^' 
fchuwden  't  enteren  foo  feer  fy  immer  konden)  is  men  op  den  fefden  van  bHrpoe(ier 

R  ij  Oegft- 
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1 5"88.     Oegftmaendt  gekoomen  tot  aen  d'enghte  van  de  Hoofden  tuflchen  Kalis 
Hunne     en  Doevres.     Alhier  fijn  de  Engelfche  vlooten,die\vy  te  vooren  verhaelt 

vlootenver-  hebben  dat  van  den  anderen  gefcheyden  waeren,  vereenight,  ten  getaele 
eenighen      van  ejf  dUyfent  matrooien  en  foldaeten ,  laetende  de  Hollandtfche  fchee- 

w1'  pen  op  de  vlaemfèhe  kuft  blijven.     De  Spaenfche  ,  hebbende  dicht  by 
DeSpaen-  y^z\is  ]lun  anker  laeten  vallen,  verwachtten  aldaer  den  Hartogh  van  Par- 

Jchever-     ffla  ̂   en  me[  ̂ em  ̂ e  gefwintfle  fcheepen :  terwijl  hy  de  kerken  rontorn 
Varma  by    ter  beêvaert  liep ,  beloften  deede ,  gelijk  dolle  hoop-  en  raede-loolè  gewoon 

Kalis.  "      fijn.     Dan  of  hy  in  deefe  ontfteltenis  nogh  luft  gehadt  hebbe,  om  fijne 
driften  nae  de  Landtvooghdy  van  Engelandt ,   of  eenighen  hoogheren 
tijfel ,  heen  te  ftueren ,  fal  ik ,  aengefien  de  faeken  heel  anders  fijn  uy tgeval- 

Menfendi  len,  en  niet  eenerwijfe  verhaelt  worden  ,  onbeflecht  laeten.     Uyt  de 
eenigbeujt  vloot  wierden  nae  Vlaendre  gefonden  de  aenfienelijkfte  uyt  denaedel, 
de  vloot ,     en  onder  die  den  Prins  van  Afcoli ,  wiens  moeder ,  verdacht  van  figh  by 
om  met  hem  cjen  Koningh  verloopen  te  hebben,  fijn  afkoomft  in  onfeekerheit  ge- 

»/  rA\  n,      braght  heeft ,   om  oover  de  gemeene  faeke  met  hem  te  raedtpleeghen , 
welken  de  wegh  ter  weederkoomfte  afgefneeden  lijnde,  den  ondergangh 
van  veelen  ontduykelt  fijn.     Want  de  Spaenfche  vloot  is,  uyt  laft  der 
Koninghinne,  welke  niet  twijfelde,  of  de  vyandt  föude,  foo  haeft  de 

maen  aen 't  afgaen  was,  eenen  min  helderen  nacht  uytkiefèn de,  wen  hy 
konde,  alle  fijne  krachten  pooghen  te  vereenighen,  's  nachts  nae  dat  fe 
figh  in  de  Hoofden  hadt  geièt,  op  deefe  wijfe  verftroyt  en  verdreeven. 

DeSpaen-  d'Engelfche  hadden  acht  fcheepen  gevult  met  (tukken  gefchut,  waer  in 
fche  vloot      bufpoeder,  fwaere  fteenen  en  meer  andere  ftoffen,  bequaem  om  vuer  te 
wordt  door   voeden  en  te  fchieten ,  beflooten  waeren ,  met  een  voorwindt  en  voorty , 
branders      reght  op  den  vyandt  aengedreeven.     Maer  de  Spaenfche,  uyt  fchrik  der 

'  fèhitterende  vlamme,  (dewijl  fe  gefien  hadden,  dat  die  op  hen  was  aen- 
gelèt,  en  wijdt  en  fijdt  oover  fee  luchte)  hebbende  hunne  ankers  gekapt, 
pooghen  in  aller  yl  den  Ocean  te  winnen.     In  deefe  ontfleltenis  hebben 

de  feegolven ,  die  gelijke  loop  met  de  wint  hielden,  't  grootfte  fchip, 
waer  op  Hugo  Moncado  't  bevel  hadt,  verwart  in  het  touwerk  van  een 
ander  fchip,  en  hier  door  't  roer  uyt  fijn  plaets  geflinghert,op  de  droogh- 
ten  van  de  Franfche  kuft  gedreeven  :   al  waer  de  leefbldaeten ,   die 'er, 
behalven  de  roeyers,  vier  hondert  op  waeren ,  terwijl  fe  hulpe  van  't 

,     ..        vafte  landt  verwachtten ,  d'Engelfche,  die  hen  aengedaen  en  met  ladders 

Moncado     geentert  hadden  ,   een  geruymen  tijdt  vechtende  't  hooft  gebooden  en 
door  opgehouden  hebben  -,  tot  dat  ten  laetften  Moncado ,  en  met  hem  veel 

d'Engelfche  meer  andere,  gefneuvelt  fijnde,  't  fchip  vermeeftert,  en  drie  ueren  langh 
vermee-      geplundert  wierdt.     Dogh  de  Steêvooght  van  Kalis  verboodt  den  brandt 

fift'         in  't  fèlve  te  fteeken ,  om  met  den  Koningh  van  Spanje,  die  figh  als  nogh 
geen  vyandt  teegen  Vrankrijk  verklaert  hadt,  hoewel  men  geloofde,  dat 
hy  ook  een  aenflagh  op  deefe  ftadt  gemaekt  hadt,  eenighen  fchijn  van 

Endaerm  onderlinghe   vriendtfchap   t'onderhouden.      Vijftigh  duyfent   dukaten, 

d^heTom'-   van  's  K°nmgns  geldt,  wierden  alhier  tot  buyt  gemaekt,  en  drie  hondert 
me  van  '     ̂eyc^   hunne   vryheit   gefchonken.     Weynigh   fcheepsvolk  is  't  met 
's  Kotiimghs  fwcmmen  ontkoomen ,  die  den  ongelukkighen  uy tflagh  hunnes  tochts 
geldt  tot      allereerft  in  Spanje   geboodtfchapt   hebben.     De  vloot,  die  door   dees 
buyt  ge-      gewcldighe  fchrik  verftroyt  was,  heeft  haer  weeder  vereenight  en  gefèt 
mae kt.        voor  Grevelinghe ,  de  naefte  van  de  Vlaemfche  feehaevens :  en  hoewel  fè 

Be  vloot  [et  door  't  geftaedigh  fchieten  en  donderen  der  Engelfche  mufketten,  handt- 
baer  weeder  gefchutten  en  f  tukken  dapper  doornaegelt  wierdt,  heeft  fè  echter  niet 
voorGreve-  j^onj-jcn  befluyten  haer  te  oopenen  en  haere  orde  door  een  te  menghen. 
'"^ ;         In  dit  gevecht  infönderheit  is  de  maght  der  Spanjaerden  gebrooken  en 

ter 
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ter  needer  geflaeghen:  want  eenighe  fcheepen  reddeloos  gefchooten  fijn-    1588. 

de,  raekten  ,  naerdien  't  onmoogelijk  was  de  gaeten  te  floppen  ,   of 't    Eenighe 
inftortendt  waeter  uyt  te  pompen,  door  d'ooverftolpende  golven  aen  't  spaenfcbe    • 
finken.     Onder  andere  wierdt  een  Bifkayer ,   terwijl  de  vyandt  hem  fibeepen 

bevocht ,  en  de  hoofden  van  binnen ,  oover  't  gheen  hen  de  dapperheit  en  Saen  te 
de  noodt  raede,tot  doodtllaens  toe  ooverhoop  laeghen,  fchielijk  door  de^      ' 
golven  ingefwolghen.     Twee  Portugijfche  Galioenen  ,    naer  dat  fè  te   Twee  Tor- 

vergeefs  getracht  hadden  weeder  in  de  Hoofden  te  geraeken  ,    wierden  tu2Üfcn 

door  een  geweldighe  windt  tot  op  de  Wielinghen  gedreeven  ,  en  van  ™or  e.n 
daer  voorts  op  de  Zeeuwfche  ftrandt-,  als  of  fy,  die  een  gemeen  gevaer  H0uanders 
hadden  uytgeftaen ,  onder  hen  ook  de  fchipbreuken  behoorden  te  verdee-  genoomen, 

len.     't  Eene  droegh  den  naem  van  Philips,  't  andere  van  Mattheus:  op 
dit  was  Seehopman  Diego  de  Piemontel,   op  't  eerfte  Francifco  de  Tole- 
do ,  beyde  kornellen.     Maer  't  eerfte  hebben  de  Vlifllnghers,  nae  dat  de 
voornaemfte  hoofden  figh  in  de  boot  begeeven  hadden ,  ingenoomen. 

Piemontel,  verfmaedende  't  vluchten,  en  ook  't  f  chip  hem  ten  dien  eynde 
gefonden,  heeft  figh,  nae  't  deurftaen  van  een  meenighte  kanonfchooten, 
en  verlies  van  een  merkelijk  getal  der  fijner  ,  aen  de  trouwe  en  de  maght 

van  Pieter  van  der  Does  oovergegeeven.     Dees ,   hebbende  't  gebiedt 
oover  een  gedeelte  der  Hollandtfche  fcheepen,  liet  een  wimpel,  dien  hy    Eenverod- 

onder  den  buyt  gevonden  hadt,  in  de  kerk  tot  Leyden  ophanghen,  tot  verdewtm- 

pronk  en  prael  van  haere  ongewoone  groote.     Deefe  beyde  fcheepen  ver-  *?y°*Ltm 
Faeten ,  en  't  gheen  men  oordeelde  te  ftaê  te  konnen  koomen  daer  uyt  ge-  leydenm- 
licht  fijnde,  heeft  den  Ocean  verfwolghen.    Nu  reets  hadden  de  Hollan-  gehangben. 
ders  en  Vriefèn  verftaen ,   dat  de  geheele  vyandts  vloot  voorby  hunne 

kuften  feylde.     't  Gheen  hen  niet  anders  vreefen  deede,  dan  dat  fe  den 
mondt  van  d'Eems  moghten  inloopen.  Ditquaemen  fè  voor,  met  het  wegh- 
neemen  der  fèebaekens  ,   op  welker  gefight  de  fëeluyden  de  drooghten 
dier  plaetfèn  mijden.     De  Spaenfche  hoofden,  door  fbo  fwaeren  verlies    Despaen- 
en  neederlaeghe  geperft  fijnde,  en  alle  van  voorneemen,  om  voor  het  ft be, naefid 
ooverighe  de  fchult  op  Parma  te  fchuyven,  fijn  te  raede  geworden  weeder  fleren 

nae  huys  te  keeren>  hoewel  ooghenfchijnelijk  bleek,  dat  ook 't  gevaer,  ve™esen 

dat  hen  dreyghde,  niet  fonder  gevaer  t'ontkoomen  was:  naerdien  hen    .    wor^en 
de  Hoofden  van  achteren  befèt  waeren.     't  Eenighe  dat  hen  ooverfchoot  te  raede  nae 
was  ,  't  naer  de  Noorder-kuft  van  Engelandt  heen  ,   en  achter  om  ,  te  huys  te 
wenden,  alwaer  den  woeften  Ocean  tot  als  nogh  by  naer  on  bebouwt,  en  keeren. 
niet  fonder  de  uyterfte  hacchelijkheit  te  befèylen  is.     Dan  indien  men  als 
toen  op  den  vyandt  aengedronghen  hadt ,  de  Spanjaerts  waeren  door  fbo 
vinnighe  fchrik  voor  fee  en  vyanden  beneepen,  dat  men  verhaelt,  den 
Hartogh  van  Medina  Sidonia  ooverleght  te  hebben ,  of  hy  niet  de  vloot     Hunne 

in  's  vyandts  handen  oovergeeven ,  en  alleen  het  leeven  daer  af  bedinghen  wgnote 
Wilde.     Maer  d'Engelfche  ,  alleenlijk  waer  fy  't  moghten  heenen  fetten  neeie' 
achtflaende,  ten  eynde  fy  miflchien  hunnen  wegh  niet  of  nae  Schotlandt, 

of  nae  d'Ooftfèe  naemen,  en 't  nu  buyten  twijfel  was,  dat  fè  van  deefe 
geheele  kuft  afhoudende ,  figh  alleen  door  de  wilde  fèe  met  de  vlucht 
pooghden  te  behouden ,  hebben,  met  andere  te  vervolghen ,  niet  willen 

figh  in  het  fèlve  gevaer  iteeken:  vernoeght  fijnde  met  d'achtbaerheit  van 
's  vyandts  vloot  verjaeght ,   en  hun  vaederlandt  behouden  te  hebben. 
Jae  felfs,  indien  fè  al  ten  vollen  geneeghen  geweeft  waeren  te  volghen, 

was  't  hen  door  de  behoefte  aen  buf  kruyt ,   als  gefèyt  is  ,   verbooden. 
Maer  by  tijdts  hadden  fè  Seimours  gefonden,  om  beneevens  en  te  gelijk 
met  de  Hollandtfche  vloot  de  aenüaeghen  van  Parma  teegen  te  gaen: 

d'ooverighe  >  nae  dat  fe  eenighen  tijdt  een  géweldighen  ftorm  hadden 
R  iij  uyt- 
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1588.    uytgeftaen,  fijn,  niet  Tonder  gevaer,  behouden  in  Engelandt  aengekoo 
Lof  der  En-  men.    Buy  ten  twijfel  is  als  toen  en  de  feeghe  en  de  dapperheit  der  Engel- 

■gtlfchtn.     fchen  niet  minder  geweeft  als  d'oude  glory  der  Grieken  en  Romeynen, 
die  de  gronden  hunner  moogenheit  op  feegenrijke  feeflaeghen  geveft 
hebben  :   hoewel  fe  hunne  ooverwinninghe  langhfaem  ,  dan  ook  feeker 

genoomen  hebben ,  figh  nimmer  met  den  geheelen  omflagh  hunner  fèe- 

maght  onder  's  vyandts  vloot  nogh  aen  fijn  boordt  begeevende.     En 
d'uytkoomft  is  hier  in  des  te  gedenkweerdigher  geweeft:  in  al  den  tijdt, 

pienaeu-  ̂ ie  teegen  de  Spanjaerts  gevochten  wierdt,  is  niet  een  eenigh  fchip  van 
lijx  honden  weercje  >  niet  booven  hondert  man  ,  foo  krijgs-  als  fee-luyden  ,  vermift 

'beTben        geworden.  De  Spanjaerts  daerentufichen  hebben  teegen  allerley  gedrangh D  _       van  rampen  en  elenden  geworftelt,  en  by  naer  vijf  duyfènt  van  de  hunne, 

jaens  by     beneevens  de  fwaerfte  fcheepen ,  achtergelaeten  -,  behalven  dat  de  meefte 
met  vijf      fiek  of  gewondt,  en  met  gebrek  aen  allerley  behoeften,  door  een  woefte 
dujfent.      en  onftuymighe  fèe  geflinghert  wierden:  met  foo  dringendt  een  gevaer, 

Rampfaeït-  dat  peerden,  laftbeeften,  pak  en  fak  00 ver  boort  moeften,  om  't  hol  der 
gbe  uj>t-     fcheepen  teegen  't  ingolven  der  fèebaeren  te  lichten.     TufTchen  d'Orca- 
koomftder    des  en  d'andere  eylanden  dier  felve  fee  gekoomen  fïjnde,  gelafte  hen  den 
vluchtende  Hartogh  van  Medina  Sidonia  de  feylen  nae  de  haevenen  van  Bifcayen  te 

Xf  wenden-     Hyfelfs  begeeft  figh  met  eenighe  fcheepen,  die  min  dan  d'an- 
dere leedigh,  en  beeter  voorfien  waeren,in  ruyme  fee:  d'ooverighe  hiel- 

den't  niet  verre  van  Yerlandt.  Daer  fijn 'er  geweeft,  die ,  door  verfchey- 
de  ftromwinden  van  alle  kanten  te  rugh  gedreeven ,  tot  in  d'Engelfche 
fèe,  teegen  d'Engelfche  of  Franfche  kuften  aengejaeght  wierden.     Veele 
tot  op  de  kuft  van  Noorweeghen,  en  aldaer  teegen  de  klippen  en  rotfèn 

aen  ftukken  geflaeghen  :  andere  vervielen  door  dwarrelwinden  tot  op  't 
uyterfte  van  't  Noorden  ,  ende  tot  nogh  toe  onbekende  weerelt.     De 
Koningh  van  Schotlandt  heeft  omtrent  den  genen  die  aen  fijne  kuften 
gejaeght  waeren  de  vreede  wetten  onderhouden.     Tweeëndartigh  fchee- 

pen fi  jn 'er  op  de  drooghten  van  Yerlandt  aengefèt,  of  in  de  naebuerighe  fèe 
gefbnken:  en  de  menfehen,  die  hun  leeven  pooghden  te  behouden, door 

d'inwoonders  om  hals  gebraght,  naerdien'er  te  veel  waeren,  om 'er  figh 
in  verlèekertheit  oover  t'ontrermen.     d'Ooverighe  heeft  de  grimmigheit 
des  noodtlots  fèlfs  tot  in  hun  vaederlandt  vervolght :  want  in  de  haeven 

fèlfs  fijn  'er  by  ongeluk  twee  in  den  brandt  gevlooghen  :   andere  door 
andere  toevallen  verongelukt.     Dartigh  fijn 'er  in  alles  oovergebleeven , 
die  den  lijftoght  en  andere  behoeften  gevoert  hadden:  van  d'oorlogfchee- 
pen  een,  voerende  den  Ammirael  van  een  vloot,  die  reghts  te  vooren 
foo  maghtigh  geweeft  was.     Meenighte  van  aenfienelijke  perfönaedjen , 

en  een  groot  gedeelte  van  't  gemeen  gaeven  den  geeft  niet  langh  nae  hun 
ooverkoomft  ,   't  fy  fè  door  foo  langh  en  foo  verdrietigh  fukkelen  een 
fiekte  kreeghen,  'tfy'er  eenighe  van  hartfèer  ooverleedenj  fiende,  ge- 

lijk 't  gemeenelijk  te  hoof  toe  gaet,  hun  beleidt  niet  onbefprooken  van 
Oovergwo-  misflaeghen,  die  't  geval  alleen  te  wijten  ftonden.    De  groote  der  needer- 
te  droef  heit  laeghe  is  voornaementlijk  hier  uyt  gebleeken,   dat  Philips  by  plakkaet 
in  Spanje.    den  gefctten  ̂ dt  der  rouwdraght  verkort  heeft,  om  d'afgrijfelïjkheit  der 
Bvd'Engel-  fchaede ,   die  wijdt  en  fijdt  den  eedelen  geflachten  hadt  in  treurgewaet 
fche  en  Hol-  gefteeken ,  des  te  meer  uyt  het  gemeen  gefight  te  weeren.     By  d'Engel- 
landers       fchen   en   Hollanders    wierden  de  gevanghenen ,    nae  't  betaelen  van 
wordteen    randtfoen,  en  eenighe  ook  terfchenk,  in  vryheit geftelt.     Geduerende 
oopenbaeren  fen  onfCekeren  uytflagh  ,   hieldt  men ,   dewijl  de  vreefè  gemeenelijk 
"^  ̂     ]eerü  Godtvruchtigh  wcefen  ,  dikmaels  beedeftonden.     Nae  de  fèeghe 

fchfeeven.   wierdt  beflooten  eenen  dankdagh  uyt  te  fchnjven  :   en  de  Koninghin fèlfs 
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felfs  in  feegcprael  gevoert  fijnde ,   naer  de  gewoonte  der  ouden,  ver-    ifS8. 
klaerde  door  een  oopenbaer  vertoogh  aen  al  den  volke,  datnoyt  eenigh 
voorval  figh  hadt  opgedaen,  waer  in  de  gunft  der  eeuwighe  voorfienig- 
heit,  door  lbo  taflbacre  bewijfèn  hadr  doen  blijken,  hoe  fwak  alle  men- 
fchelijkc  maght  en  fteunfelen  fijn,  om  de  opperde  Moogenheit  te  beftrij- 
den.     Maer  dien  van  Hollandt  ftont  uyt  het  gemeen  gevaer  ook  deefe 

vrucht  te  wachten ,    dat  d'Engelfche  iigh  in  hunne  bondtgenootfchap 
voortaen  reedelijker  lbuden  laeten  vinden,  als  die  totnogh  toewaeren 

gewoon  te  roemen ,  dat  het  ondcrftant,  't  welk  fy  den  bondtgenooten 
deeden,  uyt  loutere  beleeftheit  quam  te  fpruyten.   Terwijl  de  ooverblijf- 
fèlen  eener  vloote,  geilinghert  en  gefchonden  door  fbo  bijftere  weeder- 
weerdigheeden ,  in  Spanjen  gevoert  worden,  laet  figh  den  Hartogh  van 
Parma,  die,  uyt  een  langhduerighe  voorfpoet  in  elende ,  uyt  een  ftijf 
betrouwen  tot  wanhoop ,  was  vervallen ,  meer  door  eens  anders  aendrin- 

ghen,  dan  door  eyghen  raedt,  waer  van  hy  reets  een  afkeer  hadt  gekree-    vmnabe- 
ghen,  tot  het  belegh  van  Berghen  op  den  Zoom  aendrijven.     Die  van  leghen 
Brabandt  porden  hem  aen,  en  fcherpten  hem  in,  dat  hy  dogh  niet  dul-  terghen  op 
den  fbude,  dat  een  eenighe  ftadt,  uyt  welke  's  vyandts  ruytery  de  wee- 

ghen doorgaens  onvry  maekte,  en  de  landeryen  verwoeftte,  aen  hunne 
Provincie  en  fijne  00 verwin  ninghen  quam  te  gebreeken.     Ook  liet  den 
Hartogh  felfs  figh  niet  quaelijk  gevallen  ,  fijn  leegher  uyt  Vlaendre,  aen 

welke 't  nu  reets  uytgeput  lijnde  vry  laftigh  viel,  elders  oover  te  bren- 
ghen :   daer  toe  beweeghden  hem  meede  fchacmtc  en  vrees ,   op  dat, 

indien  hy 't  weygherde,  het  fchijnen  moght,  als  of  men  van  hem  geen 
hulp  meer  te  verwaghten  hadt.     Behalven  dat,  indien  hem  't  geluk  op 
nieu  begunftighen  wilde,  hem  de  wegh  gebaent  wierdt  tot  in  de  Zeeu- 
fche  eylanden ,  om  daer  aen  tot  in  Hollandt  fèlve  den  oorlogh  voort  te 
fètten,  de  naefte  aen  fijn  al  te  groote  hoop,  die  hy  te  vooren  opgevat  en    Geleegen* 
verlooren  hadt.     Want  die  ftadt,  treffelijk  geleeghen  op  de  grenfên  van  heit  van 
Brabandt,  ftrekt  het  gefight,maer  een  weynigh  daer  van  afgefondert,op  Berghen  op 
Zeelandtj  Vlaendre  en  Hollandt  heeft  fe  aen  haere  fijden.     Niet  verre  den  zoom. 
van  daer  is  een  gedeelte  der  Schelde,  waer  in  de  Zoom,  die  de  ftadt  den 
naem  gegeeven  heeft,  invloeyt:  voorts  heeft  de  ftadt  een  langhe  haeven, 
die  eenighermaeten  boghtigh  is.     Onder  de  heerfchappy  des  geflachts, 
dat  met  haer  gelijken  naem  draeght,  heeft  fè  langh  in  bloeyende  koop- 
manfchap  gefèeten,  tot  dat  ten  laetften  haere  wel vaert,  door  de  naeby- 
heit  van  Antwerpen ,  en  de  rampen  des  oorloghs  is  vervallen ,  hebbende 
lèlfs  beproeft  de  vyandtfchap  der  gener,  die  fè  tot  haere  befchermingh 
hadt  ingenoomen.     Maer  nae  dat  fe  aen  de  fijde  der  Bondtgenooten  is 
gekoomen,  heeft  fe  meermaels  door  verraederyen  gevaer  geloopen,  dogh 
eerft  toen  gewelt  en  een  beleegerirtgh  uytgeftaen.     Thoolen,  een  ftadt 
en  eylandt  in  Zeelandt,  is  door  het  Vofïemeer,  een  arm  der  Schelde, 

van 't  MarkgraefTchap  van  Berghen  afgefheeden,  't  welk  tot  hetoover- 
voeren  van  krijgstroepen  en  andere  oorloghs  behoeften  fèer  bequaem  is, 
en  op  dat  het,  gelaeten  in  de  maght  der  Hollanderen,  de  beleegeringh  De  voor  af- 
niet  deede  opbreeken,  fijn  Montigny,  en  Oftaef,  een  der  Graeven  van  gefondene 
Mansfeldt,  voor  afgefonden ,  om  figh  der  fèlver  te  verfeekeren.     Deefè,  omjiioolen 

hebbende  t'eenertijdt  geruchten  uytgeftroyt ,    ab  of  fy  't  op  Heufden  JJJJJJJ^, 
gemunt  hadden,  fijn  op 't  onvoorfienft  aldaer  aengekoomen  ,  en  bren-^"4M^"a 
ghen  achthondert  man  door  d'ondiepten ,  om  buyten  vermoeden  op  de  Craefvan  t 
Zeeufche  kuft  te  landen.     Maer  alfoo  fy  't  gety  des  waeters,  dat  nu  aen 't  solms  ver- 

vloeden was  ,  quaelijk  hadden  waergenoomen  ,   en  hunne  voeten  in  't  dreeve». 
flijk  aen  't  glibberen  raekten ,  fijn  fe ,  wat  moeyte  fy  ook  deeden  om 

oover 
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1588.    oover  te  koomen,  met  teegen  weer  van  weynighe  afgeweefen.     Onder- 
tuflchen  befchermden  figh  die  van  deefe  fijde  met  den  dijk  des  oevers, 
hebbende 't  fatfoen  van  een  borftweer,  teegen  de  mufkettiers,  die  de 

vyandt  op  't  vaftelandt  van  Brabandt  hadt  gelaeten.  En  ftrax  daer  op  is , 
door  voorforghe  van  den  Graef  Georgh  E  verhardt  van  Solms,  die  op 

'teylandt  het  bevel  hadt,  en  door  de  meenighte  der  geener,  die,  op 't 
voortloopen  van  't  gerucht  deefes  gevaers,  toefchietende ,   figh  ter  weer 
fielden  ,  de  vyandt,    die  nu  aen  't  wijken  was,  op  de  vlucht  en  in  ver- 
flindt-kolken    gedreeven ;    waer  uyt  de  hoofden  ter  naeuwer  noodt 

ontkoomen  fijn:  vierhondert,   als  eenighe  verhaelt  hebben,  fijn'er  in 
diepe  modder  en  kuylen  verfmoort,  of,  foo  fy  nogh  eenigh  deel  hun- 

ner lichaemen  booven  hielden,  wierden  fe  door  'tvinnigh  aflonen  der 
mufketten,  die  op  hen  gemunt  ftonden ,  des  te  fèekerder  gevelt.   Dat 'er 
van  d'andere  maer  een  eenigh  man  gefneuvelt  is,  wordt  by  nae  voor  een 

Parma,  van  won(jer  opgenoomen.     Seedert  dien  tijdt  is  het  eylandt  met  fchanfïèna 
vZLlhn   fchildtwachten  en  gefchut  verfeekert.     Thoen  fchept  Parma  nieuwen 

[ijJde,on-    moedt,  en  hoopt,  is  hem  't  eerfte  miflukt,  door  't  afïhijden  van  de  hae- 
dtrnetmtdt  ven,  d'inwoonders allen  toevoer  te  beneemen.     Hy  befet  met  dat  gewel- 
haevenafte  digh  leegher  rondtom  de  ftadt  de  heuvelen  en  dijken,  aen  een  hechtende 

fnijden.       door  brugghen  al  't  gheen  van  den  anderen  was  afgefheeden.     Die  van 
Berghen  echter,  (onder  figh  hier  door  t'ontfètten ,  foo  weynigh  als  of  fè 
niet  beleeghert  wierden,  om  dat  hen  krijgsvolk,  leevensmiddelen ,  en  al 

't  gheen  ter  verweeringh  dienen  konde,  uyt  Zeelandt  en  de  naebuerighe 
fteeden  in  Hollandt  toevloeyden  ,   hebben  als  een  leegher  teegen  den 

vyandt  aen  geflaeghen-,  dien  fy  doorgaens  of  te  voet,  oftepeerdt  flagh 
Uytim-    ieevercjen  .  't  welk  ,   fchoon  't  niet  dan  fchermutfelen  was  ,  den  vyandt 

weJ*f  S  n°gnralls  Woedt  kofte.     En  niet  alleen  bleek  hier  een  uytneemende  dap- 
Ideegerde.  perheit  <^er  foldaeten,  maer  ook  felfs  den  onvermoeyden  y ver  der  inge- 

feetenen  in  't  arbeyden  aen  de  werken,  in  't  opbrenghen  van  nieuwe  en 
Maurits  be-  ongewoone  fchattinghen,  en  voorts  alles,  wat  hen  door  loffelijke  een- 
fiift  door  fijn  dragrif.  der  krijgshoofden  en  magiftraeten  wierdt  opgeleght.     Edogh 

Ue^d'  1     'tgefchiU  onder  d'Engelfche  hoofden,  oover  't  hooghbewint  gereefèn 
lêZfcïiüen  ("*°  maghtigh  was  aldaer  de  befettingh  van  dien  landtaerdt)  en  indien 'er onder  de  be-  eenighe  andere  mifverftanden  waeren,  is  door  Prins  Maurits,  die  benee- 
fettïngb      vens  de  afgeföndene  der  Staeten  veyligh  aldaer  was  aengekoomen,  ter 
gereefèn.      needergeleght.     Tuflchen  de  ftadt  en  de  Schelde  laeghen  twee  fchanflên, 

aen  d'eene  fijde  met  gefchut,  aen  d'andere  met  de  ftroom  genoeglifaem 
tot  teegenweer  gewaepent-,  en  arbeyde  Parma  te  vergeefs  om  eenvandee- 
fè,  te  weeten  de  Noordtfchans,  door  gewelt  van  grof  gefchut  van  de  ftadt  af  te 

Tarma,   fcheuren,  en  de  vaert  derwaerts  te  beletten;  en  hier  toe  fijne  voornaem- 
hoopende     fl-e  {orgne  aen  wendende,  bekoorde  hem  de  hoop  van  verraedt,  waer  in 

ttévhdwr'  nogntans  ̂ e  Italiaenfche  loof  heit  figh  bedrooghen  vondt.     Twee  Spaen- verraedt     ̂ cne  gevanghenen  hielden  aen  om  een  herbergier,  by  wien  fè  bewaert 
uyttewer-  wierden,  en  een  Engelfch  fbldaet,  Grimefton  genaemt,  die  aldaer  ge- 
ken,  wordt  woon  was  te  gaen  drinken,  tot  oovergaeve  van  de  gefèyde  fchanflè  te 
bedrooghen.  beleefen.     Deefe  luyden,  welker  aert  niet  fbo  af  keerigh  van  vuyl  gewin 

was,  offy  wilden  noghtans  liever,  ftont  hen  voordeel  te  wachten ,  den 
vyandt,  dan  de  hunne,  bedrieghen,  gaen  met  den  Steêvooght  te  raede, 
en,  op  fijn  goedtvinden,  dit  bedrogh  aen.     Beyde  vervoeghen  fè  figh 

by  Parma,  die,  om  haeren  dienft  niet  in  de  windt  te  flaen,  of,  gelijk 't 
gebeurt  is,  onder  fchijn  van  gedienftigheit  in 't  net  getrokken  te  worden, 
hen  rijkelijk,  nae  hunne  gelcegenheit,  begiftight,  met  beloften  oover- 
laedt,  en  onder  dieren  eede  verplicht :  dan  alföo  hy  fèlfs  hier  op  figh niet 
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niet  betrouwde,  ten  waere  fy  hun  eyghen  leeven  te  gelijk  in  gevaer  ftel-    1588. 
den ,  wordt  hy  met  hen  eens ,  dat  fè ,  gekeetent  tufïchen  twee  gewaepende 
mannen,  met  den  deeghen  in  de  vuyft,  hen,  die  nae  de  fchanfè  te  trek- 

ken hadden,  derwaerts  föuden  geleyden,  en  van  die,  wen  't  bleek  ver- 
raedt  te  fijn,  doorfteeken  worden.     Dus  hieldt  men  figh  genoegh  verfèe- 
kert:  want  wat  fchijn  van  waerheit,  dat  fè  die  fijn  föuden,  die,  flechts 

uy t  louteren  haet  teegen  eens  anders  leeven ,  't  hunne  konden  föo  geringh 
achten.     Op  welk  vertrouwen  dan  drie  duyfènt  mannen,  en  onder  de 
fèlve  meenighte  van  aenfienelijken  geflachte ,  figh  veerdigh  maeken  om 
deefè  fchanfè  te  ooverrompelen.    De  poort  flondt  oopen ,  terwijl  vijftigh 

mannen  nae  binnen  trokken  -,   en  dus  verre  quam  d'uytkoomft  met  de 
beloften  00 ver  een.    Toen  liet  men  fchielijk,  de  touwen  afgekapt  fijnde, 

het  tweede  fchof  van  de  poort  ter  needervallen ,  en  d'ingelaetene  wier- 
den verflaeghen  of  gevanghen  :    en  de  Spanjaerts ,    die  de  verraeders 

gekeetent  in  bewaeringh  hadden,  darden  in  deefè  gefchaepenheit,  ont- 
ftelt  door  vreefè  en  onvermijdelijke  wraek,  't  geweer  teegen  de  fèlve  niet 
gebruyken.    Maer  als  de  voordere  meenighte,  die  buyten  geflooten  was , 
figh,  op  een  enghe  plaets,  te  dicht  gedronghen  voelde,  de  achterfte  de 
voorfte  op  de  hielen  ftuwende,  en  alfbo  geen  plaets  tot  wijken  kon  ge- 
maekt  worden ,  veranderde  de  wanhoop  in  dapperheit :  fy  liepen ,  alfoo  - 
't  doenmaels  laegh  waeter  was,  door  de  gracht,  teegen  de  borfbweeringh 
op:  en  nu  reets  de  eerfte  palifïade  om  verre  geworpen  hebbende,  wierden 
fè  voor  de  tweede  ftaende  gehouden :  van  waer  fè ,  door  grof  gefchut ,  en 
meer  andere  vuerwerken  ,  door  die  van  binnen ,  als  te  vooren  bewufl 
vanden  aenflagh,  teegen  hen  verveerdight,  afgekeert  fijnde,  vervielen 
in  hinderlaeghen  hen  geleght,langhs  de  wegh,  werwaerts  fè  nootwendigh 

vluchten  moeften.     Een  groot  gedeelte  wierdt'er  omgebraght,  en  die 't 
ontkoomen  waeren,  fijn  in 't  waeter,  dat  nu  begon  te  wafïèn ,  en,  door 
onkundigheit  der  weeghen,  in  de  modder  verfmoort.     Parma  dierwijfè 
bedrooghen  fijnde,  en  naerdien  de  lucht,  verfwaerende  door  haere  onge- 
tempertheit,   daegelijx  meenighte  van  dooden  en  fiekten  veroorfaekte, 

behalven  dat,  door 't  afgaen  van  den  Herfft ,  de  velden,  mits  den  gedue- 
righen  reeghen,  blank  flonden,  en  de  dijken  door  het  dikke  flijk  niet  te 
begaen  waeren  ,   vondt  figh  genootfaekt  eerft  deefè  ,   en  daer  nae  fijn 
leegher  te  verlaeten ;  en  eyndelijk,  door  langhe  duerte ,  waer  op  gebrek 
aen  alle  dinghen,  en  infbnderheit  aen  föet  waeter  volghde,  de  beleege- 
ringh  ,  nae  dat  hy  die  op  ydele  hoop  fes  weeken  langh  hadt  uytgehart, 
allengskens  op  te  breeken.     Eevenwel ,  om  niet  te  fchijnen ,  fbnder  yets    De  \,t\te. 
uytgereght  te  hebben,  te  vertrekken,  doet  hy  eenighe  weynighe  plaet-  gerïngh 
fen,  teegen 's  vyandts  uytloopen  verfterken.     Echter  liet  Berghen  niet,  wordt  o^ge- 
felfs  nae  dien  tijdt,  door  geduerighen  roof  op  den  vyandt,  rijk  te  wor-  brooken. 
den ,  en  onder  de  befondere  regeeringh  van  Prins  Maurits  te  herbloeyen.     Berghen 
Want  deeiè ,  en  meer  andere  plaetfen  en  goederen ,  die  voor  deefèn  aen  wordt  van 
heeren,  die  't  met  den  vyandt  hielden,  hadden  toebehoort,  hebben  hem  JjJJJJJ 
de  Staeten,tot  vergoedingh  der  vaederlijke  erfgoederen,  die  hem  vanden  ™^at« 
Spanjaert  onthouden  wierden,  ter  fchenk  gegeeven.     Maer  nae  'tuyt- 
putten  van  Vlaendre ,  wierdt  ook  het  Landt  van  Brabandt ,  leggende 
Parmas  leegher  door  de  dorpen  in  de  winterquartieren ,  uytgemerghelt  en 

bedorven.     OndertufTchen  hadt  de  Prins  van  Chimay  reets  van  't  begin      ctimj 
der  Lente  af,  met  uytgeleefè  krijgsvolk,  door  laft  van  Parma,  de  ftadt  beleegbert 
Bon  beleegherf.en  Schenk  geen  genoeghfaeme  macht  om  figh  daer  teegen  Bon. 
te  fetten;dan  ketende  figh  in  de  vergaederingh  der  Vorften  van  Duytfch- 
landt  vinden,  heeft  hy  hen  vertoont  het  gevaer  van  die  treffelijke  ftadt, 

S  aen- 
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1788.     aengefien  nogh  hy,  nogh  Truxes  figh  genoegh  gewaepent  vonden,  om 

Teegen     den  vyandt  't  hooft  te  bieden.     Dat  het  wel  me  e  ft  hun  eyghen  belangh 
w'icnschenh^raekte ,  niet  te  dulden,  dat  de  Spaenfche  heerfc  happy ,  onder  fchijn  van 
hulp  van  de  de  waepenen  in  Neder  landt  te  -voeren ,  alle  naebuerighe  Landt fc happen  en 
Dunfcbe    plaetfen  vermeefterde  ,   en  immer  meer  en  meer  haere  ooverw inninghen 
Vorften  ver-  ̂ ieper  voortfette.     Want  dat  maghtighe  rijken ,  met  geen  ander  infight 

mindere  moogenheeden  elk  in  't  befonder  pooghden  kleyn  te  maeken,  dan 
om  eyndeli/k  hen  allen  booven  't  hooft  te  wajfen  -,  en  hier  teegen  geen 
ander  middel  te  bedenken  was  ,  dan  jpoedighe  teegenweer  in  't  werk  te 
ft  ellen ,  en,  om  't  gevaer  dat  hen  allen  dreyghde  -voor  te  koomen  ,  e  lx 
dapperheit  en  krachten  faemen  te  vereenighen.     Ten  laetften  was  't  be- 
iluyt  fijner  reede ,  dat,  wilden  fe  Bon  in  befchermingh  neemen,  hy  de 
ftadt  in  hunne  handen  ft  ellen  foude.     Dan  hem ,  die  dit  met  een  ruyter- 

D    ■       lijke  welfpreekenheit  hadt  geüyt ,   wierdt  uyt  den  naem  der  Duytfche 

krijghtee»    Vorften  een  heel  ander  antwoordt  gegeeven ,   dan  hy  verwacht  hadt. 
onverwacht  T)ogh  wy ,  feiden  fè,  fijn  niet  gefint  alleen  om  uwen  f  wille  ons  in  eens 
Amwoorit.  anders  gefchillen  in  te  wikkelen:  den  ongelukkighen  byftant,  dien  wy  foo 

dikmaels  in  Frankrijk  gefonden  hebben,  heeft  ons  geleer  t,  dat  d'inlandt- 
fche  beroerten  der  volken  voor  hen  f  elven  hacchelijk,  voor  die  van  buyten 
inkoomen  nimmer  f  onder  fchaede  fijn.     Veele  onder  ons  hebben  figh  ook 
felfs  den  Nederlanders  niet  onttrokken:  maer  met  wat  geluk,  we  et  en  fy 
felve.     Niet  beet  er  fijn  fe  gevaer  en  ,   dan  de  Koningh  van  Frankrijk , 

toen  hy  hen  fijnen  broeder  tot  onder  ft ant  gefonden  hadt,  en  onder 'tbeleidt 
van  Catharina  de  Medicis  de  fcheepsmaght  ten  dienfte  van  Anthony^ 
Koningh  van  Tortugael ,    is  uytgeruft.     En  nu  die  felve  trachten  de 
gunft  des  Koninghs  van  Spanjen  te  winnen  en  met  hem  in  verbondt  te 

treeden,  fullen  wy  de  laetfte  fijn  in  Thilips  te  terghen  ?  hem,  die,  door 't 
befitten  van  veele  aenfienelijke  goederen  in  T>uytfchlandt , felfs  een  lidt  onfes 

lichaems  fijnde ,  nogh  onlanghs  eenen  'Duytfchen  Bijfchop  in  fijnen  feetel 
herfielt  heeft.     Neen,  neen,  laet  ons  veel  liever  foeken  de  vriendtfchap 
van  foo  naebuerighen  vorft  door  vreede  f  onderhouden,  als  fijne  moogen- 

heit  door  oorlogh  te  beproeven.     Dus  afgeweefèn  fijnde,  terwijl  d'Engel- 
fche  en  Hollanders ,   ingenoomen  met  gewichtigher  aenflaeghen  ,    van 
gelijken  hunnen  byftant  weygheren,  moedight  hy  den  foldaeten , die  hy, 
onder  den  Sileefèr  ooverfte  Podalits,  in  befettingh  hadt  gelaeten,  aen, 

hen  vermaenende ,  den  vyandt  op  te  houden ,  föo  langh  als  't  veyligh 
gefchieden  konde,  en 't  belegh  met  alle  dapperheit  uyt  te  harden.     Dus 
deeden  fè  inderdaet  •,   en  hebbende  gedoodt  Baptifta  Taxis  ,   dien  ver- 
maerden  ooverften  der  Spanjaerden,  en  gedaen  veele  uytvallen ,  daer  in 

fy  d'ooverhandt  behielden,  wierden  fè,  nae  dat  de  vyandt,  door  eenen 
arbeidt  van  fès  maenden,  alle  omleggende  fterkten  en  buytewerken  hen 
ontweldight  hadt,   en  ook  fy  gebrek  aen  leevens  middelen  kreeghen, 

Bon  wordt  genootfaekt  de  ftadt,  op  eerlijke  voorwaerden,  in  handen  van  Ernft  van 

oovergegee-  Beyeren  ,   Aertsbiffchop  van  Keulen  oover  te  geeven :  men  diende  figh 
van  dien  naem,  hoewel  het  Spaenfch  krijgsvolk  in  de  ftadt  getrokken  en 
gebleeven  is.     Dit  belegh  voltrokken  fijnde,  kreegh  de  Graef  van  Mans- 

veldt,  die,  op  't  afgaen  van  den  Herfft,  de  krachten  van  Chimay  ver- 
war*? «-  fterkt  hadt,  nieuwen  laft,  om  figh,  met  een  gedeelte  der  troepen,  van 

donkjnge-    hier  nae  Wachtendonk ,    een  ftadt  in  Oover-Gelder ,   geleegen  aen  't 
noomen.      riviertje  de  Niers,  te  begeeven.    De  befettingh  in  de  ftadt  was  uyt  de 

troepen  van  Schenk:  en  de  moeraffighe  geleegenheit  dier  plaetfè,  benee- 

vens 't  oovervallen  van  de  ftrenghe  winter  hadden  gemaekt,  dat  fè  be- 
fwacrlijk  was  aen  te  taften.     Maer  de  beleegeraers  aerde  aengebraght,  en 

een 
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een  kat  tot  booven  de  hooghte  der  huyfèn  opgeworpen  hebbende,  is    1  f88. 

den  ingefeetenen,  niet  maghtigh  't  gewelt  der  koegelen,  die  van  daer  op 
hen  gefchooten  wierden ,  en  't  nu  en  dan  inworpen  van  andere  vuerwer- 
ken,  te  verdueren,  de  hoop,  en  te  gelijk  de  moet  ontfonken -,  waer  by 

nogh  koomende  de  vreefè  ,   dat  de  moeren ,   wen  't  haeftigh  begon  te 
vriefèn,  den  vyandt  (ouden  geleegen  heit  gee ven  om  oover  te  geraeken, 
betuygden  fè  den  fbldaeten  ,   dat  fe  ,   buyten  alle  hoop  van  gelukkighe 
uytkoomft,  (aengefien  de  maght  der  bondtgenooten  fwak,  en  verre  van 
de  handt ,  was}  hen  en  hunne  geheele  fïadt  niet  louden  ten  verderve 

oovergeeven.     De  beleegeringh,  die  tot  op  't  laetfte  van  't  jaer  geduert 
hadt,  heeft  hen,  fchoon  fè  wel  gelukt  is,   fbo  door  de  ftrenghe  lucht , 
als  door  gebrek  van  noodighe  behoeften ,  veel  duyfènt  menfchen  wegh- 
genoomen.     Want  de  koften  en  de  fchaede  der  Spaenfche  vloot  hadden 

's  Koninghs  middelen  fbo  dapper  uytgeput,  dat  het  leegher  een  geruy- 
men  tijdt  was  onbetaelt  gebleeven.     Hier  uyt  reefèn  meermaels  muyte- 

ryen,  en  de  hoop  van  rijker  buyt  te  konnen  maeken  heeft 'er  veele  gelokt 
om  van  party  te  wifïèlen,  naerdien  de  Hollanders,  die  veyligh  binnen 
hunne  rivieren  faeten,maer  weynigh  hunne  grenfèn  voortgefet  hebbende, 

onbefchaedight  in  's  vyandts  landen  liepen.     Maer  de  Staeten  van  deefè 
fljde,  poogende  figh  allen thal ven  voor  nieuwe  belaftinghen  te  hoeden, 
wierden  ondertuflchen  befwaert  met  oude  fchulden :  want  in  Schotlandt         , 

fijn 'er  eenighe  opgereefèn,   die  onder  den  Aertshartogh  Matthias  ,   of  yenaencie 
onder  den  Hartogh  van  Anjou  gedient  hadden,  en  die,  koopende  eens  jj0uandt- 
anders  achterftallen  ,  de  aengekoomene  fcheepen,  op  wettelijk  gefagh ,  fibe fc heeft. 
beflaeghen   hielden.      Een   gefantfchap   aen  de   Majefleyten  gefbnden  'twelkjen 
heeft  hen  onderricht ,  dat  die  misüagh  was  begaen  door  onkunde  van  gefandt- 

't  gheen  onder  de  Nederlanders  gebruykelijk  is :  want  dat  die  van  Hol-  fchaP  ̂ er 
landt,  fchoon  fe  d'andere  Landtfchappen  met  hunne  troepen  onderfleunt  ̂ Iveraen 
hadden,  figh  eghter  nimmer  in  gemeenfchap  van  oorlogslaften  met  hen  J    a1e~ 
ingelaeten  ,   nogh  eens  anders  heerfchappy ,   dan  die  des  Prinfèn  van  ̂ Qnt  t>on_ 
Oranje,  gehoorfaemt  hadden.  En  nu  met  geen  reght  van  de  Vereenighde  reghtge- 

Staeten  wierdt  geëyfcht,  't  gheen  landen,  die  't  gemeen  verbondt  verlae-  fcbiette 
ten  hadden,  fchuldigh  waeren.     't  Heeft  my  goedt  gedacht  dit  te  ver- fijn. 
haelen ,   om  dat  door  diergelijke  reedenen  is  uytgevonden  fchaedelijke 
afperflinghen  te  weederleggen  -,  en  geleegenheit  gegeeven  ,  om  met  de 
hoofden ,  die  onder  den  eedt  gebleeven  waeren ,  oover  d'oude  fchulden 
in  fèekere  verdeelinghen  te  verdraeghen,  tot  merkelijke  verlichtingh  van 

de  Republijk.     Staende  onder  dit  beloop  een  algemeene  vreefè ,  en  bin-    I5"8p< 
nen  Uitrecht  gevanghen  genoomen  fijnde ,  die  de  misflaeghen  hunner 
onvoorfightigheit  door  halfterrighe  teegendruyfingh  fbghten  te  redden, 
heeft  men  de  ftrijdigheeden,  die  van  Lycefter  hunnen  oorfpronk  hadden, 
geflift  en  weghgenoomen.     Maer  de  befettingh  tot  Geertruydenbergh    Muytery 

(beftaende  in  vijftienhondert  voetknechten ,  en  drie  hondert  peerden)  derb^fet- 
om  dat  fè,  by  geleegenheit  der  oneenigheeden,  tot  een  al  te  buytenfpoo-  g^rt" 
righe  moetwil  was  uytgefpat,  om  figh  op  hoop  van  vergiffenis,  of  geenen  fan}jerg\ 
eerloofèn  ommegangh  onder  hunne  fpitsbroeders  te  vertrouwen,  bleef, 
mits  de  naebuerigheit  der  vyanden,  onverfbenehjk,  en  te  meer  oover- 

moedigh.     Hebbende  in  't  begin  der  muytery  hunne  hoofden  uytge- 
jaeght,en  andere,  naer  eyghen  welgevallen,  in  plaets  gekooren,  toonden 
fè  als  nogh  een  afkeer  van  Parmas  brieven  en  booden.    Daer  nae  eenighe 

van 's  vyandts  dienaers  buyten  weeten  onder  hen  vermenght  fijnde ,  en 
die  in  Hollandt  afgefonden  waeren ,   de  gehoorde  dreyghementen  ten 
arghften  ooverdraeghende  ,   maekten  fè ,   uyt  vreefè  van   ftraffe ,    figh 

S  ij  felven 
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lf$9-     fdven  en  anderen  hcevigher  gaende.     Verachtingh  hadt  de  gramfchap 
meer  ontfteeken ,  nae  dat  Willougby ,  Opperbevelhebber  der  Engelfche 

hulptroepen ,    als   om  't  krijgsvolk  te  bevreedighen ,    fijnen  fwaegher 
Winkfkldt,  gelijk  men  te  raede  geweeftis,  tot  fteêvooght,  dan  inder- 
daedt  tot  hooft  der  muytery,  geftelt  hadt,  en  de  foldyen  van  de  Staeten 

gegeeven ,  om  dacr  mcede  de  verdachte  te  winnen ,  niet  op  feeker  ver- 
dragh,  maer  op  hoop  van  geleegenheit,  betaelt  hadt,  waer  nae  fy  met 

hen,  als  met  bedroghene,  den  fpotdreeven,  en 't  geldt,  als  roofgoedt, 
doorbrachten.     Nae  dat  de  Oovcrften,  en  naer  hun  voorbeeldt  ook  de 
foldaeten,  deele  penninghen  in  ooverdaedighe  dertelheit ,  en  flamperny 
verquift  hadden,  fönden  fe  hunne  ruytery  allerweeghen  uyt  op  roof  en 
brandt!  chattingh ;  en  dat  meer  is,  fy  hielden  alle  fcheepen  aen  ,  fonder 
ecnigh  onderfcheit  van  vyandt  of  bondtgenoot  te  maeken ;  en  niet  meer 

D'u,totver-  verfchoonden  fè  onfijdighe  volken.     Terwijl  fe  de  winter  aldus  oover- 
rAedtaen-    braghten  heeft  Odoardt  Landtfavechia ,  Steêvooght  van  Breedaa,  nae- 

gefoght fijn-  buerighe  ftadt  in  Brabandt,  gearbeidt  om  hen  tot  verraedt ,  waer  toe  men 

Jfke     T'  van  diergel  ij  ke  fchelmftukken  lichtelijk  ooverftapt ,    te  brenghen;  ge- 
toont'^'     merkt  geen  feekerheit  te  vinden  was,  in  halverweeghe  met  misbedrijven van  dien  aerdt  te  blijven  fteeken,  en  Parma  konde  dienft  gedaen  worden 

met  een  faeke  ,   die  by  d'Engelfche  en  Hollanders  nimmer  genoegh  te 
verfchoonen  waere.  Sijn  fègghen  was  waer ;  enfy,  bedorven  tot  allerley 
baldaedighe  boofheit,  waeren  niet  afkeerigh  van  dufdaenigh  een  voor- 

ftagh,  en,  gelijk  't  gemeenelijk  in  't  muyten  toegaet,  gebeeten  op  die 
tot  faghter  middelen  wilden  raeden.     Flux  daer  aen  worden ,  door  een 

gelijke  vcrwoetheit  der  geheele  befettingh,  of  door  de  vreefè  en  'tftil- 
lwijghen  van  weynighe,  die  iigh  onder  lbo  oproerighe  meenighte  geruft 
hielden,  den  borgeren  de  waepenen  ontnoomen  ;   de  meefte  Engelfche 

Ooverften ,   en  ook  't  Neêrlandtfch  krijgsvolk ,  gebruykten  den  naem 
van  Engelandt  t'eenen  dekmantel.     En  hoe  fy  heevigher  in  het  muyten 

Znfigb  op  voortflaen  ,   hoe  de  Staeten ,    bekommert  voor  argher ,   mildaedigher 

daieverl"^  verb^cnis  door  hunne  brieven  aenbieden.    Sy  ibuden  ligh  weeder  onder 
femsder      hunne  vendelen  begeeven ,  niet  meer  gedachtigh  lijnde  der  tweedrachten, 

staetenniet  waer  door  de  algemeene  dwaelingh  en  's  hemels  gramfchap  alles  in  ver- 
vemouwt.   warringh  gebraght  hadden  :   en  de  Republijk  dien  dienft  doen  ,   dat  fè 

fèlve  een  eynde  maekten  der  gefchillen ,  die  van  hen  niet  begonnen  wae- 
ren. Dogh  op  deefb  verdeedigingh  darden  fe ,  belacden  met  het  gewiflè  hun- 

Uen  be-    ner  fchelmftukken  ,    figh  niet  vertrouwen.     Men  ftondt  in  twijfel ,   of 
raedtpegbt  men  teegen  de  weêrfpannighe ,  en  die  fbo  halfterrigh  't  gefagh  der  Staeten 
oj men tee-  cn  yan  j^^^j  met  je  voec  traeden,    behoorde  gewelt  in  't  werk  te 
tveêrfpamii-  ̂ c^en-     Want  eenighe  konden  niet  goetkeuren,  dat  menjïgh  ingevaer 
ehcgcicdt   wierp  "van  den  foldaet  tot  wanhoop  te  terghen:   dagh  en  tijdt  waeren 
gebrujken    bequaemer ,  om  onftnymigheeden  ,  die  naeuwlijx  oyt  van  eentghen  duer 
ftl.  Jijn,  te  befaedighen.     Hier  teegen  wierdt  ingebraght,  dat  gedidt  en  goe~ 

dertierenheit  fmaet  en  verachtingh  gebaert  hadden :  of/oude  men  liever 
afwachten,  dat  f  e  den  vyandt ,  met  wienfe  van  nu  afin  heymelijke 

onder handelingh  ftonden  ,  oopentlijk  binnen  's  fiadts  mueren  inlieten  ? 
Indien  men  vergiffenis  en  fchrik  te  gelijk  voor  ooghen  Jlelde ,'t waere  om- 
den  goeden  aen  te  moedighen ,  d'ooverighe  tot  den  noodtdwangh  van  be- 

rouw te  brenghen.  Op  den  felfden  voet  was  nogh  onlanghs  Meedenblik 

door  leetweefen  der  foldaeten  her  fielt  geweejl,  't  welk  men  met  ftiljitten 
en  gedidt  te  neemen  te  vergeefs  Joude  afgewaght  hebben.  Geen  onder- 

fcheit was  'er  in  't  een  of  't  ander  te  volghen :  want  die  't  verraedt  reets 
by  figh  fèlven  vaft  geftelt  hadden,  wilden,  't  fy  men  fe  in  hun  eyghen 

opfèt 
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opfet  liet,  ofanderfints  pooghde  te  dwinghen,  eyndelijk  dien  wegh  in.    if8p. 
In  't  be^in  der  Lente  heeft  Maurits  alle  de  troepen,  die  men  toenmaels    Maurits 
konde  by  een  trekken,  tewaeter  en  te  lande,  derwaerts  gevoert*  dan  kgomtmet 

echter  niet  föo  veel  als  genoegh  waeren,  om  een  geflooten  beleegeringh  eenleegber 

te  maeken.  Maer  't  gefchut  op  hen  geloft  fijnde,  betaelden  fè  met  gelijke  v°orie 
munt,  föo  dat  onder  andere  wierdt  getroffen  en  fneuvelde  Jooft  Villers,  ■*  f 

een  man,  die  door  uytfteekende  krijgskunde  voor  deelen  figh  der  fteê-     P'«w- 

vooghdye  van  Uitrecht,  en  nu  't  Veldtmaerfchalkfchap  hadt  weerdigh  '?™      ' 

gemaekt,  en  om  's  Prinfen  jonghe  jaeren  fijne  ervaerenheit  in  oorlogs-,*,/CTA~fe# 
leflèn  in  te  fcharpen.     Maer  den  ftorm  die  nu  verveerdight  was,  nae  dat    Vl\\en' 
het  neederworpen  van  den  dijk  de  ftadt  ontbloot  hadt ,  is  door  een  ge-  febooten. 

veinide  handelingh  uytgeftelt:  en  't  ooverftroomen  der  rivieren,  de  ftorm 

en  vuylen  reeghen  's  anderendaeghs  daer  op  volghende,  hebben  't  naede- 
ren  opgefchort.     Daerbeneevens  hoorde  men,  dat  Landtfavechia ,  ont- 
booden  door  Winkfieldt ,   met  eenigh  uytgeleefè  volk  in  aentoght  was. 

En  't  ontbrak  den  Engelsman  aen  geen  welfpreekenheit ,  om  fijn  voorge-  w\„^cidti 
noomen  ichelmftuk  te  doen  doordringhen.     Want  hebbende  fijn  volk  reedenom 

ter  faemenigh  geroepen  :  Gy 'lieden ,  fèyde  hy,  jïet  hen,  welker  koegelen  ben  tot  bet 
en  vuerighe  klooien  nimmer  met  een  gelijk  gedruyfch  rondtom  op  demueren  verraedt  te 
hunner  vyanden  ge  dondert  hebben  j  ree  kent  dat  f  e  ons  foo  veeltefchaedelijker  bemeghen* 

vyandt,  des  te  vinnigher  op  ons  gebeeten  fijn  •,  en  nu  nae  by  met  de  wae- 

penen  in  de  handt  dreyghen-,  jae  dat' er  niemandt  onder  ons  is,  die  niet, 
met  woorden  vol  van  vyandtfehap,  ter  ftraffe  wordt  uytgedaeght .   Maer 

van  d' andere  fij  de  koomenfe,  die  ons  welvaeren,  onfe  behoudenis  foeken, 
by  welke  wy  gunfi  en  belooninghen  verdienen  konnen.     Nu  dan ,  Spits- 

broeders,  'tfiaet  aen  u  te  bedenken,  of  ghy  liever  hebt  u  leeven,  met 
het  oovergeeven  deefer  fladt ,  in  gevaer  te  Jl ellen,  ofte  kiefen  weldae- 

den  te  bewijfen  en  te  genieten.     Deeiè  reeden  wierdt  door  't  toeroepen 
der  voorbaerighfte  en  't  mompelen  der  ooverighe  voor  goedt  gekeurt. 
Waerom  Maurits,  onvoorfien  tot  langher  beleegheringh ,  en  om  niet  Maurits  op* 

te  fchijnen  hen  tot  een  verraedt,  dat  hy  niet  weeren  konde,  te  dwin-  breekende 
p-hen  ,    figh  niet  verder  hier  omtrent  heeft  willen  ophouden.     Echter  >en  '  nef O  n>  l  VCÏ1  ABYl  uC 

löndt   hy  brieven   nae  binnen  ,    of 'er  nogh   eenighe   waeren  ,   welke  we^rrpan. 
of  achterdocht   op   eere ,    of  fchaemte    voor    eerloofheit    beweeghen  ne[mg\)m, 
konde,    die  noghtans  befpottelijk  van  deelen  omgekoften  hoop  ont-  Dte\jerf0t^ 
fanghen  wierden  ,   aengefien  Parma  hen,  booven  de  verloope  maendt-  telfjk,ont- 

foldyen,  een  erkentenis  ten  gelchenk  hadt  toegeworpen,    't  Gevoelen  is,  fangben 
dat  hy  eerft  toenmaels  fijn  gelaet,dat  door  langhduerighebedruktheitwas  worden. 
vervallen,  opge heldert  heeft,  wanneer  hy  van  den  toorn  deefèr  oover- 
gegeevene  ftadt  fijne  hoop  en  ooghen  gaen  liet  00 ver  Dordrecht,  en  die 
plaetfen  ,   alwaer  den  bloedighen  oorlogh  eertijdts  niet  gewoedt  hadt, 

't  Gaf  hem  een  fonderlingh  vernoeghen  te  befightighen  en  te  betreeden     farmas 
d'eerfte  der  Hollandtfche  fteeden,  welke  hy  feedert  twaelf  jaeren  hadt  £r'"'/c 
veroovert.     En  föo  voortvaerendt  was  hy  in  fijne  vreughde,  dat  hy,  al-  vreü&   e 
voorens  de  ftadt  met  fijne  befettingh  te  voorfien,  daer  binnen  gegaen  verender 
fijnde,  figh  fèlfs  vertrouwde  den  genen,   dien  hy ,  ingelaeten  fijnde,  j{a(t(m 

ook  om  die  reeden  hadt  behooren  verdacht  te  houden.     En  daer  fijn  'er 
ge  weeft,  die  in  twijfel  trokken,  of  fè,  met  het  opdoen  van  föo  fchoone 
geleegenheit,  hun  eerfte  verraedt  met  een  tweede  trouwloofheit  verdub- 

belen fouden.     Maer  om  hier  toe  oover  een  te  Hemmen  viel  de  tijdt  te 

kort,  fijnde  't  gevoelen  van  andere,  dat  daer  in  geen  feekerheit  te  vinden 
was.     Sy  hebben 't  om  hen  fel  ven,  niet  om  de  partyen,  gedaen,  datfê 
niet  die  beyde  bedrooghen  hebben.     Weynighe  fijn  weeder  nae  Enge- 

S  iij  landt. 
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ï?8^  landt,  of  onder  hunnen  ouden  eedt,  gekeert.  d' Andere  deeden  yder  on- 
der hun  befcheyden  vendel,  nae  dat  Partna  die  verdeelt  hadt,  treffelij- 

ke dienften,  hebbende  geen  ander  heyl  te  hoopen,  dan  door  feege:  naer- 
dien  fè  voor  verraeders  en  ooverloopers  uy tgeroepen  en  gebannen  fijnde , 

de  krijgsreghten  verbeurt  hadden.  Echter  lafterden  dit  fchelmftuk  felfs 
die  hun  voordeel  daer  by  gedaen  hadden,  en  de  verraeders  langh  met 
den  bvnaem  van  Kooplieden  befchimpt  en  gefcholden  fijnde ,  hebben ,  uyt- 
genoomen  weynighe,  felfs  geen  eerlijke  doodt  gehadt.  Meenighte  heeft 

de  ftraffe  in  d'ingenoomene  fteeden  achterhaelt.  't  Krijgsvolk,  dat  Par- 
ma  tot  bewaeringh  der  ftadt,  en  om  op  den  vyandt  te  ftroopen,  in  befèt- 
tingh  hadt  geleght,  heeft  meermaels  moedigh,  en  de  jonghfte  daeghen, 
gelukkelijk  gevochten,  hebbende  drie  kornetten  peerden  van  Maurits 

ruytery  ,   die  onvoorfichtelijk  omtrent  's  Hartoghenbofch  waeren  afge- 
Parma     dwaelt,  onderfchept  en  geflaeghen.  Dit  gaf  hem  des  te  meerder  indruk, 

Gnrtru"  van  lloe  Sroot  een  gewicnt  liet  was >  aen  de  reets  verooverde  plaets  de 
/enlelgb     naebuerighe  te  hechten :  deefe  forghe  heeft  hy  de  mindere  Ooverften  be- 

Heufden ,'    voolen.  Behalven  Geertruydenbergh  legghen  teegenwoordigh  aen  d'oover- seevenber-  fijde  van  de  Maefe  nogh  twee  andere  fteeden, onder  het  gebiedt  vanHol- 
ghen  enan-  landt:  maer  Heufden  heeft  in  voortijden  geleeghen  aen  de  Maefè,  aleer 

dereplaet-  ̂ oor  't  maeken  van  een  nieuwe  vaert,  de  oude  is  uytgedrooght :  men  ge- 
fentcver-    jOQ^  ̂   j^  ̂   een  gedeelte  des  aelouden  graeffchaps  Teifterbandt,  ge- 
vemeejte-   jloucjen  oncier  de  gehoorfaemheit  en  befcherminghe  der  Vorften  van 

Kleef,  die  naederhandt  hun  reght  aen  Hollandt  hebben  oovergedraeghen. 
Maer  de  ftadt  Seevenberghen ,  fijnde  voor  deefèn  geweeft  een  gedeelte  des 
landts  van  Stryen,  is  in  der  daet  door  de  rivier  van  Hollandt  afgefchey- 

den :  waerom  ook  't  bewint  in  't  Kerkelijke  aldaer ,  niet  aen  den  Bif- 
fchoppen  van  Uitrecht,  gelijk  door  geheel  Hollandt,  maer  aen  dien  van 

Luyk  geftaen  heeft.     Dan  't  heeft  gehadt  fijne  befbndere  Vryheeren ;  foo 
noghtans,datfe  ftonden  onder  gehoorfaemheit  der  Graeven  van  Hollandt: 
onder  welker  heerfchappy  ook  van  aeloude  tijden  behooren  eenighe  dor- 

pen booven  Geertruydenbergh ,  gemerkt  het  de  gewoonte  der  machtighe 
volken  is  oover  de  ftroomen  te  letten  ,  om,  door  de  fterkten  des  naeft- 

geleeghen  oevers,  haere  binnegeleegene  te  befluyten.     Die  van  Brabandt 
niettemin  hebben  al  voor  langh,  hoewel  vergeefs,  gearbeidt,  om  de  ftee- 

den Heufden  en  Geertruydenbergh  onder  hen  te  trekken.     Dan  Seeven- 

berghen, dat  flechte  werken  heeft,  en  daerom  altoos  aen  die  'teerft  aen- 

taft" ten  prooye  valt,  hadt  Arembergh  thans  met  weynigh  moeyte  inge- 
noomen:  maer  't  was  niet  te  houden,  aengefien  die  van  Hollandt  den 

Mansfeldt  Noordam  en  andere  omleggende  plaetfen  meefter  waeren.     Graef  Karel 
wordt  tee-   van  Mansfeldt  teegen  Heufden  gefönden  fijnde,  maekte  te  gelijk  eenen 

genHeufden  aenflagh,  om  Bommel,  hooftftadt  van  den  aenleggenden  weerdt,  't  welk 
gefönden.     door  Maes  en  Wael,  twee  faemenftroomende  rivieren,  die  figh  aldaer 

verdeden,  omvanghen  wordt,  door  verraffingh  en  kondtfchap  met  eeni- 

eenènver-    §ne   mgefeetenen   t'oo vervallen.     Dan  't  verraedt  ontdekt  en   geftraft 
geeffcben     *ïjnde,   heeft  hy  de  begonne  beleegeringh  voortgefet,   waer  toe  hem 

aenflagh  op   'tkafteel  van  Heemert,  niet  verre  van  daer,  nu  reets  met  verdragh  was 
Bommel      oovergegeeven ,  dogh  moeft  door  't  oovermaetigh  vloeden  der  riviere, 
maekt.       dat  de  velden  onder  waeter  hadt  gefèt,  dien  weerdt  verlaeten.     En  om 

Heufden  was  men  niet  fbo  fèer  bekommert  voor  geweldt  als  voor  hon- 
gher.  Daer  binnen  lagh  den  Heer  van  Famars,  wiens  onverfèttelijke  dap- 
perheit  en  kloekhartigh  opfèt  om  het  uyterfte  te  verdueren ,   de  ftadt 
teegen  den  vyandt,  die  (e  van  verre  rondtom  beflooten  hieldt,  verdae- 
dighde.     Dan  dit  is  Maurits  voorgekoomen ,  en,  nae  dat  hy  taemelijk 

getal 
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getal  van  krijgsvolk,  uyt  de  naefte  befèttinghen ,  by  een  gerukt  hadt,     1585». 
daer  de  vyandt  fwakft  was  ,    doorgebrooken  ;   brengende  daer  binnen    Mauritt t 

't  gheen'er  meeft  van  nooden  was.     De  Graef  van  Mansfeldt  hierentuf-  door'svy- 
fchen,  een  gedeelte  fijns  leeghers  afgebrooken  hebbende,  gaet  niet  verre  van  andtske- 

daer 't  kafteel  van  Heel,  op  de  Bommelerweerdt,  teegen  oover  Creve-  gbergehoo- 

ceur,  met  fcheepen  en  gefchut  aentaften.  't  Was  van  werken,  lokketen,  jv?»/'./»(k> 
en  alles  wat  tot  teegenweer  kon  dienen,  rijkelijk  voorfien,  ten  waere  de  gT., 
flotvooght  Sijdenborgh,  door  te  voorbaerighen  oovergaeve,  de  hoop  en  tej]flu 
vrees  te  gelijk  hadt  afgelheeden.    Hy  wierdt  te  raede  de  fchult  den  krijgs-  tó^L-j 
lieden  aen  te  wrijven,  en  des  te  ftouter,  om  dat  het  meerdergedeelte geef(neei 
was  ter  needergemaekt ,  terwijl  het  Spaenfch  krijgsvolk,  buyten  laft  hun-  dtevoor- 

ner  ooverften  ,   teegen  de  befèttelinghen  in  't  uyttrekken  ,   wreedelijk  baerigh  aen 
woede.    Onder  befchuttingh  deefèr  plaetfe,  en  van  de  daer  teegen  oover-  Mansfeldt 

leggende  fchans  Creveceur,  die  door  den  Graef  van  Hoohenloo  geflecht, eover' 
door  's  Koninghs  ooverften,  ter  plaetfè  alwaer  't  riviertje  de  Dieft  en  de 
Maesftroom  in  een  vloeyen,  weeder  opgebouwt  is ,  't  ey landt  ingetrok- 

ken lijnde,  hebben  fê  de  oopene  velden  en  alle  fwakke  fchanfen  en  kaftee- 
len  t'eenemael  uytgeplundert  en  verwoeft,  blijvende  als  nogh  onfèeker 
waer  hunnen  voornaemften  aenflagh  moght  op  uytkoomen.  De  rivieren, 

door  geduerighen  reeghen  hoogh  opgefwollen,  fpoelden  wegh  de  wer-* 

ken,  diefè  op  't  eynde  van  de  weert,  teegen  oover  Gorkom  reets  begon- 
nen hadden.     Hier  nae  fineeden  fe  eenen  anderen  aenflagh,  die  was,  de 

plaetfèn  aen  dboverfijde  van  de  Wael,  Gelderlandt  en  voorts  daer  op    Mansfeldt 

Uitrecht  te  befoeken.     Ten  laetften  't  eylandt  Voorne  ,  dat ,  geleeghen  tafthetey- 
booven  den  Bommelerweert,  voor  twee  jaeren  door  de  Nafïaufche  met lanit  Voor- 

een fchans  gefterkt  was,  van  verre  aentaftende,  koomt  hen  ter  ooren,  neaen- 
dat  Hoohenloo  met  uytgeleefè  voetvolk,  en  eenighe  kornetten  ruytery , 

in  aentoght  was,   om  flagh  te  leeveren;  dan  't  gefchal  was  grooter  als  de  treL*n*er~ daedt:  ook  hadt  Mansfeldt  niet  te  hoopen,  dat  hy,  nae  de  Lentetijdt  ̂ ^. \oma 
en  den  Soomer  vruchteloos ,  of  met  fèer  geringhe  voorfpoedt,  te  hebben  vanHoo- 

doorgebraght ,   't  aldaer  fbude  konnen  harden.     Neemende  derhalven  henloo. 
in  't  weederkeeren  fijnen  wegh  de  Maes  op,  liep  hy  door  een  fchielijke 
wielingh,  en  door  muytery  van  een  Spaens  regement,  verbolghen  om  de    Muytery 

wanbetaelingh  hunner  lbldyen ,    waer  teegen  hy  figh  wilde  verfètten,  vaneen 

gevaer  aen  't  leeven.     Ooverfte  van  dit  regement  was  Saurius  Leva,  een  sPaensre- 
man  foo  gefien  onder  't  krijgsvolk,  als  van  Mansfeldt,  oover  eenighe^ 
heftighe  woorden  ,   onlanghs  te  vooren  onder  hen  omgegaen  ,   gehaet. 

Ook  fijn 'er  geweeft,  die  geloofden,  dat  dit  vuer  van  muytery  geftookt 
wierdt  door  de  konftenaeryen  des  Prinfèn  van  Afèoli,  en  des  Hartoghen 
van  Paftrana,  en  uyt  haet  teegen  Parma.     Buyten  twijfel  hadt  die  Prins    Der  span- 
nu  al  voor  langh,  door  de  grootheit  en  de  glory  fijner  daeden,  waer  in  jaerden 
hy  de  Spaenfche  hoofden  hunnen  roem  ontftreeken  hadt,  en  om  dat  hy  haeuafgunfi 

den  Italiaenfchen  landtaerdt  oopenhartigher,  als  wel  geraeden  was,  ver-  enla?erin~ 

trouwde  en  begunftighde ,   eenen  geweldighen  haet  op  figh  gelaeden.  &}en  Ue&ett 
Hier  uyt  fijn 'er  gereefen,  die  niet  min  fijne  dapperheit  en  deughden,  als 
fijne  ongelukken  pooghden  te  bekladden.     Maer  dat  hy  de  Spaenfche 
vloot  ten  prooye  gelaeten  hadt,  dat  fijne  aenflaeghen  op  Berghen  vruch- 

teloos geweeft  waeren  ,  en  meer  diergelijke  lafteringhen ,  wierden  in  't 
oopenbaer  ten  breedtften  uytgemeeten.     Edogh  foo  veel  volken  ,  wel  't 
grootfte  gedeelte  der  Nederlanden,  door  hem  weeder  onder  gehoorfaem- 
heit  gebraght,  uytmuntende  gunft  der  gemeente  tot  fijnen  perföon,  by 
den  Koningh  niet  dan  heymelijk,en  des  te  gevaerlijker,  onder  fchijn  van 
roemen,  voortgedraeghen.     En  ook  waer  de  vrees  voor  hem  niet  fonder 

grondt 
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1585».     grondt  geweeft,  dat  hy,  wen  hem  't  leeven  tot  een  argher  verval  der 
Spaeniche  heerfchappy  hadt  by  gebleeven,  lbo  befaemt  in  oorloghs  dae- 

den  ,   uytfteekendt  bemint  door  goedertieren  regeeringh ,   en  by  den 

vyandt  lëlfs  niet  ongefien,  het  rijk  van  Portugael,  waer  toe  fijnen  foon 

den  rechten  tijtel  hadt,  gelijk  de  meefte  toen  geloofden ,  met  de  Landen, 
welker  klem  en  befittingh  hy  reets  in  handen  hadt ,  ibude  koomen  te 

vcrwiffelen.     Voorwaer,  't  fy  Kon ingh Philips,  arghwaenendt  van  aert, 
^elijk  't  gemeenlijk  met  de  Koninghen  gaet,  om  den  Hartogh,  welkers 
glory  hem  te  hoogh  in  top  gereefen  fcheen,  te  beteugelen,  fijn  eyghen 

voorfpoet  uytftreek  ,   't  fy  de  fchatkilt ,   nae  oneyndigh  uytputten  van 
fwaere  onkoften,  inderdaet  verarmt  was,  Parma,  hebbende  voorlangh 
de  onheylen,  die  uyt  gebrek  gefchaepen  ftonden,  fien  aenkoomen ,  en 

Hy  hielt    verdrjet  in  den  teegenwoordighen  ftaet  der  faeken ,  hadt  een  fiekte  op 

eenfukteep  ̂   genacit)  oorfaek  waerom  hy  de  reys  nae  Duytfchlandt  tot  de  waete- 
^  ren  van  't  Spae  deede.     En  nae  dien  tijdt  heeft  hy  nimmer  fijn  voorighe 

gefontheit  gekreeghen ,    nogh  't  geluk   hem  haere  gewoonelijke  gunit 
willen  aenbieden  ,   aengefien    het   eene  het  andere  deede  verfwakken. 
De  Italiaenen ,   een  volk ,   dat  in  arghwaenen  vermaek  fchept ,   en  op 

anderen  light  vermoedt  't  gheen  't  felfs  beftaen  durft,  klaeghden  oopent- 
d'italiaene  lijk,  dat  hunnen  Hartogh  door  de  Spanjaerts  was  vergifdght:   welk  ge- 

dri)ven,d.it  riicht,  doo/  fijne  afgrijfelijkheit,  en  om  dat  ten  naedeele  des  Spanjaerts 
hj  door  de    Ijghtelijk  alles  wordt  aengenoomen  ,  kraghtigh  doorgedronghen  is.     De 
Spasjaerts  brieven,  waer  in  hy  fwaerlijk  by  den  Koningh  wierdt  befchuldight,  hadt 

"uht  Maurits  onlanghs  onderfchept,  en  aen  hem  felfs  gelönden>  hy,ontvein- 
'  fende  den  dienft  hem  door  lijnen  vyandt  beweefèn,  fonder  hem  ook  felfs 

daer  voor  te  bedanken,  heeft  den  fchrijver  der  fel  ver  Jan  Moree,  die  de 
Spaenfche  faeken  in  Vrankrijk  door  lift ighe  vonden ,  en  ooverdaedighe 

Hyftraft    gefchenken  hadt  voortgefet,  ter  maeltijdt  genoodightj  't  gheen  hy  niet den  Ufte-     langh  heeft  ooverleeft ;   waer  uyt  de  geruchten  nieuwe  ftofFe  raepten : 
raerjijnes    infonderheit  als  hy,dien  men  geloofde  de  handt  tot  dit  wraekftuk  geleent 
naems.        te  hebben,  tot  hooghe  eerampten,  en  buyten  eenighe  verdienften,  wierdt 

Hebbend  gevordert.     Daer  nae  is  Richardot  van  Parma  nae  Spanjen  gefönden ,  om 

Rtchardot    ujn  onfchult,  oover  't  gheen  hem  te  laft  geleght  wierdt,  dat  hy  de  Spaen- 
nae  spanjen  fche  vloot  niet  was  te  hulp  gekoomen ,  voor  den  Koningh  te  doen.  Phi- 
gefrnden,    lips  heeft  lbo  deelen,  als  den  Hartogh  van  Medina  Sidonia,  die  van  den 

ontfdml-     anderen  kant  befchuldight  wierdt,  voor  figh  ontbooden  en  gehoort,  en 
diglulyfigh  wüien  fèhijnen  beyde  de  Hartoghen  vry  te  lpreeken.    De  muytery  door'c 
voorden      ftraflfen  van  eenighe  weynighe  loldaeten  geftuyt ,   en 't  regement,  hoe- 

^  '     wel  't  een  van  de  oudtfte  en  ervaerentlte  in  dienlr.  was,  gellaekt  lijnde, 
Mansfeldt  kreegh  Mansfeldt  lalt ,   om  met  feeventigh  vendelen ,   fuyver  van  die 

wordt  ge-    muytery  ,  nae  Rhijnberk  te  rukken.     Deelè  fladt ,   toebehoorende  den 
[ouden  om    Biffchop  van  Keulen,  wierdt  nu  in  't  derde  jaer,  nae  dat  Parma  uyt  die 
Rupi  erkje  gewelten  was  vertrokken,  al  om  door  fchanflên  beflooten  gehouden.    Al 

voor  eenighen  tijdt  was  fy  gevallen  in  handen  van  Truxes  en  Nieuenaer, 

die,  den  eerften  fijn  wettigh  reght,  dees  fijne  waepenen,  by  brenghende, 

oover  de  befettingh  deslèlfs  in  gefchil  lijnde,  de  plaets  'm  bewaeringh  der 
Varrubon  Vereenighde  Staeten,  als  fcheytsluyden ,  hadden  00 vergelaeten.     Maer 

coknae       in  't  bc^m  dies  jaers  hadden  die  van  Hollandt,  maekende  een  brugh,  om 
Rbynbert    oover  den  Rhiin  te  trekken,  en  fterker  in  ruytery  fijnde,  voorraedt  daer 

fnide "     ̂ nlncn  gebraght.     Varrabon ,  's  Koninghs  Landtvooght  oover  Gelder- 
Jeemt        landt,  daer  nae,  op  verfoek  des  Aertsbiflchops ,  die  in  perfoon  by  Parma 
Blyenbtek.  was  gekoomen  ,   met  een  gedeelte  der  troepen  gefönden ,  om  de  ftadt 

ia,  door  geweiten  hongher  te  benaeuwen,  hadt  in 't  doortrekken  Blyenbeek, welk 
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welk  flot  den  Ooverften  Schenk,  weynigh  op  fijn  reght  betrouwende,    l&9- 
voor  dees  door  de  waepenen  als  eyghen  hadt  genaedert ,    niet  fönder 
bloedtftortingh  vermeeftert.     Want  de  befèttelinghen ,  oude  en  ervaere 

lbldaeten ,  hebbende  't  befchieten  een  geheele  maendt  verduert,  en  de 
kloekheit  gehadt  van  met  gelijke  munt  te  betaelen  ,   hadden  't  verlies 
weederfïjts  by  naer  gelijk  gemaekt ,   tot  dat  fe  ten  laetften,  de  fchaede 
hen  onder  weynighe  des  te  fwaerder  vallende,  en  door  de  doodt  hunner 
hopluyden  oneenigh  raekende  (waer  en  booven  fè  ook  eenighe  van  de 
hunne  hadden  uy tgedreeven)  den  vyandt  in  hunne  fterkte,  die  nu  haeren 
val  dreyghde,hadden  ingenoomen.  De  fèeghe  was  infönderheit  aenmerkelijk 
door  een  vrouw,  die,  gevonden  onder  de  dooden,  meteen  mannelijk 
hart  en  gewaet,  gelijkerhandtmet  hen  op  buyt  enflaeghen  langhhadt  uyt- 

geweeft.     't  Gheen  in  de  beginfèlen  der  beroerten  meermaels  oopentlijk 
gefienis:  en  geen  eeuwe  oyt  vruchtbaerder  geweeft  in  diergelijke  voor- 

beelden.    Want  nae  dat  die  hooghe  ty telen,  van  voor  den  Godtsdienft, 

voor  't  Vaederlandt,  of  voor  den  Vorft  te  vechten,  de  gemoederen  in 
d'eene  en  d'andere  party  verrukt  hadden,  deede  hen  eenen  verwoeden 
haet  meermaels  de  betaemelijkheit  en  plichten  hunner  kunne  vergeeten. 
Maer  eyghen  verlies  en  fchaemte  hadden  Schenk ,  die  immer  woeft  van 

aert  was,  nogh  meer  raefënde  gemaekt.     Aen  d'eene  fïjde  hadt  verlies 
van  huys  en  haert,  hem  door  fijn  vyanden  ontweldight,  fijn  gemoet  ter 

wraeke  ontfteeken:  aen  d'andere, de  fpijt  te  vinnigher  fijn  hart  beneepen, 
dat  hy,   hebbende  niet  volx  genoegh,  figh  verleeghen  vondt,  om  die         ,    , 
binnen  Rhijnberk  beflooten  waeren  te  konnen  redden.     Spoedigh  echter  trew!/,j 
al  fijn  maght  te  peerdt  en  te  voet  by  een  gerukt  hebbende,  deede  hy  op  voorraedt 
den  oever  van  den  Rhijn,  niet  verre  van  de  ftadt  Rees,  onaengefien  al  binnen 
de  teegenweer  van  Varrabon ,  een  fchans  opmaeken ;  van  waer  hy  den  Rhijnberk. 
toevoer ,  hem  te  waeter  toegefönden ,   waergenoomen  en  te  lande  nae 
Rhijnberk  geleydt  heeft.     Daer  nae  bericht  fijnde,  dat  eenighe  troepen   tyflaetde 

Verdugo  te  hulp  in  aentoght  waeren,  jaeght  hy  flux  met  fterke  daghrey-  V     f' en 
fèn  voort,  betrapt  en  flaet  hen  op  de  Lipperheide ,  niet  verre  van  de  ̂ Eau. 
rivier,  fbo  dat  fè  figh  op  de  vlucht  begaeven,  en  de  fbldyen,  die  fè  naer  die  fy  nae 
Vrieflandt  brachten,  achter  lieten.    Door  deefè  voorfpoet  flouter  gewor-  vriejlandt 
den,  fmeede  hy  eenen  aenflagh  op  Nymeeghen,  waer  op  hy  voor  langh  geleydeny 
gewrokt  hadt,  en  dreyghde  die  ftadt  door  verraflingh  by  nacht  ten  val  te  achter  te 
brenghen.  Hiertoe,  fijne  ruytery  voor  afgefbnden  hebbende,  \iomthyilmen- 
in  de  naerfte  duy fiernis,  met  weynighe  ponten,  wel  voorfien  van  krijgs-     Smeedt 
volk,  de  Wael  affakkende,  te  landen  aen  een  oordt  der  ftadt,  die  geen  eenen  aen- 

andere  fterkte,  dan  alleen 't  voor  by  loopen  der  ftroom  hadt.     Voorts  ̂ ham. 
beveelt  hy  de  veerdighfte  der  fijner  de  traillen  van  eene  der  huyfèn,  die  ̂ -JJJHJJ 
van  achteren  op  de  ftroom  uytkoomen,  in  aller  yl  uyt  te  breeken,  en  " 
daer  in  te  vallen,  om  daer  nae,  met  troepen  door  de  ftadt  verfpreydt 

fijnde,  de  poorten  voor  de  ruytery  ,  die  nu  reets  ter  inkoomfte  aen 't 
draeven  was,  te  oopenen.  Dan  juyft  was  men  by  geval  in  dat  huys, 

't  welk  wierdt  befpronghen  (en  ook  't  fèlve  niet,  waer  op  het  Schenk  te 
vooren  gemunt  hadt ,  fpruytende  de  dwaelingh  uyt  de  nacht)  vroolijk 
op  een  bruyloftsfeeft.  Hier  uyt  ontftont  ftrax  een  geweldigh  geraes,  en 
de  burgery  op  de  been  geraekt  fijnde,  befette  't  fèlve  huys,  en  gaet  eeni- 

ghe, die  nu  al  op  ftraet  geraekt  waeren,  met  de  gereetfte  waepenen  en 
daer  nae  ook  met  gefchut  te  keer.  Stouter  wierdt  de  meenighte  des  volx 

door  't  aenbreeken  van  den  dagh  ,  weynighe  die  't  hooft  booden  vonden 
figh  door  gedrangh  en  fchrik  benart,  en  wierden  dies  te  vinnigher  ter 
needergemaekt.    Hierentuflchen  was  Schenk,   op  den  oever  ftaende, 

X  niet 
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1585).     niet  maghtigh  de  vlucht  te  keeren,  en  nu  allen  in  't  gemeen,  dan  wee- 
derom  yder  by  naeme  toeroepende,  fy  fouden  dogh  foo  heerlijken  aen- 
llagh  volvoeren,  en,  dooreen  dapperen  uytval,  hen  die  bereydt  fton- 
den  te  volghen  den  wegh  baenen.     Een  bijfier  ongemak  quam  den  ver- 
llaeghenen  in  deefe  ontfteltenis  nogh  oover,  in  dat  de  fcheepen,  diefe  in 

allen  gevalle  t'hunner  verfeekertheit  hadden  meedegenoomen ,  geduerende 
de  duyfterheit  des  nachts  ,   door  de  geweldighe  drift  der  ftroome,  föo 
verre  beneeden  de  ftadt  waeren  afgedreeven,  dat  fè  den  vluchtenden  niet 

konden  inneemen.     't  Vinnigh  dringhen  van  's  vyandts  koegelen  be- 
naeuwde  hen  der  maete,  dat  de  weynighe  fcheepen,  die  aen  de  wal  lae- 
ghen ,  onmaghtigh  den  laft  der  inftortende  vluchtelinghen ,  in  fbo  groot 

Danmetde  ccn  gcdruys  en  verflaeghenheit,  tedraeghen,  te  gronde  ginghen :  en  de 

fleedelt"t>hï  ̂ room  heeft,  onder  veele  andere,  ook  felfs  den  Ooverften,  belaeden, 
ifeepegbe  gelijk  hy  was,  met  fijn  fwaere  waepenruftingh ,  ingefwolghen.     Dufdae- 
fijnde.ver-  nigh  is  geweeft  het  eynde  van  Marten  Schenk,  een  man,  in  fijne  eeuwe, 
drenkt  hy    booven  alle  andere ,   van  befaemde  ftoutheit :   fijn  huys  hadt  eenighen 
indejhoom.  Iuyfter :  maer  fijn  glory  is  hem  onder  Parma  vermeerdert :  korts  daer  aen 
sijnenaerdt  j^t  hem  Lycefter  ridderlijke  weerdigheit  en  meer  andere  krijgsekraeden 

en  lof.        toegevoeght.    Moedt  hadt  hy  uytfteekende :  voorfightigheit  gebrak  hem 

dikwils :  onmoogelijk  was  't  hem  figh  onder  reght  en  wetten  te  buyghen , 
waer  door  hy  by  den  földaeten  in  gunfl,  by  de  gemeente  en  de  regeeringh 
in  haet  geraekte :  hoewel  fijnen  ftraffen  en  onhandelbaeren  aert  figh  met 

de  jaeren  hadt  begonnen  te  leeren  fchikken.     Sijn  lichaem ,  by  d'oover- 
winnaers  gevonden,  wierdt  ter  geheugenis  fijns  ooverloopens  in  't  oopen- 
baer  ten  fpot  geftelt.     Dogh  de  wraek  der  földaeten,  die  de  fmaetheit 
hunnen  Ooverften  aengedaen,  wreedelijk  inde  Nymeegfche  gevanghenen 
wreekte,  heeft  hen  genootfaekt  datuytde  weegh  te  neemen.   Twee  jaeren 
echter  onbegraeven  gebleeven  fijnde ,   heeft  Maurits  hem ,   toen  hy  de 
ftadt  hadt  ingenoomen ,  eyndelijk  ten  graeve  beftelt.     Om  defèlve  tijdt 

verongeluk!  is  °°k  Graef  Adolf  van  Nieuenaer,  terwijl  hy,  wat  te  onvoorfightigh , 

fy  geval,     't  beproeven  eenigher  nieuwe  vuer werken  befightighde,  by  geval  veron- 
gelukt: Heer,  die  niet  dan  fpaede  aen  den  oorlogh  quam,  en  in  fèeden  on- 

berifpelijk.    Truxes  van  deefe  twee  ooverften,  op  welker  maght  en  dap- 

Truxes      perheit  't  geval  fijner  party  figh  gehandthaeft  hadt,  ontbloot  fijnde,  liet 
febcydtujft   ten  laetften  den  oorlogh  vaeren,  infbnderheit  nae  de  vyandt  ook  Rhijn- 
den  oorlogh.  herk  vermeefterde  :   welkers  beleegeringh ,  langh  en  tot  in  het  volgende 

jaer  geduert  hebbende ,  den  Spanjaert  eerft  veel  volx  gekoft ,  dan  naeder- 
handt  de  fèeghe  gegeeven  heeft.  Want  die  van  Hollandt  het  krijgsvolk 
van  Schenk,  dat,  verwoedt  van  droef  heit  om  de  doodt  hunnes  Oover- 

ften, dreyghde  aen  't  muyten  te  flacn,  om  dat  het  eylandt,  't  welk  in 
hun  geweldt,  en  een  fleutel  van  den  Rhijn  was,   lichtelijk  een  kooper 

föude  gevonden  hebben ,  af  betaelt  en  in  hunnen  dienft  ooA*ergenoomen 
hebbende,  lieten  ftrax  daer  aen  hunne  grootfte  förghe  gaen,  om  Rhijn- 
berk  te  hulpe  te  komen ;  met  geen  andere  hoop,  dan  om  den  vyandt, 

De Graef  ̂en  fy  ̂c  ̂a<^c  met  konden,  den  tijdt  t/ontfutfèlen.  De  Graef  van  Val- 
van  Valken-  kenfteyn ,  ingevolghe  van  dit  voorneemen,  met  twee  duyfènt  mannen  , 

ft eyn  wordt  booven  de  tocgevoeghde  peerden ,  derwaerts  gefönden ,  en  nae  't  innee- 
totontfet     men  van  een  fchanffe  onderweeghe,  oover  de  ftroorn  gefèt  fijnde,  volght 

van  Rbyn-   nem  fen  Marquis  van  Varrabon  op  de  hielen ,  niet  met  eenigh  opfèt 
berk. ge [<m-  om  te  flacn,  hoewel  hy  fterker  was  gekoomen,  maer  alleen  om  hen  op 
m'  den  tocht  van  achteren  aen  te  vallen  ,  en  in  den  ftaert  te  flaen.     Den 
varrabon  pj^der  Fran^ois  Veer ,  die  met  twee  vendelen  Engelfche  d'achterhoede 

og>  »em.  ̂ ^j.^  kcen  f,gn  om,  valt  op  den  vyandt  aen, en  weederftaet  den  indruk, tot 
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tot  dat  de  ruytery  hem  omringht ,  en  ftrax  daer  op  de  geheele  regementen    1 5%9- 

handtgemeen  raekten.     Een  groote  meenighte  wierdt'er,   ten  opfight   Wordt  van 
van  't  getal,  gefiaeghenj  en  die  aen  's  vyandts  fijde  't  heetft  in  den  fiagh  veergejUe- 
waeren  ter  needer  gemaekt  fijnde,  tien  vendelen  van  hunne  voetknech-  $en. 
ten,  een  ftandaert,  en  een  groot  getal  peerden  veroovert.     Weynighe 

ontvluchten  't  met  hunnen  Ooverfte.    Dit  heerlijk  proefftuk  van  dapper- 
heit  heeft  den  Ridder  Veer  den  wegh  tot  hoogher  weerdigheit  en  roem 
gebaent.     Varrabon   leyde  de  neederlaegh  ten  grooten  deele  op  Karel 

van  Mansfeldt.  Want  dees  was 'er  ook  teegenwoordigh  geweeft ,  hebbende 
juyft  op  den  tijdt  van 't  gevecht  met  figh  gebraght  de  regementen  uyt  den 
Bommelerweerdt :  en  alföo  fy  beyde  niet  langh  te  vooren  naer  een  felfde 
ampt  geflaen  hadden ,   dat  Varrabon  weghdroegh ,   geloofde  men  dat 
Mansfeldt  fijnen  teegenftander  in  deefè  ongeleegenheit  hadt  verlaeten. 

Hier  nae  hebben  d'ooverwinnaers  hunne  waeghens  met  lijftocht  veyligh        °over- 
oover  wegh  binnen  Rhijnberk  gebraght :  fijnde  de  beleegerde  ook  felfs  r^r 

gelukkelijk  op  de  naefte  wachten  ingevallen.     In  't  weederkeeren  langhs  jj/jLforfe. 
weeghen  den  vyandt  onbekent,  is  hen  niet  gevaerlijx  bejeegent.     Dan 

echter  is  den  beflootenen  hunne  dapperheit,  onaengefien 't  vermeerderen 
van  's  vyandts  krachten,  niet  ontfakt,  voor  al  eer  de  Spanjaert  de  fchans 
by  Rees ,  van  waer  hen  den  toevoer  quam ,  met  het  doorwaeden  van  de 
ftroom,  hadt  ingenoomen.     Drie  maenden  daer  nae  was  de  Winter  in 
het  volghende  jaer  oovergetreeden  ,   wanneer ,   die  van  Hollandt  niet 
ontveinlènde,  dat  fe  geen  krijgsvolk  genoegh  hadden,  om  hen,  die  lbo 
groot  een  iandtftreek  van  hen  laeghen  afgefcheyden ,  te  hulp  te  koomen, 
fy  figh ,  op  geene  oneerlijke  voorwaerden  ,  tot  het  uyterfle  befluy t  gekeert 
hebben.     En  Parma  heeft  Rhijnberk  ,   gelijk  ook  Bon  en  Nuys  befèt    Dat  aen 
gehouden, fmeeden de  daerenbooven  verfcheyde  aenflaeghen  op  de  Kleef-  Farm^ 
fehe  fteeden,  terwijl  hy,  de  Vorft  op'tafgaen  van  fijne  jaeren  fijnde,  wordt 

de  gunft  der  grooten  's  Landts  hadt  afgekoft.     Dus  hieldt  hy,  of  door  °°™gege*~ befettinghen,   of  door  de  maghten  ,   die  hem  waeren  toegedaen ,   den    s^„eaen. 
Rhijn  tot  aen  Aernhem  toe  in  fijn  gebiedt.     Nogh  heeft 'et  Aeken,  vrye  pegi,en0p 
Rijxfladt ,   niet  gebeuren  mooghen  ,  in  veylighe  vreede  te  blijven,  in  dejieeden 

deden  oorlogh,  aengefien  Koningh  Philips  de  befchermingh  deefèr  ftadt,  in  't  landt 
die  van  oudts  by  den  Hartoghen  van  Brabandt  is  geweeft,  als  een  tijtel  van  Kleef. 
van  heerfchappy  duyde,  by  plakkaet  uytftootende  alleinwoonders,  die 
derwaerts  den  Roomfchen  Godtsdienft  waeren  ontvlooden.    Maer  geldt- 

geeven  deede  's  Koninghs  Ooverften  dit  in  de  wal  fehuyven  ,  en  ,   figh 
vernoegende  met  het  ftroopen  en  plunderen  ten  platten  lande,  hebben fè 

de  ftadt  uytftel  gegeeven,  tot  dat  ten  laetften  nae  veele  jaeren,  'tgewelt 
der  partyen  in  Duytfchlandt  gekeert  fijnde ,  hy  ook  dit  tot  fchijn  van 

reght  heeft  voorgewendt.     Terwijl  figh  't  leegher  om  Maes  en  Rhijn    °ndertft~ 
onthieldt,  is'er  in  verfcheyde  geweften,  gints  en  herwaerts,  meermaels  f       ~r* 
tufichen  de  befettinghen  elkander  ontmoetende,  gevochten,  waer  door  v'"r'i"foT 
Maurits  foldaeten  rijken  buyt  maekten.     Want  de  ruytery  liep  felfs  tot  gje£hten 
in  't  hart  van  's  vyandts  landen  bluyfteren  en  blaeken,  en  fleepten,  nae 't  tujfcbmde 
verjaegen  der  geleytroepen ,   allen  toevoer  hen  ontmoetende  met  figh.  fartyen. 

Dan  wreeder  bejeegeninghen  fijn 'er  ter  fee  gevallen,  om  dat  de  Hollan-  Danwree- 
ders  ,  machtigher  in  deefen  deele,  den  gewoonelijken  handel  tufichen  der  waeren 
gelijke  oorloghsmachten,  en  de  reghten  der  gevanghenen  hadden  afge-  debejeege- 
fneeden.     Men  hadt  hen,  wen  fy  foo  veel  vermoogende  waeren,  voor  ™*&tnttt 
vyanden  gereekent,  welken  alleen  met  rooven  de  vaert  bekommerende,  *"' 
den  naem  van  vrybuyters  gegeeven  wierdt.     Dit  maekte,  dat  de  Vlae- 

minghen,  en  die  uyt  de  Hollandtfche  vlooten,  (gelijk  't  een  woeft  volk 
T  ij  is 
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is)  bewuft  ecner  fchelmftuk,  oovergeloopen  waeren,  geterght  door 't 
meenighvuldigh  ftraffen  hunner  landtsluyden ,  in  de  ongewaepende  fchee- 

pen, door  roof  en  wraekfucht,  en  ook  felfs  in  die  gefchut  voerden,  door 

wanhoop,  eenen  fchrik  braghren.    Vaek  is  't  gebeurt,  't  gheen  eens  voor 
al  itaet  aen  te  merken ,  naerdien  't  het  ftoudt  beftaen  der  voorighe  eeuwen 
kan  opv/eeghen ,  dat  d'eene  party  ,omringht  door  de  fcheepen  der  andere, 
het  vuer  in  't  bufpoeder  gefteeken  heeft ,   en  alföo  figh  felfs  en  fijnen 
vyandt  doen  opfpringhen.     Soo  nae  gaet  hen,  die  aen  't  leeven  wan- 

hoopten ,  de  förghe  om  niet  ongewrooken  te  fterven.     Te  deefer  tijdt  is 
Span  jen  •>  dat5  geduerende  de  beroerten  van  andere  geweflen  ,  tot  nogh 
geruft  in  vreede  gelèeten  hadt ,  eerft  gewaer  geworden ,  dat  den  oorlogh 

hen  t'huys  en  op  eyghen  boodem  gebraght  wierdt.     Want  d'Engelfche, 
met  figh  neemende  Hollandtfche  fcheepen  en  krijgsvolk ,  fijn  reukeloos 
en  vruchteloos  op  de  feekuften  van  Gallicien  aengevallen ,  en  pooghden 
daer  nae  Don  Antonio  weeder  in  fijn  rijk  van  Portugael  te  heritellen , 

neederilaende  hun  leegher  voor  Lifièbon.De  Koninghin  hadt  'er  fes  fcheepen 
van  de  haere  by  gedaen :  d'ooverighe  waeren  tot  hondert  en  twintigh  in 
getal,  en  hadden  tot  Ammirael  Francois  Draek,  het  voetvolk  tot  Veldt- 
heer  Johan  Norrits,  hebbende  de  hoop  des  buyts  onder  hen  verdeelt. 
De  bèginfèlen  tot  een  gelukkighen  uytflagh  deeden  figh  lbo  groot  op ,  dat 
Albert  van  Ooftenrijk,  Steêvooght  uyt  den  naeme  van  Philips,  figh  reets 

ter  vlucht  bereyde.     Maer  't  was  een  aenflagh  van  befondere  perlbonen, 
waer  uyt  d'onlèekerheit  wien  te  gehoorfaemen ,  en  kleyne  voorraedt  van 
noodtwendighe  behoeften,  en  ook  onmaetigheit  in  drank,  dat  meenighte 
van  fieken  veroorfaekte ,  in  twijfel  gelaeten  hebben ,  of  Don  Antonio  al 
te  vermeetel  van  de  gunft  der  Portugijfen ,  en  de  hulp  der  Mooren  hadt 
opgegeeven,dan  of  fy  felve,doortefchielijk  een  vertrek, de  faek  verbrodt 
hebben.     En  hoewel  de  Hollanders  getoont  hadden ,   dat  fè   bereydt 
waeren  de  fèekafteelen ,  en  den  ingangh  tot  het  rijk,  te  bewaeren,  men 

gaf  hen  geen  gehoor,     't  Belegh  opgebrooken  fijnde,  heeft  de  Spanjaert 
hen ,  die  oovertuyght  wierden  van  nae  nieuwigheit  en  veranderingh  in  't 
rijk  geftaen  te  hebben ,  van  ftonden  aen  met  de  doodt  doen  ftraffen.  Ver- 

der is 'er  van  d'Engelfche  niet  uytgerecht,  dan  dat  hunnen  aftoght  fönder 
flagh  of  ftoot ,   hun  ooverrompelen  der  kafleelen  ftraffeloos  en  fönder 
teegenweer ,  de  fwakheit  en  het  onvermooghen  der  Spaenfèhe  heerfèhap- 
py  ten  toon  geftelt  hebben,  en  hoe  week  die  moogenheit  in  haer  eyghen 

rijk  fy  :  en  d'Ooiterfche  vloot,  hen  korts  daer  aen  in  de  vaert  ontmoe- 
tende, genoomen  hebbende,  is  den  volken  geleegenheit  gegeeven,  om 

door  gefanten  onderlingh ,  en  door  gefèhriften  te  betwiften ,  of  den  toe- 
voer die  onfijdighe  volken,  en  met  welke  men  in  vreede  is,  ten  vyandt 

doen,  wettelijk  voor  prijs  konnen  verklaert  worden.     Dan  Vrankrijk 
ook  figh  met  de  partyen  ingelaeten  hebbende,  menghde  haere  belanghen 
verfcheydentlijk  met  de  hunne,  nae  dat  de  Koningh  den  Hartogh  van 

Guifè,  oopentlijk  bekent  voor  't  hooft  der  beroerten ,  hadt  doen  ombren- 
ghen,  en  niet  langh  daer  nae  een  monnik  den  Koningh  fèlfs,  den  laetften 
uyt  den  bloede  van  Valois,  vermoorde;  tot  wraek  van  welke  beyde  de 
wacpenen  wierden  in  de  handt  genoomen.     Nae  de  Franfche  wetten  was 
het  erfreght  tot  de  kroon  buyten  twijfel  op  den  huyfè  van  Bourbon  geval- 

len:  maer  het  hooft  dier  ftamme,   Henrik ,  Prins  van  Bearn ,   hebbende 

naeulijx  yets  anders  dan  den  blooten  tijtel  des  Koninghrijx  van  Navarre 
behouden, als  welker  figh  de  Spanjaert  voor  langh  hadt  meefter  gemaekt, 

beleedt  in  't  oopenbacr  den  Gereformeerden  Godtsdienft ,   waerom  de 
ftecden,  fchoon  hy  beyde  de  gefintheeden  een  gelijk  reght  beloofde,  hem 

de 
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de  poorten  geflooten  hielden, en  hy  alleen  den  aedel  op  fijne  fijde  gewent    l5%9- 
hadt.     En  het  weefen  der  faeken  eenen  anderen  keer  genoomen  hebben- 

de, bevondt  men  de  fchult  des  afvals  onder  den  Roomsgefinden  te  fchuy- 
len,  en  het  gefagh  der  koninghlijke  weerdigheit  figh  by  den  Gerefor- 

meerden te  vertoonen.     Nogh  liet  figh  Philips  door  eyghen  exempel  niet 

affchrikken,  den  Hartogh  van  Mayenne  (dees,  fijnde  broeder  des  Harto-     °m mcn 

ghen  van  Gnife,  gebruykte  eenen  dubbelen  dekmantel  van  Godtvruch-  Yn  e 
tigheit}  nu  niet  door  heymelijk  onderftant,  maer  oopentlijk  met  hulp-  wmen 

troepen  te  verfterken,  om  't  rijk,  geleeghen  tuflchen  hem  en  den  Neder-  pbiltpsden 
landen,  en  voor  't  welk  die  beyde  eertijts  hadden  te  duchten,  in  twee-  Hartogb 
dracht  en  beroerten   t'onderhouden  ,    gefint ,    quam  fijn  ooghmerk  te  van  Mayen- 
gelukken,  yemanden  der  fijner,  op  wien  hy  figh  vertrouwen  konde,  die  *'ffit- 
moogenheit  te  leen  te  laeten.  ■  Want  hy  trachte  hen  finaekelijk  te  mae- 
ken ,  dat  fijne  dochter  Ifabella ,   dochters  dochter  van  Henrik  de  1 1. 

Koningh  van  Vrankrijk,  d'allerweerdighfte  was,  om  tot  de  hoogheit  dier 
kroone  verheeven  te  worden ,  't  fy  dan  om  haers  vaeders  verdienden > 
of  om  's  moeders  af  koomft ,    en  met  dies  te  meerder  reght ,   naerdien 
Bretagne,  gelijk  meer  andere  gewefïen  in  Vrankrijk,  de  heerfchappy  der 

vrouwen  ook  voor  deefen  erkent  hadden,     Van  d'andere  fijde  heeft  den 
Hartogh  van  Savoyen,  fijnen  fwaegher,  fijne  grenfen  uytgefet,  en  eenen 

wegh  gebaent  door  d'Alpifche  geberghten.     De  Koninghinne  van  Enge-     LaM<>tte 
landt  kondtfchap  krijgende,  dat  la  Motte,  door  laft  van  Parma,  met  *f°     van ■   ,  r        Jb  1  17-       1    ..,'  .  ,  Farma  met 
eenighe  regementen  te  voet  en  te  peerde  nae  V  ranknjk  in  aentoght  was ,  uraniVOiu 
heeft  van  gelijken  geldt  en  vier  duyfènt  Engelfchen  aen  Bourbon  gefon-  me  vrank? 
den  :   en  niet  traegher  fijn  de  Staeten  der  Vereenighde  Landtfchappen  rijk&efonde. 

geweeft:  in  f/fijner  hulpe  te  befluyten.     Want  hebbende  eenighe  fcheepen  d'EngdCche 
met  lijftocht ,  en  't  gheen  ten  oorlogh  dienen  konde,  naer  hem  afgeveer-  en  Hollan- 
dight,  verftrekten  Ie  hem  booven  dien  in  baeren  gelde,  meer  dan  de  ̂ "^  fi"den 
benaeutheit,  waer  in  hunne  faeken  figh  thans  bevonden ,  lijden  konde,  HP*j" 
en  te  mildaedigher,  op  hoop  van  't  toekoomende.     Dit  was  inderdaet  Boa      ' 
een  heerlijk  werk, en  maghtigh  d'afgunft  der  Oppervorfteri  tot  de  vryheit 
te  verfaghten ,  dat  een  Koninghrijk  met  de  middelen  van  een  Republijk 
geftijft  wierdt:  nogh  ook  min  voordeeligh  in  fijn  uytkoomft,  en  verder- 

felijk voor  den  vyandt,  terwijl  de  Walfche  volken,  blijvende  ten  prooye 
der  waepenen ,  waer  toe  fy  voor  deefèn  ooriaek  gegeeven  hadden  j  door 

eeven  gelijke  onheylen  gefoolt  wierden,  't  fy  eyghen  krijgsvolk , 't  fy  de 
Franfche  hen  op 't  lijf  vielen.     Daer  nae,  als  Vrankrijk  de  krachten  der 
Spanjaerden  op  nieu  beftookte,  heeft  dien  van  Hollandt  de  geleegenheit 
tot  winft  en  feeghe  fchoon  geftaenj  dermaeten,  dat, in  den  tijdt  van  acht 
jaeren,   de  landtpaelen  uytgefet,  de  fchatkift  verrijkt,  de  troepen  ver-      ̂ m 
meerdert  fijn,  totdat  Bourbon,  door  eyghen  dapperheit,  door  de  war-  iaetpn  aüg 
righe  beroerten  der  weerfpannelinghen ,  én  hy  felfs  ten  laetften  den  fijnen  paryfchap- 
in  den  Roomfchen  Godtsdienft  verandert  hadt,  alle  partyichappen  onder  pen  onder 
fijn  heerfchappy  gedempt,  en  veel  eer  de  waepenen ,  dan  het  geheughen  fijn  heer- 
des  voorighen  verbondts ,   hadt  afgeleght.     't  Schijnt  een  gevolgh  te  i^f&^i 
weefen,  aengefien  ons  verhael  op  de  Franfche  faeken  is  uy tgekoomen ,  emi"u 
ibo  veel 't  door  menfchelijke  reedenen  is  geoorloft,  t'onderfoeken ,  op    Yerffi~ 
wat  wijfe  der  felver  beginfelen,  die  foo  groote  gelijkheit  met  die  der  *£& :>  £ 
Nederlandtfche  beroerten  gehadt  hebben  ,  foo  verfcheyden  in  hunnen  ymjrte0 
uytflagh  geweeft  fijn.     Want  eertijts  toen 'er  tuflchen  Philips  en  Vrank-  mt  de  Nf= 
rijk  een  vreede  geveftight  was ,   hadden  die  beyde  Oppervorften  een  derlandt- 
ooghmerk  en  onderlingh  verbondt,  tot  uytroeyingh  der  Godtsdienfren,  fche. 
die,  door  den  oorlogh  en  ongeftraft  te  blijven,  krachten  gekreeghen  hadden. 

T  iij  Daer 
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1 585).     Daer  nae  hebben  de  Grooten  in  Vrankrijk,  uyt  haet  teegen  't  gefagh  van 
den  huyfè  van  Guife,  en  om  felfs  niet  buyten  bewint  en  veracht  te  lee- 
ven ,   dienende  figh  van  een  felve  geleegenheit ,  als  de  Nederlanders 
teegen  de  Spanjaerts ,   de  gemeente ,  die  om  den  Godtsdienft  gevaer 

liepen,  tot  beroerten  en  de  waepenen  aengedreeven.     Maer  d'uytkoom- 
ften  fijn  bijfter  ongelijk  geweeft :   aldaer  is  de  gehoorfaemheit  in  haer 
geheel   gebleeven ,    en   den   Roomfchen   Godtsdienft    diervoeghe  aen 
d'ooverhandt ,    dat  ie  den  anderen  drukt ,  niet  onderdrukt :  hier  is  de 
oude  heerfchappy  gantfch  afgefwooren ,  fijn  de  kerkfeeden  onverdraeghe- 

lijk ,   en  verdeelt  tuflchen  vryheit  en  flaevernye.     d'Oorfaek  hier  van 
meene  ik  te  weefen,  dat  die  van  Guife,  uyt  den  huyfè  van  Lottennghen , 

by  iigh  felven  fwak  fijnde,  eerft  heymelijk,  en  daer  nae  in 't  oopenbaer, 
van  buyten  fijn  onderfteunt  geweeft  met  taemelijk  onderftant,  dat  niet 
genoegh  was  om  fortuyn  te  maeken ,  maer  te  volghen.     Dus  is  hunne 
voornaemfte  kracht  geweeft ,   in  figh  van  den  Koninghlijken  naem  te 
dienen,  en  de  geneegenheit  der  gemeente,  fterkten  die  niet  langh  teegen- 

houden,  wanneer  d'ervaerenheit  van  eyghen  belangh  daer  tcegen  ftrijdt. 
Maer  de  Franfche  Koninghen,  die  oover  een  volk  heerfchen,  hebben 
alle  hunne  krachten  tefaemen  gevoeght,en  binnen  de  paelen  van  dat  rijk 
beflooten :  dies  woedende  teegen  eyghen  onderdaenen ,  raeken  de  krach- 

ten hunner  moogenheit  aen  't  flijten ,  en  al  't  gheen  ter  wraeke  te  koft 
geleght  wordt,  gaet  voor  hen  lèlfs  verlooren.     En  het  gemeen  felfs,  hoe 
bitteren  haet  het  ook  teegen  den  ftrijdighen  Godtsdienft  hadt  ïngefoo- 
ghen  ,  is,  nae  dat  het  de  onheylen  des  oorloghs  gefmaekt  heeft,   niet 

graeger  nae  wraeke  als  nae  rufte  geweeft.   Hier  uyt  is  't,  dat  de  vreede- 
plakkaeten  ,  lbo  dikmaels  met  befbnderen  yver  verveerdight ,  lbo  dik- 

maels  fijn  in  't  war  geworpen,  naerdien  de  driften  van  't  gemeen  nu  reets 
gebrooken,  nae  de  fèlve  haekten,  veel  eer,   om  de  waepenen  afteleg- 
ghen ,  dan  om  de  vreede  r/onderhouden.  Hebbende  verdriet  in  den  lang- 
duerighen  oorlogh  gekreeghen ,  wierden  fè  meer  door  aenftooken ,  dan 
door  halfterrigheit  tot  gewelt  en  trouwloofheit  gedreeven.     En  gewoon 
fijnde  onder  een  Koninghlijke  regeeringh  te  leeven,  hadt  men  hen  veel 
eer  bevreedighen  konnen,  indien  eenen  Koningh,  uytfteekende  in  vree- 
de-  en  oorlogh-konften,  figh  lelven  en  fijne  wetten  nae  de  krachten  der 

partyen  hadt  gemaetight.     Maer  nieuwelinghen  in  't  ftuk  van  heerlchen 
fijnde,  en  onbedreeven  ten  opfight  hunner  jaeren,  hebben  fè,  door  ftrij- 
dighe  gebreeken,de  tweedracht  en  onluften  meer  gaende  gemaekt, terwijl 
hunnen  liedenden  aert ,  of  hunne  vadtfighe  wulpfheit ,  alles  nae  figh 

trok,  of  drijven  liet*  en  dit  alleen  is  't  gheen  de  ruft  in  Vrankrijk  heeft 
vertraeght.     De   Spanjaerts  in  teegendeel ,   hebbende  eenen  Koningh 
gekreeghen,  die  met  hen,  uyt  haet  teegen  de  Nederlandtlche  vryheit, 
een  felfde  drift  hadt,  en  die  onder  een  langh  bedrijf  en  ervaerenheit  van 
faeken  oudt  wierdt,  hadden,  infiende  hunne  lbo  geweldighe  krachten  in 

andere  geweften,  weynigh  weelèn  van  't  verloopen  der  Nederlanden,  en 
voor  ooghen  de  voorbeelden  niet  alleen  van  Italien ,    maer  ook  van 

Amerika  ,   die  hen  leerden  voortplantinghen  te  maeken ,   waer  't  hen 
onmoogelijk  was  Landtfchappen  te  veften.     Den  Nederlanders,  felfs  die 
in  geenen  deele  teegen  de  Roomlche  kerkfeeden  mifdaen  hadden,  viel 
het  te  laftigh ,  den  hooghmoedt,  gierigheit  en  wreedtheit  van  dien  uyt- 
heemfchen  landtaerdt  te  dulden  ,   tot  dat  eenighe ,    bedrooghen   door 

fchijn  van  t'eenighen  tijde  beetere  te  beleeven ,  d'andere  ten  voorbeelde 
gedient  hebben,  en  gcleert  door  wantrouwen  aen  vreede,  als  waer  onder 
wraek  verhoolen  lagn,onverfettelijk  in  hunnen  haet  teegen  den  Spanjaert 

voort 
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voort  te  vaeren.  Dus  heeft  men  eenen  niet  min  bitteren  oorloglv  dan 
den  borgerlijken,  en  die  echter  duert  als  eenen  uytheemfchen.  Maerin 
Vriellandt  benaeuwde  Graef  Willem  de  ftadt  Gróninghen  door  gebrek, 
te  fwak  om  grooter  aenflaeghen  ter  handt  te  trekken,  hebbende  de  fterk- 

ten  door  't  platte  landt  ooverweldight,  als  ook  de  fchans  Reyde,  die,by 
nae  een  ey landt  fijnde,  feer  bequaem  geleeghen  is  aen  de  Rivier  d'Eems, 
endenfèeboefèm,  die,  om  de  verwoedtheit  der  fèegolven,  den  Dullaert 
genoemt  wordt.  Booven  dit  onheil  pranghde  Verdugo ,  dat  hem  de 
ftadt  verdacht  was ,  aengefien  fè  geweyghert  hadt  befèttingh  in  te  neemen. 
Sy  beyde  naederhandt  verfterkt  fijnde,  Verdugo  met  nieuw  uytgeleefe 

voetvolk,  en  Willem  van  Nafiau  met  ruytery ,  hebben  'tgeheele  volghen- 
de  jaer  gefleeten,  met  elkander,  door  vrees  en  geleegenheeden  van  yets 
t'onderneemen,  in  alarm  te  houden. 

i^9: 

HUGO 
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Aurits  neemt  Breedaa  in  door  lift  met  een  turffchip.     'T  ar  ma 
pooght  die  ftadt  wee  der  om  te  krijghen-,  dan  te  vergeefs:  door  fijn 
bevel  wordt  den  Noordam  aenget aft-,  maer  vruchteloos.     Mau- 
rits  fterkt  Voorne ,  en  bouwt  Knodtfenburgh.     Tarma  trekt ,  op 

's  Koninghs  bevel ,  nae  Frankrijk:  in  fijn  af  wee  f  en  vermeeftert  Maurits 
verfcheyde  fteeden.     T>e  'Duytjchen,  die  aen  Tarma  anghftigh  klaeghen 
oover't  f c  henden  hunner  gr  en  f  en,  krijghen  trots  befcheidt:  hun  beklagh 
aen  de  Staeten-,  der  felver  antwoordt.     Beklagh  en  verfoek  der  Feree- 
nighde  landen  daer  teegen.     Tarma  uyt  Frankrijk  weedergekeert  fijnde 

vindt  figh  in  veele  fwaerigheeden-,  muytery  fijner  foldaet en.     *De  Trins 
van  AJ'coli  met  eenighe  troepen  nae  Frankrijk  gejonden  fijnde ,  grijpen  de Fer e enigh de  Staeten  moe dt:  Sy  neemen  de  f c hans  teegen  oover  Zutphen 

in.    miaurits  vermeeftert  Zutphen  en  cDeeventer  ;  Hy  brenght  fijn  lee- 
gher ,  op  verfoek  der  Friefen,  in  Fr  ie  (landt.     Opbreekende  voor  Grönin- 

ghen ,  fterkt  hy  cDelffijl,  by  hem  gënoomen.     Tarma ,  door  Maurits  geflae- 
ghen  fijnde  ,   verlaet  de  beleegeringh  van  Knodtfenburgh.     Sijne  fiekte 

figh  hervattende ,   trekt  hy  nae  't  Spae :   Hy  bevreedight  de  muytende 
foldaet  en.     <JMaurits  veroovert  Huift,  en  beleeghert  Nymeeghen.  Nae  't 
winnen  dier  ftadt  wordt  hy  met  ongemeene  blijdtfchap  der  gemeente  in 

Hollandt  ontfanghen.     's  Keyfers  gefantfchap  is  den  Staeten  verdacht. 
Ferhael  der  rampfaeligheeden  van  Arragon  ,   by  geleegenheit.     Tarma 
trekt  wee  der  nae  Frankrijk.     *De  Fereenighde  Staeten  fenden  hulp  aen 
Henrik  van  Bourbon.     Klachten  der  Gröninghers  aen  Tarma.     Maurits 
bejlecht  de  beroerten  t'Uitrecht  en  in  Zee  landt ;  beleeghert  Steenwijk, 
wordt  gequetft ,  neemt  de  ftadt  in-,  fijne  gemaetightheit  omtrent  d 'oover- 
wonnene.     Elifabeth  ontbiedt  haer  krijgsvolk  te  rugh.     ̂ Maurits  heb- 

bende de  Sp  aen  fche  voor  Othmarfum  opgejlaeghen  beleeghert  Koever  den, 
en  vermeeftert  de  ftadt ,    onaengefien  den    teegenweer    van    Ferdugo. 
Tarma  voor  de  derdemael  nae  Frankrijk  trekkende,  fierft:  bedenkinghen 
oover  fijne  doodt :  fijne  feeden  en  lof. 

Al 't 
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15-5)0. 
L  't  gewek  des  oorloghs  Icheen  in  Vrieilandt  te  willen    Beftbrq- 
inftorten ,   ten  waere  't  verooveren  van   Breedaa  demgbdtr 
leeghers  nae  iigh  getrokken  hadt.     Deele  ftadt  is  al  ft*dt 
van  oudts  onder  Brabandt  gereekent ,   geleeghen  in  breedaa. 
een  vruchtbaere  landtdouwe,  op  de  grenlen  van  Hol- 
landt,  en  heeft  onder  haer  gebiedt  fèeventien  dorpen. 
Sy  heeft  haere  benaemingh  van  een  ftroom ,  tot  hier 
toe  de  Aa  genoemt,  die  van  daer  breeder  en  door  de 

veften  heen  loopende ,  fijnen  naem  verandert  in  de  Merke :  waer  nae  hy 

by  de  ftadt  Seevenberghen  valt  in  den  feeboelèm.     't  Huys  van  Polanen 
heeft  by  koop  den  eygendom  der  fèlver  gehadt ,   onder  den  tijtel  van 

Baronnye :  van  dat  is  f y  gevallen  op  't  huys  van  Naflau ,  door  huwelijk 
van  Engelbrecht,  wiens  naeneeve  Henrik  delelfde  met  graften  en  veften 
voorfien  heeft,  en  daer  aen  gemaekt  een  fèer  vermaert  en  deftigh  kafteelj 

te  gelijk  tot  cieraedt  en  teegen  weer.     't  Bedrijf  des  oorloghs  heeft 'er,  in 
de  jonghfte  tijden,  bolwerken  en  alle  andere  vaftigheeden ,  dienftigh  om 
den  vyandt  af  te  wijlen,  en  die  haer  de  glory  geeven  van  befwaerlijk  te 
konnen  vermeeftert  worden,  bygevoeght.    De  krijgslift,  door  welk  het 
kon  ingenoomen  worden,  heeft  een  {chipper  aengeweefèn.     Hopman 

Karel  van  Heraugiere,  Edelman  van  Kamerijk,  hebbende,  op  't  aen- 
raeden  van  Philips  van  Naflau  (dees,  fijnde  een  lbon  van  Graef  Jan  van 

Naflau ,   was  in  den  oorlogh  onder  't  bewint  fijns  geflachts  gelbnden , 
geftelt  00 ver  een  gedeelte  der  krijgsknechten  en  Steêvooghtoovereenighe 
weynighe  fteeden  aen  de  Maefè)  de  faek  met  Prins  Maurits  ooverwoo- 
ghen,  verftaet  tot  den  aenflagh,  en  verkieft,  om  het  ftuk  met  hem  te 
helpen  uytvoeren,  Lambert  Charles,  een  dapper  krijgsman.     Om  den     Maurits 

aenflagh  in  't  werk  te  ftellen  wierdt  uytgekoofèn  een  fchip,  dat  gewoon  neemt 
was,  tuflchen  de  partyen ,  op  vry  geleyde ,  't  kafteel  te  Breedaa  van  turf  Breedaa  in 
te  verforghen.  Uyt  de  Veenen  in  Hollandt  wordt  modder  gebagghert,  door  lift  van 

die  door  de  fon  gedrooght ,   en   tot  turven  afgefteeken  fijnde ,   voor  e*"tUïf~ 
brandt,  in  plaets  van  hout,  dient.     Want  d'ingeflootene  hitte  der  aerde  >c  %' 
geeft  haer  een  pik-  en  fwaevel-achtighe  eygenfchap,  welke,  gelijk  elders 

't  branden  der  geberghten  ,   lbo  ook  hier  de  vlammen ,  fomwijlen  daer 
uytgebarften,  hebben  te  kennen  gegeeven;  ten  fy  dan  ook,  dat  de  bof- 

fchen ,  eertijts  door  't  opftuy ven  der  lèebaeren  ,  en  geweldighe  ftormen 
ter  needer  geworpen,  daer  nae  met  flijk  ooverftolpt  en  verrot  fijnde,  hun 
weelèn  verandert,  en  dien  aert  behouden  hebben.     Binnen  in  den  buyk  Verfjael  ̂  
van  dit  fchip,  dat,  gelijk  de  turffcheepen ,  langh  was, wierden  feeventigh  ge^e_ 
loldaeten,  alle  jongelinghen,   't  puyk  der  jeught ,  uyt  de  regementen  denis. 
uytgeleefen,  en  veerdigh  om  den  aenflagh  te  waeghen ,  onder  een  folde- 
ringh,  niet  ruymer  als  voor  hen,  beftaepelt  met  turven,  verborghenen 

bedekt  gehouden,   't  Liep  langh  aen  eer  't  geluk  die  ftoutheit  fonderlingh 
begunftighen  wilde ,   gelijk   aenflaeghen   van   dien  aert  veeltijts  door 
onheylen,  jae  lèlfs  door  die  men  niet  voorfien  of  gevreeft  hadt,  bekom- 

mert worden.     Reght  draets  in  de  wint  en  ftrenghe  koude,  hoewel  op  't 
uytgaen  van  de  winter >  daer  op  gebrek  aen  leevensmiddelen,  die,  ver- 

mits 't  langh  aenloopen  ,  waeren  opgeteert,  hebben  hen  d'eerfte  gelee- 
genheit  ontfutlèlt.     Ook  behoore  ik,  mijns  bedunkens,  niet  te  verfwij- 
ghen ,  dat ,  de  geruchten  deelès  aenflaghs ,   onder  dit  fukkelen ,  en 
terwijl  die  nogh  op  handen  was,  uyt  Engelandt,  als  reets  uy toevoert, 
wierden  oovergefchreeven.     Hebbende  hunne  lichaemen  verquikt ,  en  - 

Heraugiere  fijn  volk  een  hart  in  't  lijf  gefprooken,  wierdt  een  boode  aen 
V  Maurits, 
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tfpo.  Maurits,  die  fijn  krijgsvolk  by  't  naefte  eylandt  verborghen  hieldt,  afg&- 
veerdight,  met  bericht,  dat  fe  hunne  reyfè  tot  niet  verre  van  Breedaa 

hervat  hadden.  Sijnde  tot  binnen  de  fluys  van  't  kafteel  gevaeren,  van 
waer 't  onmoogelijk  was  te  rugh  tekeeren,  verfchrikte  hen  een  nieuwe 
rampfpoedt.  Want  door  't  afloopen  der  ltroom  ,  quam  't  fchip  aen  de 
grondt  te  fèttèn,  en,  't  fy  dat  het  door  't  ys  is  doorgeftooten ,  vol  waeter 
te  raeken.  Waer  op  de  ingeflootene ,  die  nu  tot  de  knyen  in  't  nat 
faeten,  begonden  te  fidderen,en  hunne  ongelukkighe  fchuylplaets  te  ver- 

vloeken, tot  dat  het  fchip,  door  de  vloet  los  raekende,  't  lek,  fönder 
eenighe  menfchelijke  hulpe,  van  fèlfs  geflopt  wierdt.  d'Ooverflen  der 
befèttingh  hadden  den  laft  van  't  onderföeken  der  fcheepen ,  als  of  't  meer 
gefchiede  om  krijgsgebruyk  t'onderhouden ,  als  om  dat  fe  't  noodigh 
achteden,  gefchooven  op  de  mindere  bevelhebbers.  Door  de  achteloof- 
heit  van  veelen  is  dat  werk  bevoolcn  aen  een  der  rotgefellen ,  die ,  geruft 

op  't  voorbeeldt  fijner  Ooverflen ,  alleen  den  roef  ten  rouwften  doorge- 
fien ,  en  niets  verder  onderibght  heeft.  Ook  was  het  juyft  toen  ,  en 

anders  fel  den,  gebeurt,  dat  de  koude  niemant 't  hoeften  afperfte,  uytge- 
noomen  eenen ,  wiens  woorden  ter  geheugenis  dienen  bewaert  te  worden. 

Want  alvoorens  beducht  fijnde  ,  dat  't  gerucht  fijns  hoeftens  hem  met 
d'andere  moght  verraeden:  'Doodt  my ,  jpitsbroeders,  fèyde  hy,  of  dat 
wy  niet  al  ffaemen  gedoodt  worden.  De  fbldaeten  der  befèttingh  hebben 

't  fèlve  fchip  tot  binnen  't  kafteel  getrokken ,  naedien  het  te  fèer  in  't  ys 
verwart  was.  Daer  op  volghden  weederom  andere  ongemakken ,  ge- 

merkt het  naekendt  gevaer  hen  de  vrees  in 't  lijf  gejaeght  hadt,en  gebraght 
tot  klachten  oover  Heraugiere,  als  eenen, die  fbo  wel  fijn  eyghen  bloedt, 
als  dat  van  andere  foght  te  fpillen.  Sommighe ,  hebbende  alle  hoop 
verworpen  ,  eyfchten  ,  men  föude  hen  niet  langher  in  die  duyfternis 
beflooten  houden ,  maer ,  aengefien  men  dogh  moeft  f terven ,  in  oopen 

lucht,  en  onder  's  vyandts  ooghen  doen  koomen,  om  al  vechtende  te 
fheu velen  ,  op  dat  fè,  in  die  hunne  gevanghenis  ooverrompelt  fijnde, 
niet  ter  ftraffe  gefleept  wierden.  Veele  waeren  fbo  neerflachtigh ,  dat 

hen  meer  de  wanhoop ,  dan  de  aentrooftingh  hunnes  Ooverflen  tot  dap- 
perheit  en  glory,  tot  het  uytvoeren  des  aenflaghs  heeft  gedreeven.  Men 

hadt  een  gedeelte  geloft,  en,  om  het  bedrogh  niet  t'ontdekken ,  met  de 
verdere  ontlaedingh  opgehouden,  door  fchranderheit  des  fchippers,  die 

ligh  geliet  vermoey t  van  't  arbeyden  te  weefèn ;  wiens  woorden  en  gelaet 
ook  een  wondere  beftendigheit  van  harten  betuyghden.  't  Was  omtrent 
den  middernacht,  en  niet  fönder  maenefchijn ,  als  men  goedt  vondt  de 
fbldaeten  te  doen  uyttrekken,  nae  hen  alvoorens  tot  eere  en  belooningh 
der  fèeghe  te  hebben  aengemoedight,  en  gewaerfchouwt,  dat  die*  wien 
de  dapperheit  om  fbo  loffelijk  en  wakkere  daet  ten  eynde  te  brenghen 

quaeme  t'ontfchieten ,  niet  alleen  geen  leeven,  maer  fèlfs  geen  eerlijke 
doodt  te  hoopen  hadden.  Door  pompen  heeft  men  's  vyandts  ooren 
verdooft-,  invoeghe  dat  fè ,  't  gheen  wonder  was,  fijn  uytgetrokken, 
fönder  dat  het  de  wachten  gewaer  wierden.  Een  gedeelte  der  foldaeten 

langhs  het  waepenhuys  getrokken  fijnde,  heeft  die  hen  van  de  wacht  in 't 
gemoet  quaemen,  en  flux  de  bewaerders  der  poorte,  die  nae  de  ftadt 
Jeydt,  binnen  hunne  wacht,  ter  needer  gemaekt:  uytgenoomen  eenen 
vaendrigh ,  die  figh  verkloekte  uyt  te  fpatten ,  en  figh  ter  weer  te  ftellen , 
fbo  dat  hy  hopman  Heraugiere  met  den  deeghen  quetfènde,  als  een  krijgs- 

man fneu velde.  Maer  Charles ,  wien  gelaft  was  d'ooverighe  fbldaeten 
aen  te  voeren,  heeft  's  vyandts  befèttingh  tot  in  't  binnenfte  van 't  kafteel 
gedreeven.  Deefè  huyfingh  is  rondtom  bewaetert;  hier  binnen  was  Paulo 

Antonio 
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Antonio  Landtfavechia,  die,  by  afweefèn  fijns  vaeders,  de  Steêvooghdy  ̂ S9Ó- 
van  Breedaa  bekleede,  een  jongelingh  en  onervaeren  in  krijgsfaeken,  als 
tot  den  laetften  toevlucht,  geweeken.  Odoardo  fêlfs  hadt  figh  nae  Geer- 

truydenbergh,  drie  mijlen  van  daer,  begeeven^  om  't  veften  dier  plaetfè 
in  acht  teneemen,  en  uyt  vermoeden ,  dat  Maurits  eenighe  troepen  der- 
waerts  rukte :  gemerkt  eenighe  als  verfpieders  uy  tgemaekt  waeren ,  om , 

door 't  uytftrooyen  van  een  valfche  vreefè,  hen  de  waere  t'ontfutfèlen. 
Ook  was  't  gheen  geringhe  misflagh  van  Parma,  die  aen  eenen  't  bewae- 
ren  van  twee  fteeden  toevertrouwt  hadt,  daer  yder  Steêvooght  't  quaet 
genoegh  met  een  alleen  heeft}  en'erföo  veel  andere  voorvallen  fijn,  om 
Fuyden  van  goeden  dienfte  buyten  gevaer  te  beloonen.  Maer  Paulo  An- 

tonio, of  hy  mifïchien  hen  die  nogh  maer  weynigh  in  getal  waeren  vech- 
ten derhandt  kon  uytdrijven,  wierdt  te  raede,  met  fèsendartigh  man ,  in 

een  dicht  gefloote  flaghorde,  eenen  uytval  te  doen:  dus  trekt  hy  uyt,  en 

ftort  op  de  brugh  op  den  vyandt  in.  d'Ooverwinningh  was  by  hen, 
dien  't  niet  geoorloft  was  figh  te  laeten  ooverwinnen:  en  hy  fèlfs,  onder 
andere  meede  gequetft  fijnde,  nam  de  vlucht  werwaerts  hy  van  daen 

gekoomenwas.  't  Rumoer  der  gener  die  flaeghs  waeren  hadt  figh  ondertuf- 
fchen  beginnen  door  de  ftadt  te  verfpreyden ,  en  de  borghers  föuden  ter  poor- 
te  des  kafteels  fijn  ingevallen,ten  waere  de  foldaeten  van  Heraugiere  hen,  uyt 
de  naefte  gaelery  door  muf  ketfèhooten  hadden  afgekeert.  Ten  laetften 

koomt  de  Graef  van  Hoohenloo,  op  't  gedaene  teeken,  dat  den  aenflagh 
wel  gelukt  was,  met  een  gedeelte  van  Maurits  leegher,  dat  figh,  niet 
verre  van  daer,  onthieldt,  om  een  waekendt  oogh  te  houden.  Sijnde 

hen  onmoogelijk ,  om  't  ijs,  de  poort  te  oopenen,  was  't  naeft,  door 
't  af  breeken  van  een  ftaeketièl ,  in  te  koomen :  waer  op  Landtfavechia 
niet  langher  uytgeftelt  heeft, 't  gheen  hy  van'tkafteel  nogh  in  fijngeweldt 
hadt,  oover  te  geeven ,  behoudens  lijf  en  leeven.  Strax  daer  aen  is  Prins 

Maurits  gevolght  met  het  ooverighe  en  grootfte  gedeelte  van  't  leegher, 
te  voet  en  te  peerde ,  die  door  de  poorten  van  't  kafteel  dreyghden  in  de 
ftadt  te  vallen.  Maer  de  ftadt,  beneepen  door  fèhrik,  en  ontbloot  van 
befèttingh ,  heeft  de  plunderingh  voor  twee  maenden  földy  afgekocht : 

want  de  Italiaenen ,  wien  de  bewaeringh  der  ftadt  was  toebetrouwt  ("fterk fès  vendelen  voetknechten  en  een  vaen  ruyters)  welker  plicht  was  geweeft, 

of  de  brugh  tuflchen  't  kafteel  en  de  ftadt  af  te  breeken,  of  de  poorten 
ftaende  van  de  vyandt  af  te  bewaeren,  op  't  gerucht  van  den  allarm  uyt 
't  kafteel  verfchrikt,  en  al  voor  langh  onder  hen  tweedrachtigh  geweeft 
fijnde,  hadden  des  te  lichter  elkander  verftaen  om  te  vluchten.  En, 

't  gheen  volk  van  fuik  een  hart  by  nae  eyghen  is,  bloohartigh  fijnde  voor 
hunne  vyanden,  onverdraeghlijk  den  genen  die  hen  huysveften,  hadden 
fe,  föo  langh  fe  der  fteede  meefter  bleeven,  geenerhande  föort  van  hoon, 
baldaedigheit  en  oevele  moedtwil  naergelaeten.  Sijnde  derhalven  als 
verloopers  geftraft,  naerdien  Parma  niet  ontgaen  konde  die  fchandtvlek 

fijnes  landtaerts,  ook  t'fijner  eyghener  fchaemte  tewreeken,  hebben  fè 
ten  laetften  den  loon  hunner  fchelmftukken  ontfanghen  -,  uytgeföndert 
Intemel ,  wiens  jonghe  jaeren  en  aenfienelijken  aedel  hem  der  ftraffe  ver- 
fchoont  hebben.  En  Odoardt  Landtfavechia,  als  figh  fel  ven  een  ftraffe 
opleggende,  heeft  figh  der  Steêvooghdy  van  Geertruydenbergh  ontflae- 
ghen.  Maurits  feeghaftigh  fijn  intreede  in  's  vaeders  erffenis  doende, 
heeft  den  borgeren  den  eedt  van  getrouwigheit  afgenoomen :  de  ftadt , 

wien  't  opbrenghen  der  földy  drukte  (en  de  foldaeten  gaeven  in  vry  groo- 
ter  getal  als 'er  teegenwoordigh  geweeft  waeren  hunne  naemen  aen)  uyt 
feedigheit  fijner  jeught,  en  om  niet  te  fchijnen  fijn  eyghen  belangh  te  befor- 

V  ij  ghen, 
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ifP°-  ghen,  meer  beklaegende,  dan  befchuldighende ,  hoewel  de  fbmme  tot 
op  hondert  duyfent  guldens  quam  te  fteygeren ,  daer  Antwerpen  vier 
hondert  duyfent,  en  niet  meer,  aen  Parma  betaelt  hadt.  Thans  befchenkt 

hy  Heraugiere  met  de  Steêvooghdy,  en  vervolghens  d'andere  met  eer- 
ampten  en  rijke  belooninghen.  Ook  hebben  de  Staeten  een  dank  en 

beededagh  uytgefchreeven,  en  beflooten  oopenbaere  vreughde-teekenen 
te  betoonen ,  als  ook  penninghen  te  flaen  ,  met  een  opfchrift ,  dat  de 
eerfte  leeghe  hunnes  veldtheers,  en  die  fönder  blöedtftortingh  der  fijner, 

betuyghde  -,  al  't  welk  de  gewoonte  daer  op  gevolght  naederhandt  in 
't  werk  o-eftelt  heeft ,  foo  dikmaels  als  den  Staet  met  geluk  en  feeghe 

wierdt  begenaedight.  Nogh  ontbrak  't  pen  geen  vernuften,  die  t'ont- 
luyken  fijner  helden-daeden  ,  fijn  beleidt  en  eedelmoedighe  krijgslift 
roemden  :  dus  waeren  de  Griekfche  Vorften  door  een  peerdt  binnen 

Troyen  gekoomen-,  'tfy  dan,  dat  het  inderdaedt  foodaenigh  een  geftalte, 
of  anders  den  naem  en  het  teeken  van  een  fchip,  geweeft  fy.  De  fortuyn 
der  ftadt  felve  vergeleeken  fê  by  die,  door  welke  Hautepenne,  neegen 
jaeren  te  vooren ,  in  afweefèn  der  befettingh,  door  verraedt  der  fchildt- 

wachten ,  en  daer  nae  door  't  needermaeken  der  borgheren ,  was  in  de 
ftadt  gekoomen.  Sijnde  eenighe  vendelen  tot  bewaeringh  der  ftadt  gelae- 
ten,  beneevens  ettelijke  vaenen  ruyters,  om  de  Brabandtfche  dorpen  te 
brandtfchatten  ,  is  het  leegher  van  daer  vertrokken.  Daer  beneevens 
was  de  voorraedten  de  oorloghsbehoeften ,  derwaerts  gebraght  door  voor- 
forghe  der  gener,  die  met  Prins  Maurits  deefès  aenflaghs  bewuft  waeren, 
maghtigh  langhen  tijdt  te  ftrekken.  Maer  nae  dat  de  tijdingh  in  Duytfch- 

landt  aen  Parma  gebraght  was,  heeft  hy,  't  fy  hy  felfs  door  verdriet  was 
afgemat,  of  met  voordacht  figh  onthieldt  van  oorlooghen,  tot  dat  hy 

Tarma  brieven  uyt  Spanjen  hadt  ontfanghen,  den  Graef  van  Mansfeldt,  wee- 
fendtMans-  ̂ ergekeert  van  >c  vermeefteren  van  Rhijnberk  ,  gelaft  met  het  ander 
BreedaTte  gedeelte  der  troepen  derwaerts  te  trekken,  en  de  uytganghen  te  fluyten, 
herwinnen.  om  het  ongebonden  loopen  en  ftroopen  ten  plattenlande ,  niet  fbnder 

teegenweer  te  dulden.  Hier  by  was  nogh  gekoomen  een  bedriegelijke 

hoop  ,  die  hem  deede  gelooven ,  dat 'er  maer  voor  weynigh  daeghen 
leevens  middelen  binnen  waeren ,  en  de  getrouwheit  der  borgeren  nogh 
versfijnde,op  glibberighe  voeten  ftonde.  Op  fijde  was  de  ftadt  benaeuwt 

door  Geertruydenbergh  •,  alle  andere  oorden  floot  Mansfeldt  door  befêt- 
tinghen.  Dan  men  duchte  dat  die  van  Breedaa  van  achteren  fbuden 
geftijft  worden:  want  de  Merke  loopt  in  de  Maefè,  alwaer  Maurits  de 

Hyfluytde  kleyne  eylanden  vol  krijgsvolk  geleght  hadt.  Derhalven  heeft  hy  die 
Make  door  ftroom,  van  waer  hy  nae  Breedaa  loopt,  door  een  brugh  en  fchans  ge- 
een  brugh  flooten ;  de  plaets  wort  ter  Heyde  genoemt.  Daer  nae  vallen  fijne  iol- 
en  fchans.  daet:en)  vo\  verwoetheit ,  in  Seevenberghen  ,  geleeghen  op  't  uyterfte 
Plundert  van  ̂ at  vaftelandt,  en  plunderen 't,  neevens  fijn  kafteel,  dat  weynigh 

seevenber-  weers  konde  bieden,  't  Eenighe  dat  hem  nogh  ontbrak  was  den  Noor- 
dam, den  laetften  en  fwaerften  arbeidt.  Deefe  fchans,  eertij ts  in  gerufte 

tijden,  van  aerde  opgemaekt ,  is  omringht  door  grachten,  die  met  de 
vloet ,  inlbnderheit  voortgefèt  door  eenen  Noorden  windt,  vol  loopen, 

en  van  achteren  door  eenen  dijk  omtrokken  -,  naemelijk  afgefheeden  van 

de  oevers,  genoeghfaem  als  een  ey landt,  wordt  fy  befpoelt  door 't  Hol- 
landts  diep.  Om  die  te  verdaedighen  was  daer  binnen  Matthijs  Helt, 
nu  reets  door  fijn  deel  in  den  aenflagh  op  Breedaa  vermaert,  en  met  hem 
fbo  veel  krijgsvolk  uyt  de  naefte  eylanden  als  genoegh  was.  Nae  dat  fè 
eenighe  daeghen  langh  door  belchieten  met  grof  gefchut  te  vergeefs  ge- 

pooght  hadden  hen  eenen  fchrikop't  lijf  tejaeghen,  wierden  de  ftorm- brug- 
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brugghen,  en  alles  wat  ten  aen val  dienen  konde,  verveerdight.   Daeren-    1590. 
booven  nogh  een  fchip  nae  de  fchans  gefbnden,  niet  een  hooghe  maft, 
en  booven  in  de  meerfiê  gewaepende  fbldaeten ,  om  dien  van  binnen  met 
hunne  mufketten  allen  teegen  weer  te  beletten.    De  beleegerde,  wanneer 

fè  't  fchip  faegheri  aenkoomen,  hebben 'er  brandende  booten  op  aen  ge- 
fbnden, welk  gevaer  de  windt  afgckeert,  en  teegen  de  kant  der  ftroom 

gelet  heeft.     Genaedert  fijnde,  heeft  de  draeyingh  der  ftroom  het  fchip, 
nae  eenigh  gieren,  in  de  graft  gefmeeten;  aldaer  aen  de  grondt  gefet, 

houden 't  andere  vaft,  eenighe  worpen 'er  toortfèn  in:  en  de  fbldaeten 
worden  met  mufketkoeghels  uyt  de  meerfïè  gélight ,  blootftaende  voor  't 
fchieten,  en  niet  van  die  fijde,  van  waer  fy  gewilt  hadden ,  teegen  de 
vyandt  gekeert  fijnde ;  waerom  fy  ook  van  die  kant  figh  door  geen  fchut- 
tingh  bedekt  hadden.     Mansfeldt,   infiende  het  merkelijk  verlies  der  Tafttever- 
fijner,  en  de  hartnekkighe  getrouwheit  der  befèttelinghen ,  waer  by  hy  geefs  den 
niet  min  van  de  bygeleegene  eylanden  gekeert  wierdt ,  hadt  nu  geen  hoop  Ko0rdam 
om  Breedaa  föo  feer  door  een  beleegeringh ,  als  door  verraedt  te  krij-  aen' 
ghen:  dan  terwijl  hy  vruchteloos  aldaer  bleef  hanghen,  quam  de  ruytery 
uyt  de  ftadt  hem  daegelijx  met  fchermutfèlinghen  beftooken.     Maurits 
ondertuflchen ,  hebbende  fijn  krijgsvolk  weeder  by  een  vergaedert,  nam 
met  een  kleyn  leegher  (Vier  duyfent  voetknechten,  en  weynigh  ruytery} 

den  wegh  nae  Gelderlandt,  als  of  hy  't  op  Nymeeghen  gemunt  hadt. 
Maer  't  krijgswerktuygh  tot  een  fchielijken  ftorm  verveerdight,  om  aen 
een  muer  gehecht  fijnde,  die  gewéldelijk  té  doen  van  een  fpringhen, 
quam  te  miflukken.     Dit  was  een  vondt  der  Fran^oifèn ,  gemaekt  van 
kooper,  van  gedaente  als  een  hoedt,  waer  binnen ,  beneevens  bufkruyt, 
koeghels  en  vierkante  yfere  ftukken  beflooten  waeren.  Daer  nae,  bewuft 
fijner  krachten,  eh  te  fwak  tot  een  beleegeringh,  om  dat  uyt  de  naefte 
plaetfèn  waepenen  en  leevens middelen  in  de  ftadt  gekoomen  waeren, 
bleef  hy  echter  daer  omtrent  hanghen,  en  beftookte  hen  van  verre,  °f 
hy  moogelijk  door  dien  fchrik  den  vyandt  konde  van  Breedaa  aftrekken ;  .  ̂/f 

't gheen  gefchiet  is.     Want  nae  dat'fy  beyde  langh  omtrent  de  beleege-  1lts^ie't ringh  vruchteloos  waeren  doende  geweeft,  heeft  Mansfeldt,  fijne  troe-  rc^nt 0p 
pen  verfterkt  fijnde,  naerdien  de  ftadt,  om  de  bekende  baldaedigheit  der  Nymeeghen 
fbldaeten,  weygerde  een  fterker  befèttingh  inteneemen,  figh  tufichen  gemunt  te 
Maes  en  Waeï,  en  alfbo  hen  die  in  noodt  waeren  nae  by  ter  hulpe,  nee-  hebben,  van 

dergefèt.     Maer  de  Prins  is  met  fijn  leegher  in  de  Betuwe  gebleeven ,  en  Breedaa  af- 
heeft,  uyt  vrees  of  de  vyandt  oover  de  ftroom  moght  fetten,  nae  dat  hy  &emk&in' 
fcheepen  langhs  de  Wael  geleght  hadt,  ook  den  geheelen  oever,  van  de 
fcheydingh  des  Rhijns  af,  tot  aen  de  Maefe,  die  daer  invloeyt,  met 

fbldaeten  verfeekert:  alwaer  de  Graef  van  Solms,  (dien  Maurits 't  gebiedt    Maunts 
oover  eenighe  vendelen  hadt  gegeeven)  wierdt  gelaft  het  éylandt  Vborne  y^  ̂  
met  volkoome  werken ,   in  de  gedaente  van  een  leegerplaets  ,   te  ver-  eyiAn^t 
fterken.     Ook  heeft  men  een  nieuwe  vaert  uyt  dé  Wael  tot  in  den  Rhijn  voorne. 
gemaekt,  door  welke,  ketende  Nymeeghen  legghen,  den  toevoer  van 
beneeden  tot  in  Duytfchlandt  te  fcheep  konde  gevoert  worden,  en  dijken 

geleght,  om  't  ooverloopen  van  't  opperwaètër  der  ftroomen  te  bedwin- 
ghen, allermeeft  op'taendrijven  en  op  koften  van  die  van  Hollandt,  dien 

aen  geruft  te  fitten  ,    en  den  koophandel  infbnderhèit  Was  geleeghen. 
Maurits  figh  hier  door  van  de  kanten  der  ftroomen  verfeekert  hebbende, 

laet  aen  een  vafte  verblijfplaets  voor  fijn  leegher,  teegen  oover  Nymee-     ~fiy  bouwt 
ghen,  arbeyden-,  de  foldaeten  hebben  die  den  naem  van  Knodtfenburgh  eenfcham 

gegeeven:  van  waer  een  ongeloofelijk  gewelt  van  koeghels  op  de  ftadt,  teeien 
die  van  de  kant  der  ftroom  allengskens  höogher  op  klimt,  en  weederom  °ZZJ' 

V  iij  daerwe<2  "' 
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ifpo.    daeruytop  die  aen  den  arbeidt  waeren,  gedreeven  wierdt.     Maer  die 
de  fchans  opmaekten  dienden  fïgh  meerendeels  van  de  nacht  en  blinden, 

om  niet  voor  't  treffen  van  't  gefchut  ten  doele  te  ftaen.     De  grootfte 
fchaede  leeden  de  fleedelinghen ,  op  welke  hunne  toorens  en  hooghe 

gebouwen  quaemen  needer  te  ftorten.  Nerghens  vondtmen  feekere  woo- 
ningh:  de  ftroom  was  geflooten:  om  alle  welke  onheylen,  fy,  ongewoon 
de  rampen  des  oorloghs  te  befueren,  gelet  op  de  koophandel,  allengs- 

kens  wierden  getrokken,  om  van  Heer  te  veranderen.     Dus  is  't,  dat  de 
Soomer  omtrent  Nymeeghen  wierdt  doorgebracht,  als  Parma  ondertuA 
fchen  door  andermael  Spaewaeter  te  drinken,  en  gunfrigher  beloop  fijner 
faeken,  eenighiints  begon  te  verquikken.  Want  Richardot,  die  doen  en 
laeten  by  den  Hartogh  was,  en  fijnen  vertrouwd ingh  in  alle  fijne  raedt- 

Pfr71?   Haeghen  en  bedrijf,  hadt  brieven, loffelijk  ter  eeren  vanParma,uyt  Span- 
V  k    Jen  te  ruën  gebraght,  waer  m  nem  ̂ Jn  OU(^e  Landtvooghdy  beveftight, 

ningbom  °'  en  ̂   om  ̂ en  oorlogh  in  Vrankrijk  voort  te  fetten ,  gegeeven  wierdt. 
denoorlogh  Dus  was  's  Koninghs  goetvinden,  't  fy  hy  waende  figh  eenen  treffelijken 
in  Vrankrijk.  flagh  gevoeght  te  fien,  'tfy  om 's  Hartoghen  aenflaeghen,  door  handen 
voort  te       volwerk  in  lbo  gewightigh  een  oorlogh ,  te  breeken :  Parma  in  teegcndeel 

fetten.        frz([t  geraeden,  den  Francoifèn  met  hunne  beroerten  te  laeten  tobben, 
tot  dat  de  faeken  in  Nederlandt  waeren  afgedaen.     Maer  hebbende  ge- 
leert,  dat,  die  eenmael  in  dienft  van  Koninghen  getreeden  is,  figh  nae 

hunnen  aert  moet  fchikken,  heeft  hy  dien  noodtdwangh  t'lijner  gloory 
geduydt,  en  geacht,  dat  hem  ftof  tot  eenen  roemruchten  naem,  en  dien 
door  gevaeren  te  vermeerderen ,   wierdt  opgedraeghen.     Want  lijnde 
nae  Henegou w  getrokken,  om  van  daer  de  faeken  des  te  naeder  te  behar- 
tighen,  wordt  hem,  door  afgeveerdighde  booden,  de  maere  gebraght, 
dat  de  Graef  van  Egmont,  met  fijne  hulptroepen, in  den  flagh  by  Yvry, 

geflaeghen  was ,  en  de  ftadt  Parijs  door  't  fèeghaftigh  leegher  reets  be- 
nauwt wierdt.     Waer  op  korts  daer  aen  den  Hartogh  van  May  enne, 

dien  hy,  om  gefaementlijk  oover  de  faeken  te  beraedtflaen ,  hadt  ont- 
booden ,  naeder  oopeningh  van  den  Staet  der  beyde  partyen  by  monde 

gedaen  heeft.     Nae  dat  dan  gewichtighe  raedtilaeghen  oover  't  geheele 
.    beleydt  des  oorloghs,  in  geheyme  byeenkoomften  deefèr  twee  Harto- 

met fiinlee-  g^en,  gehouden  waeren,  is  Parma,  op'tafgaen  van  de  Soomer,  met 
gbernae     het  meefte  gewelt  des  Koninghlijken  leeghers,  nae  Vrankrijk  getrokken. 
Vrankrqkz    Hem  volghden  uy t  Duy tfchlandt  de  nieuwgeworve  troepen ,  en  de  rege- 

menten  Spanjaerden ,  die  te  Kortrijk  en  te  Meenen  dapper  gemuyt  had- 
den :  maer  voor  hun  vertrek  hebben  fè  den  ingefeetenen  een  gedeelte  der 

földyen  afgeperft;  't  ooverighe  is  betaelt  door  den  Koninghj  en  als  toen 
ingevoert  een  voorbeeldt,  dat  naederhandt  ftant  gegreepen  heeft,  dat  een 
fchildtpenningh  den  krijgsluyden  voor  tien  reaelen  is  aengereekent.    Alle 

En  draeÈ!-  de  troepen  maekten  te  faemen  twaelf  duyfènt  voetknechten ,  en  drie 

"titowrbbe-  dllyrent  peerden.     't  Hooghbewint  der  faeken  in  Nederlandt  liet  hy  aen 
wint  der      Pieter  Ernft  van  Mansfeldt,  't  ooverighe  krijgsvolk  ten  beleyde  van  fijnen 
faeken  in     f°on  Karel,  met  lalt  om  fe  in  befèttinghen  te  verdeelen,  op  dat  niet, 
Nedet landt  by  ontblootingh  van  teegenweer ,   de  plaetfèn  in  eenigh  gevaer  geflelt 

aen  Mans-    wierden.     Nae  dat  dit  alles  ter  kennis  gekoomen  was,  heeft  Maurits 
feldtop.       volk  gefönden,  om  figh  van  't  ontleedighde  platte  landt  tot  in  Duytfch- 

Maurits  landt  te  verfèekeren.  Daer  wierden  ingenoomen  de  Merkten ,  door  welke 
rermeefierh  de  Spanjaert  de  kanten  der  ftroomen,  en  de  toeganghen  der  weeghen  be- 
bja^eefen  flooten  hieldt,  en  geflecht  de  werken,  die  fe,  op  den  boodem  van  onfij- 

wfclnyde '  ̂gne  Vorften,  aen  Maes  en  Rhijn  gemaekt  hadden.     Andere  troepen, 
fteeden.       Y^er  naer  hy  naeft  lagh,  liepen  in  Brabandt  en  Vlaendre  op  buyt,  fèlfs 

tot 
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tot  in  het  hart  der  landen  dringende:  en  niet  alleen  wierden  de  dorpen,     I?2°- 
maer  ook  de  fwakfle  fteeden,  met  gewelt  ooverrompelt,  verwoeir.  en 

geplundert.   Geduerende  den  Herfit,  heeft  hy  fèlfs ,  in  een  korten  door- 

toght,  de  plaetfèn,  die  figh  't  jaer  te  vooren  langhs  de  Maefè,  en  nogh 
onlan^hs  om  Breedaa,  aen  Mansfeldt  hadden  oovergegeeven ,  weeder 

onder  fijn  gewelt  gebraght :  en  de  minft  bequaeme  geflecht.     Aen  deefè 
heeft  hy  gehecht  fijn  vaederlijke  ftadt  Steenberghen,   eertijts  vermaert 

door  haere  haeven:  want 't  is  geleeghen  op  de  fcheydingh  van  de  Merwe: 
fee  en  oorlogh  fijn  haer  bederf  geweeft.    Gelukkigh  is  ook  ter  fee  gevoch- 

ten ,  met  de  fcheepen ,  teegen  de  vyanden  des  Roninghs  Van  Vrankrijk ,  tot 

veyligingh  der  kuften  van  Normandyen  gefönden.  Daer  by  fijn  d'oorloghs 
liften  niet  achterweeghe  gebleeven.     't  Volk  van  Maurits  heeft  gepooght 
Duinkerken,  dat  by  fiere  fchaede  ter  fèe  deede,  met  fcheepen  en  ladders, 
te  verrafïèn.     De  Spanjaerts  het  fteedeken  Lochum  uyt  hinderlaeghen  te 

befpringhen :  aenflaeghen  beyde  te  vooren  uytgebrooken.     Meenighvul-    Geruchten 
dighe  geruchten  liepen  dit  jaer,  dat  de  Duytfchen  figh  verveerdighden  dat  de 
ten  oorlogh ,  en  tot  verhael  der  fchendingh  hunner  grensplaetfèn ,  bewel-  Duytfchen 

dight  door  de  naebuerighe  waepenen.     Nu  reets  begonden  fè  partyfchap-  ***  oorlogh^ 

pen  temaeken,  en  figh  in  de  faeke  in  te  laeten,  geevende  door  onder-  ™Penom  * 

ftant  of  verachtingh  te  kennen ,  hoe  verre  figh  yder  bewuft  of  met  haet  l™n™ 
teegen  den  vyandt  was  ingenoomen.     Want  het  Spaens  krijgsvolk,  heb-  pre„fen. 
bende  de  uyterfle  paelen  van  Vrieilandt  in  hun  geweldt,  verwoefle  en 
plunderde  de  landen  en  wooninghert  oover  Rhijnren  niet  min  baldaedigh 
handelden  de  partyen,  die, uyt  de  Gelderfche  befèttinghen , alom  door  de 

landen  van  Kleef  en  Gulik  verfpreydt  waeren.    Jae  fèlfs  gingh  't  ruyten 
en  rooven  oover  de  landen  die  nogh  verder  laeghen,  inneemende  de 
flooten,  plaetfèn  hunner  toevlucht,  en  ook  de  fteeden  fèlve.     Waer  by 
dan  nogh  de  ruytery  der  Hollanderen ,  hen  op  de  hielen  volghendej  den 
vyandt  naejoegh,  en  de  fèlve  ongebondenheit  pleeghde.  Dus  bedrooghen 

door  vertrouwen  op  vreede,  en  allefin ts  befèt  door  de  rampen  des  oor-  sybefchrij- 
loghs  ,  hebben  fè  een  kreytsvergaederingh  uytgefchreeven.     Alwaer  fe  j  ven  een 

door  langh  fleepen,  naer  de  gewoonte  van  dien  landtaert,  veel  tijdt  met  kreyuver- 
raedtpleeghen ,  en  fomtijts  ook  met  dreygementen ,  fpillende,  veel  eer  g****™^ 
de  geneesmiddelen ,   dan  de  quaelen  uytftelden.     Ten  laetflen  wierdt 
beflooten  een  gefantfchap  af  te  fènden,  om  hun  beklagh  te  doen,  en  te 

belaften,  dat  partyen  figh  of  van  oorlogh  t'onthouden,  of  dien  binnen 
de  paelen  van  hunnen  Staet  te  befluyten  hadden.     By  Parma  hebben  fè,  p^^aan- 
juyft  op  die  tijdt,  als  hy  figh  verveerdighde  om  de  reys  nae  Vrankrijk  a-fc^_  * 
aen  te  neemen,  hunne  klachten  anghftigh  uytgebreidt:  waerom  hy  hen  des  klaegenda 
te  trotfèr  heeft  geantwoordt,  hoewel  hy  anderfints  gewoon  was,  dierge-  trots be- 
lijke  klachten  met  dubbelfinnigh  befcheidt,  of  met  die  in  de  wal  te  fchuy-  fcheytont- 
ven^  af  te  wijfen.     'Dat  de  tweedrachten  tujjïhen  volken  al  van  oudts  U»ghen. 
den  naebueren  tot  meenighvuldighe  fchaeden  en  onheylen  ge  dient  hadden  j 
ook  waer  e  het  in  de  handt  des  veldtheers  niet  den  oorlogh  paelen  te fteüen: 
danfyfouden^  gelijk  men  brandt  en  hooghe  waeternooden,  en  alle  andere 
onheylen  der  natuere  en  des  noodt lodts,  dulden  moejle,  figh  ook  alfoo  veel 
liever  nae  de  teegenwoor dighe  noodtfaekelykheit  der  tijden  fc hikken,  dan 
die  door  ongeduldigh  te  draeghen  bet  terghen.     Voorts  indien  de  vyandt 
eerjl  eens  anders  landen  quaeme  te  ruymen-,  hy  van  gelijken  was  bereydt 
te  keveren  al  't  gheen  den  'Duytfchen  boodem  raekte ,  foo  maer  den 
Koningh fijne  onkoften , gedaen  inden Keulfchen  krijrgh,  vergoedt  wierden. 
Hierentujfchen  hadden  jy  te  ge  denken,  dat,  indien' er  y  ets  te  dulden  viele* 
den  aelouden  Godtsdienft,  om  welkers  wille  fy  hemfelfs  in  Duytfichlandt hadden 
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i?5>°-     hadden  ontbooden*  fulx  'verdiende.     Of  waere' er  aen  te  twijfelen*   op 
welke*  wen  de  vryheit  figh  eenmael  v  aft  ge  f  et  hadt*  het  voor  beeldt  fiet? 
hunne  forffe  en  fiere  volken  hadden  al  voor  langh  het  oogh  gehadt  op  de 
naebuerighe  uytkoomften  *   en  hunne  krachten   afgemeeten *  om  elk  den 
naeftgeleeghen  Vorft*  en  die  by  figh  felven  fwak  *   van  fijne  hoogheidt 
needer  te  ploffen *   aengejien    de  ftoutheit   die  men   teegen  Koninghen 
darde  begaen.     Sy  hadden  veel  eer  om  geluk  enfeeghe  te  bidden*  op  dat 
fy *  die  oen  den  oorlogh  fchuldigh  waeren *  verwonnen  door  waepenen  of 
ïeetweefen*  figh  weeder  tot  hunne  vootighe  gehoor faemheit  keer  en  moo- 
ghen.     T>it  Jlonde  in  korten  te  gefchieden  *  foo  men  hen  allerweeghen 
den  toevoer  affnijdende*  binnen  de  enghten  hunner  paelen  doemde.     Met 

tvaerdoor  deefe  woorden  aficheit  gekreeghen  hebbende,  fijn  fè  met  des  te  groo- 
frjjgbmei    ter  vermeetenheit ,  en  ftoutheit  om  te  eyfchen,  nae  de  Vereenighde  Lan- 

"e  veert  en     den  getrokken.  Want  fe  vorderden,  men  f  oude  het  ey landt  's  Graeven- nae  de  Ver-  weerdt *   en  alle  andere  plaetfen  beweldight   op  hunne  grenfen  inruy- 
eemgbde     men  :   daer  nae *   de  doortochten  vry  en  onbewaert  laeten *   Rhijn   en 

Landen  be-  Eems ,  ftroomen  in  'Duyt/chlandt *    van  den  fchrik  der   vloot  en   en 
geeven.       qjan  verlofgelden  ontlasten.     Hier  op   hebben   de    Staeten ,     om    de 

geneegenheit  der  reedelijkfte  op  hunne  fijde  te  trekken,  en  de  fchuldt 

van  't  verbreeken  der  vreede ,   hen  aengewreeven ,   op  den  vyandt  te 
verfchuy  ven  ,    beginnende    van    d'inquifitien ,    en    folteringhen ,    hen 
voorts  opgchaelt  het  uytfchoppen   der  Biftchoppen  ,   het  deerlijk  om- 
brenghen  der  eedelen ,  het  onderdrukken  der  gemeenten ,  en  alle  andere 

Antwoort  ormeyicn  der  flaevernye.     'Door  deefe  ongelijken  en  onheylen*  fèyden  fè, 
et  taeten.  geperj}  (ijn{je  tot  de  waepenen  *foeken  wy  door  foo  langh  enfwaeren  oorlogh niet  anders *  dan  ons  bloedt  van  die  verwoede  wreetheit ,  de  lichaemen 

onfer  vrouwen  en  dochteren  van  moedtwil  en  fchendingh  te  bevrijden. 

1)it  is  de  hoop ,  dit  is  het  eynde  onfer  waepenen  •,  nogh  ook  is  onfe  armoede 
niemandt  haetelijk ,  niet  meer  dan  de  dappere  vryheit  der  Switfers  den 
naebueren  in  vreefe  fielt.     Billijker  waere  het*  die  te  vreefen  en  uyt  te 
roeyen*  die  de  weer elt geplundert  hebben*  wien  nogh  de  woeftheeden  van 
Amerika  *   nogh  foo  ontelbaere  moorden  in  Granaeden  en  Neder landt  * 
nogh  de  Jlaeverny  van  Tortugael  en  Italien  verfaedight  hebben.     Gelijk 
feegedrooghten  en  wilde  dieren  door  den  roof  der  vijfchen  en  kudden  ge- 
gevoedt  worden*  foo  loeren  weldighe  heerfchappyen  altoos  ten  verderve 
der  mindere  machten.    Waere  het  dan  foo  duyfter  *  door  welker  lillen  en 

konftenaeryen*  nu* foo  oyt  immer*  d'Engelfche  gevrij  t  wierden*  Ter  landt 
ten  afval  gebracht  was  *  Vrankrijk  gewaepent  de  handt  aen  de  Kroon  des 

Koninghs  floegh?  Ook  fitten  fe  in 't  midden  van  u*  die*  door  fteekpen- 
ninghen  omgekocht  *  geene  andere  bejluyten ,  dan  den  Spanjaert  ten  voor- 

de'e  Ie*  neemen.   Jaefelfs  die  hem  haeten,  gehoorfaemen  uyt  vreefe*  e  even 
als  by  de  Indiaenfche  volken  de  boofe  geejlen  gedient  worden  *  alleen  om 

dat  fe  geen  quaedt  doen  f  ouden.  Hyfmeedt*  door  verrae  deryen*  aenflae- 
ghen  op  de  Kleeffche  fteeden ,  en  dat  ongeftraft :  andere  worden  hem  van 
felfs  in  handen  geleever  t *  ten  onder  pandt  der  bondtgenootfchap*  en  tot 
belooningh  des  Aertsbifdoms*  verkreeghen  door  fijn  toedoen:  alwaer  hy 
verfeekerde  vertrekken  voor  fijne  fchelmftukken  *  en  foo  veel  pakhuyfen 
voor  fijne  rooveryen  heeft.     jDra  maghtighflen  aller  Oppervorften  wijft 
denfoldaet*  die  fijn  foldy  vordert  op  u*  en  geheele  regementen  enruyter- 

benden  worden  met  de  fchattinghen  van  ̂ Duytfchlandt  gemeft.      Thans 
hebben  wy  geen  ander  ooghwit ,  dan  om  in  gelüke  faeke  geen  ongelijke 
fortuyn  te  dulden.     Ons  gast  *  foo  immer  eenigh  volk*  ter  harten*  den 

krijgsknechten  door  ft  ipp  e  betaelingh  hunner  foldyen  *  buyt  en  ongebonden- 
heit 
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heit  en  muytery  te  houden.    T>e  plakkaeten  enftraffen  aen  d'oovertreeders    1 5"5>c- 
der  wetten  getuyghen,  dat  die  figh  tn  rufi  houden ,  foo  veel 't  den  oorlogh 
toelaet,  verfchoont  worden.     Alleenlijk  houdt  ons  ten  goede,  foofomwij- 
len  den  foldaet  meer  vryheit  neemt ;  dan  hem  fijne  ooverfien  totlaeten. 
d'Aeloude  trouwheit  des  Bat  a-vier  s  hebben  wy  ,  felfs  aen  de  verftgeleegene 
volken ,  jae  ook  geduerende  den  oorlogh ,  onderhouden  j  veel  min,  dat  wy, 
die  certijts  bondtgenooten  en  in  befcherminghe  der  Roomfche  moogenheit , 

en  bloedtverwanten  der  cDuytfchen geweeft fijn,  die  uytfieekende  moeder, 
die  ons  Ooverfien,  die  ons  deughden  en  een  waèrachtigh  voor  beeldt  van 

vryheit  fchaft ,  door  trouwloojheit  fouden  fc henden.     's  Graevenweert, 
welkers  reght ,  felfs  voor  den  oorlogh  en  d'onkofien ,  betwifi  is ,  al  foo  den 
Gelderfchen  oever  figh  't  hoogh  gefagh  ooyer  dit  ey landt  toefchrijft ,  behou- 

den wy  alleen  tot  verdaedigingh  onfer  grensplaetfen  ,  niet  tot  yemants 

ooverlaft  of  naedeel.     d'Ooverighe  fteeden  of  fchanfen,  fchoonfe,  den 
vyandt  ontweldight  fijnde ,  het  reght  des  vreedes  verhoren  hebben ,  ruy- 
men  wy  gewilligh  in,  op  dat,  gelijk  het gewelt  van  den  Spanjaert  heeft 

begonnen,   alfoo  't  begin  en  het  voorbeeldt  des  reght s  aen  onfe  fijdefy. 
<De  belafiinghen  op  de  koopmanfc happen ,  die  door  onfe  grenfen  gevoert 
worden ,  fijn  niet  fwaer  der  oover  de  naebuerighe  volken ,  dan  oover  d'in- 
gefeetenen-,  den  oorlogh  heeft  afgeperft ,  't  gheen  ook  maghtighe  Vorfien, 
felfs  in  volle  vreede ,  gebruyken.     'De  befettinghen  der  fcheepen  wegh  te 
neemen,  is,  naer dien  de  vyandt  figh  aUerweeghe  der  fir oom  foekt  meefier 
te  maeken,  niet  veyligh.     Laetfe  liever  ten  dienfi  blijven  der  geener  die 
de  fir  oom  bevaeren,  en  foo  wel  u,  als  ons,  te  gelijk  befchermen.     Om 

deefè  daeghen  wierdt  ook  ter  gehoor  gebraght  her  gefantfehap  der  fteeden  rf1'4'!1" 
Keulen   en  Luik.     Beyde  de  Volken  hebben  tot  hunnen  Aertsbiflchop  aeJen"eu. 
eenen  Vorft  uyt  den  huyle  van  Beyeren.     Derhalven  hebben  de  Staeten,  ieneniut^ 

ter  lijden  Hellende  'tgelèhil  tuflehen  hem  en  Truxes,  en  nae  veel  befchul-  aen  de 
dighinghen  teegen  den  Biflchop  te  hebben  opgehaelt,  wiens  onverfaede-  staeten. 
lijke  begeerlijkheeden  op  het  onderftant  der  Spanjaerden  gegront  waeren, 
dien  van  Keulen  veylighe  ruft  belooft,  foolè,  fich  tuflehen  beyden  hou-   Der  Staf- 

dende,  niet  meer  geneegenheit  voor  d'eene  party  als  d'andere  toonden.  tm  a™~ 
De  geleegenheit  der  Luikenaeren  was  niet  de  fèlve:  fy  hadden  niet  veel  wmAt- 
min  dan  vyandtfehap  darren  pleeghen  en  verdraeghen.     Hen  wierde  te 
laft  geleght  het  ftraffen  van  onfchuldighe  ,aengetijght  om  den  Godtsdienfi. 

*Daer  nae ,  dat  de  Spanjaert  tujfchen  hen  en  d'andere  Nederlanden  geen 
onderfcheit  met  allen  maekte.   'Dusfagh  men,  datfe  oopentlijk  op  hunnen 
boodem  ooverwinterden ,en  deSoomers  doorbraghten  -,  al't welk,  foo't niet 
met  hunnen  wille  gefchiede ,  immers  met  goede  ooghen  aengefien  en  ge- 

leeden wierdt.   Echter  hadden fe  vriendtfehap  te  hoopen ,  wanneer fe  figh 
dier  weerdigh  maekten,  en  ondertuffchen  was  hen  toegelaeten  hunne  ge- 
vanghene  meede  te  neemen.     't  Heeft  my  niet  ongerijmt  gedaght  dit  alles 
wat  breeder  te  verhandelen,  op  dat  daer  uyt  magh  blijken,  op  wat  voet 

men  figh  in 't  ftuk  van  oorlogh,  en  van  vreede  omtrent  de  naebuerighe 
fteeden  heeft  gedraeghen.     Want  nogh  heeft  men  fich  nae  deefèn  van 
plunderen  en  vyandtlijken  ooverlaft  niet  gelpeent,  naer  dat  yder  volk, 
uyt  vrees  voor  ge vaer,  en  fbmwijlen  ook  uyt  eyghen  beweegingh ,  nae 

d'eene  of  d'andere  party  gehelt  hadt.     Naeulijx  oyt  waeren  de  weeghen 
bevrijt  van  de  waepenen,  terwijl  die  beyde,  als  om  den  vyandt  te  ver- 
jaeghen,  dierwijfè  hem  derwaerts  trekken.     Dus  is 't,  dat,  door  meer- 
maels  hervatte  befendinghen ,  de  felve  dinghen  gefèyt  en  gehoort  wierden. 
Nu  reets  hadden  die  van  Hollandt  verfcheyde  fterkten  weedergegeeven , 
dan  die  voorwaer  wat  te  verre  geleeghen  waeren,  omfè  bequamelijk  te 

X  kon- 



Klachten 
der  Veree- 

tügbde 
Staeten. 

\6z        HUGO  DE   GROOTS  TWEEDE  BOEK 

i>po.  konnen  vcrdaedighen :  te  gelijk  om  den  Spanjaert  haet,  en*  foo  fe  kon- 
den ,  ecnen  oorlogh  te  berokkenen.  Want  dees  wilde  niet  met  allen  naer- 

koomen,  van  'tgheen  hy  onlanghs  te  vooren  belooft  hadt:  en  in  de  ver- 
gaederingh  der  Duytfchen  waeren  'er,  die,  niet  gefint  hem  langher  te 
vieren,  gewelt  en  waepenen  vorderden.  Maer  andere  Prinfen  en  Bil- 
fchoppen ,  verknocht  door  gemeenfaemheit  des  Roomfchen  Godtsdienfts, 

of  oock  naeder,  hebben,  door  't  verwijlen  der  beraedtllaeginghen ,  en 
hoop  der  Nederlandtfche  bevreedigingh ,  die  heevigheit  gebrooken.  Van 

de  Vereenighde  Staeten  fijn 'er  geibnden ,  om  te  klaeghen,  dat  fy  door 
trouwloof  heit  hunner  vyanden ,  door  vaddigheit  hunner  vrienden ,  ver- 
raeden  wierden.  Dat,  hebbende  hunne  oorloghs  winften  ingeruymt,  en 
Truxes  figh  door  een  leeven  buyten  alle  bedrijf  ftil  houdende,  de  vende- 

len van  Philips  noch  echter,  fbnder  dat  fich  yemant  daer  teegen  verlet- 

te, in  't  befit  der  fteeden  aen  den  Rhijn  bleeven.  Sy  hebben  eevenwel 

niet  verworven ,  nogh  ook  ontgaen  konnen  'tjaerlijx  aenhouden  des  Key- 
fers,  die  t'elkens  hen  op  nieu  aengingh,  om,  in  plaets  van  oorlogh  tee- 
gens  Spanjen  te  voeren,  met  hem  eenen  pais,  hen  verdacht,  en  waer  van 

fy  een  afkeer  hadden,  te  treffen.  Parma,  'teynde 'sjaers  weederom  ge-* 
koomen,  vondt  figh,  alhoewel  verheerlijkt  met  de  glory  van  Parijs  nae 

eenen  afgrijfèlijken  hongersnoodt  ontfèt,en  fijn  leeger  midden  door  'svy- 
andts  troepen  heen  te  rugh  geleydt  te  hebben ,  in  veele  faeken  bekom- 

mert, fijnde  hy  fèlfs  en  fijn  krijgsvolk  van 't  gemeen  in  Vrankrijk  gehaet, 
en  de  fteeden  weygerigh , uy t  vrees  voor  uytheemfche  flaeverny, fijne  be- 
fettingh  in  te  neemen :  hier  door  fagh  figh  Philips  verfteeken  van  fijn  ge- 
weldighe  hoop,  en  weynigh  fèekerheits  inde  bondtgenootfchap.  Door 

Nederlandt  liep  't  krijgsvolk  plunderen  en  brandtfchatten,  en  hadt  figh 
eenigher  fterkten  meefter  gemaekt.  Verdugo,  hebbende  in  Vrieflandt 

E  men  til,  een  kleyne  fchans,  veroovert,  was  voor  de  reft  in 't  oorloghen 
ongelukkigh ,  en  ook  't  krijgsvolk  aldaer  niet  verre  van  muytery.  En  de 
borgery  totVenloo  (een  ftadt  geleeghen  in  Gelderlandt  op  de  Maefe)  dien 
het  der  onheylen  verdroot,  naerdien  fy  met  een  dubbele  befettinghgequelt 

wierden,  hadt>  geholpen  door  de  Hooghduytfche ,  d'Italiaenfche  foldae- 
ten  uyt  de  ftadt  gedreeven,  en  daer  nae,  de  fterkfte  fijnde,  ook  den 

Hooghduytfch,  'tgheen  hem  niet  weynigh  beteuterde.  Booven  dien  be- 
gon ook  d'oude  muytery  van  nieus  het  hooft  op  te  fteeken ,  nae  dat  Mans- 

feldt,  hebbende  figh  gehaeft  met  het  lichten  in  Duytfchlandt,  om  den 

voortgangh  van  Maurits  te  fhiy ten ,  het  aenritsgeldt  voor  't  nieuw  krijgs- 
volk hadt  verforght,  met  d'andere  földaeten  hunne  foldyen  in  te  houden. 

Dit  waeren  oude  en  ervaere  knechten,  endaerom  hunne  dolheit  in  't  woe- 
den des  te  hartnekkigher.  Want  hebbende  figh  meefter  gemaekt  binnen 

Heerentals  en  de  naebuerighe  fteeden  in  Brabandt,  wierdt  de  geheele 
landtftreek,  de  Kempen  genoemt,  geplundert  en  verwoeft,  niet  min  als 

of 't  den  vyandt  fèlfs  geweeft  waerej  en  wilde  figh  yemant  daer  teegen 
verletten,  'tgingh  op  een  vrouwen  en  maeghden  fchenden,  op  een  moor- 

den ,  als  of  hen  geen  dingh  ongeoorloft  bleeve.  Invoeghe  dat  het  platte- 
landt  dus  gefoolt  fijnde,  de  foldy  daegelijx  af,  en  die  fe  vorderden,  toe- 
naemen.  Maer  Parmas  fèggen  was,  men  hadt  het  verdacht  krijgsvolk, 
binnen  fterke  fteeden,  onder 't  nieuw ,  behooren  te  verdeden ;  dan  dit 
was  raedt  nae  daedt,  en  't  verfchuyven  dier  misflagh  niet  anders  als  een 
yle  trooft  der  gemeenc  elende.  Want  't  getal  der  voorighe  wierdt  daege- 

lijx fterker,  door  toeloop  der  geener,  die,  afgemat  door  eenen  pijnehj- 
ken  en  noodtdruftighen  toght ,  gewenfte  ruft  en  geweygerde  belooninghen 
door  eyghen  handt  beweldighden.    Dan  Parma  hadt  eenighe  regementen 

by 
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by  den  Hartogh  van  Majenne  gelaeten  :   en  weederom  andere,  hem  op  rFfn!a 

fijne  beede  toegeftaen,  wierdt  den  Prins  van  Afcoli  gelaft  nae  Vrankrijk  'enn  *_ '" 
te  geleyden.     'sVyandts  krachten  dierwijfe  verfpreyt  fijnde,  en  terwijl  Aicoiltnet 
de  löldaet  binnen  'slandts  ongehoorfaem ,  of  nieuwlingh  in  oorlogh  was,  eetighe 
hebben  de  Vereenighde  Staeten,  aengefien  nogh  den  gelukkighen  voort-  troepen  nae 
gangh  des  voorleeden  jaers ,  dapperen  moet  gegreepen ,  lbo  dat  fy ,  die  tot  Vrankrijk; 
nogh  toe  naeuwlijx  beftant  waeren  hunne  eyghene  grenfèn  te  verdaedi-    1591. 
ghen,  beflooten  den  vyandt  ièlfsop  de  fijne  aen  te  taften.     Eenighe  had-    veveree- 
den  geraeden  te  wachten ,  tot  dat  Parma  weeder  nae  Vrankrijk  was  ver-  nigbdestae- 
trokken-,  andere,  dat  het  dienftigher  waere,  de  voorkoomende  geleegen-  ten,  de  ge- 

heit  by'thayr  te  grijpen :  dewijl ,  al  reghte  men  niets  anders  uy t , 't  genoegh  ieegenheit 

gewonnen  waere ,  Parmas  aenflaeghen  teegen  den  Franlchen  Koningh  te  ̂r4* 
belemmeren.     En    niet  langh  hadt  men  te  twijfelen  van  waer  men  't  Jfmen^e 
waeghen  der  krijgskans  eerft  beginnen  ibude :    want  hoewel  die  van  „rt,«m 
Vrieflandt  om  hen  riepen ,  was  het  echter  van  vry  grooter  belangh ,  den  moeit. 
Yfiel  van  de  Spaeniche  belèttinghen ,  aen  welke  de  geheele  Veluw  in 

Gelderlandt,  't  landt  van  Uitrecht,  en  de  naeftgeleegene  aen  Hollandt, 
uy t  vrees  voor  invallen ,  brandtichattingh  betaelden ,  te  bevrijden ;  't  welk , 
lèedert  de  tijden  van  Oranje,  wel  geduerigh  te  berde  gebraght,  maer  of 
om  de  geweldighe  macht  der  vyanden,  of  om  eyghen  iwakheit,  achter- 
gebleeven   was.     Soo  haeft  de  tijdt,  dat  de  velden  voeder  verlchaiten 
was  genaedert,  en  men,  de  foldyen  onderlingh  verdeelt  fijnde ,  de  ven- 

delen hadt  vol  gemaekt,  wierdt  Francois  Veer  (dien  de  Koninghin 't  bevel 
oover  alle  haere  Engellche  gegeeven  hadt)  voor  uyt  nae  Doefburgh 

gelbnden.  Eenighe  weynigbe  uyt  fijne  troepen,  vermomt  onder  boerinne  Den  Ridder 

kleedingh,  en  gelaeden  met  waeren,  als  vluchtigh  voor  den  naederenden  vfer  n*mt 

vyandt,  binnen  de  fchans,  die,  afgelheeden  door  de  ftroom ,  teegen  i°a  fo  r])un~s oover  Zutphen  leght,  geraekt  fijnde,  keeren  in  aller  yl  de  waepenen,  tee„enoover 
die  ie  onder  hunne  kleederen  verborghen  droeghen,  teegen  de  wachten,  zutphen  in. 
die  fe  ten  deelen  met  hun  eyghen  geweer ,  eerft  onverhoets ,  daer  nae 

vol  fchrix ,  quetfen  en  gevanghen  neemen.     Den  Ridder  Veer  hadt  de    Mt"mts 

fchans  ingenoomen  daeghs  te  vooren ,  als  Maurits  met  fijn  leegher,  be-  l^ot''tmft 
ffeende  in  acht  duyfent  voetknechten ,  en  twee  duyfènt  peerden ,  der-  J^/gf 
waerts  was  gekoomen.  Hy  was  voorfien  van  al  't  gheen  tot  beweldigingh 
eener  plaetlè  dienen  kon ,  en  verfelt  met  eenighe  leeden  uyt  den  Raedt 
van  Staete,  om  hem  met  raedt  en  beleydt  in  alle  voorvallen  te  ftijven. 

Dan  alvoorens  was  den  vyandt  't  gerucht  ter  ooren  gekoomen ,  dat  hy  't 
op  de  fteeden  in  Brabandt  of  op  Geertruydenbergh  gemunt  hadt,  om  dat 
fijne  földaeten  ,  weynigh  daeghen  te  vooren  ,  eenighe  fchanlen  in  dat 
geweft  ingenoomen  en  de  dijken  befet  hadden.     Dit  achterdenken  hadt 
de  Prins  ièlfs  kracht  gegeeven,  door  den  twijfelachtighen  wegh  dien  hy 

genoomen  hadt,  figh  in  't  eerft  gelaetende,  als  of  hy  de  Maefe  op  wilde. 
Dan  door  een  fchielijke  keer  den  Rhijn  op  nae  den  Yfiel  wendende,  is 
hem  aldaer  ontmoet  Graef  Willem,  en  twee  duyfènt  knechten ,  gelicht 
uyt  de  Vrieflche  befettinghen.     Te  gelijk  verftaet  hy  uyt  den  Ridder 
Veer,  en  eenighe  gevanghene,  dat  den  oever  wierdt  belet  gehouden: 
dat  de  vyandt  van  dees  fijde  geruft  was,  en  fijn  kommer  elders: dat  dient- 
halven  de  ftadt  met  geen  befèttingh  was  verfterkt,  nogh  leevens  midde- 

len ,  dan  voor  weynigh  daeghen,  hadt:  dat  de  beflootene,  al  eer 'er 
onderftant  en  toevoer  aenquam ,  konden  vermeeftert  worden ,  dewijl  'er 
niet  booven  de  fes  hondert  gewaepende  mannen,  en  weynigh  boeren,     uybelee- 
binnen  waeren-,  alfoo  de  meefte  burgeren  al  voor  langh,  om  de  krijgsbal-  gbertZut- 

daedigheeden  f  ontwijken,  ander  heenkoomen  gefoght  hadden.     In  't  phen. 
X  ij  begin 
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1 5-5)1.     begin  des  beleghs  wierdt  doorfchooten  de  Graef  van  Valkefteyn,  de  laet- 
De  Graef  fteVan  Truxes  ooverftcn,  terwijl  hyalte  yverigh  eenighe  van  den  vyandt 

van  Valke-  in  't  weederkeeren  tot  onder  de  veften  der  ftadt  naejoegh.     Maer  fijn 
ftejndoor-    lichaem  wierdt  hen  ontwcldight,  en  der  fmaetheit  ontrokken.     Oover 
fcbooten.     (jc  ftj-oom  fijn  geleght  ettelijke  fcheepen  ,  brughswijiè ,  op  ankers  vaft 

gemaekt,  om  door  dat  middel  de  leegherplaetfên ,  geftelt  opd'eeneen 
d'andere  fijde  des  oevers,  aen  een  te  hechten:  voorts  andere  gelaft  de 
doortochten  der  weeghen  te  befchanfièn,  andere  loopgraeven,  me  krijgs- 

kunft ,  te  delven ,  om ,  onder  gunft  van  't  opworpen  der  aerde ,  veyïigh 
voor  't  fchieten  der  verdaedighers,  de  veften  te  naederen;  tot  dit  werk 
wierdt  de  nacht  genoomen.     De  bootsgelèllen ,  welker  bedreeve  rapfheit 
in  fèeplichten  grooten  dienft  in  den  oorlogh  doet,  rukken  in  aller  yl, 
/heller  dan  peerden, met  dartigh  ftukken  gefchuts,  nae  de  weerdt  voor  de 
ftadt,  en  een  klcyn  eybndt  op  de  ftroom,  om,  door  verfcheyde  beuke- 

ryen ,  de  f  reikten  ,  die  ,  alwaer  men  figh  op  de  ftroom  verliet,  minft 
verförght  waeren  ,  te  kneufèn}  en  om  verre  te  haelen.     Maer  die  van 
binnen  ,  hoewel  verflaeghen  door  onvoorfiene  vreefè ,   liepen  op  allen 
toelcgh  der  vyanden  rondtom  heen  en  weer,  en, de  poort  geflopt  fijnde, 
verfwaeren  de  wallen,  en  beginnen  innewaerts  nieuwe  te  maeken.     Nae 
dat  alle  de  ftukken,  volgens  krijgsgebruyk,  driemael  geloft  waeren, fondt 

de  Prins  paisbooden,   om  hen  't  uyterfte  te  dreyghen,  föo  fy  d'aenge- 
boode  genaede  niet  aenveerden.     Verfbghte  tijdt  om  te  beraedtftaen 
wierdt  hen  afgeflaeghen.     Thoen,  figh  bewuft  hunner  behoefte  aen  foo 

zutpben  veele  noodtfaekelijkheeden ,  en  hunnes  kleynen  getals  om  dien  grooten 
word:  aen    omtrek  van  veften  te  verdaedighen ,  hebben  fè  bevoorwaerdt  veylighen 

Maurits      uyttocht  tot  de  hunne  ■,  den  ingefèetenen  wierdt  vrygeftelt  te  blijven.    In 

oovergegee-  wetten  en  Godtsdienft  fouden  lê  genieten  't  gheen  andere  inwoonders  der 
ven.  Vereenighde  Landen  gegunt  was.  Welke  voet  van  verdragh  fèedert  altoos 

gehouden  is,  en  wy  derhalven ,  foo  dikmaels  die  fijn  voorgevallen,  niet 
herhaelen  fullen.    De  Spanjaerts  hebben  figh  beklaeght,  dat  deefè  oover- 
gaef  te  voorbaerigh  gefchiet  was,  en  den  geweefèn  Steêvooght  Laukema 
moeft  figh  daerom,  lbo  langh  Parma  leefde,  van  het  hor  onthouden. 
Den  vijraen  dagh  nae  den  aenvangh  des  beleghs  is  Zutphen  aen  de  fijde 

Desfelfs  ge-  van  ̂ en  Staet  gekoomen,  fijnde  treffelijk  geleeghen.     Want  de  Berkel- 

Uegenbeit.    ftroom  loopt'er  midden  door,  d'Yflèl  voorby,  hebbende  haeren  oor- 
fprongh  uyt  Weftphalen ,  maer  figh  vermengende  met  den  Rhijn ,  een 
werk,  naer  men  gevoelt,  van  Drufus.     Sy  heeft  eertijts met haere  onder- 
hoorighe  fteedekens  en  landen  geftaen  onder  degehoorfaemheit  van  haere 

Prinfèn,  die  den  naem  van  Graeven  voerden-,  en  als  nogh  draeghtfè  den 
tijtel  van  een  beibndcrLandtlchap,  hoewel  fe  aen  het  lichaem  van  Gelder- 
landt  vereenight  is,  niet  foo  fèer  door  de  plaets,  gemerkt  fc  geleeghen  is 
oover  de  armen  van  den  Rhijn,  als  door  aenhuweïijken  der  Prinfèn.  Op 

Matmts  cjen  feilen  oever  des  Yffelftrooms  leght  Deeventer,  fijnde  al  van  oudts 

betkrfo-    °Cn  Vryc  Han^eftadt'  en»  onder 't  gefagh  derPaufen,  de  hooftftadt  des 
ben  naebe-  Landtichaps  van  Ooveryffèl.  Nae  dat  het  krijgsheir  met  een  fnellen  tocht 

needen ,  om  herwaerts  afgekoomen  was  ,    bleef  men  door  't  gefight  alleen  beducht 
Deeventer    ftacn.     De  heerlijke  en  fterke  werken  der  ftadt,  als  ook  het  groot  getal 

tevermce-   der  bcfcttelinghen,  dat  op  hondert  peerden  en  veertien  vendelen  voet- 
jleren.         knechten  begroot  wierdt,  gaeven  niet  weynigh  fchrikkens.    Daer  binnen 

Alwaer  Nvas  jn  perfoon  Graef  Herman  van  den  Bergh,  een  aenfètter  en  voorgan- 
tetroogn ^    jier  ro(.  c)appCrlieit    fcc  Maurits  felfs  in  bloede  beftont,  als  ceboorenuvt Was  hernia  S.  j  r        n.-    u  j       1  r-       b         c     r»    J 

van  den         'nc  mocye>  en  ̂ cs  te  argunltigher  oover  de  glory  van  fijnen  neer.    Boo- 
Bemb.        ven  dit  alles  was  men  bclörght,  dat  Parma,  lijn  krijgsvolk  faemen  trek- 

kende, 
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kende,  moght  te  velde  koomen,  en  hen,  beefigh  met  het  voortfètten  ifpi- 

der  beleegeringh,  opflaen-,  waer  door  men  tot  een  hacchelijk  gevecht, 

of  fchandelijk  vluchten  foude  genootfaekt  worden.  Èn  gelijk  't  inneemen 

van  Zutphen  hen,  die 'er  moet  ophadden,  ten  fpoor  diende ,  foogafhet 
anderen  reeden  tot  vermaeningh ,  dat  fe  niet  liever  wilden  den  veroover- 

den  roem  in  gevaer  flellen ,  dan  dien  tot  fèekerder  gebruyk  ooverhouden. 

Vluchtelinghen  uyt  de  ftadt  braghten  in  teegendeel  bericht ,  dat  het 

krijgsvolk  oneenigh  was,  dat  wijders  de  belloote  meenighte  weynigh 
leevensmiddelen  inhadt,  om  voor  een  langhe  beleegheringh  te  konnen 

ftrekken,  jae  fèlfs  kleene  voorraedt  van  bufkruyt,  om'tgefchut  te  loflèn. 
't  Welk  waer  bevonden  lijnde,  keurde  men  den  middelwegh  den  beften-, 
en  raedtfaemft,  't  leegher  in  aller  haeft  befchanft  fijnde,  den  ftroom  en 

de  toeganghen  der  weeghen  te  fluyten,  om  te  verhoeden,  dat d'aentoght 
van  een  hulpheir  niet  in  de  ftadt  geboodtfehapt  wierde.  En  quam  't  den 
vyandt  te  verdueren ,  foude't  genoegh  fijn,  de  beflootene  door  fchanflen 
op  den  oever  voortaen  't  ooverkoomen  te  beletten ,  't  welk  ook  hun 
voorneemen  al  voor  den  optoght  was  geweeft.  Sijnde  eenighe  daeghen  storm  op  de 
met  fchieten  op  de  ftadt  doorgebraght,deedtMaurits,om  de  gemoederend^- 

der  beleegerde  t'ondertaften ,  op  den  neegenden ,  fijn  leegher  in  flaghorde 
ftellen.  Thans  gelaft  hy  eenighe  fcheepen  voorftroom  af  te  brenghen  in 

de  haeven,  alwaer  die  dicht  aen  de  ftadt  invloeyt.  Dan  alföo  't,  om  de 
enghte,  onmoogelijk  was,  die  met  riemen  aen  te  voeren,  hebben  ettelijke 

fcheepsgaften  die  met  de  handt  tot  onder  de  veften  *  en  't  geduerigh 
fchieten  der  vyanden,  voortgetrokken  en  vaft  gemaekt:  waegende  een 

treffelijk  ftuk,  en  dat  veelen  onder  hen  't  leeven  kofte.  De  fcheepen  in 
de  haeven  gelet,  en  met  een  brugh  ooverdekt  fijnde,  verfbght  yder  op  't 
graeghft  d'eerfte  ten  aenval  en  ftorm  te  mooghen  weefèn ,  een  werk  van 
een  by  nae  ontwende  dapperheit,  en  heerlijken  naeyver  in'tvoorvechten 
onder  's  Prinlèn  ooghen.  De  veerdigheit  der  befpringeren  verachterde 
hen  die 't  beleydt  des  werx  hadden  j  en  de  brugh  felfs,  korter  dan  nae 
behooren,  kon  tot  op  de  wal  niet  toereyken.  De  muer  op  deefè  fijde, 

met  den  aengevoeghden  toorn,  was  ten  deele  omverre  gefchooten-,  ten 
deele  daer  die  op  booghen  (een  oude  wijle  van  bouwkunft}  en  ingevolde 
aerde  rufte,  tot  nogh  toe  ftaende  gebleeven.  Eenighe, gekooren  om  voor 

uyt  te  ftappen,  en,  waer  't  doenlijk ,  figh  op  de  plaets  te  veften,  fijn 
voor  een  gedeelte  verdronken :  en  weynighe  met  ooverfpringhen  op  de 
kantbelendt.  Men  verhaelt  van  twee  vaendrighs,  die,  gedreeven  door 
gelijke  gloryfiicht ,  dapperen  roem  veroovert  hebben ,  waer  van  den 

eenen  booven  op  de  veften  wierdt  doorfteeken ,  den  anderen  't  vendel 
lbo  vanden  dooden,  als  fijn  eyghen,  afgebraght  heeft.  Dan  meer  wier- 

den de  beleegerde  door  't  gefchut  gequelt  en  afgemat.  Echter  queeten  fè 
figh  dapper  in  't  verdaedighen  der  mueren,  fat  van  wijn,  tot  dronken- 
fchap:  infonderheit  bleek  de  dapperheit  van  Graef  Herman,  meer  dan 
noodigh  was,  om  fijn  trouw  en  achtbaerheit  buyten  opfpraek  te  houden. 
Want  feeker  Spanjaert  hadt  figh  laeten  ontvallen, dat  de  neeven  elkander 
verftaen  föuden :  ook  is  hy  niet  eer  vertrokken ,  voor  dat  het  dicht  gewelt 

van  koegelen  hem  geraekt,  en  't  gefight  bedwelmt  hadt.  In  de  naght 
wierdt  de  brugh  teegen  't  worpen  van  pekreepen  en  toortfèn  voor  brandt 
befchermt.  Den  dagh  aengekoomen  fijnde  ftont  den  nuchteren  helder 

voor  ooghen  's  vyandts  flaghorde,  de  brugh  in  haer  geheel ,  en  hoe  fè 
figh  andermael  nae  by  ten  ftorm  verveerdighden.  Waer  by  die  uyt  Zut- 

phen getrokken  waeren,  eenen  fchrik  onder  hen  gebraght  hadden,  die, 

roemende  't  gewelt  der  vyanden,  hunne  eygene  lchande  bewimpelden. 
X  iij  Graef 
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i  fpi-     Graef  Herman  alleen  verwijlde  d'oovergaeve ,  die  noghtans  fiek  aen  fijne 
wonde,  de  felfde  nu  toebeten,  niet  weeren,  konde.     Dies  roepen  fè 
den  genen  die  tot  befchermingh  der  brugh  gelaeten  waeren  toe ,  men 
foude  hen  vryheit  gceven  om  tot  gefprek  te  koomen.     Met  de  Prins  in 
handel  getreeden ,  lijn  fe  ,  volghens  verdragh ,  met  vliegende  vendelen 

uytgetrokken  :  d'Ingefèetene  hadden  geene  andere  voorwaerden ,   dan 
's  Ooverwinnaers  goedertierenheit ;  en  fijn  hen  tot  magiftraeten  gegeeven, 
niet  foo  veel,  als  men 'er  naer  eyfch  van  wetten  gewoon  was,  maer  fbo 
veel  men  'er  van  den  Godtsdienft  ,    aengenoomen  in  de  Vereenighde 
Nederlanden,  hebben  konde.     En 't  bleek,  dat  de  Spanjaert  geen  ftaet 
gemaekt  hadt  lbo  Zutphen,  als  Deeventer,  voor  de  fijne  te  behouden , 
foo  verre,  dat  hy  al  voor  de  beleegeringh  de  huyfèn  felve  voor  brandt 

gebniykt  hadt,  fchoon  hem  't  hout  niet  verre  te  haelen  was.     Voor  den 
uyttoght  hielden  de  twee  Ooverften  en  neeven  elkander  een  langhe  wijl 
omhelft,  figh  erbarmende,  fchoon  vruchteloos,  oover  hunne  noodtval- 
ligheeden  en  de  borgerlijke  tweedrachten.  Graef  Herman  fèyde,  nimmer 
gelooft  te  hebben ,  dat  de  Staeten  foo  geweldigh  een  meenighte  hadden 

De  ?rm   konnen  te  velde  brenghen.     De  Steêvooght  van  Zutphen  heeft  figh  ont- 

ep  't  ver-  '  fien  weeder  onder  de  Spaenfche  heerfchappy  te  keeren ,  beducht  voor 
feekjer      fcharpe  befchuldighersen  ftrenghe  reghters.  Binnen  d'ingenoome  fteeden 
Vriefeu ,      wierden  befettinghen  gelaeten.     Die  van  Vrieflandt  baeden  men  wilde 

trekitnet    dogh  ten  laetften  voor  haer  forghen ,  bybrenghende,  dat  hunne  vreede 

fyn  leegher  feor  fe  halftarrigheit  van  eene  ftadt  ontruft  wierdt:  en  dat 'er  weynighe 
naevnej-    ftcefejens ,  flooten  en  fchanfèn  ooverigh  waeren  ,  om  't  geheele  landt 

tufichen  d'Yflèl  en  d'Eems,  van  de  brandtfchattingh  der  vyanden  geredt 
fijnde ,   onder  den  Vereenighden  Staet  te  brenghen.     Soo  geweldighe 

kracht  hadt  de  hoop  door  d'eerfte  beginfèlen  deefèr  voorfpoedt  gekree- 
ghen,  dat  fy,  die  tot  nogh  toe  naeulijx  yets  geringhs  hadden  durven 

onderneemen,'  figh  fchielijk  d'allerfwaerfte  aenflaeghen  beloofden.     Den 
toght  dan  wierdt  met  de  grootfte  veerdigheit  aengenoomen,  en  op  dat, 

nae  't  afvoeren  der  troepen  uyt  die  geweften  ,  de  vyandt  niet  quaeme 
daer  in  te  vallen,  heeft  men  de  regementen ,  geworven  in  Hollandt,  gelaft 

de  Wael  te  beletten.     d'Oorloghsbehoeften  met  den  verderen  omflagh 
fcheep  gedaen  fijnde,  worden  uyt  d'Yflel  door  de  Zuy derfee,  en  den 
Oceaen ,  van  daer  tot  op  d'Eemsftroom  gevoert.     't  Krijgsvolk  dus  ont- 
laft,  is,  belaeden  alleen  met  noodtdruft  en  takkeboflên,  geleydt  oover 
moergronden  in  de  Drente,  voor  uyt  gefönden  die  de  moeraflighe  velden 
met  rijsboflen  verfterken  (ouden :  want  den  anderen  wegh  was  hen ,  door 
den  vyandt,  die  langhte  vooren  Koevorden  hadt  ingenoomen , afgefhee- 

den.     Men   vondt'er   van   gevoelen  ,    dat  men  alvoorens  Koevorden 
behoorde  meefter  te  fijn,  om  den  vyandt  geenen  oopenen  wegh  achter 
rugghe  te  laeten:  dat  Verdugo,  die  dat  kafteel  bewaerde,  doorgeweldt 
van  gefchut ,  of  behoefte  aen  noodtdruft  kon  daer  uyt  gedreeven  worden. 

Maer  deefèn  raedt  is  niet  gevolght,  om  't  moeyelijk  oovervoeren  van  't 
gefchut  te  lande,   en  om  dat  men  voor  Gröninghen  minder  tot  flaen 

Gtcote  on-  genootfackt  was.     Derwaerts  trekkende  is  hen ,  onder  meer  andere  onge- 
gewak^en    makken,  ontmoet  een  moeras,  dat  figh  drie  duyfent  vijf  hondert  fchree- 
op  dcioght.  cjcn  m  fe  lenghte  uytftxekt;  maer  de  turffchors,  die  oover  de  modder 

lagh ,  heeft  'er  d'eerfte  waeghenen  oovergedraeghen ,  de  volghende  fijn  'er 
door  't  van  een  fcheuren  des   gronts  ter  naeuwèrnoodt  uytgetrokken, 
'flaende  de  Ooverften  felfsde  handt  daer  aen,  om  den  fbldaet  den  arbeidt 
des  te  aengenaemer  te  maeken ,  en  is  allbo  in  weynigh  uyren  tijdts  eenen 
doortocht  gevonden,  dien  alle  de  landtfaeten  hoopeloos  geftelt  hadden. 

Dan 't 
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Dan  't  was  geduerende  den  geheelen  toght  onmoogelijk  den  moedtwil    IfPI- 
der  fbldaeten  aen  de  huysluyden ,  door  eenighe  ftrengheit  van  krijgstucht,     ongebon- 

te  verhoeden ,  mits  de  ingewortelde  baldaedigheit.     't  Wegh worpen  en  dtnheit  der 

't  fchendigh  vernielen  van  't  geroofde,  dat  een  geruymen  tijdt  hadt  kon-  foMaeten. 
nen  ftrekken,  hadt  de  faek  by  nae  tot  hongersnoodt ,  en  voorts  tot  muy- 

tery  gebraght ,  aleer  de  fcheepen,  gelaeden  met  lijftoght,  waeren  aen-    >tLe  het 
gekoomen.     Den  vijfden  dagh  daer  aen  is  het  leegher  voor  Gróninghen  mrd[  voor 
neêrgeflaeghen  >  aldaer  hoopte  men  de  getrouwheit  der  gemeente  ten  Gróninghen 
Koningh  vlot,  en  fcheuringh  in  de  ftadt  te  vinden:  hebbende,  dier  be-  neérgeflae- 
langh  het  was  de  heyrkracht  naer  dit  geweft  te  wenden ,  hunne  reeden  te  ghen. 

hoogh  en  booven  waerheit  opgeheeven.     En  men  vondt  'er  binnen  ge- 
dachtigh  der  verbonden  ;  maer  de  teegenparty  viel  hen  te  maghtigh. 

Daerenbooven  was  Verdugo,op  't  gerucht  van  denaentoght  des  leeghers, 
nae  Koevorden  en  Steenwijk  door  belèttingh  verfterkt  te  hebben,  met 
het  ooverigh  krijgsvolk  Maurits  voorgekoomen.     Echter  is  hy  niet  bin- 

nen de  poorten  gelaeten(diteenehadtde  ftadt, figh  onder  gehoorfaemheit 
begeevende,  uytgefondert)  maer  heeft  figh  in  de  voorftadt  binnen  fijne 

eygene  fterkten  gehouden,  te  gelijk  tot  hulp  en  fchrik.     De  Prins  heeft     De  Prins 

figh  niet  booven  fes  daeghen  opgehouden ,  uyt  vrees,  dat,  de  ftadt  ge^  "pkeekende 

dwonghen  fijnde  de  befettingh  binnen  de  veften  in  te  neemen,  alle  hoop  roor^ro' 
voor  't  toekoomende  ook  moght  te  niet  loopen,en  om  dat 'er  kondtfchap  ""^v"/r 
was*  dat  Parma  fijn  heyrkracht  toerufte,  niet  buyten  fchijn  van  hen  op  ̂ omleg- 

den hals  te  füllen  vallen,  eert  't  belegh  voltrokken  was;  waerom  hy  te  gendeprk^ 
raede  wierdt,  d'omleggende  fterkten, die  de  ftroomen  en  toeganghen  der  ten. 
weeghen  flooten,  en  die  door  langh  bedrijf  desoorloghs  in  Vrieflandt, 
meermaels  omverre  geworpen  en  weeder  opgebouwt  waeren ,  in  aller  yl 

t'oovervallen.     Grooten  fchrik  was 'er  in  den  foldaet ,  als  die  meer  op 
rooven  en  plunderen  ,  dan  op  oorlogh ,  was  afgereght.     Alleen  op  't 
planten  van  't  gefchut  hebben  weynighe  't  verder  gewelt  willen  uythar-^ 
den :  en  die  minder  teegen  weer  bieden  konden ,  wierden  verlaeten  eer 
men  tot  belegh  quam.     Degrootfte  fchans,  Delffijl  genoemt,  vermaert 

door  haere  haeven,  alwaer  de  Tyvel  in  d'Eemsftroom  loopt,  was  met 
Gróningher  krijgsvolk  belet.     De  welgeleegenheit  der  plaetfe  hadt  nu 

voorlangh  allen  Vorften ,  die  figh  begeerden  van  Gróninghen  en  d'Om- 
melanden  meefter  te  maeken ,  geraeden  figh  aldaer  te  verfterken  :  ook 

hadt  het  Alva  begonnen  ,   maer  de  tijden  liepen  hem  teeghen.     Thans  ?^l^e,i 
hebben  de  Staeten  deefè  fchans,  nae  't  inneemen,  uyt  den  omflagh  der  Deifftji  tr„ 
fchattinghen ,  gemaekt  oover  d'Ommelanden ,  met  werken  uytgebreydt,  gemomm 
fcheydende  den  fèedijk  van  de  veftinghen ;  en  voorfien  met  gebouwen  0  verperen  't 
dreygende  de  ftadt  Gróninghen,  ten  waere  fy  tot  reeden  quaeme ,  van  met huyfen 

inwoonders  t'ontblooten.     Waer  by,  allerweeghen  beflooten  fijnde,  de  en  werken. 
noodtdruft  hen  tot  wiffelingh  hunner  trouw  noopte.     Maer  nae  dat  de      Verdugc 

Prins  het  krijgsheyr  afgevoert  hadt,  heeft  Verdugo,  door  't  inneemen  °pentde 
van  eene  der  lwakfte  fchanflèn,de  Stadt  eenen  doortoght  uy t  Weftphalen  £JJ^J" 
nae  de  Bourtangh  geoopent.     Dan  Parma  te  fpaede  tot  ontfèt  van  Zut-  uyt-pveaph^ 
phen  en  Deeventer  ter  been  geraekt  fijnde,   terwijl  hy  niet  gelooft,  u»  nae  de 
dat  de  vyandt  aenflaeghen  van  fuik  een  gewight  fóude  darren  ondernee-  Bourtangh. 
men,  en  niet  weynigh  Spanjaerts,  om  quaede  betaelingh  hunner  földyen,    Dewoeji- 
gehoorfaemheit  weygheren,  en  in  twijfel  ftaende*  werwaerts  hy  de  troe-  heit  der 

pen,  korts  daer  aen  om  Maes  en  Rhijn  verfaemelt,  wenden  wilde,  of 't  "'"^«r 
fijne  faeken  voordeeligher  waere  den  vyandt  te  verrukken  >  of  heerlijker  *<™*™** 

hem  felfs  te  vervolghen,  wierdt  door  woeftheit  der  weeghen  afgefchrikt  t9f   ™™~ 
van  Gróninghen,  op  haer  ernftigh  aenhouden,  te  hulpe  te  koomen.  pe1eksmi Want 
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i£pi.     Want  fijn  eyghen  en  't  Vries  krijgsvolk  hadden  de  tuflchengeleegenc 
landen  elk  om  ftrijt  afgeloopcn.  Dus  heeft  de  beede  van  die  van  Nymee- 
ghen  fwaerft  gewooghen.     Aldaer  gekoomen,  belaft  hy  oover  de  ftroom 

te  letten,  en  de  fchans,  die  Maurits 't  jaer  te  vooren  begonnen  hadt,  te 
iiy  folee-  berennen.     Hy  felf  bleef  den  meeften  tijdt  in  de  ftadt.     Baerlemont  nam 

gtort  üjn  qllartier  nae  t'Ooften  van  Knodtfenburgh ,  het  ander  befette  O&aef 
Knodtfcn-    ̂   jviansfeldt,    dien  de  beleegerde  met  een  koeghel  getroffen  en  door- 
a,| '        fchooten  hebben,  jongelingh  van  uytfteekende  dapperheit,  ftout  in  ge- 

il?   fetór"  vaercn  cn  glorifuchtigh.     d' Andere  regementen  en  de  ruytery  befettende dooricbooü.  ̂ chana  van  achteren.     La  Motte  plante  de  beukeryen  bequaemelijk  door 
hulp  van  den  dijk  geleeghen  aen  den  oever.     Dees  fiende,  dat  het  bol- 

werk 't  gewelt  van 't  geichut  weêrftont,  fchoon  een  groot  gedeelte  van 
de  borftweeringh  ter  needergeworpen  was ,  en  dat  de  beleegerde  door 
geen  ten  toon  ftellen  van  de  heirkracht  in  flaghorde,  verfchrikt  wierden, 
vult  de  gracht  met  rijsbofïèn  en  afgehouwe  takken,  niet  fonder  needer- 

laegh  der  aenbrenghers  -,  daer  nae  doet  hy  eenighe  hey meiijk  naederen, 

Dapperheit  om  't  bolwerk  t'ondergraeven.     Maer  de  beleegerde,  fèshondert  fterk, 
van  Gee-     onder 't  gebiedt  van  Geerardt  de  Jonghe,  een  man  van  groote  dapperheit, 
rardtde      figh  van  alle  kanten  teegen  's  vyandts  gewelt  en  konftenaeryen  moedigh 
jonghe  inU  weerende,  hielden  niet  af  van  hem  door  heftigh  gedruys  van  fchieten  af 
verdacdighe  te  Meeren,  en  maekten,  door  fomwijlen  gelukkigh  uyt  te  vallen,  fijne 
Yb    %        bcgonne  werken  vruchteloos.  Maurits, nae  't  verlaeten  van  Gröninghen, 

hadt  nu  het  oogh  op  Steenwijk  gewendt;  dogh  verftaende  't  belegh  van 
Knodtfenburgh,  liet  hy  Graef  Willem  de  belchermingh  van  Vrieflandt 
aenbevoolen.     Hy  felf  in  aller  yl  met  het  leegher  ooverwegh  ilaende, 

Maunts  en  by  Aernhem  in  de  Betuwe  oo vergetrokken  fijnde,  moedight  de  belee- 
koomttot     gerde  door  teekenen ,  en  daer  nae  door  booden ,  die  met  een  vaertuygh, 
om  [et  der     en  ̂ oor  fe  duyfterheit ,  fonder  gelien  te  worden ,  binnen  de  fchans  geraekt 
beleegerde.  ̂ Q      Maer  onder  de  Naflauiche  Hoofden  was  men  fèer  verfoheyden 

van  gevoelen,  en  niet  eens,  of  fy  t'ontfet  geweldigher  handt  föuden  dar- 
ren waeghen,  dan  of  ie,  de  Waelftroom  oovertrekkende,  figh  befohanl- 

fèn  louden,  om  den  vyandt  allen  toevoer  af  te  fhijden,  en  't  oovervoeren 
van  't  gefohut,  dat  op  den  oever  voor  Nymeeghen  was  blijven  ftaen,  te 
beletten,     't  Een  en  't  ander  was  befwaerlijk  en  onveyligh:  want  buyten 
twijfel  was  de  vyandt  maghtigher  in  ruytery,  die  in  geval  van  een  veldt- 

flagh,  ofin'thaelen  van  toevoer,  van  belbnderen  dienft  is.     't  Geluk, 
dat  meermaels  niet  min  dan  voorfïghtigh  beleydt  te  ftaede  gekoomen  is, 
heeft  hen,  die  in  twijfel  ftonden,  gefcheyden.     Want  de  Prins,  met  de 

Graef  van  Solms  en  den  Ridder  Veer,  tot  dicht  aen  's  vyandts  leegher 
genaedert  lijnde,  leght  de  vuerighfte  fijner  regementen,  en  fijn  ruytery 
tufichen  boilchen,  dicht  op  de  wegh,  in  hinderlaeghen.     Een  gedeelte 
der  peerden,  gelaft  dieper  in  te  trekken,  heeft  den  vyandt  uytgelokt. 
Deelè,  figh  als  toen  van  ièlfs  op  de  vlucht  begeevende,  als  of  fè  voor  de 
mcenighte  weeken,  naerdien  fè  met  tien  vaenen  ruyters,  en  onder  deefè 

Hjverflaet  felfs  de  witte  vaen  van  Parma ,  meeft  Italiaenen  ,  waeren  uytgevallen, 

uen  vaenen  hebben  hunne  vervolghers  tot  oover  't  ftroomtjen  en  de  enghten  van  de 
van  varmas  oovergeflacghe  brugh  getrokken.     Hier  keeren  figh  de  peerden  fchielijk 
ruytery.       onij  de  hinderlaeghe  fpringht  uyt,  fy  befluy ten  den  vyandt,  en  die  figh 

Door  welke  mannelijkft  quijt,  blijft  in  fijnen  tredt,  d'ooverighc  fheuvelden  verftroyt 
neederlac-   en  in  NVanorde.  Weynighe,  die,  terwijl  de  verwinnaers  's  vyandts  vaenen 
ghe Parma   verooveren,  veele  ruyters  met  hunne  peerden  gevanghen  necmen,  fijn 't 
e  e  cege    ̂   ̂ ^  leegher  ontvlooden.     Parma  oover  deelè  neederlaeghe  en  't  verlies 

breekt.       van  ̂ °°  vce^  grooten  bedroeft  fijnde,  behalven  dat  hy  't  al  van  te  vooren 
naeulijx 
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naeulijx  veyligh  achte,  figh  langh  op  's  vyandts  oever  op  te  houden,  heeft    i  5"<?i • 
de  beleegeringh ,  nu  genoeghfaem  vruchteloos ,  opgebrooken,  voorwen- 

dende dat  hy  wierde  in  Vrankrijk  geroepen,  en  men,  om  fchanflèn  in 
de  Betuwe  te  vermeefteren,  de  gewichtighfte  faeken  des  rijx  niet  moefte 
verwaer  looien.     Sijn  leegergereetichap  en  reystuygh  heeft  hy  behendigh 
voor  uyt  gefbnden,  en  fijn  leegher  oover  de  ftroom  doen  trekken,  onder 
befcherminghe  van  eenighe  werken  ,   die  hy  bevooren  aldaer  gemaekt 

hadtj  om  't  krijgsvolk  van  Maurits  af  te  wijfen,  op  dat  ie  niet  gelijkelijk 
op  fijnen  hindertocht  aenvielen:  voorts  gelaft  hy  den  fijnen,  nae  dat 

yder  t'elkens  oovergefteeken  was,  op  den  oever  aen  dander  fijde,  tot 
befchermingh  der  fcheepen ,   die  te  koomen  ftonden ,  ftal   te  houden. 
Maer  vertrekkende  wierdt  hy  niet  fbnder  weder weerdigheit  dier  fteede  wm^elt 
bejeegent ,  weynighe  waeren  op  vleyery  afgerecht ,  veele  toonden  hun  ̂   N„ww_ 

misnoeghen  door  een  dreygendt  ftilfwijgenj  d'onbefiryfte  onder  'tgraeuw  gbers  teegen konden  figh  fèlfs  niet  van  fchimpighe  woorden  fpeenen,  waer  door  fy  bem. 

dien  ouden  Veldtheer  van  het  vluchten  op  't  gefight  van  een  vyandt, 
nogh  maer  een  jongelingh  fijnde,  als  te  rugh  trokken.     Swaerlijk  heeft 

'tgemoet,  verlekkert  op  glory,dien  hoon  verduwen  konnen-,  waer  door  Y    t*,tn' 
hy  weeder  in  fijne  voorighe  fiekte  inftortende,  met  fijnen  loon  Ranutius,  '  ort™de 
die,  maer  eerft  uyt  Italien  koomende,  's  vaeders  droef  heit  door  fijn  by-  >/L^  ' 
weefèn  verfwaerde,  de  reys  nae  de  waeteren  van  't  Spae  hervat  heeft, 
omfwindelt  tufichen  fijne  ieegenwoordighe  gedachten,  en  't  geheugen 
van  fijn  weelighe  voorfpoedt  hier  te  vooren.   V  an  daer  heeft  hy  nae  Dieft   uy  bcvree- 
gelbnden,  tot  de  Spanjaerts,  die  aldaer  toen  buyten  gehooriaemheitleef-  dightde 
den:  om  welke  te  bevreedighen ,  hy  ten  quaeden  voorbeelde  heeft  inge-  muytende 
willight,  dat  denkornel  Emanuel  Vega,  ftrengher  dan  die  verwilderde  spanjaerts 
lbldaeten  draeghen  konden ,  met  eenen  anderen  ibude  verwiflèlt  worden.  teDtefl> Un 
Men  kon  niet  twijfelen,  of  veele  binnen  Nymeeghen  begonden  nae  de  \Mtiieeife 
vryheit  om  te  fien,  nae  dat  fbo  veel  onheylen,  die  tot  nogh  toe  naeulijx,       ,  ,.   « 

op  belofte  en  verwachtingh  van  beeternis ,  verdraeghen  wierden ,  't  ge-  Nymeet^en moedt  door  wanhoop  geterght  hadden.     Want  hebbende  voor  fes  jaeren ,  rlen  me 
niet  op  een  algemeene  toeftemmingh ,  maer  door  partyfchap  van  weyni-  hunne  vry- 
ghe,  figh  aen  de  fijde  van  Parma,  als  toen  in  de  meefte  weelde  fijner  beitom. 
voorfpoedt,  begeeven,  wilden  die  geene,  wien  de  flaeverny  teegen  de 
borft  was,  of  die  den  Spanjaert  fbnder  fiicht  gehoorlaemden,  aengefien 
den  Staet  der  Vereenighde  Landtlchappen  door  tijdt  en  beleidt  en  forghe 
geveftight  was  ,  figh  liever  voeghen ,  alwaer  veyligheit  te  vinden ,  en 

voordeel  te  hoopen  ftontj  ook  was 'er  tufichen  hen  en  dien  van  Hollandt 
reets  een  begin  van  onderlinghen  handel  gemaekt,  fijnde  hunne  fcheepen, 
welke  den  Rhijn ,  toen  juyft  te  laegh  afgeloopen ,  niet  bevaeren  konden , 
toegelaeten  de  Wael  af  te  koomen.     Maer  daei'  binnen  waeren  drie  ven- 

delen in  befettingh  •,  eenuytheemfch,  twee  hier  te  lande  geworven  ("want meer  in  te  neemen  hadden  fè  afgeflaeghen)  en  naer  dat  yder  de  party  der 
grooten  allermeeft  beleedight  hadt,  wierden  fy  die  yets  fbuden  durven 

onderneemen ,  door  hem  ,  met  dreyghen  van  d'ontfangene  maght ,  in 
toom  gehouden,     't  Eenighe  dan  was  de  ftadt  te  beleegeren,  ten  waere 
's  vyandts  troepen  als  nogh  om  de  Maes  een  waekendt  oogh  hielden ;  dit 
alleen  verhinderde  't  belegh,  behalven  dat  het  om  't  groote  opperwaeter 
onmoogelijkwas  een  brugh  oover  de  Wael  te  legghen.  Des  echter  wierdt 
den  foldaeten,  verfbnden  nae  hunne  Winterquartieren ,  om  den  vyandt    0„^ertur 
dies  te  forgeloofer  te  maeken,  geen  langhe  ruft  gelaeten.    Maer  Maurits,  j-cf,en  mm% 
vervolghende  fijne  ooverwinninghen,  heeft  in  aller  yl  een  gedeelte  fijner  Maurits 
troepen  uyt  de  befettinghen  gelight,en  de  Schelde  op  in 't  landt  van  Waes  Huift  in. 

Y  gefbn- 
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ifpi.     gefbnden,  waer  heen  ook  de  ruytery,  door  de  velden  van  Brabandt, 
figh  vervoeght  heeft.     Hebbende   de  fchanflèn  rondtom  vermeeftert, 
wierdt  Huift,  een  ftadt  in  dat  geweft,  ten  vijfden  daeghe  gedwonghen 
figh  oover  te  geeven.     De  foldaeten  aldaer  in  befèttingh  leggende  (want 

de  Steêvooght  fèlf  was  by  geval,  om  fijne  huyfelijke  faeken,  voor  't  be- 
legh  uyt  de  ftadt  gegaen)  ftonden  niet  weynigh  verftelt,  door  fbo  onver- 
fienen  aenflagh ,  te  meer  door  dien  de  Prins  den  dijk  hadt  laeten  door- 

fteeken,  om  den  ftroom  door  't  omleggende  landt  te  jaeghen,en  't  ontfèt 

En  dw'mght  der  vyanden  te  beletten,     't  Landt  van  Waes  wierdt  den  fbldaet  ten  roof 
het  Undt     gcgeeven,  tot  dat  d'inwoonders  beloovende  den  Vereenighden  Staeten 
vatUUes     brandtfchattingh ,  ten  dien  eynde  gijfèlaers  gefonden  hadden.     Dan  de 
(t^timb    nae%eleegene  Nederlanders,  fiende  dat  het  vruchtbaerfte  hunner  lande- 
Ac  ryen,  en  waer  uyt  fy  hun  onderhout  hadden,  van  den  vyandt  wierdt 

befèeten,  hebben,  nae  't  vertrek  van  Maurits  leegher,  die  door  Parma 

Uondragon  op  's  vyandts  boodem  vreefde  verraft  te  worden ,  Mondragon ,  flotvooght 
herneem  ie  van  't  kafteel  van  Antwerpen,  aengemaent  om  figh  te  waepenen.     Dees 
febarffen     dan  met  het  krijgsvolk,  dat  hem  naeft  was,  en  met  dat,  't  welk  hy  al- 
omtrent      om  van  de  Maesftreek  op  ontbooden  hadt, oover  de  Schelde  gefèt  fijnde, 

Huljt.        en  n-et  darrende  yets  teegen  de  ftadt  beftaen  (want  daer  binnen  lagh  de Graef  van  Solms,  die  de  werken  opmaekte)  heeft  de  fchanflèn  daer  om- 

trent weeder  vermeeftert,  of,  om  's  vyandts  ftrooperyen  te  benaeuwen, 
nieuwe  gebouwt.     Seedert  hebben  de  landtluyden  de  beloofde  brandt- 

fchattingh  geweyghert,  oordeelende,  niet  fbnder  reeden, 's  vyandts  goe- 
dertierenheit  te  groot,  om  teegen  onfchuldighe  gijfèlaers  te  woeden.    Al- 

les booven  wens  gaende,  is  de  Prins,  die  fijn  krijgsvolk  weeder  uyt  de 
Winterquartieren  gelicht  hadt,  nae  Gelderlandt,  ontbloot  van  vyandt, 
getrokken.    In  dit  haeften  is  hy  genoodtfaekt  geweeft  eenighc  fcheepen, 
die  aen  de  grondt  waeren  vaft  geraekt,  in  brandt  te  fteeken.    Korts  daer 
op  met  de  troepen  van  Graef  Willem  (deefè  waeren  twaelf  vendelen)  ver- 
fterkt  fijnde,  trekt  hy  de  Wael  op,  en  hecht  de  Betuwe,  met  de  landen 

Beleeve-  aen  d'ooverlïjde  geleeghen,  door  een  brugh  aen  den  anderen,  't  Leegher 
ringh  van    wierdt  van  weederfijden  befchanft  teegen  geweldt  van  buyten.     Men 

Njmeegben.  vondt  geraeden  't  hoogh   eynde  van  de  ftadt,  fijnde  aldaer  de  mueren meeft    van    aerde    wallen    ontbloot ,    aen  te  taften :    en  naedien  het 

te  verre  en  niet  fèer    gemakkelijk    fcheen  't  gefchut  te  fleepen ,   heeft 
men  het  by  donkere  nacht  te  fcheep  voor  by  de  ftadt  gevoert.     Soo 
dat  die  van  Nymeeghen,  vermits  de  duyfterheit  en  het  vinnigh  aen- 
drijvcn  der  fcheepen  ,   vruchteloos  gefchooten  hebben.     Andere  ftuk- 

ken,  geplant  op  den  oever  aen  d'ooverfijde  der  ftroom,   befchooten  den 
fèlven  hoek.     Dapperheit  en  trouwe  om  de  ftadt  te  verdaedighen  hadden 

die  van  binnen  in  't  eerft  ten  oovere  j   en  al  voor  de  beleegeringh  aen 
Verdugo   afgeveerdight ,   om  hem  te  bidden  ,   hen    in  dit  dringendt 

gevaer  niet  te  willen  begeeven.    Want  in  die  tijdt  was  hem  't  befchermen 
van  Gelderlandt  te  beurt  gevallen ,  dogh  fbnder  krijgsvolk :  des  hy  niet 

buyten  reeden  klaeghde,  dat,  't  gheen  andere  ten  beften  gegeeven  had- 
den ,   hem  wierdt  aenbevoolen.     Daer  nae ,  vreefènde  dat  de  werken 

moghtcn  befwijken,  floegh  een  yder,  fbnder  onderfcheit  van  kunne  of 
jaeren,  handt  aen  werk ,  om  figh  innewaerder  te  befchanflèn.    De  burght 

óf 't  Valkhof,  dat  in  dien  oort  der  ftadt  gebouwt  ftaet,  is  niet  fbo  fèer 
on  ver  win  nelijk  nae  de  krijgsbouw  deefèr  eeuwe,  als  vermaert  door  de 
gedenkteekenen  der  oude  krijgskunft.  De  fteedelinghen  trekken  de  glory 
van  dit  werk  tot  op  Julius  Cxfar,  ten  tijde  als  hy  in  Vrankrijk  oorlooghde. 
Sy  verhaelen  dat  de  ftadt  gebouwt  is  door  de  Katten,  die  eertijts,  vluch- tigh 
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tigh  uyt  hun  vaederlandt,  'c  eylandt  van  den  Rhijn,  en  de  naeftgelee-    Ifpi. 
gene  landen  aen  de  Nederlandtfche  kuft ,  ontbloot  van  inwoonders ,  be-    Befchrij- 

fèeten  hebben.     My  is ,  in 't  naefpooren  der  aeloudtheeden ,  gebleeken,  vingbdcr 
dat  nogh  ten  tijde  van  Cadar,   nogh  by  't  leeven  van  Trajaen,  onder  Mu 
wien  Tacitus  gefchreeven  heeft ,   hier  eenighe  ftadt  geweeft  is.     In  de 
befchrijvinghen  der  Roomfche  weeghen ,  die  tot  op  de  tijden  der  twee 
Antonïjnen  gebraght  worden ,  begint  dit  Nymeeghen  op  de  Wael  figh 
eerft  te  vertoonen  -,  waer  aen  de  Franfche  jaerboeken  ons  berighten  dat 
Karel  de  Groote  een  paleys  gebouw  t  heeft-,  en  nogh  meer,  dat  dit  door 't 
blaeken  der  Normannen  in  d'aflchen  geleght  is.     Nae  dat  de  achtbaerheit 
der  Duy  tfchen  ten  top  van  moogenheit  gefteeghen  was ,   wierdt  fy  een 
vrye  rijxftadt,  en  is  den  Keyferen  meermaelen  een  fèer  aengenaeme  ver- 
blijfplaets  geweeft.  Dan  ten  tijde  als  het  Duytfche  Rijk,  door  de  konfte- 
naeryen  der  Paufen,  gefplift  wierdt, en  een  gedeelte  desfèlfs  aen  Willem, 
Graeve  van  Hollandt ,  is  toegevallen ,  en  de  behoefte  aen  geldt  tot  fmee- 
den  van  nieuwe  vonden  aendreef,  is  deefè  ftadt  aen  Otto,  toen  Graef 

van  Gelderlandt,  te  pande  gegeeven-,  en  uyt  dat  reght  aen  Gelderlandt 

gehecht  fijnde,  heeft  fy  't  gebiedt  oover  d'aengrenfende  landen  en  ftee- 
den :  fy  is  rijk  in  vreede,  en  niet  onvruchtbaer  in  vernuften.     Als  door 

gewelt  van  gefèhut ,  door  't  worpen  van  granaten  en  andere  vuerwer- 
ken,en  ondergraevinghen  de  ftadt  allerweeghen  in  gelijk  gevaer  gebraght 
was,  fijn  die  van  binnen,  opgeëyfcht  om  tot  voorwaerden  te  koomen , 
in  fcheuringh  geraekt,  en  verdeelt,  naer  dat  yder  figh  door  drift  tot 

d'een  of  d'ander  liet  verrukken.     De  meeftvermoogende  ftoften  op  't 
gewelt  en  de  maght  des  Koninghs,  en  dat  wel  haeft  de  leeghers  t'hunner 
ontfèt  uyt  Vrieflandt  en  Vlaendre  fbuden  gefien  worden ,  en  dat  'er  niets 
te  bedenken  was,  waerom  fy,  die  alreets  van  d'eene  Jijde  waeren  oover- 
geloopen ,   nu  weederom  oovervallende,  de  wraek  der  beyde  partyen 

fouden  terghen.     Maer 't  gemeen ,    dat  fchielijk  faemenrotte,    ftoofmet 
opgefwolle  verbolghenheit  't  raedthuys  op  :   aldaer  hoorde  men  eerft  een 
langh  morren,  en  daer  nae  eyndelijk  de  item  van  eenen,  die,  met  groot 
cieraet  van  wel  fèggen ,   den  jammerlijken  ftaet  waer  toe  fy  vervallen 

waeren,  't  fluyten  der  ftroome,  't  verwoeften  der  landen,  't  vernielen 
hunner  huyfèn  en  goederen  ,  den  hongher  voor  de  deur  beklaegende, 

figh  vorder  in  gelijke  reeden  uytte  :    En  't  en    is  van  heeden  niet, 
fèyde  hy,  dat  wy  beleeghert  Jijnde ,   't  elendigh  verhopen  onfes  gelux 
befueren.     Een  jaer  en  meer  is  't  reets  ,  dat  wy   ter  naeuwer  noodt , 
verhoolen  in  fchandelijke  fchuylhoeken ,    ons  behoeftigh  leeven  hebben 
naegefleept.     En  moet  ik  het  fegghen  ,  een  geduerighe  reex  van  jamme- 

ren aen  een  gejchaekelt  is  ons  tot  hier  toe  op  den  hals  gevallen,  nae  dat 

wy  't  verbondt  trouwloojlijk  hebben  gefchonden.     tJMaer  eevenwel  hoe 
treffehjken  dank  weet  men  't  ons  ,  die  geen  ontfet  weerdigh  geoordeelt 
worden ,  die  verfmaet  en  als  ten  walghe  fijn  dien  heer  en ,  die  altoos  aen- 
Jlaeghen  van  groot  er  gewight  in  't  hooft  hebben.     Of  waer  e  het  mijfchien 
geraeden,  thans,  daer  wy  tot  het  uyt  erft  e  vervallen  fijn,  naer  ontfet, 

dat  ons,  als 't  kon  te  ftaede  koomen,  geweygert  wierdt,  te  wachten -,  of 
dat  het  naeft  ts ,  onfe  krachten ,  en  drie  rotten  krijgsknechten ,  fuüen  die 
wallen ,  die  bejchanjfmghen ,  en  een  leegher ,  dat  f 00  wel  be  bolwerkt  is ,  om- 
verre  worpen.     Wy  fuüen  als  Zutphen  en  Deeventer  verheten  worden. 

En  voorwaer  houden  wy  't  naer  Huift  volfchrik  nogh  langher  fleepende, 
maer  eyndelijk  op  wat  hoop,   op  welke  belooningh  onfer  halftarrigheit? 
Elendighe,  tenfy  wy  ooverwonnen  worden.     Laet  ons  ten  laetften  dat 
ondankbaer  rijk  ontvlieden ,  terwijl  hy ,  die  niet  alleen  een  maghtigh 

Y  ij  vyandt} 
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ïfOï.     vyandt,  tnaer  ook  een  barmhertigh  ooverwinnaer  ü,  ons  nood ight.     JVy 
hebben  een  volk  gevonden  ,  dat  ,  fonder  eenighe  hoop  van  heerjchappy  i 
oorloght,  alleen  op  dat  andere  in  geen  Jlaeverny  gejleept  worden.     Sy  heb- 

ben hunne  Jlroomen  altoos  oopen  ,  hunnen  handel  neemt  fijn  gangh ,  de 

fcheepen gaen  en  koomen->als  waer'tinvolle  vreede, hunne  landen  bloeyen: 
die  worden  door  geen  gierigheit  der  Landtvooghden ,  door  geen  baldaedig- 

heit   van  't  krijgsvolk ,    uytgemerghelt.      En    voorwaer  geen   minder 
fchattïnghen  moet  men  opbrenghen  ,  om  jlaeverny  te  voeden ,  dan  om 
reghten  en  wetten  te  befchermen.     Vryheit  onder  vrye  genietende ,   en 

d'eerfle  ficm  in  een  Republjk,  fullen  wy  gelijkelijk  winnen ,  en  gelijker- 
handt  heerfchen.  Thans  mompelde  de  meefte  meenighte  by  naer  de  felve 

reedenen ,  en  die  in  't  begin  daer  teegen  druyften ,  lieten  figh ,  't  fy  oover- 
tuyght  van  waerheit,  't  fy  uyt  vrees ,  gefegghen.     Ook  darde  de  befèt- 
tingh,  te  fwak  van  vermooghen,  en  te  vreeden  dat  fy 't  leeven  daer  af 
bedonghen  hadt,  figh  daer  teegen  niet  verfetten.     Maer  de  ftadt  verföe- 
kende  vrye  oeffeningh  des  Roomfchen  Godtsdienfts,  wierdt  haer  die 

De  ftadt  ge-  afgefiaeghen.     Maunts  heeft  binnen  de  ftadt  befettingh  geleght  en  magi- 
wonnen       ftraeten  verkooren,  en  dat  reght  heeft  hy  geduerende  den  oorlogh  aen 

fijnde,  kirfl  figfo  behouden ,  affchafFende  't  gefagh  der  gilden ,  naerdemael  die  meer- 
Maurh'de    mae]s  ft0f  tot  muytery,  oneenigheit,  en  wanorde  gegeeven  hadden,  en 
magij  raet.  ̂   naebuerighe  fleeden  by  Erfraeden  beftiert  worden ,   ten  fy ,  dat  by voorval  van  gewichtighe  faeken  met  de  ouderlinghen  der  gemeente  wordt 

geraedtpleeght.   Hebbende  dus  't  meerendeel  van  Gelderlandt  veroovert, 
braght  hy  de  glory  fijner  voorouderen  in  haeren  ouden  luyfter :  naerdien 

de  Prinfen  uyt  den  bloede  van  Naflau  't  bewint  in  den  Staet  aldaer  van 
outs  gevoert  hadden,     't  Belegh  van  Steenwijk  vondt  men  geraeden  uyt 
te  fteïlen ,  om  dat  de  Winter ,  die  door  koude  en  vorft  den  toevoer  fchae- 

m-derkee-  ̂ eul^  ls '   °P  handen  was-,  of,  quam'er  meenighvuldighen  reeghen  te 
rende  in      vallen,  't  diepe  flijk  de   weeghen  onbruykbaer  maekte.     Maurits  dus 
Hollaiidt,    fèeghaftigh  weeder  in  Hollandt  gekeert  fijnde,  met  uytfleekenden  luy- 
wdthy     fter  fijner  achtbaerheit,  en  felfs  ook  onder  uytheemfche  volken,  wordt 

metiytnee-  met  föo  heerlijk  een  gejuygh  der  gemeente  bewellekoomt ,  dat  niemandt 
mendtge-    XOOY  jiem  immer  diergelijke  bejeegende.     Den  Vorften  in  voortijden 
)u)i> '         wenfèhten  fe  geluk  in  ooverwinninghen,  als  des  gelaft  fijnde,  niet  als  met 
beweüe-      nunne  eygene.     Onder  Oranje  hadden  fè  by  naer  niet  anders  als  verdriet 
koomt.        en  teegenfpoedt  gefien :  en  fëlfs  geduerende  de  Landtvooghdy  des  Grae- 

ven  van  Lyceftcr ,   door  beroerten ,  tweefpalt  en  een  algemeene  elende 
gefoolt  geweeft.  Nu eerft  verheughden fè  figh,  dat  de  landtpaelen  door  de 

waepenen  voortgefèt,  den  Staet  door  't  befit  der  ftroomen  en  fterke  flee- 
den verfèekert  was-,  en  den  Veldtheer  niet  anders,  dan  den  arbeidt  en 

de  glory  begeerde,  ketende  het  vaederlandt  de  vruchten  fijner  ooverwin- 
ninghen genieten.  Sijne  jonghe  jaeren  fèlfs,  als  tot  föo  groote  dinghen, 

en  door  befondere  forgh  der  Goddelijke  voor  fienigheit,gekooren,  hadden 
te  gelijk  de  hoop  en  de  verwonderingh  ontfteeken.  Toen,  houdende  de 

ooghen  op  iijn  gefight  geveft,  met  een  dankbaer  gelaet  aen 't  fchaeteren 
van  fijnen  lof  en 't  roemen,  dat  die  jaeren ,  dat  doorluchte  bloedt  figh  t'hun- 
ner  behoudenis ,   voor  föo  veel  gevaeren  bloot  geftelt  hadt.     Buyten 
twijfel  was  fijne  fnelle  voortvaerenheit  van  groot  gewicht  geweeft.     Hier 

by  hadt  hy  de  kunft  van  plaetfèn  aen  te  taften  en  te  veften ,  en ,  föo  veel  't 
de  eeuwe  kon  toclaeten,  een  uytneemende  krijgstucht  in  fijn  leegher. 

Niet  de  fëlve  forghe  was 'er  by  den  vyandt:  want  te  groot  een  vertrou- 
wen baert  vaek  een  forgheloofè  vaddigheit,  en  fbmwijlen  ook  reukeloo£ 

heit.  By  min  vermooghende  raedtpleeghdt  men  met  meerder  achterdocht, daer 
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daer  vindt  men  doodbende  ftandtvaftigheit,  en  't  gheen  aen  krachten  te    1  f 92 > 
kortfchiet,  wordt  door  ny  verheit  te  baet  gekoomen.     Grootelijx  heeft 
ook  de  faem,  waer  door  de  eerfte  uytkoomften  ongeloofelijk  aengefokt 

worden ,  en  de  gunft  der  vryheit  gedient.     Maer  't  was  den  Staet  een 
geweldighe  fteun  ibo  veel  ftroomen  met  fcheepen  belet  te  hebben,  welke 
in  fijn  geweldt  te  houden,  in  alle  voorvallen  dapperen  dienft  doet.     De 
Winter  is,  naer  gewoonte,  in  de  befettinghen  doorgebraght :  van  waer 
de  rotgeiellen  met  vericheyde  bejeegeninghen  uy tgegaen  fijnde ,  ofbuyt 

gemaekt  hebben,  of  van  de  vyandt  betrapt  fijn.   Ook  fpeclden  de  gedach-  Aen^aegben 

ten,  om  d'een  of  d'ander  ftadt  door  krijgslift  te  verraflènj  van  deelè  fijde  v*ni?"~ 
op  Geertruydenbergh ,  Maeftricht  en  Sluys ;   van  gene ,  op  Breedaa.  v„rf^^ 

Dan  de  aenflaeghen  uytbarftende,  fijn  de  troepen  vruchteloos  weederge-  nj^en    ' 
keert.     Men  fuyverde  de  fee,  door 't  opbrenghen  der  roo vers.     En  Par-  vruchteloos, 
ma,  op  fijn  vertrek  nae  Vrankrijk  ftaende,  heeft  het  gefantfchap,  dat 
de  Keyfer  hadt  afgefonden,  om  tot  peys  te  arbeyden,  blymoedigh  ont- 

fanghen.     Dit  wierdt  by  de  Vereenighde  volken,  gelijk  altoos  voor  dee-    's Kejfers 
fen,  en  om  dat  fe  brieven  van  den  Spaenfchen  Koningh,  op  dat  ftak  gefamfihap 

gefchreeven,  onderfchept  hadden,  verdacht  gehouden.     Dus  hebben  (è,  "denstae- 

geleert  door  voorighe  ervaerenheit,  en  't  vers  exempel  der  Arragoniers,  tenverdacbt 
dien  't  onvoorfightigh  ftaen  nae  hunne  oude  vryheit,  bedrooghen  en  ten  °™devo°- 
val  gebraght  heeft,  op  alle  voorflaeghen  den  dooven  gelpeelt.     Het  volk  ̂ ersaumi 

van  Arragon  in  Spanjen,  d'eerfte,  die  in  voortijden  figh  in  't  befit  hun-  pei  der  Ar- 
ner  voorouderen,  waer  in  de  Barbaere  natiën,  00 ver  de  Straet  geraekt  ragoniers. 
fijnde,  gevallen  waeren,  door  de  waepenen  herftelden,  hebben  hunne     Desfelfs 
Republijk  beftelt  naer  de  lellen  der  wijlen.     In  den  beginne  wierden  de  verhael. 
Koninghen  (dien  naem ,  die  eere  gaeven  fy  eene  gemaetighde  moogen- 
heit)  by  Hemmen  gekoorenj  niet  langh  daer  nae  heeft  men,  volgende 

't  gebruyk  van  andere  volken ,   den  erfgenaemen  in  't  bewint  des  rijx 
gelaeten.     Maer  den  naefaeten  verplichte  men  de  wetten  te  befweerenj 
door  welke  hunne  voorvaeders,   hebbende  voorfien  de  onheylen  eener 

Koninghlijke  regeeringhe,  de  klem  der  felver  't  gemeen  in  handen  Heten, 
'tgeiagh  aen  een  algemeenen  Raedt,en  aen  de  hooghfte  majeftraet  'treght 
oover  de  Koninghen  fèlve:  eertijts  wel  verfèekerde  vaftigheeden ,  ibo 
langh  de  Prinfen  billijkheit  en  reght  in  eeren  hielden, of  ontbloot  waeren 
van  krachten ,  om  hunne  mifganghen  te  kunnen  handthaeven.     Nae  dat 
alle  de  rijken  aen  een  verknocht,  en  geheel  Spanjen  aen  Philips  vervallen 
was,  heeft  men  hun  gedult  door  Inquifitiemeeilers  op  den  Godtsdienft 
ter  proeve  geftelt,  en  verlbght  door  nieuwe  iborten  van  reghtspleegin- 
ghen,  die  veel  eer  nae  't  ooghwenken  enden  fmaek  des  Oppervorfts,  dan 
naer  reedenmaetigheit  en  d'oude  gewoonten  gelchikt  wierden.  Groot  was 
de  deernis  deefes  volx  oover  Antonio  Perez,  dien  Philips  voor  deefèn 
als  een  werktuygh  tot  de  doodt  van  Eicovedo  gebruykt,  en  hem  naeder- 
hant  uyt  fijne  achtbaerheit  gefchopt  hebbende,  enkel  de  fchult  des  mis- 
drijfs  van  hun  beyden  op  den  hals  fchoof,en  hem, uyt  Kaftilien  gevlucht 
inditgeweft,  met  Koninghlijk  gewelt  vervolghdej  dit  iproot  uyt  bitte- 

ren haet  teegen  hem  gevat,  om  dat  hy,  in  plaets  van  voor  vertrouwlingh 
fijner  minneryen  te  dienen,  den  meedevryer  gemaekt  hadt.     Die  van 
Arragon, fiende  datdewerktuyghen  eener  lbo  hooghloopende  verbolgen- 
heit,  ftoutelijk  teegen  hunne  wetten  opftonden,  en  met  reght  door  te 

willen  te  vergeefs  was,  hebben  figh  gewaepent  ter  weere  geftelt:  en  d'eer- 
fte beweeghnüTen  door  gewelt  geterght  fijnde,  wierden  korts  daer  aen 

met  figh  niet  merkelijk  te  verfetten,  of  door  ontveinfingh  gaende  gehou- 
den.    Als  de  beroerte  aen  't  befaedighen  geraekt  was,  is  de  ftadt,  onder 

Y  iij  ver- 
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i?5>2-  verweloos  voorgeeven  van  den  Franfchen  oorlogh,  ooverreedt ,  van 
'sKoninghs  heyrkracht  door  hunne  paelen,  en  Saragofle,  hooftftadt  van 
dat  rijk,  en  voorts  oover  de  Pyreneifche  geberghten,  te  laeten  geleyden. 
Toen  hebbende  de  Grooten  's  rijx ,  en  cue  figh  met  woorden  of  werken 
voorvechters  ter  vryheit  getoont  hadden,  om  hals  gebraght,  wierdt  de 
wraek  verfaedight,  en  de  heerfchappy  voor  het  toekoomende  verfèekert. 

Dit  verhael,  alhoewel 't  van  mijn  ooghmerk  afdwaelt ,  heb  ik  hier  ter 
plaetfe ,  en  ten  tijde  als  de  dinghen  fijn  voorgevallen ,  niet  veriiiymt  in 
te  laflèn ,  op  dat  cle  naekoomelinghen  die  met  de  Nederlandtfche  faeken 
moghten  vergelijken:  tegelijk,  op  dat  men  weete  hoe  verre  de  fpijt  en 
'tleet  der  Vorften  gaet,  en  de  volken  leeren,  meermaels  niet  foo  feer  op 
hun  goedt  reght,  als  krachten,  te  fien.  Ondertuflchen  hadt  de  Koningh 
van  Vrankrijk,  verfterkt  met  Hooghduytlch  krijgsvolk,  en  Engelfche 
hulptroepen ,  Rouaen  beleeghert ,  verfoekende  Elifabeth ,  dat  hy  den  vyandt 

Tarma  buyten  de  Seynftroom,  en  haeren  Ocean  foude  fluyten.  Waerom  de 

trekt  wee-  partylinghen  des  eedtgefpanfchaps  Parmas  draelen,en  traeghe  toeruftingh 

vanhk  tenoorJ°gh>  des  te  befwaerlijker  verduwen  konden }  dan,  't  fy'er  onder 
Majennete  dit  marren  dieper  geheym  verhoolen  lagh,  op  dat  de  gevaeren  fouden 
huhe.  aen wanen,  hy  quam  ten  langhe  leften  diep  in  't  jaer,  nae  dat  hy  alvoo- 

rens  de  ftadt  la  Fere  te  pande  genoomen  hadt,  de  grenfèn  van  Norman- 
dyen  naederen.  Sijn  leegher  was  geftoffeert  met  de  nieuwe  wervinghen 
van  alle  kanten,  en  de  regementen,  die,  onlanghs  te  vooren  gemuyt  heb- 

bende, nu  weederom  onder  hunne  vendelen  gekeert  waeren,  verfaedight 
van  roof  en  betaelt  van  hunne  ach  terftallen,  die  Parma  ter  naeuwer  noodt, 

door  verfwaeringh  der  tollen,  en 't  verkoopen  van  vryheit  om  met  den 
vyandt  te  mooghen  handelen,  heeft  konnen  uytvinden}  klaegende  de 
Nederlanders  hierentuflchen ,  dat  hunne  grenfen  ontbloot  gelaeten ,  hun 
geldt,  hunne  jonghe  manfchap  ten  gebruyke  van  vreemden  befteet  en 
vervoert  wierden.  Gregorius ,  dat  pas  Roomfchen  Paus  ,  heeft  den 
Hartoghe  van  Majenne  ook  onderftant  gefbnden ,  teegen  de  gewoonte  fijner 
voorlaeten ,  die  den  vyandt  door  verbanninghe  en  andere  dreygementen  der 
oude  eeuwe  verfchrikten,  blijvende  door  dit  middel  koft-  en  ichaede-loos, 
en  fömwijlen  niet  fönder  voordeel  daer  uyt  te  bedinghen  :  of  indien  oyt 
eenighe  figh  inderdaedt  ter  hulpe  rufteden,  dien  heeft  een  korten  ouder- 

dom 't  werk  afgefheeden.  En  dat  Sixtus  door  afgunft  afgefchrikt  wierdt, 
en  liever,  eer  hy  de  Spaenfche  moogenheit  verfterken  fbude,  naer  de 
Franfche  vriendtlchap  omgefien  heeft,  is  lbo  taflelijk,  dat  lbmmighe 

vermoedt  hebben  d'oorfaek  van  fijn  doodt  hier  uyt  gefprooten  te  fijn. 
DeVeree-  Teegen  dit  faemenrotten  ten  oorlogh  hebben  de  Staeten  hunne  vloot  ver- 
mghde  groot,  en  't  puyk  hunner  regementen,  tien  vendelen  Schotten, en  eeven 

teeiendeel  vee^  Nederlandtfche  den  Koningh  tot  onderftant  gefönden ,  onder  't 
(enden  huif  Geleidt  van  Philips  van  Nafiau.  Maer  Henrik ,  fienae  dat  Parma  (want 

aen  boht-  dees  hadt  het  opperge(agh  van  's  vyandt  heyrkracht}  aerfèlde  en  ilaens 
bon.  ongefint  was,  gaf  fijnen  aedel,  hem  vrywilligh  trouw,  en  't  eenigh  fteun- 

fel  des  behoeftighen  oorloghs ,  verlof  nae  hunne  wooninghen  te  vertrekken , 
en  aldaer  fooverwinteren ,  om  hen,  des  noodts  fijnde,  te  veerdigher  tot 
fijnen  dienft  te  hebben.  Naeuwlijx  waeren  fe  gelcheiden ,  of  de  Koningh, 

verwittight  van  's  vyandts  aentoght  om  hem  te  befpringhen,  wordt  ge- 
noodtfaekt  fijne  fchaeren  by  een  te  rukken:  dus  is  de  ftadt  bevrijdt  van 't 
belegh.  Als  den  Aedel  met  de  Lente  weeder  in  't  leegher  was  gekeert, 
benaeude  Bourbon  den  vyandt ,  daer  hy  oover  de  ftroom  geweeken 
was ,  door  gebrek  en  hongersnoodt ,  niet  konnende  langher  marren  dul- 

den, en  bereydt  om  flagh  te  leeveren,  ten  waere  Parma,  dieinftilheit 

wee- 
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vveeder  oover  de  flroom  geraekt  was,  't  nae  Parijs  gewent  hadt.     De     if9z- 
Koningh  laetende  Rouaen  legghen ,  maekte  figh  meefter  der  andere  haeve- 
nen  op  de  fèlfde  kuft,  en,  verfterkende  die  bloot  waeren,  braght  hy  te 
weeghe,  dat  hem  geene  hulpe ,  uyt  fèe  koomende ,  kon  afgefneeden 

worden.     Ondertuflchen  vielen 'er   lighte  fchermutfèlinghen  j   dogh  de 
bejeegeninghen  des  te  aen merkelijker,  om  dat  in  eene  de  Koningh,  in  Bourbon  en 

een  andere  Parma  gequetft  wierdt.     Waer  door  hy ,  booven  fijne  oude  Parma  Se- 

fiekte ,  verfwakt ,   figh  nae  't  Spae  ,  fijnen  gewoonelijken  pruylhoek ,  1ae"  * begeeven  heeft.     Sijne  troepen  fijn  verftroyt  en  in  Hechten  ftaet,  laet  in 
de  Soomer,  door  de  grenfèn  van  Vermandois,  den  naeften  wegh,  weeder 

nae  Nederlandt  gekeert.     Om  dees  tijdt  hebben  d'Engelfche,  die  met 
hunne  fcheepen  de  Spaeniche  op  hun  weederkeeren  uyt  Amerika ,  of 
van  elders,  vervolghden,  verfcheyde  voorvallen  getroffen:  naer  dat  windt 

en  fee  den  vyandt  in  handen  gaeven ,  befchaedighde  d'een  den  anderen 
nu  en  dan  by  beurten ,  flormwinden  hen  beyde.     Hierentuffchen  quam     Muytïght 

in  Nederlandt  op  nieuw  gelijk  als  een  jaerlijxe  befmettinghe  der  partyen,  ""gronden* 
en  des  te  heevigher,  door  dien  de  foldaeten ,  verfteeken  van  hunne  foldy,  '"     ,r. 
door  d'onheyleh  des  Winters  gefoolt  wierden.     Die  in  de  fteeden  onder  tMnlCH 
't  Bifdom  Keulen  gelaeten  waeren,  droeghen  figh  des  te  baldaedigher , 
naerdien  hen  Duytfchlandt  buyts  genoegh  verfchafte.  Maer  dien  't  Landt 
van  Luik, en  de  naeft geleegene  plaetfèn, ten  deele  gevallen  waeren,  fijn, 
nae  dat  fè,  door  langh  verblijf,  rondom  figh  alles  verwoed  hadden,  ten 
deele  door  verloop  weghgedroopen ,  veele  door  armoede  en  fiekte  omge- 
koomen:  of  waeren  fbmmighen  de  krachten  nogh  niet  befweeken ,  die, 
ftellende  de  fèlfde  te  werk  tot  tweedraght,  liepen  dieper  landtwaert  in 

ftroopen.     Dus  waeren 'er  wel  veel  plaetfèn  te  bewaeren,  dan  veel  min- 
der volk  om  die  te  befchermen.     Maer  de  Vereenighde  volken  hadden 

eenen  korter  geüooten  Staet,  waer  by  d'omleggende  ftroomen  en  de  fèe 
ten  deele  tot  een  bolwerk  en  voor  befèttinghe  verftrekten.     Behalven  dat 
die  bekende  dapperheit  der  borgheren,  die,  gelight  uyt  het  hart  der  lan- 

den, om  d'uyterfte  grensfteeden  te  verdaedighen ,  trouwhartigh  deplaets 
der  gebreekende  foldaeten  vervulden.     Dus  hadden  fè  moets  genoegh, 
om  met  de  helft  der  teegenwoordighe  fchaeren  uyt  te  trekken ,  gedueren- 

de  't  uytblijven  van  Parma,  en  wen  hy  figh  fpoeyde  in  herwaerts  te  koo- 
men,  was  het  buyten  twijfel,  dat  fy,  vermoeyt  door  de  langhewegh, 

verfwakt  door  voorighe  flaeghen,en  't  ooverbrenghen  des  Winters  buyten 
'sLandts,  naeulijx  veele  in    getal  teegen  hen,  frifch  volk,  fbuden  op- 
mooghen.     Hollandt  drongh  Merk  om  de  beleegeringh  van  Geertruyden- 
bergh ,  maer  't  befluyt  was  eerft  de  Vriefèn  te  helpen ,  om  de  faeken  in 
den  voorleeden  jaere  aengevanghen  te  voltrekken,  die  hun  krijgsvolk 

daer  toe  aenbooden,  't  welk  fy  niet  fbuden  konnen  ontbeeren,  wilde  men 
verre  van  die  grenfèn  oorloghen.     En  dat  was  de  voornaemfte  kracht  der 

Vereenighde  Landen,  naerdien  d'andere  regementen  meeft  in  den  Fran- 
fchen  oorlogh  gebruykt  wierden.  Ook  hadt  men  onderfchept  brieven  der 
Gröninghers  aen  Mansfeldt,  waer  in  fy  den  benaeuden  toeftant  hunner 
faeken,  en  hunne  nijpende  behoefte  beleeden.     Daerenbooven  hadden  fè 
gefanten  aen  den  Veldtheer  afgeveerdight,  met  klachten,  dat  fy,  die     dachten 
eertijts  <vry  waeren ,  niet  op  foodaenighen  hoop  hunne  toevlucht  tot  de  der  Gförim- 
grootheit  des  huys  van  Oofienrykgenoomen  hadden ,  om,  buyten  befcher-  ghers aen 
mingh>  onder  't  fteedehouderfchgebiedt  der  Landtvooghden ,  den  moedt^  Parma. 
wil  en  den  ooverlaft  hunner  vyanden  ten  prooye  gelaeten  te  worden :  of 
foude  men  hen  nimmer  foo  veel  achten,  dat  f  e  den  Veldtheer  en  een  lee- 

gher faeghen,  alwaer  't  alleen  ten  voorbeelde,  dat  geen  volk  figh  moght 

beklae- 
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15-5?  2.    beklaeghen,  de  fortuyn  van  dat  rijk  vruchteloos  gevolght  te  hebben-,  al 
't  welk  in  Spanjen  oovergefchreeven  wierdt.     Dan  ondertuflchen  hadden 
fè  niet  anders  te  rugh  gebraght,  dan  aentrooftinghen  tot  getrouwheit, 
en  breede  beloften,  dat  fe  haeft  een  krijgsheyr  te  verwachten  hadden, 

't  welk  den  wegh  door  't  fweerdt  {oude  baenen.     Daer  by  is  gevoeght  een 
regement,  om  de  plaerien  oover  Rhijn  te  bewaeren.  En  terwijl  Verdugo 
arbeydt  om  aeniienelijker  troepen ,   oovervalt  Graef  Herman  van  den 
Bergh,  niet  darrende  yets  verders  ter  handt  trekken,  de  kleyne  fterk- 
ten  aen  den  Yfiel ,  waer  door  den  omwoonderen  geleegenheit  gegeeven 
is,  verdragh  te  maeken,  dat  men  van  weeder  fijden  voortaen  geene  inval- 

len doen  ioude,  en,  de  ïchanflën  en  flooten  afwerpende,  't  belit  der  lan- 
den oniijdigh  maeken ,    tot    dat  met  de  geheele  maght  der  partyen 

't  vonnis  gevelt  wierdt.     De  reeden  waerom  't  leegher  niet  fpoedigher  te 
Mauritsbe-  velde  quam,  was,  dat  Maurits  wierdt  opgehouden  door  de  partyfchap- 
vreedtgbtde  pen  binnen  Uitrecht,  welke  die  ftadt,  ontroert  door  de  Lycefterfche 

partjrjchap-  fcheuringri  in  kerkelijke  faeken ,   nogh  niet  hadt  afgeleght.     Ook  was 
mebt    in  Zeelandt,  om  dat  de  waepenen  te  verre  van  hunne  Provintie  om  haer  te 

ZeelJidt!   befchermen  gevoert  wierden  ,   verkoelt  in  't  opbrenghen  der  beloofde 
penninghen.     Deefe  gefchillen  eenighermaeten  bygeleght  fijnde,  koomt 
men  met  de  Lente  te  velde ,   fonder  eenighe  nieuwe  wervingh ,  maer 
alleen  was  den  hopluyden  gegeeven  laft  om  hunne  vendelen  vol  te  mae- 

ken en  te  verfterken.     Dus  fijn 'er  uyt  Hollandt  en  Vrieflandt  by  een 
gekoomen  omtrent  acht  duyfènt  voetknechten ,  en  vijftien  hondert  peer- 

Bybelee-  den;  beneevens  vijftigh  ftukken  gefchuts,  foo  groote  als  kleyne.     Als 

gbensteen-  men  0p  d'uyterfte  grenfèn  van  OoveryfTel,  nae  de  fijde  van  Vrieilandt, 
w^  tot  voor  de  veften  van  Steenwijk  was  gekoomen,  vertoonde  iigh  een 

geweldighe  geftalte  van  werken,  en  geene  mindere  achtbaerheit  der  ftee- 
de :  door  welke  eenighe  in  de  vergaederingh  der  Staeten  onlanghs  afge- 
fchrikt  fijnde,  hadden  ook  uytheemfche  Vorften  dat  voorneemen  als 

reukeloos  en  vermeetel  geoordeelt.     Hen  lagh  nogh  in  't  geheughen,  dat 
dit  de  plaets  was,  waer  van  Rennenbergh,  nae  een  belegh  van  driemaen- 
den ,  hadt  moeten  opbreeken ,  en  dat  hy  niet  min  van  krijgsmaght  was 
voorfien  geweeft,  nogh  de  ftadt  als  toen  verfterkt  met  die  werken,  welke 

d'ervaerenheit  en  de  vreefe  hadden  uytgevonden.     Want  de  Spanjaert, 
nae  dat  hy  die  door  krijgshit  ingenoomen  hadt,  achtende  dat  gelijk  als 
door  die  grendel  Vrieflandt  wierdt  benaeuwt,  en  de  vaert  oover  de  Suy- 

derfèe  onveyligh  gemaekt,hadt  daer  aen  gevoeght  al'tgheen  de  veftkunft 
deefèr  eeuwe  is  gewoon  teegen  gewelt  in  oude  tijden  onbekent  te  werk  te 

GeUegen-  ftellen.     Seewaerts    hieldt  men  figh ,   door  de  laeghe  en  fnoeraflighe 

beitenwer-  grondt,  die  naeulijx  voedtftappen,  veel  min  de  fwaerte  van  't  gefchut 
ken  der       cn  anderen  laft,  gebruykelijk  om  fteeden  te  dwinghen,  draeghen  konde, 
>  genoegh  verfeekert.  Waerom  de  ftadt  van  dees  fijde  met  een  light  opge- 

worpe  aerde  wal  veel  eer  geflooten ,  dan  gefterkt  is.  d'Andere  fijde  is 
omringht  met  een  wal,  die,  van  kley  opgeworpen  fijnde,  treffelijk  vaft 

ftont,  door  afgekapte  ftukken  houts-,  die,  tufichen  beyden  gefchooten, 

't  werk  met  een  vafte  verbindingh  dicht  geflooten  hielden  :  hebbende 
twee  groote  bolwerken,  en  tuflchen  deefe  eeven  fbo  veel  kleyndere,  die 
nae  de  kunft  uytftaeken,  om  de  fijden  der  beftormers  van  alle  kanten 

onder  't  gefchut  te  brenghen.  Booven  op  was  gemaekt  een  borftweer, 
om  de  verweerders  te  befchutten:  en  beneeden  vaftigheeden  teegen  de 
aenvallende :  voorts  een  doorgaende  ry  ftaeketfèls.  Daer  by  nogh  een 

graft  van  hondert  voeten,  in  welke  't  waeter  door  een  moolen  wierdt 
opgehaeltjuyt  een  kleyn  riviertje,  dat  uyt  de  Drente  daer  nae  toevloeyt, 

en, 
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en,  een  weynigh  laegher  fijnde  als  de  graft,  voorts  nae  de  haeven  van    if<>2. 
Blokfijl  loopt,  en  vervolgens  in  de  Suyderfee  uytwaetert.     Buyten  de 
graft  wierdt  nogh  een  andere  wal  met  wachten  befet  gehouden ,  feer  be- 
quaem  om  uytvallen  te  doen,  en  allengfkens  afgaende:  want  de  werken 
verder  geleeghen,  wierden,  als  van  de  ftadt  afgefcheyden ,  lichtelijk  inge- 
noomen.  De  beleegherde  waeren  fterk  in  getaele,  en  ftijffinnigh  in  hun      Getal  en 

opfet :   fijnde  tot  verdaedigingh  des  begrijps  eener  fteede,  die  niet  feer  °Pfet(l*r 

groot  was,  daer  binnen  duyfent  gewaepende  knechten  en  feftigh  ruyters.  e  ee&  "  e' De  fteêvooght  Antonio  de  Coquel  hadt  hen  alle  onder  eede  verbonden , 

veel  eer  het  uyterfte  te  verdueren,  dan  de  ftadt  te  verbeten;  't  welk  fy 
volghens  nootfaekelijkheit  van  't  beloop  der  faeken  naederhandt  konden 
uytlegghen.  En  niet  min  wierdt  hunnen  moedt  geftijft  door  'tkleyn  getal 
der  vyanden ,  als  door  hunne  eygene  werken  en  hoop  op  ontfèt.     Ook 

hadden  eenighe,  door  wroegingh  hunner  gewifïê,  oover  't  verraedt  van 
Geertruydenbergh ,  uyt  wanhoop  aen 't  leeven ,  geleert  de  doodt  te  verach- 

ten.    Den  Prinfe  en  Graef  Willem  ftrekte  de  befwaerlijkheit  felfs  ten 

fpoore,  op  hoop  van  lof  voor  't  teegen woordighe,  en  fchrik  der  vyan- 
den in  't  toekoomende.     't  Leegher   was   förghvuldigh   befchanft ,   en 

daer  in  niet  alleen  oovervloet  van  lijftoght,  maer  ook  alles  ten  gerin- 
ghen  prijfê.      Toen   maekte  men    loopgraeven  ,    waer    in  de  foldaet, 

bedekt    voor   's  vyandts   fchieten    uyt  de  ftadt ,    aennaederen    fbude. 
De  beleegherde  fijn  fbmwijlen  uytgevallen  ,  en  niet  ongelukkigh;  wan- 

neer fy  hen  beftooven  van  de  wijn ,    en  ongewaepent  of  halfflaepende 

fchielijk  op 't  lijf  vielen :  echter  niet  al  te  dikwils  ,  om  dat  het  verlies 
der  beleegherde  földaeten  niet  te  boeten  was,  en  uyt  vrees  dat  de  ftaet 
hunner  faeken  door  gevanghenen  moght  ontdekt  worden.     Nogh  hoor- 

de men  daeghelijx  fchimpwoorden  op  den  Veldtheer  en   fijn  leegher: 

niet  teegenftaende  't  langhduerigh  bulderen  met  gefchut  hen  van  alle  kan- 
ten bijfter  benaeude ,  en  d'opgeworpe  kat  den  heuvel  voor  de  ftadt  twin- 

tigh  voeten  verhooght  hadt :  de  kruyn  felve  was  fèftigh  voeten  langh ,  en 

vijfcigh  voeten  breedt  •,  waer  van  daen  de  koeghels  tot  in  't  hart  der  fteede 
doordronghen.  Dan  onaengefien  dit  alles  waeren  de  beleegherde  tot  nogh 
toe  niet  te  verfetten,  fchoon  fe  een  groot  getal  der  hunne,  en  onder  de 
felfde  Luidewijk,  broeder  der  Graeven  van  den  Berghe ,  verlooren  had-    Doodt  van 
den:  en  hebben  den  houten  toorn,  opgereght  naer'tvoorbeeldt  der  aelou-  Luidewijk. 
de  tijden,  om  de  verdaedighers  te  verdrijven,  en  de  werken  t'ontdekken,  van  ~* 
daerenbooven  felfs,  dewijl 't  gefchut  die  hooghte  niet  bereyken  konde,    "&.'' 
met  kruysballen  en  keetenen  befchaedight.  Maurits,  fiende  aat  al 't  fchie- 

ten weynigh  voordeel  deede,  en  maer  een  ydel  gefchal  maekte,  tot  groote 
koften  en  fwaeren  arbeydt,endatde  beleegherde  in  hunnen  moedt  geftijft 
wierden  door  't  vruchteloos  fchenden  der  fteede ,  ten  waere  men  de  fterk- 
ten  tuflchen  beyde  maekte  in  fijn  geweldt  te  krijghen,  heeft,  figh  tot 

andere  vonden  keerende ,  gelaft ,  ter  plaetfe  daer  d'aerde  vafter  fijnde 
bequaem  was,  om  ondermijnt  te  worden,  fpaeden  te  werk  te  ftellen,  en 
eenen  heymelijken  wegh  derwaerts  te  oopenen.     Dus  door  de  buytenfte 
wal  heen  gedronghen  fijnde,  (want  deefe  was  door  geen  gefchut  befwee- 

ken)  is  men  tot  aen  de  graft  gekoomen,  dien  fy  door  't  inworpen  van 
rijsboflèn  vulden  en  beftendigh  maekten :  niet  fönder  oopentlijk  van  de 
beleegherde  befpot  te  worden ,  dat  krijgsluyden  tot  boere-werk  gebruykt 

wierden.    Voorts  hebben  fe  't  gheen  hen  belette  verder  onder  d'aerde 
heen  te  koomen,  door 't  gefchut ,  dat  fe  in  de  mijnen  meegefleept  had- 

den, om  verre  geworpen.     En  nu  reets  hadt  men  begonnen  aen  de  fterk- 
ten  der  fteede  felfs  te  graeven  j  wanneer  dat  blindt  verniel  al  den  dappe- 

Z  ren 
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ifi?2-     ren  moedt  der  verdaedighers  aen  't  fwighten  braght,  en  hen  verfchrikte 
dermaeten,  dat  fe  onfèeker  ftonden,  aen  wat  kant  fy  figh  te  wachten, 
en  weederom  welken  hoek  fy  te  verdaedighen  hadden.  Bijftere  ongeleegen- 

heit  baerde  hen  't  gebrek  aen  buskruyt,  waer  oover  fy  al  voor  langh  door 
brieven  aen  Mansreldt  geklaeght  hadden,  dan  ondertuflchen,  terwijl  die 
troepen  verwachte,  de  troepen  geldt,  en  het  geldt  nae  de  weederkoomfl 
van  Parma,  niet  ontfanghen.  Hebbende  verfoght  in  gefprek  te  mooghen 
koomcn ,  wierden  hunne  uytgefondene  gehoort.     Prins  Maurits  vorder- 

de de  ooverloopers  ter  ftrafFe,  en  van  alle  andere  den  eedt  van  binnen 
fes  maenden  in  den  Ooverrhijnfchen  oorlogh  niet  te  dienen:  ten  bewijfè 
fijner  moogenheit.    Dan  niet  willende  als  reets  verwonnene  de  voorwaer- 
den,  die hy hen  als  ooverwinnaer  voorfchrccf,  aenneemen,  fijn  fy  weeder 

te  rugh  gekeert,  vol  ftijffinnigheit»  en  met  opfèt,  om,  föo  't  hen  niet  ge- 
beuren moght  gefaementlijk  re  leeven,  gefaementlijk  teflerven:  ook  is 

't  niet  buyten  vermoeden  geweefl,  dat  dit  gefprek  was  aengeleght  fönder 
noodtdwangh,  en  alleen  om  den  beleegheraer  uyt  den  fin  tefetten'tbeden- 

Verdugo  j^en  vandcnaennacderenden  byflant,dienVerdugo  den  volgenden  naght, 
(emltdcn     tot  ̂ rie  hoiadcrt  in  't  getal,  gefonden  heeft,  nae  dat 'er  weynigh  te  vooren 
Mm     e  tvvec^on<^ert  oover  de  mocrafïèn  waerer  door  gekoomen.    Maer  Maurits, 
"'l'  hebbende  alvoorens  verveerdight ,  't  gheen  hy  gefint  was  heymelijk  te werk  te  ftellen,  vertoont  fijn  krijgsheyr  in  flaghorde,  om,  foo  haêft  de 

mijnen  hun  werk  gedaen  hadden ,  eenen  algemeenen  florm  te  doen  *  en 
hadt,  om  de  beleegherdc  door  een  twijfelachtighe  vreefè  in  hun  onvermij- 

delijk verderf  te  rukken,  op  twee  plaetfèn  verborghen  dat  thans  allefints 

foo  bekent  krijgstuygh,  't  welk  d'oorloghsvorflen  in  aeloude  tijden  billij- ker onbekent  was,  onfè  eeuwen,  die  hen  of  in  meerder  fchran  der  heit, 

Befcbrü-    °f  m  grooter  koof  heit  oovertreffen ,  uytgevonden  hebben.     Houtskool, 
vineb  van  't  vermenght  met  fwaevel  en  falpeeter ,  naë  dat  hy  hart  gedrooght  is ,  indien 
buskruyt.     'er  't  vuer  wordt  ingefteeken,  maekt  een  fchichtighe  vlam ,  fwelt  en  ver- 

fpreidt  figh  ongeloofelijk,en,niet  duldende  beflooten  te  blijven, dringht, 

daer  hy  naeft  geleeghen  is,  door  al  't  gheen  hem  teegenflaet.     Door  dit 
geweldt  worden  de  (lukken ,  en  musketten  geloft ,  en  d'ylère  klooten  en  koe- 
ghelé  daer  op  gefèt  verre  en  geweldigh  voortgedree vennen  dat  ielfde  geweldt, 

wanneer  't  in  d'aerde  bedolven  is ,  vernielt  alle  fwaerte.  Dit  noemen  wy  bus- 
kruyt.   Hier  van  worden  volle  vaeten  in  een  mijne  geftelt,  en  gebonden 

aen  een  lont,  die  figh  vry  langh  uytfrrekt :  dees,  nae  dat  de  vyandt  aen 
het  hol  gekoomen  is,  met  het  felfde  buskruyt  aengefteeken  fijnde,jaeght 
voorts  den  brandt  in  al  het  oovcrighe.     Derhalven  hoorde  men  hier  op 
een  vreefielijk  gedruys,  waer  uyt  eenen  fwaeren  damp  en  dikken  neevel, 
doorglinftcrt  met  vucrighe  ftraelen ,  ten  heemel  fteegh ,  dat  het  bolwerk 

fchielijk  om  verre  rukte,  en  die 'er  booven  op  ftonden  fèekerlijk  om  't  lee- 
ven braght:  dan  de  meefte,  des  bekommert  fijnde,  hadden  figh  in  tijdts 

daer  van  begeeven.     Door  deefèn  fmeet  vlooghen  de  lichaemen ,  die  nae 
om  hoogh  geworpen  waeren,  gints  en  herwaerts,  en  de  verfcheurde  lee- 

den,  die  den  naedruk  van  't  gedaene  geweldt  behielden, quaemen  op  an- 
dere neer  te  Horten ,  en  hen  met  de  felfde  kracht  van  koeghels  te  quetfen. 

Maer  d'andere  mijne ,  't  fy  dat  den  ingangh  niet  behoorlijk  geflooten 
was,  't  fy  dat  een  oude  m ner,  verborghen  onder  d'aerde,  den  flagh  hadt 
buyten  uyt  doen  barften,  heeft  het  geweldt  des  bufiekruyrs  te  rugh  gedree- 
ven,  en  alleen  en  gedeelte  des  bolwerks  omverre  gefmeeten.     Aldaer  fijn 

de  voorfte  van  Maurits  foldaeten  door  d'opftuyvcnde  aerde  weghgeflae- 
ghen  of  bedolven:  cenighc  heeft  de  vlam  verfwolghen.     De  flaghorde 

figh  nu  verveerdighende,  en  op  't  punt  ftaende  om  ten  florm  te  loopen ,  ter- 
wijl 
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wijl  andere  troepen  beefigh  waeren  met  de  poorten  t'00 verweldighen ,  is    1S92- 
Maurits,  die  de  breuk  der  mijne  te  nae  befightighde,  met  een  musket-     M<*unts 

koegheluyt  de  ftadt,door  lijn  wangh  gefchooten , die  hem  ftrax  ten  mon-  wordtdo" 

deuytrolde:  hy  echter,  fönder  figh  des 't  allerminft  te  verfètten ,  hieldt  ?'"' !j^;«£ 
aen  met  op  alles  orde  te  ftellen,en  de  gewoonelijke  plichten  eenes  Veldt-  «^ffo 

heers  uyt  te  voeren.    Maer  't  gerucht  van  deefèn  toeval,  onder  d'achterfte 
ten  arghften  voortgeloopen  fijndc,  hadt  ontfteltenis  in  't  leegher  gebaert, 
om  dat  yder  figh  voor  waerheit  diets  maekte,  't  gheen  hem  meeft  te  vree- 
'fèn  dacht.     Derhalven  wierdt  de  ftorm  voor  eerft  opgefchort,  op  dat  een 
valfch  aengenoomen  gevaer  aen  een  weefèntlijk  geen  oopen  gaeve:  en  om 
dat  ook  een  goet  getal  fbldaeten  gequetft  waeren-,  en  men  nogh  geen 
genoeghfaeme  kennis  hadt,  fchoon  den  toorn  naeder  aen  de ftadt gebraght 
was,  hoedaenigh  die  van  binnen  moght  geftelt  fijn.     De  fbldaeten  voor- 
waer  morden  00 ver  dit  uy titel,  en  hun  misnoeghen  hieldt  niet  op,  voor 

dat  hen  naederhandt  in  't  befightighen  der  fteede  de  befwaertheit  in  't  be- 
ftormen  is  gebleeken.  De  beleegheraers  noghtans  hebben  de  plaets  van 

d'omgeworpe  bolwerken  ingehouden,  en  hunne  vendelen  daer  op  geplant, 
't  Ooverighe  van  de  wal  wierdt  nogh  verdaedight,  't  welk  Maurits  voor- 
hadt    t'ondermijnen  en  vervolghens  te  beftormen.     En  ondertufichen 
hadden  de  beleegherde  de  markt  befchanft,  niet  op  eenighe  hoop,  maer 
föekende  te  ileuren,  en  tijdt  tot  verdragh  te  winnen.     Sy  faeghen  dat 
men  het  gefchut  deede  naederen  ,   weynigh  teegen  weer  in  hunne  wal; 
en  fèlfs,  dat  de  vyandt  figh  van  hunne  voorighe  werken  diende;  dat  lbo 

men  quam  handtgemeen  te  worden,  't  minder  getal  nootwendigh  fheu- 
velen  moede.   Dus  hebben  fè,  veel  eer  alle  faeken ,  dan  moet  en  dapper-    Steenwijk, 
heit,  hen  begeevende,  figh  op  voorwaerden,nogh  fwaer  nogh  oneerlijk,  irftfis" 
oovergegeeven.  De  behoudenis  van  Samars,  vermaert  onder  de  Jefuiten,  am  m 
wierdt  by  naeme  bedonghen.     Dat  men  tot  dufdaenigh  een  verdragh 
quam,  gefchiede  op  aenmaeningh  der  Raeden  van  Staete,die  by  Maurits 

waeren,  en  meer  op  't  gewicht  des  tijdts  faeghen,  dewijl  fy  verftaen  had- 
den, dat  de  vyandt  reets  een  leegher  onder  Mondragon  by  een  rukte, 

hoewel  de  dapper  heit  en  moet  der  krijgsluiden  liever  hadt,  de  gereede 

fèeghe    ten  voorbeelde  te  ftellen.     Die  d'uyttrekkende   verongelijkten   seedigbeit 
hebben  hunne  flraffe  gedraeghen.     Seshondert  gefönde  mannen  fijn 'er  desoover- 
uytgetrokken  :  tweehondert  fieken  of  gequetfle  ,   vijf  hondert  omtrent  f'»»*™ 
waeren 'er  door  verfcheyde  doodt  omgekoomen.     Meer  dan  twintigh  <"*rrm 
daeghen  heeft  men,  föo  met  het  flechten  en  weeder  op  maeken  der  wer-  mng 
ken  van  Steenwijk,  als  met  ftribbelen  oover'tbefluyt  der  verdere  aenflae- 
ghen,  doorgebraght :   dewijl  die  van  Hollandt ,  en  die  wijdt  van  den 
oorlogh  af  waeren,  oordeelden,  dat 's  Landts  achtbaerheit  voldaen  was; 
en  niet  raedtfaem  met  een  afgemat  leegher  wijders  eenighe  gevaeren  te 
trotfèn;  heymelijk  duchtende,  dat  de  Vriefèn  met  de  vreefè  te  gelijk  de 

oorloghslaften  fouden  afworpen.  Hier  by  quam  nogh  een  nieuwe  fwaerig-     21'tfahetb 
heit,  te  weeten,  dat  Elifabeth  haer  krijgsvolk  weeder  te  rugh  ontboodt,  roept  haer 
om  het  tot  afweeringh  der  Spanjaerts  van  de  Bretannifche  kuft  te  gebruy-  krijgsvolk 
ken,  niet  fönder  verwijt  der  hulpe,  die  de  Staeten,  fönder  haer  te  ken-  te  rugh, 
nen,  aen  den  Francois  gefönden  hadden.     Maer  noghtans  verfbghten 
alle  de  landen  oover  Rhijn,  en  de  luft  om  den  fèeghen  en  deglory  te    DeV""- 

vervolghen  eyfchten,  dat  men  Koev  orden  beleegheren  foude,  een  kleyn  JJJ*' 
Aeedtje  met  een  kafteel,  dat,  om  fijne  geleegenheit  befwaerlijk  is  te  nae-  vïnden 
deren,  en  vermaert  van  aeloude  tijden.   Staende  d'oorloghen  onfer  voor-  goedt  Koe. 
ouderen,  en  in  die  tufTchen.ons ,  heeft  yder  naer  dat  hy  of  verder  of  vordente 
innewaerder  meefter  was,  de  werken  afgenoomen  of  vergroot :  ten  laet-  beleegheu. 

Z  \\  ften 
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1 5-92.    ften  hebben  de  Spanjaerts  'tfelfde  gefterkt  tot  befchermingh  en  een  voor- 
burght  van  Drente  en  Gróninghen-,en  te  gelijk  t'eenen  wegh  nae  Duytfch- 

Desfelfs   landt.     'tHadt  om  lijne  wallen  uytfteekende  vijf  wel  gemaekte  bolwer- 
fierkrenen   ken,   en  ook  katten  hoogher  opgevoert,  om  't  gefchut  te  verheevener 
geleegtn-     te  pjan(:en  •  ecn  graft  van  hondert  voeten  wijdt,  en  daer  in  een  fterk  pael- 

werk.     Geen  minder  fterkte ,  dan  deefè  alle,  was  ook  de  naetuerlijke 
geleegenheit  der  plaetlè.     Want  fy  heeft  tuflehen  twee  moeraden  ten 

weeder  fijden,  't  cene  van  dees  fijde  nae  de  Suyderfèe,  't  andere  van 
gene  nae  den  Dullaert,  binnen  welk  begrijp  geheel  Vrieflandt ,  de  Drente, 
de  Ommelanden  en  een  gedeelte  van  Ooveryflèl  is  beflooten ,  maer  eenen 
harden  en  imallen  wegh,  langhs  welken  de  boeren  gewoon  fijn  hunne 

koeyen  in  't  landt  van  Bentheim,  in  Duytfchlandt,  oover  te  brenghen, 
't  welk  de  plaets  den  naem  van  Koevorden  gegeeven  heeft.     Soo  dat  die 
ingenoomen  lijnde,  en  Gröninghen  kon  beflooten  worden,  blijvende 
geenen  anderen  wegh  derwaerts  oover,  dan  dien  menfehen  handen  door 

de  Bourtangh  gemaekt  hadden,  en  Vrieflandt  voor  't  invallen  en  'tftroo- 
pen  der  vyanden  te  bevrijden  was.     De  vlakte  der  velden,  die  of  diep 
onder  waeter  ftaet,  of  met  modder  bedekt  blijft,  wasalsnogh,  fchoon 

't  in  de  heete  Soomer  en  de  hondtsdaeghen  was,  niet  hart  genoegh  ge- 
drooght.     Om  den  toevoer  te  verfèekeren ,  naerdien  de  grenlèn  der  Ver- 
eenighde  Staeten  te  verre  van  de  handt  waeren ,  en  men  tot  geleyde  des  fèlven 
geen  andere  ftroom  hadt,  dan  alleen  een  kleyn  riviertjen ,  dat  langhs  Koevor- 

den in  plaets  van  een  graft  loopt,  vondtmen  geraeden  Othmarfum ,  een 

fteedtjen  geleeghen  op  'tuyterfte  van  de  Twent,  met  befèttingh  te  ver- 
De  span-  fèekeren.     De  Prins  met  een  gedeelte  fijner  heyrkracht  derwaerts  getrok- 

'jaeruwor-  fcen  fijnde,  terwijl  men  beefigh  was  met  het  leegher  voor  Koevorden  te 
den  door  de   befchanfïèn,  heeft  de  Spanjaerts  met  gefchut  daer  uyt  gedreeven  -,  welker 

otbmar-     ruytery>  al  eer 't  beflooten  wierdt,  midden  door  den  vyandt  was  door- 
(umvcdree-  gebrooken.  Hier  is  door  den  vyandt  met  een  musketkoeghel  gefchooten 
ven.  en  gefheuvelt  Karel  de  Levin,  Heer  van  Famars,  die,  voor  aeefèn  een 

innxti  hdt  der  verbondene  Eedelen  ge  weeft  lijnde,  de  waepenen  hadt  aenge- 

dooifcboote.  fchooten,  en  thans  Grootmeefter  van  't  gefchut  was, een  man,  die,  door 
langhe  bedreevenheit  in  voor-  en  teegen-fpoedt,  tot  dappere  kennis  van 

Veibaelvan  faeken  was  gekoomen.  Uyt  Koevorden  gefèhiede  eenen  uytval,  die  vry 

'tbelegb.  wei  gelukte,  en  de  gebleevene  wierden  ter  begraeffenis  gevordert  en  ge- geeven. Frederijk  van  den  Bergh  met  leshondert  földaeten,  die  hem 

ten  deele  oover  de  moeraflèn  toegefbnden  waeren ,  verdaedighde  't  kafleel : 
de  ftadt  heeft  hy,  uyt  vrees,  dat,  wen  hy  die  bewaeren  wilde,  hemde 

laf!  te  groot  löude  vallen,  naerdien  de  verten  't  gefchut  niet  weederftaen 
konden,  of  ftrax  daer  aen  de  vyandt  figh  daer  van  dienen  föude ,  in  brandt 
gefteeken.  Echter  darde  hy  het  vlek  verweeren,  om  den  vyandt  op  te 
houden ;  tot  dat  de  Prins,  al  graevende  daer  binnen  geraekt  lijnde,  hen 
die  nogh  flant  hielden ,  ftrax  daer  aen  vechtenderhandt  heeft  uytgejaeght, 

en  aldaer  een  kat  gemaekt  hebbende  plante  hy  'er  gefchut  op.  De  wer- 
ken, buyten  de  graft  rondtom  't  kafleel,  fijn  fchiehjk  verlaeten,  ook 

hebben  de  belecgherde  felfs  de  brugh  in  brandt  gefteeken.  Als  men  tot  op  de 
graft  gekoomen  was,  kreegh  Maurits  kennis,  dat  de  beleegherde  alle  an- 

dere dinghen  in  oovervloedt  hadden,  dan  teegen  den  dorfl  alleenlijk  eenen 
put:  maer  by  nacht,  aen  de  graft,  die  met  een  wondere  diepte  rondtom 

't  kafteel  loopt,  quaemen  waeter  haelen.  Dat  deefè  door  werktuyghen 
kon  droogh  gemaekt,  en  te  gelijk  de  aederen  des  puts  afgefheeden,  wor- 

den. Maer  als  men  werk  begonnen  hadt,  is  gebleeken,  dat  het  waeter, 

langhs  doorgaende  ipringhaeders  onder  d'aerde,  daer  heenen  liep,  en, 

gelijk 
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gelijk  den  aerdt  van  't  waeter  is,  ander 't  afgetapte  ftaegh  aen  volghde.  ifpi. 
Ook  viel  'er  niet  langh  daer  nae  een  f  waeren  reeghen ,  die  den  dorfüghen 
verquikkingh,  aen  't  werk  verhinderingh  braght.  De  graft  noghtans, 
die  hacr  waeter  uyt  de  beeken  der  moeraflèn  kreegh,  wierdt  gevuït,  en, 

om  'er  met  meerder  fèekerheit  oover  te  koomen ,  diende  men  ïigh  van 
galeryen  met  horden  bedekt.  d'Arbeyders  wierden  van  ter  fijden  en  van 
vooren  befchermt  door  de  duyfterheit  des  nachts,  of  dekten  figh  door 

'topworpen  van  aerde,  die  fè  ftaegh  meer  en  meer  voortgraefden ,  tuf- 
fchen  welke  fchuylhoeken ,  niet  verre  van  den  anderen,  balken  geflae- 
ghen  en  met  planken  ooverdekt  wierden,  en  deefè  beleght  met  aerde 

teegen  't  fchieten  en  't  branden  der  vyanden.  Door  dit  middel  genaedert 
fijnde,  doen  fe  't  bolwerk  fpringhen.  Dan 't  gefchut,  geplant  op  ver- 
heevene  plaetfen ,  hadt  de  borftweer  omverre  geichooten ,  en  diefèverdae- 
dighden  van  alle  kanten  daer  afgedreeven.  Hierentuffchen  hieldt  figh 
Mondragon  op  met  ten  platten  lande  van  Brabandt  te  herneemen  eenighe 
kleyne  fchanflen,  waer  uyt  die  van  Hollandt,  der  fèlver  indejonghft 
verloope  jaeren  maghtigh  geworden  lijnde,  hunnen  buyt  en  brandtfchat- 
tingh  voortgefèt  hadden.  Dit  was  de  voornaemfïe  forghe,  terwijl  de 
flerkfre  plaets  en  de  befchermingh  der  landen  Ooverrhijn  te  gelijk  door 

'tgeweldt  der  beftormers  en  der  verdaedighers  verfèheurt  en  vernielt  wierdt, 
Maer  als  Parma  nu  uyt  Vrankrijk  was  te  rugh  gekoomen ,  heeft  Verdugo  Verdugo 

aengehouden,  om 't  leegher  derwaerts  te  doen  trekken.  Dan  't  krijgs-  verkrijght 
volk  was  afgemat  door  den  toght,  en  vorderde  beneevens  dien  hunne  hulp  Vatt 

verloope  fbldyen.  Echter  heeft  hy  verkreeghen,  dat  hem  tienduyfènt  r,arl"1' vm 
knechten  en  fèeven  vaenen  ruy ters ,  verfaemelt  uyt  verfcheyde  geweften ,  f  .  et~ 
fbuden  geleevert  worden,  om  daer  meede  op  wegh  teflaen,  en,  föo'tge- 
vallen  moght,  flagh  te  leeveren  :  boovendien  drieduylènt  andere,  om 
de  befèttinghen  oover  Rhijn  te  verfterken.  De  Prins,  verwittight  van 
deefè  toeruftingh,  en  fiende  de  belchanffingh  van  fijn  leegher  te  wijdt- 
luftigh,  om  teegen  de  beleegherde ,  en  gewelt  van  buy ten ,  fönder  gevaer, 

befchermt  te  worden,  begint  nieuwe  werken  innewaerts  t'ontwerpen, 
laetende  fèlfs  de  eerfle  legghen.  Ook  was  aldaer  aengekoomen  het  rege- 

mentvan  Stolberghen,  geworven  in 't  landt  van  Kleef,  tot  vervullingh 
der  fbldaeten,  die  in  de  gelukkighe,  dogh  bloedighe,  beleegheringh  van 

Steenwijk  gebfeeven  of  vermoey t  waeren.  Daer  by  was  't  Engelfch  rege- 
ment  in  't  weederkeeren ,  en  beneevens  dien  de  hulptroepen  van  Hollandt, 
die  in  dienft  van  Vrankrijk  geoorloght  hadden :  fijnde  Philips  vanNafïau 
gelaft  de  afgematte  in  befèttinghen  te  verdeelen,  en  die  frifch  waeren 

daer  uyt  te  lichten:  om  daer  meede  's  Graeven weert,  ten  fpiegelplaetfè 
des  oorloghs,  teegen  oover  den  vyandt ,  tebewaeren,  of  hy  miffchien  in 
de  Betuwe,  of  de  naeft  geleegene  landen  aen  een  van  beyde  de  oevers 
quam  te  vallen ,  of  den  feetel  des  oorloghs  te  mae ken ,  en  hem,  waer  hy 

't  heenen  wenden  moght,  te  volghen.  Ook  hadt  Frederijk  van  den 
Bergh,  't  fy  door  booden  of  giffinghen ,  al  te  vooren  vernoomen  van  de 
maght,  die  t'fijner  ontfèt  in  aentoght  was:  enderhalven,  als  men  't  ka- 
fteel  quam  opeyfïchen,  geantwoordt,  men  moefte  nogh  eenighe  maen- 
den  wachten.  Weynigh  uren  te  vooren  eer  't  Engelfch  regement,  en 
d'andere  vendelen ,  onder  Philips  van  Naflau ,  in  't  leegher  voor  Koe* 
vorden  aengekoomen  waeren,  heeft  Verdugo,  nae  dat  hy,  dooreenen 
langhen  oniwegh,  by  Rhijnberk  oover  den  Rhijn  gefcheept  was,  figh 
niet  verre  van  Maurits,  by  Emlichem,  ter  needergeflaeghen,  fbrghvul- 
digh  de  geleegenheit  van  's  vyandts  leegher  verfpiedende,  en  niet  alleen 
met  het  gefight,  maer  ook  door  't  onderlingh  verftant,  dat  hy  hieldt 

Z  iij  met 
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ifS)2.    met  een  eedelman,  ten  wiens  huyfe  Maurits  toen  beleefdelijk  onthaelt 
wierdtj  die  hem  ook  de  ftraf  fijnes  verraedts,  nae  dat  het  ondekt  was , 
eedelmoedigh  heeft  vergeeven.     Verdugo  hoopte  hem  den  toevoer  af  te 

mijden:  maer  t'fijner  kennis  gekoomen  lijnde,  dat 'er  twee  weeghen,  en 
moeraflen  tuflchen  beyden  laeghen,  en  hy  niet  maghts  genoegh  hadt,om 
fijne  troepen  te  verdeden,  vondt  hy  raedtfaemft  flagh  te  waeghen,  en 
indruk  op  den  vyandt  te  doen.     Meermaels  heeft  men  vueren  fien  op- 
fteeken ,  door  welke  hy  de  beleegherde  teekenen  gaf,  en  vermaende  den 

tijdt  te  willen  waerneemen,  onbewuft,  dat  hen,  door 't  af breeken  der 
brugghe,  't  uytvallen  benoomen  was.     De  nacht  was  aen 't  verdwijnen, 
toen  de  Spanjaerts,  die  veeltijdts  met  het  trekken  oover  de  brugh  der 

Hy  vult  op  ftroom  Vidris  (die  men  heedensdaeghs  de  Vecht  noemt)  doorgebraght 

rkeTran  nadden,  op  de  buytewerken  van 't  leegher  aenvielen.     Daer  ter  plaetfe 

Tuegber*   hadt  de  Prms  geftelt  het  Stolberghs  regement,  en  veel  ruy tery ,  om  de aen.  groote  bequaemheit  van  boomen  en  waeter.     Deefè  hadt  de  vyandt  ten 
eerften  aenval  verkooren ,  oordeelende  dat  de  ruytery  min  fbrghvuldigh 
op  hunne  wacht  is,  en  met  hoop,  dat  het  nieu  regement  weynigh  ervae- 
renheit  van  oorloghen  hebben  foude.  Dus  paften  eenighe  oover  de  graf- 

ten te  geraeken,  en  de  wal  te  befpringhen,  waer  op  andere  den  felfden 
voet  hielden.  Maer  de  Naflaufche,  hoewel  fè  dien  naght  niet  ibnder 
achterdocht  en  alarm  hadden  doorgebraght,  waeren,  als  of  met  het  koo- 
men  van  den  dagh  hunne  forgh  uyt  hadt,  in  flaep  gevallen,  en  ontwaek- 

ten  door 't  afgrijfelijk  gekrijt  der  vyanden,  die,  om 'er  des  te,  geweldi- 
gher den  fchrik  in  te  jaeghen ,  allefints  elkander  toeriepen ,  dat  het  leegher 

was  ingenoomen :  en  hier  konden  haeft  nogh  plaets  toelaeten  figh  in 
flaghorde  te  ftellen.  Sy  dan  ongekleet  of  half  flaepende  ter  been  en  in 
waepenen  geraekt  fijnde,  hebben,  yder  voor  figh  felfs,  of  metkleyne 

fchaeren,  naer  dat  fy  elkander  by  geval  quaemen  t'ontmoeten ,  't  hooft 
gebooden,  en  de  ruyters  vochten  te  voet.  Infbnderheit  is  't  gevaer,door 
de  dapperheit  der  Grooten,  by  welke  figh  de  kloekfte  krijgsknechten 

in  wordt  binnen  uyt  het  leegher  vervoeght  hadden,  afgekeert.  Willem  van  Naf- 

afgejlae-  feu,  dien  booven  anderen  't  verwijt  of  de  ièeghe  ter  harten  gingh,  om 
gben.  dat  men  op  fijn  aenraeden ,  teegen  de  meeninghe  van  veelen ,  't  belegh 

begonnen  hadt,  rent  met  lbo  groot  een  getal  ruytery,  als  hy  konde,buy- 

ten  't  leegher,  met  welke  hy  figh,  op  fijde  der  beftormerster  weere  ftelde. 
Die  tot  binnen  't  leegher  waeren  doorgedronghen  wierden  ter  needer  ge- 
maekt,  en  geftuyt  die  volghden ;  fijnde  den  dagh  hieren tuflchen  doorge- 
brooken,  bekende  men  den  geheelen  hoop  in  witte  hembden,  welke 

vondt  teegen  hen  gedient  heeft,  om  hen  in  't  fchieten  des  te  gewiflêr  te 
treffen.  Hier  op  hebben  fe  figh  andermaels  rondtom  't  leegher  geftelt, 
als  of  Ie  't  in  een  volle  krey ts  dachten  t'oovervallen ,  met  een  al  te  reuke- 
loos  vertrouwen,  om  dat  fè,  gewoon  te  winnen,  den  vyandt  vijftien 
jaeren  langh  noy  t  anders  dan  op  de  vlucht ,  of  in  fijne  befèttinghen  ver- 

hooien  gelien  hadden.  Maer  dewijl  't  geheele  krijgsheyr  der  Bondtge- 
nooren  nu  in  waepenen  was,  wierden  nu  deefè,  dan  gene,  die  reukeloos 
aenvielen,  met  weynigh  moey te  afgeflaeghen.  Te  rugh  gedreeven ,  be- 

hielden fe  noghtans  hunne  orde:  en  konden  ielfs  door  heftigh  afloflên 

van  't  gelchut  niet  in  wanorde  op  de  vlucht  gebraght  worden  •,  't  gheen 
nae  een  groote  neederlaegh  r/hunner  behoudenis  gedient  heeft.  En  Mau- 

rits, dien  voorfightigheit  geleert  hadt  figh  in  fèeghe  te  maetighen,  heeft 

verbooden,  den  vyandt  op  fijn  aftrekken  te  vervolghen.  In  't  leegher, 
't  gheen  ongehoort  is,  fijn 'er  niet  meer  dan  twee  of  drie  gebleeven ,  maer 
veelegequetft,  en  onder  die  Graef  Willem,  ftadthouder  van  Vrieflandt. De 
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De  volgende  dacghen  heeft  de  Spanjaert,  figh  oovermocdigh  in  flaghor-    1 5-5)2. 
de  vcrtoonende, tevergeefs  tot  flaen  gelokt  eenen  vyandt,  die  niet  gefint 
was  figh  in  gevaer  te  fteeken ,  en  fijnes  voorneemens  dogh  iceker  gingh. 

"Want  de  hoop  der  bellootene  was  in  vrees  verandert,  nae  dat  fè  genen 
hadden ,  dat  het  ontfet  hen  toegefonden  afgeilaeghen ,   hunne  flerkten 
befweeken,  waeren.     Gemerkt  het  punt  des  bolwerx,  dat  buyten  de  wal 

uytftak,  was  omgeworpen;  en  't  ander,  't  welk  de  beleegherde  in  plaets 
o-emaekt  hadden,  van  de  graevers  aengetafl  wierdt.     Frederijk  kon  als 

nogh  tot  oovergeeven  niet  befluyten,  dan  wierdt  door  d'oudtfte  fijner 
hopluyden  daer  toe  aengedronghen ,  die  hem  ook  boovendien  toedreeven , 

als  of  hy  't  gevaer  niet  reght  bekende.   Te  vergeefs  verfoght  hy ,  dat  hem   Koe vorden 
geoorloft  wierde  met  Verdugo  te  raedtpleeghen.    Sijnen  voorderen  eyfch  g^fif'g11 
heeft  de  Prins  hem  des  te  veerdigher  ingewillight,  om  dat  den  reegen-  oom' 

achtighen  tijdt  des  jaers  't  ooverbrenghen  des  toevoers  feer  befwaerlijk 
maekte.     Koevorden  wordt  aen  de  Vriefèn  te  bewaeren  gegeeven ;  waer 
teegen  figh  verfetten  die  van  Ooveryfiel,  die  dreeven  dat  dit  flot  met  de 
geheele  Landtftreek  onder  hen  behoorde,  beweerende  die  van  Drente 
felfs,  dat  fy  hun  eyghen  gebiedt  hadden,  en  figh  felven  meefter  waeren, 
en  van  aelouden  tijde  in  geenen  deele  aen  die  van  Ooveryfiel  ergens  in 
verplicht,  dan  alleen,  dat  fe  der  fel  ver  vyandt  geenen  wcgh  door  hunne 
grenfèn  föuden  toelaeten.     Tot  nogh  toe  hadt  men  de  leeghers  niet  ge- 

ïcheyden  •,   maer  bleeven ,  fbnder  yets  anders  uyt  te  rechten,  elkander 
weederfijdts  in  vreefè  houden.     Dit  deeden  de  Staeten  den  Franfchen 

Koninghte  gevalle,  op  dat  al  't  geweldt  desoorloghs  hem  te  traegherquam 
op  den  hals  te  vallen.     Korts  daer  aen,  wanneer  den  Herfft,  door  flor- 
dighen  reeghen,  de  twee  vyandtlijke  leeghers  hadt  van  een  gefcheyden, 
neemt  Parma,  Ichoon  fwak  en  fiekelijk,  voor  eenen  nieuwen  toght  in  Parma  eene 

Vrankrijk  te  doen,  om  door  fijne  teegenwoordigheit  met  een  leegher  de  nieuwen 

vergaederingh  der  Staeten  des  rijx,  welke  de  bondtgenooten  der  Span-  t0& 'n 'n 

jaerden ,  omtrent  het  volghende  jaer  befchreeven  hadden ,  de  wet  te  Hel-  f™j 
len.     Maer  hem,  die  niet  maghtigh  was  veel  ongemakken  door  te  flaen,  a^  ' 
hebben  de  krachten  op  de  grenfèn  van  Artois  begeeven.  Hier  is  hy,  't  fy 
ooverwonnen  van  fiekte,  't  fy  een  befmettelijk  vergif  haere  krachten  ge- 
baerthebbe,  ooverleeden.    Die  't  fnoodtfte  gerucht  geloofelijkff.  hielden ,  Vermoeden 
hebben  ook  dit  voor  geen  kleyn  bewijs  gehouden  ,   dat  de  tijdt  fijnes  ooverfiijne 
doodts  juyft  oover  een  quam  met  de  koomft  des  Graeven  van  Fuentes ,       tm 
dien  Philips,  fbo  als  hy  den  ftaet  van  Parmas  fwakheit  hadt  vernoomen, 
gelafte  op  de  Nederlandtfche  faeken  een  waekendt  oogh  te  houden,  om, 

wen 'er  door  'sHartoghen  fiekte  yets  moght  verwaerlooff.  fijn,  of  door 
fijne  doodt  ontftelt  wierdt,  fulx  te  vereffenen :  een  man  ftraf  van  aerdt, 

en  die  Parma  in'tbefbnder  teegen  de  borft  was.     Ook  fijn'er  geweeft, 
die  niet  langh  te  vooren  Parmas  doodt  of  hechtenis  voorfpelt  hebben. 

Veele  teekenen  voorwaer  van  's  Koninghs  arghwaen  of  verftoortheit  tee- 
gen hem  hadt  men  fien  uytbarften :  want  men  geloofde  dat  hy  alleen  de 

keure  desPaufèlijken  ftoels  op  fijnen  bloedtverwant  Farneefè  hadt  teegen- 
gehouden.   En  nogh  onlanghs  hadt  hy  hem  verbooden  gelden  op  intereft 

te  neemen,  ten  waere  op  't  goedtvinden  der  gener,  die  hy  hem,  als 
wachters  om  fijn  doen  te  verfpieden ,  toegevoeght  hadt.    De  Geneesmee- 
fters  leyden  de  fèhuldt  op  de  verhartheit  des  mildts,  en  waeterfucht :  maer 

't  bleek  buyten  teegenfpreeken,  dat  ook  deefè  gefprooten  was,  uyt  dat 
hy  figh  van  wijn  gefpeent,  en  't  waeter  drinken  aengewent  hadt;  't  fy 
om  de  gicht,  een  plaegh  waer  aen  fijn  geflaght  onderheevigh  was,  't  ont- 

vlieden, of  ook  boovendien  uyt  vrees  voor  vergif,  waer  op  het  waeter 

wey- 
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1  f92.    weynigher  vattens  heeft.  Veele  willen  gelooft  hebben,  dat  men  hem  meer 

als  eens  vergif  gegeeven  heeft: de  fchrijvers  mikken  heel  verfcheydentlijk, 

Tarmasfee-  waer  't  hem  van  daen  gekoomen  fy.     Dus  heeft  Alexander  Farneefe  fijn 

dm  en  lof.    leeven  geëyndight,  fijnde  nogh  in  de  kracht  fijner  jaeren,  waer  van  hy 

het  feevenenveertighfte  alleen  bereykt  hadt ,  nae  dat  hy  veertien  der  felver 

in 't  beleidt  deeies  oorloghs  hadt  oovergebracht:de  laetfte  vijf  jaeren  heeft 

hem  't  geluk  geweyghert  haere  gewoonelijke  jonfle  ,   en  feeker  hy  niet 

eehadt  defèlve  nyverheit:  't  fy  dat  hy,  nae  't  verooveren  van  Antwerpen, 

der  glory  lat ,    fijne  welluften  den  toom  gelaeten  hebbej  't  fy  hy,  ken- 
nende 't  arghwaenendt  gemoet  van  Philips,  een    geneesmiddel  teegen 

fijne  hooghe  achtbaerheit  dacht  in  onachtfaemheit  te  vinden.     Hy  was 

veel  eer  uyt  maghtighen  dan  ouden  huyle  :  gemerkt  het  haeren  oor- 

fprongh,  haere  groorheit  hadt  van  Paus  Paulus  de  derde.  Een  goedt  deel 

fijner  jeught  hadt  hy  eertijts  doorgebraght  onder  de  Landtvooghdye  fijner 

moeder  Margareta  in  Nederlandt,  niet  alleen  buy ten  aenfien ,  maer  foo 

veracht,  dat  hy  wierdt  gehouden  voor  eenen,  wien  de  geeft,  naer  de 

grootheit  fijner  geboorte,  te  light  viel.     Echter  heeft  naeu  yemant  klaer- 

der  oovertuyght  de  dwaelinghen  die  oordeelen  in  faeken  van  dien  aerdt 

onderheevigh  fijn.     Sijne  achtbaerheit  van  oorloghe  heeft  hy  verworven 

in  't  verooveren  van  Navarin,  wanneer  hy,  onder  't  beleit  van  fijnen  oom 
Don  Johan  van  Ooftenrijk,  teegen  den  Turk  in  Spaenfchen  dienft  was. 

Nae  dat  hem  't  bewint  der  waepenen  in  Nederlandt  gegeeven  was ,  heeft 

hy  de  grootheit  fijnes  gemoets  doen  blijken:  in  't  naejaeghen  van  glory 
was  hy  onvermoeit;  fpraekfaem  en  meêwaerigh  omtrent  de  fijne,  goe- 

dertieren teegen  den  vyandt,  en,  foo  veel  uyt  een  groote  geveinftheit 

kon  gefpeurt  worden,  den  Koningh  getrouw  :  en  nogh  door  fijn  ey- 

ghen  glory,  nogh  door  de  geneegenheit  der  gemeente  t'hemwaerts,  te 
verïeyden.     Raedt  volghde  hy,  maer  bleef,  nae  dat  hy  eenmael  befloo- 

ten  hadt,  hartnekkigh  by  fijn  gevoelen,  met  bitterheit  teegen  de  wee- 

derftreevers:  voorts  deedt  hem  't  gunftigh  toelacchen  fijner  faeken  't  hart 

te  hoogh  heffen,    en  dit  baerde  hem  't  beginlel  fijner  teegen ipoeden , 

in  welke  hy  fijn  week,heit  toonde,  daer  hy,  't  geen  veel  fwaerder  valt, 

fijnen  voorfpoedt  kloekmoedigh  heeft  gedraeghen.     Eenighe  fijn 'er,  die 
aen teekenen ,  dat  hy  langhentijdt  nae  den  raedt  van  Gafpar  Robles,  man 

van  befondere  voorfienigheit,  geluyftert  heeft; :   dat  hy,nae  diens  oover- 

lijden  niemandt  hebbende, die  vermooghen  genoeghop  hem  vondt,  door 

verfcheydenheit  van  oordeelen  en  raedt  gefchokt  wierdt,  en  van  toen  af 

ook  fijn  geluk  aen  't  te  rugh  loopen  geraekt  is.     De  majefteyt  fijns  wee- 
fens  hadt  die  achtbaerheit,  datfe  maghtigh  was  ook  liefde  te  verwekken: 

van  geftalte  en  andere  hoedanigheeden  des  lichaems  was  hy  middelmae- 

tighj  fhuggher  van  gefight,  teeken  van  een  alles  benij verende  wakkerheit 

fijnes  gemoets.  'tOoverighe  dat  hem  te  verwijten  ftont,  hadt  hy  veel  eer 
van  't  hof  en  de  bedorvenheit  der  eeuwe,  dan  van  figh  fèlfs.  De  vyanden 
fijner  achtbaerheit,  waer  onder  geweeft  is  Champigny,  dien  hy  onlanghs 
hadt  gelaft  figh  nae  Bourgonjen  te  vertrekken ,  wiften  fijnen  voorfpoedt 

dank,  niet  hem,  maer 's Koninghs  groote  maght,  en  d'armoede  of  twee- 
draght  der  vyanden  ■,  dat  met  het  veranderen  van  deefe,  de  krijgskanfïèn 
te  gelijk  eenen  anderen  fwier  genoomen  hadden.     Eenighe  in  teegcndeel 
roemden,  dat  hy  die  beyde  voorfichtigh  aengeleght  hadt,  en  het  voor 
hem  niet  weynigh  fwacrigheits  inhadt,  foo  veel  verfcheydc  landtaerden, 
en  die  by  naer  elkander  ondraegelijk  vielen,  in  fijn  heirkracht  op  gelijken 
voet  beftiert  te  hebben ,  met  het  dempen  van  allen  haet ,  die  korts  nae 
fijne  doodt,  en  ook  naederhandt,  vinnigher  was  uytgebarften.    Dat  ook 

als 
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als  't  met  de  middelen  flecht  ftont,  in  hem  groot  toeverlaet  was:  waer- 
om  de  meefte  muyteryen  in  't  afweefen  des  Hartoghen  gepleeght  wae- 
ren.  Dat  men  wel  inderdaet  veele  fleeden  verlooren  hadt,  terwijl  hy 

elders  wierdt  geroepen;  en  nae  't  meenigherley  geval  en  lotwifïèl  der 
waepenen:  maer  h^e  geringh  een  gedeelte  dergener,  die  hy  gewonnen 
hadt.  En  dat  die  fèlfde  vyandt  naederhandt  door  geene  andere  vernuf- 

ten, niet,  toen  de  krachten  nergens  belemmert  waeren,  heeft  konnen 
geftuyt  worden.  Buyten  twijfel  is  de  krijgstucht  met  hem  vervallen. 
Sijn  lijkftaetfy  wierdt  ook  gehouden  met  een  algemeene  droef  heit  der 
Nederlanders ,  die  fijne  doodt  betreurden ,  echter  niet  van  hen ,  die 
geerne  de  voorighe  dwingelandy  en  bitterheit  der  Landtvooghden  gefien 
hadden. 

IJJ>2. 
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E  Spanjaerts  ontweldighen  den  Frangoifen  eenighe  plaetfen. 
De  Grooten  in  de  Spaenfche  Nederlanden  worden  tot  eer- 

ampten  verheeven.  d'Opperlandtvooghdy  wordt  Mansfeldt  op- 
gedraghen  :  de  klem  van  regeeringh  den  Graeve  van  Fnentes 

en  Ibarra :  die  in  Span  jen  verdacht  fijn.  Wreet  raedtjlot  van  Fuen- 
tes  door  de  Staeten  vruchteloos  gemaekt.  Maurits  beleeghert  Geer- 
tniydenbergh.  Verhael  des  beleghs.  Oovergaeve  der  fiadt.  Mansfeldt  , 
voorhebbende  Crevecoeur  te  beleegheren ,  wordt  van  Maurits  op  de  vlucht 
gedreeven.  Willem  van  Najfau  arbeidt  om  den  vyandt  uyt  Vr  ie  (landt  te 
verjaeghen.  Verdugo  beleeghert  Koevorden.  Vruchteloofen  aenjlagh  van 

zJÏÏlaurits  op  Brugghe.  CHuytery  van  's  koninghs  foldaeten  gedempt  door 
den  Graeve  van  den  Berghe.  Rampjpoedt  der  HoUandtfche  vloot  voor 

't  Vlie.  Ernft  van  Ooftenrijk  wordt  Landtvooght  in  Nederlandt  •,  groot  e 
liefde  van  Philips  tot  hem.  Henriky  hebbende  figh  in' t  Roomfch  geloof 
laeten  onderwij fen ,  onderhout  niettemin  't  verbondt  met  de  Vereenighde 
Staeten.  Ernfi  raekt  by  den  Nederlanders  in  verachtingh.  Vruchteloo- 

fen  aenjlagh  op  's  Hartoghenbofch ,  Maefiricht  en  Delffijl.  't  Belegh  van 
Koevorden  wordt  opgebrooken.  De  'Prins  beleeghert  Grbninghen  •,  ver- 

hael des  beleghs ;  oovergaeve  der  (ladt.  'De  Staeten  verwerpen  den  vreede 
heit  door  Ernfi  aengebooden.  De  moor  der  s,  omgekoft  om  den  Prinfe  en 
andere  He  er  en  in  den  Vereenighden  Staet  het  leeven  te  beneemen,  wor- 

den gefiraft.  Befchrijvingh  der  Jefuiten  en  hun  orde.  De  Keyfer 
dreyght  den  Staeten ,  tenjyfe  vreede  maekten.  Der  Staeten  mildaedig- 

heit  aen  den  Trinfe  van  Schotlandt  fieekt  Elifabeth  in  't  oogh.  Kamerijk 
wordt  beleeghert.  Philips  geeft  eenplakkaet  uytywaer  in  hy  den  Frarifois 
vyandt  verklaert^  en  den  oorïogh  aenfeyt.  Philips  van  Najfau  trekt  den 

Franfois  te  hulpe.  Weeder  nieuwe  muytery  onder  's  Koninghs  krijgsvolk. 
Strenghe  vroft  in  Hollandt.  De  Vereenighde  Staeten  maeken  befiant 
met  de  muy  telinghen:  doen  hen  onder fiant  met  gefchut  en  ruytery.  De 
muy  telinghen  mistrouwen  Ernfi.  Geweldighe  Jchaede  in  Hollandt  door 
hooghe  waetervloedt. 

Door 
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J1  Oor  de  doodt  des  Hartoghen  is  de  reys  afgebrooken ,    De  spaen- 

en de  troepen,  gehouden  op  degrenfen,  hebben  de  f^'comnee- 

naeftgeleeghe  karleden  ,   en  niet  langh  daer  nae  de  me"de" 

ftadtNoyon,  den  Francais  ontweldight ,  den  festien-    ïanc>°'len den  dagh  der  bcleegheringh ,  als  nu  de  graft  reets  was  neefen    m 

gevult,  en  men  de  tuflehen  geleeghe  fterkten  hadtbe-  Novon.' 
gonnen  t'onder mijnen.     Maer  de  Koningh  van  Span- 
jen ,  begeerigh  door  eenen  gewenften  vreede  den  oor- 

loo-h  ten  eynde  te  brenghen ,  heeft,  om  de  gunft  en  toegeneegenheit  der 

Nederlanders  t'fijnen  gebruyke  te  wenden,  de  meefte  Grooten,  welker  ̂ f'?s ver" 

getrouwheit  hem  door  langhen  dienft  bekent  was,  tot  eerampten  verhee-  ̂   e  . 
ven.     Yder  van  hen  heeft  hy  een  befondere  Landtvooghdy  t'fijnen  be-  N/2rWr 
winde  gegeeven  :  en  terwijl  men  eenen  verkieft ,  die  't  hooghbewint  der  m  mamp. 
faeken  weerdigh  fy,  wordt  den  tijtel  van  Opperlandtvooght  by  voorraedt  ten. 
opgedraeghen  acn  Pieter  Ernfl  van  Mansfeldtj  die  in  ouderdom  en  langh    Den  tijtel 
bedrijf  van  laeken  andere  te  booven  gingh,  gemerkt  hy  toenmaels  tagh-  van  opper- 

tigh  jaeren  hadt:  de  klem  der  regeeringh  hingh  aen  Pieter  Henriques',  landtvooght 
Graef  van  Fuentes,  en  Stephanus  Ibarra,  beyde  Spanjaerts.     Seeker  by  mrelt 

't  verdragh  van  Atrecht  was  men  voor  langh  oovereen  gekoomen ,  dat  Mansfel(it 

het  algemeen  beftier  den  inboorlinghen  föude  in  handen  blijven.     Maer  j$*n  rae~ 
dit  hadt  men  weeten  te  leur  te  ftellen,door  't  invoeren  eenes  krijgsraedts ,    D ",, 
die  ook  al  't  ooverighe  van  ter  lijden  t'fijnen  bewinde  lbude  naer  figh  derrevee- 
fleepen.     Deele  faemeningh  was  meerentijts  vervult  met  Spanjaerts,  enüngbisby 

als  toen  met  Fuentes  en  Ibarra-,  fijnde  hen  gelaft  de  gemeene  onkoften  te  Fuentes  en 

maetighen ,  en  de  geldtmiddelen  raedtfaem  te  belegghen ,  naerdien  't  ge-  ibarra. 
rucht  door  Spanjenhadt  geloopen,  dat  hier  in  niet  leer  ter  goeder  trouwe     Die  in 

gehandelt  wierdt.     d'Oorfaek  die  dit  deede  geloof  geeven  quam  voort  spanjen 
uyt  d'on verwachte  koften,  die  den  oorlogh  gemeenelijk  naer  figh  ileept:  verdacht 
onder  welk  voorgeeven  noghtans  de  roof  kunften  bedekt  worden ,   en  flin' 

't  vullen  van  eyghen  borlèn ,  die  nimmer  genoegh  lijn  uy tgeklopt ;  heb- 
bende die  quael  lbo  ongeloofelijk  d'ooverhandt  genoomen ,  dat  lè  lelfs 

alle  middelen  oover  't  hooft  gewafïèn  Icheen.     Die  dit  werk  wat  dieper 
hadden  ingeiïen,  lèyden,  dat  met  tweehondertduylent  guldens  maende- 
lijk  by  den  Staeten  meer  te  weeghe  gebraght  wierdt,  als  met  neegenhon- 

dertduylènt  aen  's  Koninghs  lijde,  alwaer  woeker,  oovertollighe  wed- 
dens,  en  oopenbaere  dieveryen  naeulijx  't  derdedeel  der  onkoften  ten 
reghten  gebruyke  ooverlieten.    Dat  's  Koninghs  middelen  en  inkoomften 
ten  vollen  maghtigh  waeren  en  Nederlandt  en  Vrankrijk  t'onder  te  bren- 

ghen, foo  fe  maer  behoorlijk  wierden  gehandthaeft  >  gemerkt  fijnen  vae- 
der  Karel ,   met  ongelijk  minder  rijkdommen ,   meermaels  verfcheyde 
heyrkrachten ,  en  infeerverlèheyde  geweften  des  aerdtboodems ,  op  eenen 
tijdt  onderhouden  hadt.     Derhalven  heeft  hy ,  om  de  nieuwe  heerlèhap- 
py  in  achtbaerheit  te  brenghen,  of  om  dat  de  vrees  voor  den  Landtvooght 
uyt  was,  die  met  aenlienelijker  getal  van  troepen  verfterkt,  en  geldt  in 
oovervloet  gelönden:  des  te  tijdelijker  voorwaer,  om  dat  de  loldaeten 

op  d'uytlegghers  die  voor  Antwerpen  de  wacht  hielden ,  ter  oorlaeke  hun- 
ner   achterftallighe   löldyen  ,    fvvaere  en   vyandtlijke  uytfpoorigheeden 

dreyghden ,  foo  men  hen  geen  fluxe  betaelingh  deede.  Die  te  Bon  en  binnen 
Rhijnberk  in  befettingh  laeghen  hadden  de  felfde  ftoutheit.     Maer  de 
vers  oovergekoome    Spanjaerts  waeren,  gelijk  onweetende  in  veele  fae- 

ken, foo  ook  gedreeven  tot  het  invoeren  van  nieuwigheeden,  om  ligh 
in  achtbaerheit  en  gunft  te  brenghen.    En  de  Graef  van  Fuentes,  lijnde 

Aa  ij  op 
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ifP3-     op  feekeren  dagh  in  den  Raedt  gekoomen ,  braght  eenen  fchrikkelijken 

sclmkidij-  voorflagh  te  berde,  en  noemende  lafhartigheit  't  gheen  de  noodt  hadt 
ken  voor-     afgeperft,  leyde  hy  toe  om  't  wiflelen  en  loflèn  der  gevangenen  te  vernie- 
flaghvan     t|giien    Want  dat  niet  door  de  dapper  heit,  nogh  door  de  rijkdommen  der 
jUSJjI    Hollanders  den  oorlogh  foo  langh  Jïeepende  gehouden  wierdt,  maer  dat 

handt  vol  volx,  en  dat-,  foo  men  eenen  reghten  ooverjlagh  wilde  maeken, 
geenjints  in  maght  met  de  Nederlanders,  veel  min  by  de  fchatten  van 
Spanjen  te  vergelijken  ftont ,   alleen  door  hunne  krachten  of  gebreeken 

quam  op  te  waf  en.     't  Waeren  hunne  rijkdommen,  hunne  vaddigheit  die 
hen  foo  veel  ongemakken  baerden,  en  dat  f  e  eenen  oopenbaeten  vyandt  fid- 

derende   teegentraeden.     'Dat  o?ieyndelyke  f  reeken  landts  tujfchen  de 
Koninghlijke  Jleeden  in  firaffeloos  den  weêrfpannelinghen  brandt fchat- 
tingh  betaelen  moeften  -,  als  waere  het  lighter  geweldt  door  waepenen  aen 
te  doen ,  dan  af  te  weeren.     JVaerom  niet  liever  de  huysluyden  nae  den 
oorlogh  geftuwt,  en  hen  ge  leert  door  vyandt  f chap  te  pleeghen  en  te  dul- 

den ,  den  haet  in  den  boefem  te  gewennen-,  op  dat  niet  fy  alleen,  veyligh 

midden  onder  de  gevaeren,  en  't  hart  naer  de  maete  van  eyghen  goetdun- 
'k.en  verdeelende,  de  fortuyn  der  partyen  bejpieden,  en  hunne  reekeningh 
naer  het  bloedt  en  de  fchaede  van  weederfij  den  fuytenmooghen.  'Dan was 
't  onmoogelijk  hem  van  allefint s  te  ftuyten ,   ten  minften  waere  het  bee- 
ter  de  landen  woef  en  ongebaent  te  laeten  legghen ,  die  als  dan  den 
vyandt  geenen  doortoght  f  rekken,  geene  brandtfchattingh   verfchajfen, 
geene  middelen  tot  verraedt  in  handen  feilen  fouden.     Uriaer  nu  wierdt 
alle  krijgstught  met  de  voet  getreeden  ,    de  foldaet  bedorven ,    als  hadt 

men  met  de  lafhartigheit  een  verbondt gemaekt ,  terwijl' t  een y der,  die 
maer  de  waepenen  neederwerpt ,  geoorloft  is,  fijn  leeven  door  gevanghe- 

nü  te  redden.   Hier  van  quam't ,dat  men  in  veldtflaeghenfigh  ter  eerfier 
indruk  van  de  vyandt  op  de  vlucht  begeeft ,  en  in  Jleeden  ftrax  op  't  min- 
fie  ge  weidt  tot  verdragh  haefi.  Beeter  wijs  van  oorloghen  hielden  de  Ro- 
meynen ,  die  ons  een  waerachtigh  voorbeeldt  van  een  braeve  krijgskunfi 
hebben  naegelaeten ,  en  geenen  foldaet  het  leeven ,  dan  door  fijne  eygene 

waepenen ,  te  hoopen  toelieten.     'Dat  vaeken  ook  een  onverfettelijke  dap- 
per heit,  door  hoop  van  leeven,  aen  't fwighten  raekte :  daer  in  teegen- 

deel  de  wanhoop  dikwils  in  de  bloodifie  harten  dapperheit  quam  te  baeren. 
Men  hadt  den  foldaet  te  leer  en,  dat  onder  die  banieren  geen  derde  tujfchen 
doodt  en  feeghe  gegeeven  wierdt.    Want  dat  eenen  vree  de  vermenght  met 
oorlogh ,  een  veracht  er  ingh  der  vreede ,  en  het  voedt  fel  des  oorlogh  s  was. 
Deele  reeden  voerde  hy  met  een  oovermoedighe  barfheit,  en  hadt  de 
meefte,  lbo  door  eyghen  ontfagh,  als  fchijn  van  eenen  dapperen  raedt  op 

fijne  fijde  getrokken.  Hier  teegen  braghten  eenighe  weynighe  by  d'ervae- 
renheit,  en  dat  felfs  de  ftrengheit  van  Alvawas  geftuyt  geweeft.     'Dat 
eene  en  de  felfde  faeken  niet  allen  tijden  dienftigh  waeren :  dat  voorwaer 

de  feeden  deefer  eeuw  e  dufdanigh  een  krijgstucht  niet  lijden  konden-,  in- 
fonderheit,  dewijl  niemandt figh  in  dienfi  begeeft,  als  op  hoop  van  goede 

betaelinghe,  en  eenfaghte  wij  f  e  van  oorloghen.   'Dat  ook  door  die  bitter- 
heit  tot  geen  eendracht  was  te  koomen,  of  den  oorlogh,  dien  fy  met  hunne 
naebueren  hadden,  foo  alvernielendt ,  dat  hy  niet  dan  door  een  algemeen 
bederf  van  luyden  en  landen  was  ten  eynde  ie  brenghen.     t_Maer  dat,  ge- 

lijk in  gefchillen ,  die  vaeken  tujfchen  naevrienden  en  gebueren  voorval- 

len, niet  t'eenemael  alle  hoop  va?i  verfoeningh  weghgeworpen  wordt,  foo 
ook  in  borgherlijkc   tweedrachten   altoos  eenighe  gemaetightheit  moeft 

plaets  grijpen,  als  die  ten  be  lieve  van  't  geval  fionden.     Ook  hadt  men 
ftofs  genoegh  van  oorloghsvorfien  en geheele  volken,  die,  foo  men  voor- 

beelden 
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beelden  met  'voorbeelden  beftrijd&n  wilde,  teegen  niemand 't,  buyten  <veldt-     i  f5>3- 
ftaeghen ,  ge-woedt  hadden :  jae  die,  dat  meer  ü,tengrooten  roem  hunner 

'qoedertierenheit ,  de  landtvruchten  ongefchonden  lieten ,  de  gevanghenen 
fonder  randtfoen  te  rugh  fonden.     't  Ghcen  veeltijts  in  diergelijke  (aeken      Die  ge- 

gebeurt,  is  hier  ook  (öo  uytgevallen,  dat  meerderheit  van  (temmen  de  w«';: 

befte  ooverwoogh.     Derhalven  worden  by  plakkaet  van  Mansfeldt  ter  T,or  cl  , 

doodt  veroordeelt,  die  men  in  den  oorlogh  gevanghen  kreegh,  of  den  ̂ 2" e  dier 
vyandt  door  brandrichattingh  (lijfden.    De  Vereenighde  Staeten  hebben,  uegen 

crelijk  't  noodigh  was,  door  gelijk  plakkaet,  het  (elfde  gedaen,  ten  waere p Ik n. 
iy  't  hunne  binnen  (eekeren  tijdt  herriepen,  niet  (onder  heftigh  ooverhae-  De  staeten 
lèn  der  Spaenfche  wreetheit.     En  nu  reets  hadt  men  begonnen  hooven  maeken 

en  landen  te  plunderen,  de  (bldaeten  op  te  hanghen,  en  (bo  ongehoor-  dien  door 

den  faek  ten  (piegel  van  andere  in  te  voeren.     d'Eerfte  die  figh  oover  gftyk.pl>**- 

't  vernielen  hunner  goederen  beklaeghden  waeren  de  Geeftelijke  en  den  *??c  vruc '' 
Aedel,vertoonende,  dat,  als 't  platte  landt  wierdt  oopen  en  ten  proye 
gelaeten,  't  onmoogelijk  was  onveriïen  geweldt  te  weeren.  Voorts  raek- 
ten  de  regementen,  door 't  verloopen  der  (bldaeten,  aen  't  fmelten ■,  en 
die  gebleeven  waeren,  darden,  uyt  vrees,  op  geene  bejeegeninghen  den 

vyandt  onder  d'ooghen  koomen,  (ijnde  onder  de  (chaeren  klachten  ge- 
hoort,  dat  hun  bloedt  voor  een  geringhe  foldy  gekoft  wierdt ;  en  diefelfs 

nogh  op  fijnen  tijdt  niet  betaelt.     Maer  dat'er  om  aen  den  flagh  en  aen 
wonden  te  koomen,  geen  uytfiel  geleedeti  wierdt:  en  bleef  de  j'eeghe  aen 
hunne  Jijde ,  geen  belooningh  met  allen-,  doghfoo  't  geluk  hen  quam  f  ont- 

vallen ,  de  foldaet  niet  oover  igh  hadt ,   dan  in  fmaedt  en  Jchande  fijn 
leeven  onder  beuls  handen  te  loeten ,  om  dat  hy  figh  niet  in  tijdt s  op  de 
vlucht  begeeven  hadt.     De  hopluyden  en  kornellen,  (chroomende  (igh 

te  uyten,  bedekten  hunne  ontfteltenis  onder  een  ftilfwijghen-,  en  hoe 
yemandt  in  hoogher  aenfien  en  grooter  vermooghen  was ,  hoe  hem  meer 
te  vreefèn  ftont.     Deelè  dinghen  hebben  geleert,  figh  oover  den  ouden 
krijgshandel  te  verwonderen ,  en  naer  den  jeegenwoordighen  tefchikken; 
en  dus  keerde  men  tot  het  oudt  gebruyk ,  om ,  als  vooren ,  brandtfehat- 
tingh  voor  de  landen  te  betaelen ,  gevanghenen  te  wifièlen ,  of  die  voor 

een  maendt  (bldy  te  loflên.     Al  't  welk  naederhandt  is  onderhouden ,  en, 
quam  (igh  yemandt  daer  in  te  buyten  te  gaen ,  fulx  wierdt  door  de  (elfde 
ongenaede  der  vyanden  gewrooken.     Dus  heeft  men  door  gelijke  (chrikj 

en  ondertuflehen  door  't  ftraffen  der  ont(chuldighen ,  de  krijgsreghten 
vernieuwt  en  vaftgeftelt.  Geduerende  de  Winter  is  cenighe  ruytery,  be- 

neevens een  kleyn  getal  te  voet,  onder  't  beleidt  van  Philips  van  Naflau,  Philips  van 

gefonden,  om 't  landt  van  Luxemborgh  en  d'uyterfte  grenfen  van  Neder-  ̂ ?-f"V 
landt,  onder  brandtfehattingh  te  brenghen -,  en  weynigh  verfchilde 't,of  ̂ f   "Jj £ 
(y  hadden  't  fteedeken  Sant  Vijt   met  verraflingh  ingekreeghen.     De  grg„renvan fchuldt  van  dit  mislukken  was  by  den  vedpieders ,  die boodtïchapten ,  dat,  Nederlandt 

ter  plaetiè  daer  men  was  gefint  het  fteedeken   t'  ooverrompelen ,  twee  onder 
poorten  waeren  t'ooverweldighen :  dan  dee(è  twee  ter  needer  geworpen  brandt- 
fijnde,  is  een  derde  gevonden.     Nae  dat  (è  veertien  daeghen  achter  een  fihattingh 

met  plunderen  en  buyten  doorgebraght  hadden  ■,   fijn  (è ,  aengefien  de|^/r' 
befettinghen  uyt  's  vyandts  fteeden  begonden  te  vergaederen ,  behouden  ̂ iL'jJL en  belaeden  met  rijken  buyt  weederom  gekoomen,  hebbende  met  figh  Jeetm]ntt 

genoomen,  of  in  brandt  gefteeken,  al'tgheen  hen  op  de  wegh  ontmoete. 
Jammerlijk  ftont  het  dit  pas  met  de  gren(èn,  naerdien  al  'tgheen  van 
Maurits  volk  was  oovergelaeten ,  door  de  nieuwgeworvene  van  Mans- 

feldt wierdt  verflondenj   behalven  dat  de  waepenkreet    des  Franfchen 

oorloghs  alles  allefints  in  roeren  geftelt  hadt,  die  ook  en  't  landt  van  Lot- 
Aa  iij  terin- 



i?5>3- 
in  eert 
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tcringhen  en  Straetsborgh  ,  om  gefchillen  van  kleyn   gewicht,  . 
woefte  fee  van  onheylen  dompelde.     Hier  op  volghden  ontelbaere  klach- 

ten, en  behoefte  van  geneesmiddelen  daer  teegen.    Soo  haeft  in  de  befig- 
heeden  des  innegaenden  jaers  getreeden  was,  wenden  die  van  Hollandt, 

't  voornaemfte  lidt  des  Bondtgenootfchaps,  laetende  alle  forghe  buyten 

hun  gebiedt  vaeren,  de  gedachten  tot  het  geen  hen  in  't  befönder  raekte. 
Buyten  twijfel  was  hen  aen  't  veroo veren  van  Geertruydenbergh  voor- 
neementlijk  geleeghen :  want  die  eene  ftadt  van  hun  lichaem  wegh  gerukt 
lijnde,  hadt  een  flip  van  Hollandt  afgefcheurt.     Derhalven  deeden  fè, 
felfs  in  de  Winter,  alle  noodighe  bercydtfèlen  ten  dien  eynde  verveerdi- 

ghcn,  op  dat  of  de  vyandt  hen  niet  voorquaeme,  of  de  Vriefen 't  leegher 
weederom  nae  figh  trokken.     Macr  de  fberkten  dier  plaetfè,  welke  men 
niet  langh  geleeden  door  een  vruchteloos  belegh  hadt  aengetaft,  wierden 
door  een  fterke  belèttingh  verdaedight.     Daer  binnen  laeghen  vijftien 
vendelen  Waelen  en  Hooghduytfen ,  en  de  naebuerighe  Steêvooghden 
hielden  hunne  forghe  befönder  derwaerts  gewent.     Daerenbooven  hadt 

het  waeter,  't  welk  de  Winter  tot  nu  toe  naer  figh  fleepte,  en  meenigh- 
vuldighen  reeghen,  de  doorgaende  voghtigheit  der  velden  booven  ge- 

woonte verhooght.     Hier  teegen  hadt  men  geen  andere  hoop ,  dan  figh 

te  ipoeden,  terwijl  de  bloem  van  's  vyandts  troepen  op  de  grenfen  van 
Vrankrijk  wierdt  opgehouden.     De  ruytery  uyt  Brabandt  gaf  men  laft 
de  ftadt  te  berennen  ,  en ,  om  den  voorraedt  te  doen  minderen ,  den 
toevoer,  die  met  geleyde  in  aentoght  was,  buyten  te  houden.    En  deedt 
de  Prins,  die  alles  wat  tot  den  oorlogh  dienftigh  was,  hadt  veerdigh 
gemaekr,  in  aller  yl  fijne  knechten,  feeker  in  leer  kleynen  getaele  Cdoor 

dien  de  Vriefen  de  hunne  t'huys  hielden ,  en  Maurits  te  vergeefs  Graef 
Willem,  en  dees  weederom  hem,  om  onderftant  gebeeden  hadden}  der- 

waerts t'fcheep  trekken.     Voor  de  ftadt  leght,  en  lpoelt  langhs  't  grootfte 
gedeelte  der  fèlver,  een  groot  meyr,  dat  fijnen  oorlprongh  heeft  genoo- 

men  uyt  het  opdringhen  der  armen  van  de  Maefè,  in  'tjaer  veertienhon- 
dert  eenentwintigh,  wanneer  een  gruwelijk  ge  weidt  der  lèe  de  dijken  door- 
ftiet,  en  tweeenleeventigh  dorpen  onder  waeter  lette.     In  dit  meyr  (de 
Merwe  genoemt,  een  benaemingh  die  het  gemeen  heeft  met  den  arm  der 
Waelftroom,  die,  als  geloofelijk  is,  dien  naem  eertijts  van  de  Konin- 

ghen van  Vrankrijk  gekreeghen  heeft}  loopt  te  rechter  lijde  de  ftroom  de 
Donghe,  die  breedt  uyt  de  aenleggende  velden  koomt  aflakken.     Deelè 
ftadt  alleen ,  leggende  op  eenen  vreemden  boodem ,  behoort  onder  het 
gebiedt  van  Hollandt,  hoewel  die  van  Brabandt  lïilx  in  twijfel  getrokken 
hebben,  en  wordt  van  het  huys  van  Nafiau  in  pandtlchap  beleeten. 

Oranje  hadtlè,  nae 't  lluyten  van  den  Gentfchen  pays,  als  een  fleutel, 
en  eenen  wegh  in  Brabandt,  doen  verfterken.     Haere  ftaende  waeteren 
fijn  vermaert  door  meenighvuldighe  vifchvanghft,  welke  nu  of  door  de 
aengegroeyde  ondiepten,  of  door  het  donderendt  oorloghs  gedruyfch, 

en  door  menfehen  plaeghen  fijn  verjaeght.  In  den  dijk,  die  teegen 't  wae- 
ter leght,  wierden  gemaekt  loopgraeven  en  l^huylplaetièn,  om  de  fterk- 

ten  der  ftadt,  geleeghen  buyten  de  graft ,  tenaederen,  lijnde  het  oove- 
Verhael  des  righ  landt  een  moeraffighe  en  waeteraghtighe grondt, onbequaem  omdier- 

beleghs.       gelijk  een  werk  te  draeghen.     Maer  't  ftormen  uyt  den  Noorden,  in 
't  begin  der  Lente,  heelt,  door  de  geweldighe  beweegingh  des  meyrs, 
een  gedeelte  van  den  fèlfden  dijk  ,  die  door  't  graeven  verfwakt  was, 
weghgenoomen.     De  beleegheraers  ccvenwel  andermael  hun  begonnen 

werk,  langhs  defèlfde  wegh  (naerdien 'er  geenen  anderen  ooverigh  was} 
hervattende,  wierden  door 't  fchieten  uyt  de  fchans,  die  de  vyandt  op den 

Maurit  s  bc- 
lecgbert 
Geertruy- 
denbergh. 

Des  felfs 

geleegen- heït. 
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den  dijk  nae  by  de  Donghe  nogh  in  hadt,  feer  bekommert:  deefè  was  if<?3 
befwaerlijk  te  genaeken,  dan  men  ftelde  fchanskorven ,  om  de  belee- 
t^heraers  in  plaets  van  een  bolwerk  te  dekken.  Ook  wierdt  met  de  (luk- 

ken gefchooten  van  het  ey landt,  geleeghen  aen  de  Donge.  Te  gelijk 
heeft  Hoohenloo ,  om  die  van  de  itadt  het  lenden  van  vers  volk  tot  be- 
waerino-h  der  fchanfè  te  beletten ,  figh  meefter  gemaektvan  den  fmallen 
wegh  tuflchcn  de  ftadt  endc  IchanfTe ;  een  hacchelijke  ftoutheit ,  dogh  die 
hem  gelukte.  Derhalven  wierdt  ie  oovergegeeven.  By  naer  een  maendt 

is  met  dit  arbeyden  en  't  befchanflèn  des  leeghers  doorgebracht,  eer 
Mansfeldt  herwaerts  was  gekoomen.  Hy  hadt  wel  een  gedeelte  fijner 
ruy  tery  voor  af  nae  Turnhout  gefbnden :  maer  deefè  fijn ,  terwijl  fe  nogh 
vergaederden ,  befpronghen  en  geflaeghen  door  Maurits  ruytery ,  welke 
de  Prins,  naerdienfè  hem  in  die  moerailïghe  landen  geenen  dienlt  konden 

doen ,  weeder  nae  de  fteeden  gefonden  hadt ,  om  daer  uyt  's  vyandts  wee- 
ghen te  doorloopen.  Maer  fijnen  foon  Kaerel,  die  figh  van  den  vyandt 

hadt  geredt,  en  veyligh  weedergekeert  was,  liep  merkelijk  gevaer  van  de 
fijne.  Want  lijnde  in  aller  haeft  uyt  Vrankrijk  ontbooden,  alwaerhy, 
gelijk  gelèght  is,  Noyon,  en  korts  daer  aen  Sant  Valery,  hadt  ingenoo- 
men,  is, als  hy,  op  de  grenfèn  van  Artois,  eenen  hopman  van  een  Spaens 
regement,die  op  maeghdekracht  bevonden  was,  ter  rtraffe  vorderde,  naeu- 
welijx  het  woeden  ende  verbolgenheit  der  ooverighe  ontweeken :  werden- 
de  hem  mufket  koeghels  toegedreeven,  fak  en  pak  geplundert  van  die, 
oover  welke  hy  te  gebieden  hadt.  Sy  waerenop  vreemden  boodem  in  onge- 
bondenheit  verwildert ,  en  eenighe  maendenlblds  ten  achteren :  voegh  hier 
by,  dat  Mansfeldt,  lijnde  een  Hooghduytfcher,  om  eyghen  achtbaer- 
heit  en  's  Vaders  ampt  dapper  benijt  wierdt.  Maer  deefè  te  Sant  Paul ,  't  welk 
fy  bemachtight  hadden,  gelaeten  hebbende,  is  hy  met  eenighe  rege- 
menten,  daer  hy  figh  op  vertrouwde,  afgekoomen ,  tot  verfterkingh  van 

het  leegher, 't  welk  door  de  meenighte  felfs  logge  beweegingh  maekende, 
de  hoofden  traeghlijk  konden  doen  voorttrekken.  Twaelfduyfènt  knech- 

ten ,  en  omtrent  drieduyfent  peerden  hadden  doen  vertrouwen ,  dat  het 
mogelijk  waere,  den  vyandt,  diens  krachten  naeulijx  op  de  helft  geree- 
kent  wierden)  aengefien  Maurits  maer  vijfduyfènt,  niet  veel  meer,  fterk 
was,  met  voeten  te  vertreeden.  Waer  door  hy  vervolghens  hoopte  fijn 
nieuwe  Landtvooghdy  door  een  beftendighe  achtbaerheit  te  veflen ,  den 

vyandt  in  't  toekoomende  t'eenen  fchrik  te  fijn,  en  figh  felven  gloory 
verooveren.  HierentulTchen  hadt  figh  niemandt  ingebeelt,  dat  föo  wijt- 
luftigh  een  begrip  der  velden,  naer  dien 'er  onfèekere  moerallèn  en  lbo 
veel  waeterpoelen  door  liepen,  alom  foo  wel  geflooten  was,  dat  de  wae- 
penen  geen  kans  tot  flaen,  geene  drooghten  eenighe  plaets  voor  krijgs- 
lift  00 verlieten.  Derhalven  acht  ik  't  niet  ongevoeghlijk,  de  geftaïte 
deefès  beleghs,  en  op  wat  wijle  men  toen  den  oorlogh  gevoert  heeft, 
bondigh  af  te  maelen,  dewijl  noyt  eenighe  andere  leegherplaets,  lbo  ten 

opfight  van  't  gevaer,  als  om  haeren  uytflagh,  gelijken  roem  en  achtbaer- 
heit verdient  heeft:  en  die  faeken  naereylch  van  weerde  heeft  leeren  fchat- 

ten,  fal  bekennen,  dat  ons  die  tijdt  eerfl  't  waerachtigh  voorbeeldt  heeft 
verfchaft,  om  de  beroemde  krijgskunften  der  ouden  veel  eer  ten  nutten 
gebruyke,  dan  tot  eenighe  pronk  en  prael  aen  te  leggen.  De  Prins  hadt 

op  faght  klimmende  velden  twee  leegherplaetfèn  gemaekt  •,  d'ecne ,  om 
de  linkerfijde  des  ftrooms,  en  de  plaetfen  naeft  aen  de  ftadt  ten  Weften 

door  eyghen  teegenwoordigheit  te  bewaeken;  d'andere  ten  Ooften  foude 
de  Graef  van  Hoohenloo  befètten.  Aldaer  de  regementen  hunne  quartie- 
ren,  tufichen  welke ftraeten  en  markten,  eeven  als  in  een  ftadt  waeren 

oopen- 
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15-5)3.    oopengelaeten,  aengeweefen  fijnde,  heeft  men  van  beyde  de  fijden  buy- 
ren  om  een  fwaere  wal,  voorfien  met  bolwerken,  en  beleght  met  ge- 
fchut,  getrokken :  dervoeghe,  datfè  van  verre  befwaerlijk  konde  werden 

omgeworpen,  en  't  beftormen  van  nae  by  niet  fbnder  fchaede  der  vyan- 
den  afwaghten.     De  graft,  die  buy ten  om  geleidt  was ,  en  voorfien  van 
een  dubbel  paelwerk ,  beflaeghen  met  yfere  pinnen,  op  dat  het  af  loopen 

van  't  waeter  de  werken  niet  ontblooten ,  of  het  al  te  hoogh  opvloeden  in 
teegendecl  de  fèlfde  niet  weghrukken  foude,  heeft  men,  om  de  ftroom 

afteleyden,  met  werktuygen  en  dammen  teegen  't  ooverloopen,  ver- 
förght.     Oover  de  Donghe  wierden  twee  bruggen  geflaeghen,  ter  plaetfè 

daermen  allernaeft  van  d'eene  leegherplaetfè  in  d'ander  oovergaen  konde  j 
en  door  de  moeraflighe  grondt  opgedijkt  een  wegh,  die  ter  fijden  langhs 

met  ièhanskorven   befet  fijnde,  die 'er  00 ver  ginghen  veyligh  bedekten. 
Voorts  waeren  de  moerahen  en  weeke  gronden  buy  ten  om  het  leegher 

met  het  in  worpen  van  rijsboflèn  vaftgemaekt  jen  liepen 'er  ergens  eenighe 
poelen  door,  welker  gewelt  van  waeter,   de  fwaerten  daer  op  geleght 
moght  om  verre  fmijten,  wierden  de  boorden  verförght  door  paelen,  be- 

flaeghen met  yfère  pinnen :  fijnde  dus  de  voorighe  geftaltenis  der  plaetfèn 

t'eenemael  verandert,  doordien  de  moerafTèn  tot  eenen  vallen  wegh  ge- 
maekt,  en,  van  waer  men  den  vyandt  vreefde,  de  velden  onder  waeter 

gefèt  waeren.     't  Geheele  leegher,  dat  binnen  fijnen  omtrek  wijtluftigh, 
en  by  nae  drie  ueren  weeghs,  was,  lagh  rondtom  in  fijn  wal  en  graft  be- 
graeven;  ddorgaens  fagh  men  vuerbaekens,  en,  op  de  plaetfèn, die  meeft 
bloot  laeghen,  fchanflen  geleght,  voorfien  met  gefchut  en  muskettiers, 
om  af  te  keeren,  die  beftonden  te  naederen.     Geenen  minderen  yver 
wende  men  aen,  in  de  verdere  plaetfèn  buyten  de  werken  allefints  met 
voetangels  te  befaeyen,  en  wolfskuylen  tegraeven,  die,  door  heymelijke 
oorfaek  en  van  ongeval ,  doorgaens  gevaer,  deruytery,  infbnderheit  die 
van  den  vyandt,  allerweeghen  vreefe  gemaekt  hadden.     Ook  hadt  hy  de 

drooghten,  waeren 'er  ergens  die  gemakkelijken  toegangh  beloofden,  met 
paelwerk  afgefchooten.   Een  gedeelte  der  fcheepen,die  in  een  halve  maen 
met  haere  hoornen  teegen  de  ftadt  geftrekt  laeghen,  vaftgeankert  en  met 
kabels  aen  den  anderen  gehecht,  hadden  de  ftadt  alle  hulp  en  kundtfchap 

afgefheeden.  Buyten  deefè  waeren  'er  nogh  veel  andere,  die  op  de  ftroom 
en  felfs  op  het  meyr  de  wacht  hielden^     En  ook  eenighe,  die,  binnen  de 
kreeken  gehaelt  fijnde,  met  het  gety  vaft  en  vlot  raekten.    Daerenbooven 
laeghen  binnen  bequaeme  inhammen,  omtrent  beyde  de  leeghers ,  andere 

vlooten,  die  den  lijftoght  en  d'oorloghsbehoeften  aenbraghten.    Jae  felfs 
deedt  het  bootsvolk,  't  welk  gelaft  was  figh  op  den  oever  in  een  befönder 
leegher,  omtrent  den  Graef  van  Hoohenloo,  ter  needer  te  flaen,  geen 
geringhen  dienft.     De  meefte  werken  praelden  met  de  wakkere  nijver- 
heit  der  foldaeten,  fijnde  een  nieuwe  vondt  in  deefen  tijdt,  welker  arbeidt 
door  verhoogingh  van  loon  te  verfbeten  een  uytneemende  raedtfaemheit 
geweeft  is,  gemerkt  men  hier  door  voorquam,  dat  de  meenighte  der 
huysluyden  niet  genootfaekt  wierdt,  als  by  den  vyandt,  te  vluchten  en 
de  vryheit  haetelijk  te  maeken,  of  eenen  onnutten  hoop  delvers,  te  bloó 
om  figh  in  eenigh  gevaer  te  fteeken , 't  leegher  t'eenen  ballaftftrekte.  Maer 
wat  hunne  feeden  belanght-,  die  waeren,  door  voorfienigheit  van  krijgs- 

tucht, foo  verre  van  de  bedorvenheit  deefèr  eeuwe  afgeweeken,  dat  dit 
leegher  den  vluchtenden  huysluyden  en  hun  vee  t'eenen  fcherm  en  toe- 

vlucht diende.     Sy  verhuerdcn  hunner  handen  arbeidt,  fy  verkoften  eet- 
waeren ,  fy  vorderden  den  gewaependen  geldt  af,  in  welker  landen  foo 
de  Spaenfche  Ooverften  gevallen  waeren ,  geenen  fbo  hooghen  prijs  hadt 

men 
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men  konnen  opbrenghen ,  om  hunnen  fchendighen  ooverlaft  af  te  koopen.  if9Z- 

Selfs  fagh  men  de  boeren  't  landt  tot  onder  de  fterkten  des  leeghers  ploe- 
ghen  en  befaeyen,  ibo  verre  gingh  hunne  geruftheit,  niet  alleen  voor  het 
teegenwoordighe,  maer  ook  voor  den  toekoomenden  tijdt.  En  by  ervae- 

renheit  heeft  men  ondervonden,  dat  den  geenen,  die  figh  in 't  fpoor  van 
eereen  glory  benij veren,  alle  voordeelen  en  gemakken  van  fèlfs  oover- 

vloedigh  t'huys  koomen ,  welke  andere  naeulijx  door  eenighe  teegenftrij- 
dighe  middelen  en  flim me  ganghen,  bereyken  konnen.  Want 't  is  onge- 
loofelijk,  hoe  fèer  deefe  ingetoogenheit  den  prijs  der  lijftoght  heeft  doen 
verflappen,  daer  in  teegendeel  hunne  vyanden,  die  alles  geweldelijk 
weghroofderi ,  aen  alles  gebrek  leeden.  Hierentuflchen  was  de  Graef  van 
Mansfeldt,  nae  dat  hy  de  werken  fijner  vyanden  alom  befightight  hadt, 
beanghft,  en,  gelijk  de  natuer  van  een  heevighe  ontfteltenis  is,  konde 
figh  aen  geenerhande  raedt  vaft houden ,  in eene  ongeftaedigheit,die  hem, 
fönder  figh  anders  te  beraeden,  niets  lbo  gereet  verwerpen  deede,  dan 

't  gheen  hy  eenmael  hadt  beflooten.  Eerft  hadt  hy  figh  niet  verre  van 
Maurits  befchanft,  met  fbo  groot  een  meenighte  van  gefchut,  als  of  hy 
was  gekoomen ,  niet  om  een  veldtleegher ,  maer  om  een  ftadt  aen  te  taften  en 

t'ooverweldighen.  Hebbende  figh  aldaer  tien  daeghen  opgehouden,  en 
de  ruytery  uyt  Breedaa  hem  in  den  toevoer  bekommerende,  niet  lbnder 
gebrek  daer  aen  te  lijden,  breekt  hy  op, en  leeghert  figh  omtrent  Hoohen- 

loo,  met  hoope  dat  hem  aldaer  den  toevoer  veerdigher  uyt  'sHartogen- 
bofch  foude  konnen  aengebracht  worden ,  van  waer  hy  nu  arbeyde ,  om 

'tooverftroomendt  waeter  uyt  het  meyr  in  den  ouden  arm  der  Maefè  te 
leyden,  dan  weederom  voornam  'svyandts  icheepen  te  verjaeghen,  of  al 
'tooverighe  van  fijn  ruytery  te  verdrijven ,  om  fijnen  toevoer  des  te  vafter 
te  verleekeren.  Ten  laetften  vergaedert  hy  een  meenighte  rijs-  en  takke- 
bofien,  figh  geketende,  als  of  hy  daer  meede  ooverde  ondiepten  der  moe- 

raden was  gefint  in  de  ftadt  te  breeken ,  niet  ibo  fèer  op  eenighe  vafte 
hoop,  dan  om  niet  te  fchijnen  geen  te  hebben.  Terwijl  hy  figh  met  het 
bouwen  van  fbo  meenighvuldighen  aenflagh  vruchteloos  ophieldt,  en 

'taenfien  der  fteede,  als  ook 't  verwachten  der  befettelinghen,  die  hunne 
hoop  al  en  alijk  op  hem  geveft  hadden ,  niet  toelieten ,  in  eenigh  ander  ge- 

wei!: fortuin  te  föeken ,  wierden  's  Prinfen  werken ,  geduerende  's  vyandts  lee- 
digheit,  wakker  gevordert.  Maer  niets  was  'er,  dat  hem  fbo  grooten  on- 

gemak baerde,  dan  het  kleyn  getal  der  földaeten,  die  door  arbeyden  en 
waeken  by  nae  t/eenemael  waeren  afgeflooft.  Dies  men  befloot  de  Vrie- 
fèn  andermael  te  bidden,  hunne  bondtgenooten,  van  welker  troepen  fy 
nogh  onlanghs  grooten  dienft  getrokken  hadden ,  in  dit  nootweer  niet  te  wil- 

len verlaeten,  die,  nae  dat  fè  eenighen  tijdt  gewacht  hadden,  dewijl 
Verdugo  met  drieduyfent  mannen  om  Slochteren  bleef  hanghen,  ten 
laetften  vier  vendelen  fonden.  Ondertufichen  vielen  'er  in  't  veldt  verfcheyde 
fchermutfinghen  voor,  waer  toe  figh  Hoohenloo  vry  veerdigher  toonde, 

dan 't  noodigh  was.  Verder  is  men  niet  gegaen,  aengefien  noch  Maurits, 
voorfightigh  booven  den  eyfch  fijner  jaeren ,  tot  geen  hoofttreffen  ver- 
ftaen  konde,  nogh  Mansfeldt  hoopen  't  leegher  t'ooverweldighen.  Maer 
de  ftadt  was  onophoudelijk  befchaedight  door  'tgefèhut,  waer  van  Mau- 

rits in  oovervloedt  voorfien  fijnde,  de  huyièn  doornaegelt,  en  de  meefte 
ftukken  der  beleegherde  ontreddert  hadt:  en  men  diende  figh  nu  reets  van 
galerijen,  die  tot  aen 't  bolwerk,  gemaekt  buyten  om  de  wal,  gevordert 
waeren.  En  teegen  'tNoorder  ravelijn,  waer  voor  men  minft  bekommert 
was,  en  wel  niet  aen  de  ftadt  vaft,  dan  echter  met  de  graft  omsingelt, 

vierdt  by  nacht  een  biesbrugh  geüaeghen.  De  földaeten ,  die 't  beklommen 
B  b  had- 
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15-93.    hadden,  verrafTen  en  oovervallen  de  befettelinghen ,   die  achteloos  op 

hunne  wacht  hier  en  daer  verftroy t  laeghen  ;   volgens  't  beright  gedaen 
door  die  figh  verkloekt  hadden  de  geftaltenis  te  belightighen.     Eenighe 

weynighe,  die 't  met  de  vlucht  ontkoomen  waeren ,  vervulden  de  ftadt  aller 
weeghen  met  vrees  en  ontfteltenis.     Selfs  al  te  vooren  hadt  alle  eerbie- 

digheit  voor  't  hooghgefagh  de  fchop  gekreeghen ,  en  de  gehoörfaemheit 
uyt :  want  hy,  wien  de  fteêvooghdy  eygentlijk  toequam,  voor  't  belegh 
uvt  de  ftadt  getrokken  fijnde  ,    was 'er  buy  ten  •,  en  niemant  anders  hadt 
behoorlijke  hoedanigheeden  om  datampt  te  bekleeden:  waer  door  de  wer- 

ken, mirs  het  vlotten  en  wankelen  van  raedt,  meermaels  op  gebouwt  en 
weederom  om  verre  geworpen  waeren.     En  felfs  twee  der  geener,  dien 

geduerende  't  belegh  de  fteêvooghdy  was  op  gedraeghen,  al  voor  dèefert 
ooverleeden:  eenderde,  op  't  gerucht  van  de  waepenkreet ,  toeloopen  de, 
door  een  fteen  geworpen  uyt  een  mortier  plotfèlijk  doodt  gebleeven,  en 
hier  door  alle  gehoörfaemheit  uyt  den  bandt  gefprongheri.  Dus  vreefden 
de  beleegherde  niets,  behalven  hunnen  vyandt,  en  Maurirs  hadt  de  fchrik 
vermeerdert,  wanneer  hy,  hebbende  de  brieven  van  Mansfeldt  en  hen 
onderfchept,  die  liever  fènden,  dan,  gelijk  hy  konde,  behouden  wilde. 
Gemerkt  Mansfeldt,  die  nu  reets  beilooten  hadt  te  vertrekken , de  belee- 

gherde vermaende,  fy  hadden  dieshalven  den  moet  niet  te  laeten  fakken, 

daer  by  voegende  die  ydele  hoop,  't  hem  te  doen  waere,  om  elders  eenen 
Geeuruy-  aenflagh  te  maeken,  en  den  vyandt  van  daer  te  trekken,     't  Leeven  be- 

denbergh     donghen  hebbende,  keverden  {è  aen  Maurits  oover  vijftien  vendelen:  in 
wordt   on-  je  f£ac}r^  die  ten  vollen  voorfien  was  van  leevensmiddelen  en  buspoeder, 
aen&eyen  "e  vondt  men  feshondert  ibldaeten,  die  nogh  fiek,  nogh  gequetft  waeren. 

rlnMans-   Maer  buyten  't  verdragh  bleeven  ter  ftraffe  geflooten  die  deefè  ftadt  ver- 
feldt,aen    raeden  hadden,  naerdien  't  aenfèhouwen  dier  plaetfè,   en  foo  wel  den 
Maurits      voorighen   als  teegenwoordighen  arbeidt,  't  geheughen  hunnes  fchelm- 
oovergegee-  ftuks  verbitterden.  En  op  eenen  en  den  fèlfden  dagh  heeft  Maurits  Geer- 
ren-  truydenbergh  den  koopers  ont\veldight,en  door  de  ftraffe  der  verkoopers 

Die  de    gefuyvert.     Mansfeldt,  van 't  oovergeeven  der  ftadt  verwittight  fijnde, 
verraeders  en  met  onDewuft}  dat  fijnen  ouderdom  befchuldight  wierdt,  en  raedt- 
firtP'         flaeghen,  hoewel  de  flimfte,  nae  d'uytkoomft 't  meefte  geloof  vinden, 

Bejngjt-  enm  d'ooren  van  't  gemeen  een  lieffelijk  geluyt  flaen,vondt  figh  booven 
m   VTldt    ̂ien  beanghft  door  de  verdachte  trouw  der  ingefeetenen  van 's  Hartoghen- bofch,  en  duchte  dat  die  ftadt,  gewoon  licht  in  roeren  te  raeken,  en  door 

geen  befettingh  verfèekert,  fiende  de  weelighe  voorfpoet  der  vyanden,en 

't  bijfter  verloop  hunner  laeken,  van  Heer  verwiitèlen  moght.     Want 
Maurits  Ibldaeten,  die  toen  binnen  de  fèhans  Crevecceur  in  befettingh 
laeghen  ,  hadden  de  ftroom  de  Diefe,  die  beneeden  de  felfde  ftadt  in  de 

Maelè  loopt, door  'tinwerpen  van  eenighe  fwaerte  ooverdwers  opgeftopt, 
dies  fy  te  rugh  gedreeven,  'tgeheele  platte  landt  rondtom  onderwaeter 
fette:  waer  van  daen  de  vruchten  weghgehaelt,  het  vee  fijn  voeder  be- 
noomen  fijnde,  de  fchaede  eenigher  befbndere  naer  een  algemeene  vreede 
quam  te  dinghen.     Men  vondt  goedt  die  door  vreefe  niet  te  bedwinghen 

Die  voor  waeren>  door  weldaeden  te  winnen.     Maer  hem,  die  figh  tot  het  belegh 
hebbende     der  fchanffe  fpoeyde,  is  Maurits  voorgekoomen ,  hebbende  de  ruytery 
Crevecaur  voor  heen  gcfonden,  om  den  vyandt  het  trekken  oover  de  Maefè,  en 
tebeleeghe-\\tx.  inkoomen  in  den  Bommelerweerdt  te  beletten:  hy  fèlfs  korts  daer 
ren, door     aen  met  fijn  leegher  de  ftroom  opgevaeren  fijnde,  heeft  figh  tuflehen  de 
Maurtts      fchans  en  Mansfeldt  neergeflaeghen ,  en,  nae  dat  hy  een  groot  getal  ftuk- 
yAn.  ken  uyt  de  naeftgcleeghe  fteeden  hadt  doen  koomen ,  hem ,  die  nogh  niet 
wordt.        befchanft  was,  naerdien  hy  figh  hadt  ingebeeldt,  dat  de  fchans  figh  haefr. 

Joude 
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fbude  moeten  oovergeeven,  gedwonghen  fijne  tenten  te  verbeten,  en    14>9Z' 
met  fèer  eerlijk  de  vlucht  nae  't  landt  van  Kuyk  te  neemen.     Hebbende 
flrax  daer  aen  een  brugh  oover  de  Maefè  geflaeghen  ,  als  of  hy  't  op 
's  Hartoghenbofch  gemunt  hadt,  hieldt  hy,  door  een  valfche  vreefe,  den 
vyandt  op  van  nieuwe  aenflaeghen  ter  handt  te  trekken.     Eyndelijk  fijn 
de  Veldtooverften  vertrokken,  verfèndende  een  gedeelte  hunner  troe- 

pen, die  den  oorlogh  in  Vrieflandt  hebben  doen  toeneemen.     Nae  dat 
Koevorden  en  Steenwijk  Gröninghen  alle  gemeenfchap  met  de  plaetfèn 
innewaerts  aen  den  Yfïèl  geleeghen  afgefneeden ,  en  de  Vriefche  fteeden 

en  fchanfïèn  haer  de  fee  en  ftroomen  t'onbruyk  gemaekt  hadden ,  behieldt 
fy  niet  meer  dan  eenen  wegh  nae  Duytfchlandt ,  door  de  Bourtangh. 
Deefe  wegh ,  die  niet  fèer  breedt  is ,  doet  figh  eerft  op  niet  verre  van  den 
Dollaert,  eenen  boefèm  van  dien  Ocean,  fufïchen  wijdt  uyt  geftrekte 
moerafièn,  die  figh  in  eenen  wijdtluftighen  omtrek  verfpreyden  rondt- 

om  de  Drente.     Willem  van  Nafïau ,  bekommert  op  wat  wijfè  hy  den    °ndertu[- 
vyandt  fijn  uyterfte  hoop  beneemen  moght,  was  in  't  begin  des  jaers,  >j  J^n 
door  fïrenghe  koude  en  onftuymighe  winden  des  winters,  op  gehouden.  umval ' 
Hebbende  figh  in  't  begin  der  Lente  op  fee  begeeven,  fiet  hy  dat  Verdu-  Naffmum 
go,  opgemaekt  door  kontfchap,  de  enghe  weeghen  befèt  hadt,  en  fijnde  den  vyandt 
hem  in  fijnen  laft  verbooden  tot  een  hoofttreffen  te  koomen ,  en  boo-  uyt  vrief- 
vendien  niet  geraeden ,  verder  voort  te  trekken ,  al  eer  hem  fijnen  toe-  l*ndt  te 
voer  verlèekert  was ,  heeft  hy  de  naeftgeleeghe  befèttingh  verfterkt :  van  verdrijven. 
waer  hy  of  door  't  oopenen  der  fluyfen  de  velden  konde  onder  waeter 
letten,  of  door 't  fluyten  der  felver,  de  van  fèlfs  ondergeloopene 't  op- 
drooghen  beletten,  en  alföo  de  weeghen  onbruykbaer  maeken.     Maer 
als  Verdugo  een  gedeelte  van  fijn  krijgsvolk  hadt  gefönden ,  om  de  lan- 

den in  Vrieflandt  te  verwoeften  •,  is  Graef  Willem  ,  niet  darrende  die 
fchaede  in  de  wint  flaen ,  om  de  partyfchap ,  die  in  Vrieflandt  op  hem 
gebeeten  was  (fijnde  den  haet  reets  oopentlijk  uytgebarften)  geen  flof  tot 
lafteren  te  geeven ,  ook  fèlfs  derwaerts  vertrokken ,  en  heeft  de  grenfèn , 

waer  hy  konde,  teegen  't  invallen  der  vyanden  voor 't  toekoomende  ver- 
lèekert: van  daer  den  vyandt, door  't  uytftrooyen  van  valfche  geruchten, 

als  of  hy  heel  andere  aenflaeghen  voor  hadt,  bedrooghen  hebbende,  ver- 

lorght  hy  Koevorden,  dat  veele  dinghen  gebrek  hadt,  van 't  gheen'er 
noodigh  was.     Dus  is  de  Soomer  doorgebraght,  terwijl  de  voornaemfte 

maght  der  partyen  figh  voor  Geertruydenbergh  op  hieldt-,  't  welk  oover 
gegaen  fijnde,  heeft  Graef  Willem  de  troepen,  die  hy  weederom  ontfan- 
ghen  hadt,  gebruykt  tot  eenen  tocht  te  lande,  en,  nae  dat  hy  alle  de 
lchanflèn  tuffchen  Koevorden  en  de  Bourtangh  met  verdragh  hadt  inge-  jhfau  ju 
noomen,  gelaft  in  de  Bourtangh  fèlve,  waer  langhs  tuflchen  Wedde  en  B{„mnah, 
Munfterlandt,  de  moerafièn  feer  nae  van  den  anderen  gefcheyden  fijnde 
(oover  welke  ook ,  vermits  de  Soomer  en  den  arbeidt  gemakkelijker  als 
naer  gewoonte  te  koomen  was)  eenen  fmallen  wegh,  als  op  eenen  lacht 
opgaenden  fantheuvel,  gebaentis,  voor  vijf  vendelen  win terquartieren 
te  maeken,  en  het  met  bolwerken  te  verfterken.  Hy  fèlfs  is  met  het  oove- 

righ  gedeelte  fijner  troepen  (naerdien  hy  verfraen  hadt,  dat'eronderftant 
voor  den  vyandt  in  aentoght  was)  achter  Gröninghen  getrokken ,  fijnde   Graef  Fre-. 
door  een  al  te  voorbaerighe  hoop  verlokt,  dat  die  fladt  party  fbude  wif-  derykjan 
felen,  foo  maer  Verdugo,  die,  blijvende  in  de  fterkten  der  voorfteeden  JJJJJgj 
hanghen,  hulp  verwachte,  quam  van  daer  te  trekken.  En  ondertuflchen  d  ,f  Qt^ 
ooverweldight  Graef  Frederijk  van  den  Berghe,  gefönden  door  Mans-  marfumett 
feldt,  met  een  fterke  maght,  om  dat  of's  vyandts  befettinghen ,  of  de  andere 
naetuer  der  plaetfe  d'ooverighe  toeganghen  geflooten  hieldt,  het  fteede-  plaetfèn. 

Bb  ii  ken 
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IJ93-     ken  Othmarfum,  en  de  fchanflèn,  die  wy  gefeght  hebben  dat  figh  aen 
Graef  Willem  hadden  oovergegeeven,  met  veel  gewelde,  en  niet  fonder 
bloed  tftortingh.     Van  dacr  trekt  hy,  vol  verwaentheit  oover  fijnen  voor- 

Verdugo,  fp0edt,  met  Verdugo  nae  de  Bourtangh,  om  de  fterkte  aldaer  te  vernie- 
ti.\eeenin    jcn      ]yfaer  je  nijverheit  aengewendt  tot  het  opmaeken  der  felver,  en 

Vfenaetj(la°'b  d'onmooejelijkheit  om  oover  de  moeraden  te  geraeken,  hebben  hem  van 
op'de  Jour-  dien  aenflagh  afgefchrikt.     Waer  op  Graef  Willem,  beright  door  ver- tangb,  be-  fpieders  dat  de  vyandt  reght  op  hem  aenquam,  terftont  de  graften  en 
leeghert      befchanflïnghen  van  fijn  leegher  vergroote.     Binnen  welke  hy  veyligh 

Koevorden.  fijnde,  's vyandts  leegher,  dat  op't  velclt  in  flaghorde  flont,  veracht  heeft: 
nogh  ook  flagh  geleevert,  wel  infiende,  dat  hem  geen  noodtfaekelijkheit 
daer  toe  perfte,  en  den  vyandt  alles  teegen  hadt.     Door  dufdaenigh  drae- 
len,  en  eenighe  fchermutfinghen  afgewecfèn  fijnde,  neemen  fè  den  wegh 
nae  Koevorden,  door  natte  en  bekommerde  plaetfèn,  maer  hebbende 
onder  eenen  vaften  grondt  gevonden,  drooghden  Ie  het  opftaende  waeter 
met  rijsboflèn.     En  naerdien  de  plaets  niet  was  geleeghen ,  om  fchielijk 
aengetaft  te  worden,  belette  Verdugo  de  wegh  met  ichanflèn ,  ophoop 
van  de  foldaeten  daer  binnen  uyt  te  hongheren:  bedrooghen  fijnde  door 

valfch  beright,  wijl 'er  tot  tweemael  toe  was  ingebraght,  al  't  gheen  men 
'er  konde  vereyflehen.     Ook  is  hy  den  fteêvooght  Cafper  Eufum  aenge- 
wceft,  om,  door  belooninghen  en  vreefè ,  fijne  trouw,  die  teegen  bey de 

vale  ram-  onkreukbaer  bleef ,  te  doen  fwichten.     Maer 't  jaer  nu  ten  eynde  loopen- 

*'"acnfcb     ̂ e'  vervielen  de  Spaenfche  befchanflinghen  door  flijk  en  meenighvuldi- 
\ee7ber       ghen  reeghen.     Waer  by  is  gekoomen  gebrek  aen  lijftoght,  door  dien  fè 

in  acht  maenden  naeulijx  foo  veel  foldts  ontfanghen  hadden,  als  men  hen 

in  twee  maenden  fchuldigh  was :  en  in  d'omleggende  landen ,  felfs  van 
Duytfchlandt,  viel  niet  meer  te  plunderen.     De  vinnighe  koude  naeder- 
handt  daer  op  gevolght,  heeft  hunne  armoede  verfwaert,  en  door  die 
beyde  fiekte  ontftaen  fijnde,  befweeken  hunne  lichaemen.   Eenighe  heb- 

ben die  rampen  en  't  belegh  met  de  vlucht  verlaeten,  en  niet,  gelijk 
meermaels  voor  deefèn,  hooft  voor  hooft,  maer  geheele  vendelen  fèffens. 
Waer  toe  Graef  Willem  hen  nogh  meer  aenmoedighde ,   beloovende, 
fbo  yemandt  tot  hem  ooverquaeme,  rijke  belooningh.     Hier  door  is  den 
beleegherden  de  moedt  gewaflèn ,  fbo  verre  dat  fè  felfs  op  den  vyandt 

darden  uytvallen.     Korts  daer  aen  volghde  't  ruften  in  de  winter,  terwijl 
yder  bcefigh  was  met  lijftoght  en  verfterkingh  voor  den  fijnen  te  verveer- 
el  ighen^  en  ook  hadden  de  Vriefèn  Graef  Willem  gelaft  de  fchanflèn  om 

Gróninghen  verlooren  te  beleegheren.  Maer  dewijPt  fbo  laet  in 't  jaer  was, 
heeft  's  hemels  goedtdunken ,  geweldigher  dan  wil  van  menfehen ,  dit  voor- 
neemen  gebrooken.  Alleenlijk  hebben  Maurits  foldaeten  een  gedeelte  van 
cenregement,dat,  in  Duytfchlandt  geworven ,  Verdugo  te  hulp  trok,  on- 
bcdreeven  in  krijgsfaeken, ontmoetende, geflaeghen.    En  op  andere  wee- 

ghen, daer  partyen  elkander  bygeval  bejeegenden,   is  verfcheydentlijk 
gevoghcen,    fijnde  by  naer  altoos    verüaeghen  of  geplundert,   die  met 
lijftoght  of  fak  en  pak  belaeden  waeren.     Maer  de  Graef  van  Solms  heeft 

't  landt  van  Waes,  dat  weygherde  brandtfehattingh  te  betaelen,  door  't 
wcghhaelen  van  vee  en  gevanghenen,  in  toom  gehouden.  De  fchanflèn, 

VenPr'mfe  die  hy  in  't  doortrekken  ooverweldight  hadt,  fijn  by  den  vyandt,  nae  fijn 
fijnen  aen-  vertrek,  wecder  ingenoomen.     Philips  van  Nafiau ,  hebbende  de  landen 
ptf;cP       om  Limborgh  doorftroopt,   is  van  de  ftadt  afgedwaelt  en  vruchteloos 

Br^fher    vertrokken :  felfs  quam  den  Prinfè  fijnen  aenflagh  op  Brugghe,  werwaerts 

np  uyjt!n~  hy  oover  fee  en  binnewacteren  was  gekoomen ,  te  miflukken:  hy  felfs  is 
eèitfukte.   door  nattigheit  en  koude  in  een  fiekte  gevallen,  een  fchip  door  fchielijk 

ver- 
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Vertrekken  onder  weeghe  gelbnken :  de  fchuk  van  't  een  en  't  ander    *  *>93 l 
ongeval  hadt  men  den  leytsluyden  by  nacht  te  wijten.     Maer  in  's  Ko-    Murten 
ninghs  leegher,  alwaer 't  geldt  weederom  fchaers  geworden  was ,  begon  onder 's  Ko- 
de  muytery  op  nieuw  t'ontfteeken :  neemende  de  beroerte  haer  begin  van  rimgbs 
de  Spanjaerts ,   met  fbo  groot  eene  oneerbiedigheit  teegen  Karel  van  krijgsvolk 
Mansfeldt,  hunnen  Ooverften  ,  dat  Ie  den  toevoer  aen  hem  gefonden 

plunderden :  welker  ftoutheit  andere  landtaerden  wel  langh  verfóeyt  had- 
den, maerfiende,  dat  den  muy telinghen  hunne  fbldy  wierdt  aengeboo- 

den  en  die  figh  geruft  hie'Jen  onbetaelt  bleeven,  wel  haeft  den  (elven 
wegh  infloeghen :  en  hebbende  hunne  Hoofden ,  die  (è  waenden  hunne 
beroerten  niet  ter  goeder  trouwe  te  meenen,  uytgefchopt,  verkiefènfè, 

met  algemeene  toeftemmingh  der  rotgefèllen,  tot  hun  hooft)  den  aller- 

verachtften  en  geringhften  uyt  den  hoop.     Dees  fijnde  heer  van  't  leeven  'S^g^ngb 
en  de  doodt  fijner  fpitsbroederen ,  is  yder  ten  fchrik,  en  bevreeft  voor  dermt9te- 

hen  alle,  en  houdt  niet  alleen  fijn  maght  voor  een  tijdt  te  leen,  maer  fèlfs  w<s  m' 
het  leeven,  bedraeyt  in  gelijk  gevaer,  't  fy  hy  die  heerfchappy  aenvaert, 
't  fy  hy  die  weygert.     Hoe  groot  de  verwarringh  onder  hen  is,  hoe  fèer 
fy  verwildert  fijn)  terwijl  fe  ligh  eenen  raedt  verkiefèn,  figh  (elven  wet- 

ten (lellen ,    en  geenerhande  misdaedt  onder  hen    ongeftraft  gelaeten 
wordt,  bekennen  (è  de  noodtwendigheit  des  reghts,  en  fijn  (èlve  getuy- 

ghen  van  dat  goedt,  't  welk  fe  allermeeft  oovertreeden.     Een  voedtfel 
der  balfteurighe  moedtwil  deefèr  fbldaeten  was  geweeft  de  al  te  fchielijke 

fpaerfaemheit  der  Spanjaerts,  die  't  opfight  oover  de  geldtmiddelen  had- 
den, en  ingetrokken  de  vermeerdenngh  derfbldyen,  welke  Parma,  of 

tot  belooningh  van  uytfteekenden  dienft,  of  om  yemandt  in 't  befönder  te 
begunftighen,  hadt  toegeftaen.     En  niet  alleen  wierdt  de  (elfde  verwoet- 
heit  op  de  grenfèn  van  Vrankrijk ,  maer  ook  in  de  be(èttihghen  der  Hoogh- 

duytfche  fteeden  gevoedt,  door  plunderen  en  't  lichten  van  tollen  en 
fchattinghen  •,  alwaer  de  ftadt  Nuys,  fiende  dat  eenighe  hunner  befette- 

linghen  op  roof  waeren  uytgetrokken ,  al  d'ooverighe  (öldaeten  ,   ter 
poorte  heeft  uytgedreeven.     Waer  op  meer  andere,  die  maerdegelee- 
genheit  treffen  konden ,  gevolght  fijnde ,  den  foldaet  geleert  hebben  fijne 
gierigheit  te  maetighen ,  of  meerder  krachten  in  te  (pannen.  Seeven  ven- 

delen, die  binnen  Rhijnberk  in  befettingh  laeghen,  en  van  gelijken  buy- 
ten  gehoorfaemheit  ge(pronghen  waeren,  hebben  niet  eenen  Ooverften, 

alsd'andere,  maer  eenen  Raedt  van  eenentwintigh  (bldaetert ,  oover  hen 
gekooren-,  en  dee(è  waerdigheit  duerde  niet  altoos»  maer  wierdt  by  tijden 
verwhTelt.     Sy  vorderden  de  vrygelden  en  tollen  van  d'omleggende  lan- 

den, met  beeter  krijgstucht,  als  onlanghs  onder  't  bewint  des  Ooverften 
fèlve  gefchiedt  was.     Dit  inkoomen,  naerdien  het  binnen  veertien  maen- 
den  bynaer  hondertduyfent  guldens  uytgemaekt  hadt,  wordt  hen  voor  een 

gedeelte  hunner  (bldyen  aengereekent ;  't  andere  betaelt,  en  quijtfchel-    Sy  worden 
dingh  van  't  voorleedene  vergunt.     Op  deefb  voorwaerden  is  Graef  Her-  door  den 
man  van  den  Berghe  met  hen  ooverkoomen,  en  als  toen  van  veelen  be-  Graef  van 

fchuldight  de  achteloofheit  des  Aertsbiflchops  van  Beyeren ,   die  met   en  Be/^ 
weynigh  koften  fijne  ftadt  hadt  konnen  weederom  krijghen.     En  met 
Parma  was  hy  reets daer  oover  eens  geweeft,  maer  hebbende  voorgewent 

dat  men  thans  de  koomft  van  Ernft  moeft  afwachten,  gaf  hy  niet  duyfter-  Houanttt_0 
lijk  te  kennen ,  door  wat  beweeginghen  hy  gedreeven  wierdt.  Dogh  dien  ̂ H  ̂     - 
van  Hollandt,  vry  van  deefè  plaeghen,  hebben  's  hemels  rampen  geilae-  xn^viie 
ghen,  toen  op  't  eynde  des  jaers  een  geweldighe  ftorm  een  vloot  van  dooreenge- 
vijftigh  fcheepen,  die  in  't  Vlie  op  anker,  en  feylreê  om  de  reys  nae  Ita-  weldigbe 
Hen  te  neemen,  laeghen»  op  eylanden  en  drooghten  ftrandende,bedrie-  ftorm ver- 

Bb  iij  ghelijke  melt' 
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1594.    ghelijke  fee  gaf  in  te  fwelgen,  en  de  naebuerighe  ftranden  met  d'oover- 
blijffelen  van  fbo  deerlijk  een  ichipbreuk  en  droefheit  vervult  heeft. 

Ernft  van  \  Volgende  jaer  heeft  fijn  begin  genoomen  met  de  koomft  des  Aertshar- 
ooftenrijk.    toghen  Ernft  van  Ooftenrijk,  geibnden  tot  Opperlandtvooght  oover  de 

wordt  op-    Nederlanden :  CCn  jaer  dat  hem  fijnen  ondergangh  en  den  Spanjaert  mee- 

oab         nighvuldighe  onheylen  befchooren  hadt. '   Want  Vrieflandt  is  hem  ont- 
oorèrNe-    weldight,  Vranknjk  ontfehooten,  fijne  waepenen  waeren  ongelukkigh, 

dcrlandt.     fijne  bedriegelijke  vreedelaeghen  fchandelijk  uytgcvallen,  de  faeken  fijner 
vyanden  roemruchtigh  en  in  een  bloeyende  welftant,de  fijne  vol  behoefte 

en  verwarringh ;  fwaerigheeden,  die  hem  't  leeven  wars  gemaekt,  of  in 
een  onvermijdelijke  doodt  verrukt  hebben.     Veele  reedenen ,  deTurxe 
faeken,  geen  geldt  in  voorraet,  en  fijne  gewoonelijke  fiekte,  de  gicht, 

E«  ontfan-  hadden  fijne  koomft  verachtert.     De  pleghtigheeden  t'fijner  ontfanghenis 
ghenmtt     in  de  landtvooghdy  aengeftelt,  wierden  met  fbo  groote  bewijfèn  van 

groote        vreughde  der  Nederlanders  uytgevoert,  als  naeulijx  eenighe  Vorften  oyt, 
vreughde     cn  ̂ $  m  ̂ c  weehghfte  voorfpoedt  hunner  bedrijven  gefien  hadden:  fbo 

der  Neder-  ££r  to(.  ajje  lijdtiaemheit  gebooghen  iijnde,  dat  fe  felfs  d'allerminfte  ver- 
quikkingh  hunner  onheylen,  voor  een  groot  geluk  hielden.     Want  nu 
fbude  men  geenen  Mansfeldt,  onder  een  yle  fchim   van  hooghgefogh, 
den  fijnen  foo  wel  als  den  vyanden,  langher  ten  fpot  geftelt  fien:  nu  was 
de  fwakheit  van  eenen  hooghen  ouderdom  verandert  in  voortreffelijken 
aedel.     Daer  beneevens  droegen  ie  hunnen  roem  op  die  eere,  en  als  of  fe 
in  hunne  voorreghten  herflelt  waeren,  dat,  naer  ouder  gewoonte,  aen 
hen  gefbnden  wierdt  een  Vorft ,   den  Koningh  fbo  nae  in  bloede  en 
maeghfehappy  beftaende.     Hen  heughde  nogh,  dat  Alva  en  Requefèns 
door  uytheemfche  heerfchappy  den  oorlogh  verwekt  hadden.     En  dat 
men  Parma,  hoewel  anders  niet  ongefien,  was  gewoon  fijn  vaederlandt 
te  verwijten.     Dogh  het  Don  Johan,  die,  met  hoedaenighen  reght  het 

dan  waere,  't  Koninghlijk  geflaght  beftont,  veel  eer  aen  fèedigheit ,  dan 
aen  gunft  der  gemeente  en  der  eedelen   ontbrooken  hadt.     Dat 'er  nu 
quam  de  waere  fpruyt  der  Keyleren,  met  d'oprechtheit  der  Duytfchen, 
met  geen  haet  ingenoomen,  en  veel  gevoeghlijker  om  d'eenigheit  der 
volken  te  herftellen.     Hongaryen  en  d'uyterfte  landen  des  rijx  hadt  hy 
weegens  den  Keyfer  fijnen  broeder  geregeert,  bemint  iijnde  van  d'onder- 
daenen  door  meewaerighe  beleeftheit  in  fijn  bedrijven,  en  door  lieflijk- 
heeden  van  gegunde  ruft,  fbnder  dat  hy  den  vyandt  porde,  fbnder  dat 
hy  felfs  geport  wierdt.     Den  Turk  niet  langher  konnende  figh  geruft 
houden,  wordt  hy  uyt  die  bloedighe  voorvallen  te  rugh  geroepen,  en 
bequaemer   geoordeelt  tot  bevreedigingh   der   Nederlandtfche   faeken, 
fijnde  de  burgeren  des  oorloghs  moede,  en  den  Koningh  niet  onbewuft, 
dat,  op  hoedaenighen  voet  de  vreede  gevonden  wierdt,  de  nuttigheit 
desfelven  den  Prinfe  ten  voordeele  gedyen  foude.     Ernft  hadt  een  befbn- 
dere  deftigheit  in  fèeden  •,  die  de  Nederlanders  voor  hooghmoedt  opnae- 
men.    Voorts,  dat  dien  landtaerdt  eyghen  is,  fijn  verftandt  niet  booven 
fijne  faeken  vliegende,  liet  hy  figh  door  raedt  en  laft  gemakkelijk  leyden. 

Tbilips    Door  dcefe  middel maetigheit  van  geeft  hadt  Philips  fuik  een  behaeghen 
fcluktbem    in  hem  gefchept,  dat  hy,  om  hem  fijn  dochter  ten  huwelijk  te  geeven , 
fijn  dochter  en  met  hacr  de  kroon  van  Vranknjk  te  verfellen,  door  fijne  gefanten  in 
tm  huwe-    <je  vergaederingh  der  Staeten  van  dat  rijk  alle  krachten  ingefpannen  heeft : vreefende  miflehien  ook,  dat,  fbo  fy  eenighen  Francois  quaeme  te  trou- 

wen, Spanjen  t'ecnighen  daeghe,  by  ooverlijden  van  fijn  manlijk  hoir, 
aen  Vrankrijk  moght  vervallen.     Maer  't  beleidt  des  hemels  heeft  het 
anders  goedtgevonden,  't  welk  Henrik  van  Bourbon  door  heel  verfcheyde 

weeghen 
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weeghen  op  den  throon  geholpen  heeft.     Dees  hadt  het  al  voor  langh    ifS>+- 
verdrooten,  dat  hy,  onaengefien  fijn  geboorte  en  reght  tot  de  kroon, 
alleen  op  voorwenden  van  Godtsdienft  wierdt  verworpen ,  en  niet  wèy- 
nigh  Printen  boovendien  betuygende,  dat  hen  deefe  reeden  weederhieldt 
van  fijn  party  te  kielen,  en  hem  alle  onderftant  te  bieden, dat  fijne  krach- 

ten bijfter  verfwakt,  en  ander  naeft  aen  hunne  hooghfte  hoop  gekoomen 
waeren ,  vondt  figh  in  onfèekerheit  geflinghert  tuflchen  fijne  vrienden , 

die  fijne  eerlijke  ftandtvaftigheit  preelèn,  of  raeden  tot'tgheen  hem  voor- 
deelighft  fijn  foude.     Ten  laetften ,  't  fy  hy  geloofde  dat  hem  niet  heyli- 
ghers  als  de  ruft  fijns  rijx  behoorde  te  fijn :  't  fy  ook  hy  fijnen  voorighen 
wegh  veel  eer  door  gewoonte,  dan  met  oordeel  ingegaen  was,  heeft  hy 

de  Roomlche  onderwijfingh  aengenoomen.    Waer  aen  den  Spanjaert  figh      enJ   _ 
lbo  weynigh  keerde,  dat  hy  naederhant  nogh  veele  jaeren  langh  fijnen  ̂ B/;c6if«- 
haet  en  waepenen  achtervolghde ,  en  niet  langh  geleeden  hadt  hy  de  flee-  dedë Room- 

den in  Pikardyen,  naeft  aen  den  Nederlandtfchen  boodem,  door  toedoen  fiben  Godts 
des  Hartoghen  van  Aumale,  den  eedt  van  getrouwigheit  afgenoomen.  dienftaen- 
Ook  hadt  hy  te  Roomen  by  Paus  Klemens,  en  die  't  grootfte  gefagh  in  genoomcn, 
fijnen  raedt  vonden,  langh  gewelt  en  dreygementen  te  werk  geftelt,  om  brer>&   in 

te  beletten ,  d^t  's  Koninghs  bekeeringh  geen  vergiffenis  moght  oopen  y "  "^  ' vinden,  hem  noemende  een  hervallen  ketter,  en  in  fijn  nieuwe  Godts-  „ewenae 

vrucht  eenen  huychelaer.     Maer  in  't  begin  beyde  de  partyen ,  foo  wel  vreede. 
die  hy  afgegaen,  als  die  hy  toegevallen  was,  verdacht  geweeft  fijrtde, 
heeft  hy  naederhandt  door  een  heylfaeme  gemaetightheit,  met  deefe  in 
het  hooghfte  bewint  des  rijx  te  fteüen ,  gene  vryheit  in  hunnen  Godts- 

dienft en  een  gedeelte  in  de  bedieninghen  te  gunnen ,  alle  hoop  oovertrof- 
fen,  en  die  te  vooren  leer  verre  van  den  anderen  verfchey den  waeren» 
bevreedight ;   uytgenoomen  weynighe ,  onkundigh  wat  en  hoe  groote 
voordeelen  fy  genooten  hadden ,  en  wien  noyt  eenigh  geluk ,  nogh  eeni- 
ghe  wraek  heeft  konnen  verfaedighen.  Eer  langh  daer  nae,  wanneer  door 

beftant  de  koophandel  weederom  aen  't  wakkeren  geraekt  was,  en,  gelijk 
't  gewoonelijk  gaet,  de  gemeene  man  fmaek  in  de  ruft  kreegh ,  hebben 
de  maghtighfte  fteeden,  en  met  deefe  de  hooftftadt  des  rijx ,  Parijs,  be- 

•  neevens  de  hoofden  der  weêrfpannelinghen ,  figh  onder  gehoorfaemheit 
begeeven,  door  hunne  onderlinghe  tweedraght,  en  uyt  vrees  voor  uyt- 
heemfche  heerfchappy.     Den  Hartogh  van  Majenne  tot  Brufïèl  gekoo- 

men, hebben  de  Spanjaerts  geoordeelt,datmen,als  ftrijdigh  teegens  hun- 
ne raedtflaeghen ,  behoorde  in  verfeekeringh  te  neemen:dan  Ernft,  forgh- 

vuldigher  voor  eyghen  achtbaerheit,  heeft  het  teegengehouden  :  welken 
raedt  noghtans  dat opperhooft  der  partyfchap  ten fpoore  gedient heeft, om 
fijnen  foen  by  den  Koningh  te  bevorderen.     Eenighe  door  hun  eyghen 
drift  of  de  konftenaeryen  der  Spanjaerden  weederhouden  fijnde,  hebben 
hunne  vordernis  en  vreede  van  allen  verachtert.,  Infbnderheithetonruftigh 
Pikardyen ,   en  andere  omleggende  landen ,   die  door  naebuerfchap  van 

Henegouw  en  Artois  en  't  geweldt  der  Spanjaerden  nogh  dwars  bleeven  j 
en  in  't  begin  der  Lente  haat  Karel  van  Mansfeldt,  die  in  deefe  geweften 
oorloghde,  aleer  't  onderftant,  door  Henrik  derwaerts  gefönden,  wasaen- 
gekoomen,Kapelle,  een  fteedt  jen  in  't  landt  van  Thieraflè,  wanneer  de 
graft  gedrooght  fijnde,  de  wal  beftormt  wierdt,  met  verdragh  ingenoo- 
men.  Den  koningh  felfs  korts  daer  aen  met  een  leegher  op  de  fèlfde  gren- 
fengenaedert  fijnde,  heeft  figh  voor  Laon  ter  needergeflaeghen.     Nae 
dat  hy  de  Soomer  aldaer  doorgebraght,  en  Mansfeldt,  die  't  belegh  foght 
opteflaen,  hadt  doen  vertrekken,  is  de  ftadt  onder  fijne  gehoorfaem- 

heit getreeden.    En  de  Vereenighde  Staeten  hadden  Henrik  geldt  ver- fchaft, 
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15-5)4,.     fchaft,   op  voorbedingh,   dat  hy  fijne  waepenen  in  Nederlandt  foude 
voeren,  't  welk  Elifabeth  in 't  oogh  ftak,   die  wel  voorfien  konde,  dat 
met  den  oorlogh  ook  haeren  dienft  en  achtbaerheit  lbuden  uyt  hebben. 
Verfcheyde  geruchten ,  dat  den  koningh  fijnen  Godtsdienft  hadt  verhe- 

ten, door  Hollandt  en  Engelandt  geloopen  hebbende*  gelijk  by  naer  gee- 

ne  faek  meer  't  oordeel  en  de  vrye  praet  van  al  de  wereldt  onderworpen 
is;  baerden  in  de  gemoederen  van  een  yeder  afkeer  en  verbolgenheyt, 

maer  in  hen  die 't  met  denRoomfchen  Godtsdienft  hielden  geen  geringhe 
hoop,  dat  de  kerkieeden  in  andere  landen  aengenoomen,    ook  alhier 
föuden  konnen  in  oopenbaere  oeffeningh  faemen  gaen,  en,  gelijk  Vrank- 

rijk  daer  in  't  voorbeeldt  van  Duyrichlandt,  foo  ook  d'ooverighe  dat  van 
Hj  houdt  Vrankrijk  volghen.     Maer 't  verbondt  en  de  vereenigingh  met  den  ko- 

fjn  ver-      ningh  in  weereldtfche  faeken  is  in  weelen  gebleeven  :  op  de  Godtsdien- 
bondtmet    ften  jieefc  yeder  beraemt  volgens  't  aengenoomen  gebruyk  en  den  eyfch 
il)!"      van  ̂ Jnen  welflant.     En  de  Staeten,  niet  onbewuft ,  dat  de  vyandt  door 

Statten,      heymelijke  konftenaeryen  teegen  hen  woelde,  hebben  by  plakkaet  verboo- 
den  eenigerhande  fchriften ,  den  welftandt  van  den  lande  lchaedelijk,on- 

verbieden     der 't  gemeen  te  ftrooyen,  gelaftende  op 't  influypen  der  fèlver  acht  te 
bj,  placet  neemen,en  den  Leermeefters,  dien 't  onderwijs  der  jeught  was  aenbevoo- 
hunne  on-    len ,  haer  eenigh  quaet  gevoelen  in  te  boeiemen :  hier  nae  heeft  de  vyandt 
dcrdaenen    fijne  gedachten  op  vreede,  deefe  hunne  raedtflaeghen  op  oorlogh  gewendt. 

eemgb        £n  naerdien  men  hoorde  dat  den  Aertshartogh ,  door  't  vergrooten  van 
quaecge-      fijn  leegher  ̂ en  fchrik  en  achtbaerheit  fijner  nieuwe  Landtvooghdy  aller 
voelen  m  te  weegiien  pOGghde  te  verbreyden ,  heeft  men  in  Engelandt  en  Duy  tfch- 

'       '     landt  gelbnden,  om  vierduylènt  voetknechten ,  met  een  kleyn  getal  ruy- 
Nieuwe  tei7  te  lichten.  Dit  krijgsvolk  wierdt  geleidt  door  eenen  veylighen  wegh, 

wervmgb     den  vyandt  onbekent ,  die  vruchteloos  figh  nae  den  Rhijn  begeeven  hadt, 

derstaeten.  om  hen  aldaer  t'ontmoeten.     Maer  hier  teegen  wierdt  de  wervingh  des 
Die  van  Aertshartoghen  door  armoede  en  andere  toevallen  verhindert.  Want  het 

Zmjl  wordt  regement  van  Francois  Saxen  Lauwenburgh  ,   dat  in  Munfterlandt  al- 
nrbmdert.  lengskens  faemenquam,  door  de  Hollanders  geflaeghen  fijnde,  is  ten  dee- 

le  verloopenj  en  den  oovergebleevenen  heeft  de  Graef  van  Oldenburgh 
den  doortoght  door  fijne  landen  geweyghert :  ook  vergaederde  Chimay 

krijgsvolk  uyt  Vlaminghen  en  Waelen ,  't  welk  hy  hadt  verlekkert  met 
de  hoop,  dat  fè  in  belèttingh  fbuden  geleght  worden.     Maer  als  men 
hadt  begonnen  hen  onder  Verdugo  te  velde  te  brenghen,  is  een  groot  ge- 

deelte derfelver  verloopen  :  d'ooverighe  fijn  door  neckte  en  gebrek  ver- 
fmolten.     Een  ander  regement  van  Swartfènburgh  is  ten  deele  door  den 
vyandt,  ten  deele  door  de  boeren  by  Karpen  en  Aken  verflaeghen.   An- 

dere iijn  in  Hongaryen  ten  oorlogh  getrokken,     't  Nieuw  krijgsvolk  dus 
verdweenen,  't  oude  weederfpannigh  fijnde,  quam  de  groote  hoop,  die 
men  te  vooren  gefchept  hadt,  van  met  dartighduyfènt  man,  en  met  een 
verdeelde  maght,  op  deefe  en  geene  fijde  des  Rhijns  te  oorloghen ,  hen 

Erf  if""  §eweld'gl1  te  ontfchieten.     Selfsisden  Aertshartogh,  wiens  aenkoomft 
'mlerLn-  ™Ct  ̂ °°  8root  een  verlanghen  te  gemoet  gefien  en  bejeegent  wierdt,  nu 
dersmver-  *n  ̂]ne  teegenwoordigheit ,  wanneer  fijne  leedigheit,  lijn  minnejacht, 
Acbungb.     en  njne  bekten  ter  kennis  van  een  yeder  geraekten  ,in  geen  mindere  ver- 

achtingh  gekoomen  :    lbo  verre  dat  hy  door  fmaetfch riften  en  fchimp- 
dichten  leeliik  geheekelt  wierdt.     Nogh  heeft  tot  belaftingh  fijner  acht- 

baerheit onder  de  Nederlanders  gedient,  dat  hy  eenighe  fteeden  Spaen- 

fche  befettinghen  heeft  willen  opdringhen.     'tGheen  die  van  Rijflèl  en 
Naemen  eeven  halftcrrigh  geweyghert  hebben.     Soo  haeft  het  jaer  de 
groente  der  Lente  gevvaer  wierdt,  is  men  te  velde  gekoomen,  nae  men 

te 
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te  vergeefs  twee  aenflaeghen  gemaekt  hadt  teegen  twee  fteeden ,  die  de    *  $"94  ■ 
partyen  een  geweldigh  gewight  fouden  bygebraght  hebben,     's  Harto- 

genbofch  is  het  door 't  geluk,  niet  gewoon  diergelijke  aenflaeghen  feer  Vruc]u'lo°- 

licht  te  begunflighen ,  ontduykelt;  naerdien  de  wacht,  op  d*aenfcoomft!-'i    jL  *" 
der  fbldaeten,  door  't  vallen  van  een  fteen,  wierdt  opgewekt.     Maer  in  •SHarto- 
dien  op  Maeftricht  moet  ook  eenen  misflagh  der  beleyders  de  fchuldt  genbofch  en 
draeghen ,  gemerkt  de  hopluyden ,  die  de  Prins  te  fcheep  voor  uy tgefbn-  Maepicht. 
den  hadt,  van  fèlfs  den  fchrik  op  den  hals  kreeghen:en  om  dat  het  krijgs- 

volk ,   hen   bygevoeght ,   de  weeghen  kennende ,  meer  op  vrybuy ten , 
dan  op  dapperheit  of  manlijk  aenbijten  was  afgereght:  ten  fy  miflchien 

yemant  wil  oordeelen ,  dat  wy  fömwijlen  fbo  weynigh  den  moet  als  d'uy t- 
flaeghen  in  ons  gewelt  hebben-,  en  mannen,  die  figh  in  alle  andere  voor- 

vallen vol  dapperheit  en  onverfaeght  getoont  hadden,   by  wijlen  een 
noodtlottighe  blooheit  en  als  een  fchielijke  beroerte  00 ver  den  halsgeftort 
is.     Van  daer  heeft  Prins  Maurits  fijnen  wegh  oover  den  Rhijn  genoo- 
men,  om  foo  veele  treffelijke  daeden,  voor  deefen  in  Vrieflandt  uytge- 
werkt,  ten  eynde  te  brenghen,  alwaer  de  troepen  van  Graef  Willem  en 
de  nieuwe  regementen  figh  gefaementlijk  vervoeght  hebben:  laetendeden 
Graef  van  Hoohenloo  in  den  Bommelerweerdt,  om  met  twee  regemen- 

ten den  Hollandtfcben  boodem  te  befchermen.     Niet  langh  te  vooren, 

terwijl  het  ijs  nogh  in  't  waeter  lagh,  waeren  de  fbldaeten  van  Verdugo 
op  Delffijl,  een  fchans  geleeghen  aen  d'Eems,  aengevallen,  en  hun  eerfte  Vncbttlm- 
werk  wierdt  bedektelijk  aengeleght  met  groote  flike,  waerby  fy  daer  nae,  K* f**" 
om 'er  den  fchrik  in  te  brenghen,  een  geweldigh  gefchreeuw  ophieven:  en  sZwnrcuen 
hun  aenvheghen  was  fbo  verre  buyten  vermoeden  gefchiet,  dat 'er  op  de  0«  j^/ffi;/. 
feedijk,  die, door  een  bijftere  misflagh  der  vernuftelinghen  oover  de  graft 
geleght  fijnde,  aen  het  punt  des  bolwerks  geflooten  was,  door  de  fchie- 

lijke waepenkrect  en  toeloop  een  gevecht  gefchiedde, 't  welk  eenen  hacche- 
lijken  uytflagh  fbude  genoomen  hebben  ,  ten  waere  een  fchip  daer  om- 

trent met  hefrigh  fchieten ,  en  de  dapperheit  der  verdaedighers  den  aen- 
valler,  niet  iönder  merkelijk  verlies  der  fijner ,  hadden  afgeweefen.  Dit  pas 
hebben  die  van  Gróninghen  gefanten  met  gefchenken  aen  den  Aertshar- 

togh  afgeveerdight ,  om  hem  te  bidden,  dat  hy  'tfènden  vanden  Opper- 
veldtheer,  met  al  't  gewelt  van 't  leegher,  hen  ibo  dikmaels  belooft,  niet 
langher  ten  algemeenen  ondergangh ,  en  in 't  befbnder  ten  verderve  hunner 
fteede,  wilde  uytftellen.  Maer  de  Prins,  weetende,datmen  voor  Brabandt 
meeft  bekommert  was, en  wel  de  helft  hunner  troepen ingewikkelt  inden 
Franfchen  oorlogh ,  heeft,  nae  dat  hy  de  veftinghbouwers  hadt  voor  uyt 
gefönden,  den  wegh  nae  Koevorden  genoomen ,  toegeruft  te  gelijk  tot 

den  toght,  en  om,  wen  't  noodt  deede,  flagh  te  leeveren.     Sijn  maght 
beflont  in  tienduyfènt  voetknechten,  verdeelt  in  feeven  fchaereni  de  ruy- 
tery  hadt  de  middeltoght ,  maer  infonderheit  d'achterhoede ,  omringht.  De 
reeden  van  deefè  nieuwe  ftellingh  van  flaghorde  was,  op  dat  eerft  de  fpief- 
fèn,  en  eenighc  ftukken  gefchuts  voor  aen  in  't  hooft  geftelt,  's  vyandts 

ruytery  ("want  op  dit  gedeelte  fijner  maght  ftelde  Verdugo  't  meefte  ver- 
trouwen) breeken  föuden  ■,  en  de  peerden  flux  op  d'afgematte  inflorten. 

Ter  flinker  fijde  waeren  geplaetft  de  waeghenen,  met  den  toevoer  voor 
de  beleegherde  en  de  fwaerfte  regementen.  De  rechter  fijde  beflooten  met 
het  gefchut  en  de  Vechtftroom.    Ook  hadt  Verdugo  figh  voor  fijne  wer- 

ken in  flaghorde  vertoont,  om  's  vyandts  krachten  en  geftaltenis  te  be- 
fpieden,  hebbende  een  gemakkelijke  wijk  om  figh  te  berghen,  of,  wen 

't  hem  fchoon  quaeme,  opfet  om  te  treffen.    En  Prins  Maurits  felfs  ftont 
in  beraedt,of  't  hem  feekerer  waere  de  moeraflen  vaft  te  maeken,  en  daer 

C  c  oover 
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1 TP4-     oover  den  beleegherden  by  te  koomen,  of  op  's  vyandts  befchanflinghen 
Vadu  o  aen  tc  va^cn-     ̂ aer  de  Spanjaert  heeft  fijne  regementen ,  die  door  lan- 

brcekt,"p    gnen  hongher  afgemat,  en  op  't  naekendt  gevaer  ooverhoop  geraekt  wae- d'aen-        ren,  lijnde  't  oudt  krijgsvolk  van  Parma,  by  naght  en  in  ftilte  afgevoert, 
koomftvMi  neemende  lijnen  wegh  nae  Oldenfeel-,  aldaer  heeft  hy  fijn  leegher  neêrge- 
TrinshUu-  flaeghen,  en  den  loldaetcn ,  in  plaets  van  betaelingh,  metbuytverfaedightj 

rttsi'tbe-    jje  jc  ian(jen  0p  den  Duytlchen  boodem  doorftroopten ,  en  andere,  wel- 
zij; w»      ̂ e  mec  (jes  te  meercjer  graetigheit  geplundert  wierden,  om  dat  Ie  dogh  in 

oevo)  en   jcorten  fl-oncjen  onder  's  vyandts  bedwangh  te  vallen.     Een  gedeelte  van 
fijn  volk  heeft  hy  oover  d  Eems  gevoert,  alwaer  het  fteedeken  Linghen 
voor  den  Koningh  belet  gehouden  wierdt:  een  ander  gedeelte  nae  Grönin- 

ghen,  om  daer  door 't  gemeen ,  dat  wifpeltuengh  van  aerdt  is,  en  een 
fchielijke  ontfteltenis ,  indien 'er  yets  moght  voorvallen ,  in  bedwangh  te 
houden.     Nae  dat  den  dagh  ontdekt  hadt,  dat  de  vyandt  bv  naght  ge- 

vlucht, en  de  werken  leedigh  waeren ,  en  nae  dat  de  beleegherde ,  en  die 

't  hunnen  ontlètte  quaemen  ,  elkander  vol  vreughde  bewellekoomt  en 
begroet  hadden,  is  het  naefte  geweeft,  't  gheen  men  tot  nogh  toe  hadt 
voorgenoomen ,  Gröninghen ,  dat  in  de  jonghftverloope  jaeren  reets  aen 

't  fchokken  geraekt  was ,  met geweldt  tot  oovergaeve  te  dwinghen, onaen- 
gefien  het  door  wallen  en  bolwerken  treffelijk  vall  was,  en  nogh  aen  leef- 

toght,  nogh  aen  oorloghs  behoeften  't  allerminfte  gebrek  hadt>  jae  niet 
weynighe  der  voornaemfte  leeden  van  Vriellandt,  deelè  ftadt,  die  den 
handel  nae  figh  lleepen  lbude,  liever  tot  vyandt,  dan  tot  bondtgenoot 
begeerden.    De  ruytery  afgelönden  fijnde,  om  alle  toeganghen  der  vyan- 

den  by  Steenwijk,  Koevorden,  en  de  Bourtangh  te  fluyten  ,    is 'er  een 
regement  te  Zutphen  gelaeten,  om  den  vyandt,  wen  't  noodt  deede, 
op  te  houden ;  't  gelchut  is  oover  lèe  derwaerts  gevoert.     Prins  Maurits 
dan  trekt  door  de  velden ,  die  als  nogh  het  droevigh  geheughen  van  lbo 
mccnighvuldighe  neederlaegh  der  fijner  naelieten:  want  van  moeders  fijde 
hadt  hy  lijn  afkoomft  uyt  den  huyle  van  Saxen,  waer  van  eenighe  in  deelè 
lelfde  beleegheringh  de  doodt  hadt  weghgenoomen ,  of  genootfaekt  nae 
een  langhwijlighen  en  vruchteloofen  arbeidt  die  rampfaelighe  beiittingh 
te  verlaeten.     Nogh  hadt  het  fijnen  oomen  van  Vaeders  fijde  niet  wey- 
nigh  gekoft,  aldaer  den  borgerlijken  oorlogh  geftookt  te  hebben.     De 
bejaerdtfte  die  nogh  in  leeven  waeren  weelèn  de  plaets  aen ,  alwaer  Adolf 
van  Nallau  leggende,  den  buyt  dien  hy  den  verllaeghen  Graeve  van 

Arembergh  hadt  uytgefchut,  en  d'eerfte  lèeghe  fijner  waepenen  met  fijn 
eedel  bloedt  befpatte.     Ook  bekende  men  de  lchanfien,  welke  Luidewijk 
van  Naffau  ingenoomen  hebbende,  te  vergeefs  op  den  afval  der  borghe- 

ren en  hunnen  ernftighen  yver  tot  de  vryheit  gehoopt  hadt.  Daerenbooven 
niet  verre  van  daer  Jemminghen,  en  den  oever,  die  door  den  neederlaegh 

BeTrms  van  fceven  duyfent  mannen  ten  vloek  geworden  was.     Maer  Prins  Mau- 

G l"   %  ritS  en  Graef  Willem  (want  beyde  hadden  fe  hier  te  gelijk  het  hoogh 
»  ' '  bevel ,  lbnder  eenighe  naey  ver  of  tweedraght)  om ,  ooverfchrijdende  de 

glory  hunner  voorfaeten,  't  voorbediedtfel  dier  plaetlen  te  verydelcn, 
hebben  de  leegherplaetlen  rondtom  de  ftadt  verdeelt,  en  neemen  de  haere 

Bcfcbrij-  aen  die  fijde,  alwaer  Gröninghen  van  Vriellandt  afgewendt,  een  breedt 
vïnghder     uytfight  naer  Duytlchlandt  heeft ;  en  leeker  nerghens  was  de  ftadt ,  foo 
voorkoo-      ten  opfight  der  toorenen  en  bolwerken  gehecht  aen  de  wal,  als  der  buyte- 
mendevol-  werken,  beeter  gefterkt.  Maer  al  eer  ik  voortvaere  met  de  beleegheringh 
ken  enge-    dier  vermaerde  ftadt  te  voltrekken,  fal 't,  mijns  oordeels,  niet  nutteloos 

deefe'sgè-    ̂ J"'  ̂ e  gclecgenncic  van  &t  geweft  en  de  volken  ons  foo  vaek  voorkoo- wtas         mende,  dewijl  wy  die  nergens  elders  hebben  aengeroert,  r/ontvouwen. 
De 
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De  volken  Ooverrhijn,  binnen  d'Eems  beflooten,  fijn  buyten  twijfel  van  1  fp4. 
aeloude  vermaertheit.  Hunne  verftgefbghte  oudtheeden  fijn  ,  gelijk 
onder  alle  andere  volken,  door  beufèhnghen  en  verfiertheeden  onfèeker, 
aleer  het  Roomfche  rijk  met  de  waepenen  ook  het  geheugen  haerer  be- 

drijven voortgefèt  heeft  >  toen  is  de  dapperheit  en  trouwe  der  Vriefèn 
vermaert  geworden-,  den  naeni  der  Franken  is  fpaeder  bekent  geweeft  •, 
van  welke  een  gedeelte  Salii  genoemt  fijn,  van  de  ftroom ,  dien  d'oude 
den  naem  van  Sala  gegeeven  hebben,  en  gelooft  wordt,  door  vermeer- 

deringh  eener  lettergreep ,  d'Yfïèl  te  fijn ;  en  hier  van  hebben  de  Salijke 
wetten  hunne  benaemingh.  Wie  de  flichters  en  den  eerften  oorfprongh 
deefèr  volken  geweeft  fijn ,  föude  ik  niet  meer  konnen  verhaelen ,  als  van 

geheel  Duytfchlandt,  fijnde  fèlfs  by  d'oude  een  vaft  gevoelen,  dat  het 
inboorlinghen  fijn,  die  het  Landt  bewoonen:  dat  is,  dat  in  die  tijdt, 
toen  eerft  het  menfchelijk  geflaght,  gedreeven  of  door  ver  meer  denngh 
van  ftammen,  of  door  begeerlijkheit,  figh  oover  fee  begaeven  en  woon- 

plaetfen  fbghten ,  'er  geweeft  fijn ,  wien  ook  deefèn  uyterften  oever  des 
Oceans  ten  deele  gevallen  is.  En  ondertuflchen  wil  ik  niet  ontkennen, 

dat  een  gedeelte  der  Normannen  en  Saxen,  en  indien 'er  eenighe  andere 
volken  door  hunne  fcheepen  de  fèekuft  in  bedwangh  gehouden  hebben, 
in  deefè  geweften  oovergebleeven  fijnde,  gelijkerhandt  de  fèlfde  fèeden 

en  eene  heerfchappy  hebben  aengenoomen.  En  op  't  fèlfde  voorbeeldt 
hebben  ook  deefe  de  meenighte,  die  geweldigh  vermeenighvuldighde,  in 
de  naeftgeleeghene  landen  en  verder  uytgebreidt.  Maer  booven  al  is  fèer 
aenmerkelijk,  dat  twee  rijken,  der  Franfchen  in  Gallien,  der  Engelfchen 
in  Britannien ,  hunne  eerfte  beginfèlen  van  deefè  en  de  naebuerighe  volken 
gekreeghen  hebben.  Hoedaenigh  hunne  binnelandtfche  beftieringh,hoe- 
daenigh  een  weefèn  van  Staet ,  in  die  onbefchaefde  eeuwen ,  onder  hen 
geweeft  fy ,  fbude  ik  niet  ten  vollen  konnen  verfèekeren ;  dan  alleen  be- 
vinde  ik,  dat  van  hunnen  eerften  oorfprongh  af  Koninghen  oover  hen 
geftelt  geweeft  fijn:  echter  foo  niet,  dat  door  deefèn  naem  een  oneyndi- 
ghe  en  onbepaelde  maght  beteekent  wierdt:  maer  dat,  gelijkerwijs  door 

geheel  Duytfchlandt,  'thooghfte  gefagh  by  het  volk  en  de  Prinfèn  ge- 
weeft is.  Dogh  nae  dat  Duytfchlandt  en  Vrankrijk  onder  eene  heerfchap- 

py vereenight,en  niet  langh  daer  nae  weederom  van  een  gefcheyden  fijn, 
hebben  de  volken,  gefèeten  tufïchen  die  beyde,  gearbeidt  om  figh  in 
vryheit  te  handthaeven ,  de  vorften  om  hen  onder  hunne  heerfchappy  te 
trekken-,  alles  was  vol  beroerten,  niets  beftendigh.  En  het  Chriften  ge- 

loof, niet  by  alle  volken  gelijkerhandt  aengenoomen  fijnde,  heeft,  gelijk 
de  gemoederen,  föo  ook  de  regeeringh  van  een  gefcheyden,  naerdien 
eenighe,  bekoort  door  fchijn  van  heyligheit,  figh  liever  de  gehoorfaem- 
heit  eener  Priefterlijke  heerfchappy  onderwierpen:  andere,  en  die  wijfèr, 
veel  eer  eenen  oorloghsvorft  en  waepenen  fbghten  teegen  de  woefte  vol- 

ken, die  hen  te  waeter  en  te  lande  befpronghen.  Hier  uyt  reefèn  onder 
hen  oorloghen,  en  hoewel  fè  in  den  Godtsdienft  oover  een  quaemen, 
echter  hebben  de  gefchillen  geen  eynde  genoomen ;  welke  onder  verwe- 
loos  voorgeeven  van  Godtsvrucht ,  en  daer  uyt  met  geweldt  en  tefwaerde 
door  verfcheyde  konftenaeryen  beleidt  wierden.  Dus  hebben  de  Biflchop- 

pen  en  Graeven,  fijnde  de  Batavieren  onder  hen  verdeelt,  te  gelijk  d'aen- 
grenfende  volken,  yeder  die  hem  naeftlaeghen ,  ooverweldight.  Want 

die  vanZutphen,  aen  geene  fij de  d'Yfïèl  d'eerfte  die  men  ontmoet,  fijn 
onder  Gelderlandt  getrokken.  Die  aen  dees  fijde,  welke  eygentlijk  het 
Landtfchap  van  Ooveryflèl  genoemt  wordt,  en  die  hunne  befondere  nae- 
men  draeghen,  die  van  de  Twent,  Salandt  en  Drente,  fijn  door  de  Bif- 

Cc  ij  fchop- 
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i  f 94.  fchoppen  van  Uitrecht  beheert  geweeft.  Maer  dat  gedeelte  van  Vrief- 

landt,  't  welk  binnen  't  Vlie  gelceghen  is,  heeft,  nae  langhduerighe 
weêrfpannigheit,  figh  onder  de  gewoonten  en  de  heerfchappy  van  Hol- 
landt  moeten  fchikken.  Die  oover  de  meyren  woonden,  hebben  den 

oever  teegen  oover  hen  in  een  oorlogh  en  afgrijfèlijke  gevechten  ingewik- 

kelt,  meermaels  ooverwonnen,  dan  t'ondergebraght  fijnde,  om  dat  de 
Graeven  van  Hollandt'tvoor  een  weederweerdigheit  opnaemen  ter  beede 
te  heerfchen,  en  fy  op  hunne  aeloude  vryheit,  en  die  naer  hun  gevoelen, 
by  handtveften  der  Keyfëren  was  beveftight ,  ftonden.  Dus  oover  den 
gemeenen  welftant  raedtflaende,  verkoofèn  fy  eenen  uyt  den  hunnen, 

dien  't  hooghbewint  hunner  faeken  wierdt  opgedraeghen ,  onder  den 
naem  van  Heer.  Maer  Gróninghen,  een  ftadt,  die  van  oudts  de  fterk- 
fte  in  Vrieflandt  is  geweeft,  wordt  om  de  bequaeme  geleegenheit  van 

d'Eemsftroom,  en  de  aengrenfingh  aen  Duytfchlandt  verheeven.  Hier 
van  daen  is  't,  dat  die  ftadt,  booven  haere  fiere  trotfheit  van  aerdt,  eer- 
tijdts  hadt  darren  hoopen,  datfè  als  hooft  van  het  geheele  Landtfchap, 

en  vervolghens  tot  aen  d'Yflel  heerfchen  föude.  Dan  't  geluk  des  oor- 
loghs  deelè  hoop  te  leur  ftellende,  bepaeltfè  de  grenfèn  haeres  gebiedts 

tufïchen  d'Eems  en  Lauwers,  niet  fönder  merkelijke  laft  der  Ommelan- 
den ;  gemerkt  't  vertieren  hunner  waeren  hen  verbooden  was ,  ten  fy  die 

alvoorens  in  de  ftadt  te  koop  gebraght  wierden.  Tot  veftigingh  deeièr 

moogenheit,  nae  datfè,  door  verbonden,  en  't  gebruyk  figh  de  naem 
van  reght  hadt  aengemaetight ,  heeft  men  nae  uytheemfche  vorften  omge- 
fien,  en  die  meermaelen  verandert,  aen  wien  op  den  eernaem  van  Be- 
fchermheeren  ,  fchattinghen  betaeldt  wierden  ,  met  voorbedingh  ,  dat 
hunne  wetten  en  gewoonten  ongekreukt  bleeven :  dit  was  voor  eenighen 
tijdt  feer  aengenaem  en  fmaekelijk ,  fbo  langh  de  Prinfèn  toeleyden ,  om 
de  gun  ft  der  gemeenten  aen  te  fokken;  welke  nae  dat  fë  door  grootheit 
en  afgunft  is  verftorven ,  heeft  doen  blijken,  hoe  fchaedelijke  gevolghen 
voorbeelden  van  dien  aerdt  hebben  :  lijnde  den  Vorften  ingebooren, 

't  gheen  hen  eenmael  is  in  handen  gevallen ,  door  alle  middelen  te  behou- 
den ,  en  de  fchatten ,  die  men  hen  heeft  begonnen  by  te  fètten ,  komt 

gehoorfaemheit  en  gewillighe  verplichtingh  te  befwijken ,  allerweeghen 
door  gewelt  te  vervolghen.  De  ftadt  derhalven  halfterrigh ,  nogh  ver- 
noeght  met  de  vryheit,  nogh  het  jok  der  flaevernye  duldende,  daeren- 
booven  ook  veeltijdts  door  inwendighe  gefchillen  gefchokt,  heeft,  uyt 
weerfin  van  Heeren ,  Heeren  voor  altoos  aengenoomen ,  lbnder  deel  te 
hebben  aen  een  geluk ,  om  welk  andere  volken  de  waepenen  in  de  handt 

neemen.  Dus  heeft fe 't eertijdts  met  de Biflchoppen  van  Uitrecht  befbght, 
en  fèedert ,  uyt  vrees  voor  de  Saxen ,  onder  de  heerfchappy  der  Oover- 
eemfche,  Gelderfche,  en  ten  laetften  onder  den  huyfë  van  Ooftenrijk 
vervallen  fijnde,  onaengefien  fbo  geweldighe  fchuppinghen ,  altoos  de 
fierheit  haerer  glory  in  den  boefem  gedraeghen ,  behoudende  onder  die 
van  Ooftenrijk  het  reght  van  hunne  eygene  magiftraeten  te  verkiefen, 
uy tgefondert  eenen  gefant  des  Vorften ,  die  in  de  Vergaederingh  des  Hoo- 
ghenraedts ,  welke  de  kennis  der  faeken  raekende  de  landen  was  aenbe- 

voolen ,  de  voorfittingh  hebben  föude.  Sijnde  in  deefèn  oorlogh  ,  waer 
in  niets  onberoert  gebleeven  is,  door  geweldighe  en  fwaere  muyteryen 
gefoolt,isfè  ten  laetften  onder  de  Spacnfche  heerfchappy  ter  needergefet, 
met  een  fchijn  van  vryheit:  niet,  gelijk  andere  fteeden,  om  verfchil  in 
Godtsdicnft :  want  als  men  door  verwoede  ftrengheit  van  plakkaeten  de 
belijders  van  den  nieuwen  Godtsdienft  wreedelijk  vervolghde,  hebben 
deciè,  allefints  verdreeven  fijnde,  figh  in  die  ftadt,  als  in  een  veylighe 

ver- 
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verblijfplaets ,  konncn  begeeven:  maer  om  dat  de  Vereenighde  Staetcn  i$94<- 

een  heevigh  gefchil  ontfteekcn  tuffchen  haer  en  d'Ommelanden ,  'tfy  naer 
waerheit,  't  fy  uyt  gunft,  ten  voordeele  des  Aedels  gevonnift  hadden: 
is  den  Spanjaert,  loofer  fijnde,  der  fteede  gunftigh  geweeft,  waer  door 

hem  't  bettier  oover  d'onderhoorighe  landen  toeviel :  door  dit  eenegedree- 
ven  fijnde,  om  den  afvallighen  Rennebergh  te  volghen  (jfoo  geweldigh 
heeft  de  wraekluft  en  de  begeerte  om  eenen  opgevatten  haet  te  voldoen 
de  gemoederen  booven  alles  ingenoomen}  hebben  fè  hunnen  Godtsdienft 
en  verbonden  verworpen.  Befèttingh  in  te  neemen  hadden  fè,  gelijk  hier 
vooren  verhaelt  is ,  geweyghert ,  en  dit  bedingh  met  den  Koningh  gemaekt , 
die  hen  nogh  meer  andere  verlightingh  van  belaftinghen  hadt  ingewil- 
light:  maer  drieduyfent  uyt  de  gemeente  waeren  in  Spaenfchen  dienft 

aengenoomen.  't  Uitheems  krijgsvolk  was  tot  neegenhondert  in  't  getal 
in  de  voorfteeden  geleght-,  lijftoght,  grof  gefchut  en  buskruyt  was  hier 
in  lbo  grooten  oovervloet,  ais  naeulijx  ergens,  't  Leegher  wierdt  wat  Vcrhael 
verre  van  de  ftadt  ter  needergeflaeghen ,  op  dat  het  grof  gefchut  der  ftee-  d"  Me*~ 
de  te  minder  fchaede  deede,  terwijl  men  beefigh  was  met  figh  teegen  ge-  ̂  n'"&  ' 
welt  van  binnen  en  van  buyten  te  befchanfïèn  en  de  werken  vaft  te  mae- 

ken.  Tuffchen  twee  flroomtjens , 't  Hoorn  en  Schuitendiep ,  die,  fpruy- 
tende  uyt  de  moeraflèn  van  de  Drente,  door  de  graften  van  Gróninghen 
loopen,  en  door  het  Reydiep  figh  met  de  fee  vermengen,  ftrekt  figh 
uyt  ten  hooghe,  drooghe  en  geibnde  vlakte.  En  naer  dien  men  niet 

maghts  genoeghhadt,  om  de  geheele  ftadt  t'omringhen,  heeft  men  goedt- 
gevonden  die  A^an  dceiè  fijde  aen  te  taften,  en  van  daer  den  vyandt,  wen 
hy  mogbt  aenkomen,  te  verwachten ,  fèttende  door  't  op  ftouwen  der  ge- 

melde riviertjens  alle  d'omleggende  landen  onder  waeter.  En  door  êrvae- 
renheit  heeft  men  ondervonden ,  dat  de  waeteren  naer  by  de  fteeden  geenen 
meerderen  dienft  doen  met  den  vyandt  af  te  keeren,  als  fchaede  met  den  be- 
leegherden  alle  ontfèt  van  buyten  te  beneemen.  Ook  heeft  de  Prins  eenighe 

vaerten  doen  graeven ,  om  door  de  fèlfde  't  gefchut  teegen  verfcheyde 
fchanflèn,  die  doorgaens  hier  en  daer  door  't  landt  verfpreidt  laeghen,  te 
gemakkelijker  aen  te  voeren.  Sommighe  die  verlaeten  waeren ,  heeft  men 
Tonder  moeyte  in  fijn  geweldt  gekreegen.  De  aenfienelijkfte  van  allen 
was  de  fchans  van  Auwaerderfijl ,  welke  den  Hopman  met  meerder 
ftandtvaftigheit,  dan  de  jeegenwoordighe  noodt  fcheen  te  vereyflehen , 
verdaedighde  ;  dies  de  földaeten ,  brandende  in  drift  om  den  moort  hun- 

ner fpitsbroederen ,  'tjaer  te  vooren  in  de  fèlfde  plaets  gepleeght,  te  wree- 
ken,  brugghen  en  ladders  by  een  gerukt  hebbende,  met  föo  geweldigh 
een  vurigheit  ten  ftorm  aenvallen,  dat  de  oovergaeve,  te  laet  by  die  van 
binnen  aengebooden,  geen  plaets  kon  grijpen;  jae  felfs  het  teeken  en  den 

laft,  om  toe  te  vlieghen  niet  afgewacht  wierdt.  Dus  gingh  't  op  een 
wreeflèlijk  moorden,  dat  door  een  fchielijken  brandt,  by  geval  ontftaen9 
verfwaert  wierdt.  Deefè  fchans  ingenoomen  fijnde,  quam  den  toevoer 

te  waeter  uyt  Vrieflandt  vry  gemakkelijker  in 't  leegher;  waer  by  die  van 
Embden  ook  niet  weynigh  fonden ,  tot  dat  Verdugo  hen  door  dreyge- 
menten  affchrikte,  van  hunne  geneegenheit  voor  den  ftaet  te  fèer  te  doen 
blijken.  De  beleegherde  deeden  uyt  de  ftadt  en  de  voorftadt  eenighe 
uytvallen,  niet  fönder  geluk,  dewijl  die  inde  nieuwe  werken  op  de  wacht 
laeghen  ,  door  den  geduerighen  reeghen  waeren  afgemat,  en  de  aen- 
fchanflinghen ,  door  den  yverfught  der  krijgslieden,  met  meerder  haeft 
dan  voorfightigheit  wierden  voortgefèt.  Swaerder  werk  heeft  men  ter- 
ftontby  der  handt  genoomen,  en  begonnen  met  graeven  allengskens  te 

naederen  beyde  de  fijden  eener  poorte,  welkers  eene  door  't  bolwerk  van 
Cc  iij  de 
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1^4.    de  wal,  d'ander  door  een  buytenwerk  wierdt  verdaedight.     Geweldigh 
heeft  men  weederfijts  op  den  anderen  gefchooten,  en  't  grof  gefchut  doen 
donderen.     Eenen  dijk  en  een  werk  van  aerde  opgeworpen  weederfton- 

den  eenighermaeten  't  fchieten  ■,  brugghen ,  poorten ,  toorens  en  gebouwen 
wierden  om  verre  geworpen.    En  uyt  onderichepte  brieven  aen  Verdugo 
was  gebleeken ,  dat  den  oovervloet  van  buspoeder  door  nutteloos  quiften , 
en  andere  toevallen  by  nae  ten  eynde  geloopen  was.     Derhalven  heeft 
men  hen  vermaent,  dat,  naedemael  ie  figh  van  hunne  bondtgenooten , 
die  ten  deele  in  Vrankrijk ,    ten  deele  door  hunne  eyghen  tweedraght 
wierden  opgehouden ,  verlaeten ,  en  allerweeghen  door  de  waepenen  be- 
flooten  laeghen ,  geen  oorfaek  van  hun  eyghen  verderf  te  weefèn.     Sy 

antwoorden ,  niet  als  beleegherde ,  maer  als  luyden ,  dien  't  geheughen 
hunner  voorighe  achtbaerheit ,  en  verfche  krachten  verhooveerdighden , 
en  in  alles,  dat  ie  nimmer  door  de  voortreffelijk  fte  veldtooverften  ftrafte- 
loos  aengetaft  waeren.     Echter  was  de  geheele  ftadt  niet  in  een  gevoelen, 
en  hier  uyt  rees  Hof  tot  tweedraght.     De  Gilden ,  die  omtrent  de  gemee- 
ne  faeken  meerder  gefagh  hadden,  dan  hen  fel  ver  dienftigh  was,  fielden 
den  Magiftraeten  de  geheele  faek  in  handen ,  om  naer  hun  welgevallen 
alles  uyt  te  voeren ;  onlanghs  te  vooren ,  als  men  de  beleegheringh  te  ge- 
moet  fagh ,  hadden  fè  gefanten  om  hulp  gefonden.     Maer  de  Nederlandt- 
fche  fteeden,  fbrgeloos  in  lbo  gewichtigh  een  gevaer,  laetende  figh  yeder 

om  't  fèerft  aen  geene  faeke  meer  geleegen  fijn, dan  inden  nieuwen  landt- 
vooght  te  behaeghen,  gebrak  geen  kennis  om  geit  te  quiften,  dan  wel  om 
dat  ten  meeften  oorbaer  aen  te  leggen ,  waerom  teegen woordigh  door  ge- 

brek aen  penninghen  de  grootfte  faeken  verlooren  liepen.     Derhalven 

fijn  'er  geweeft ,  die  eenen  voorflagh  deeden ,  van  de  ftadt  den  Hartoghe 
van  Brunfwijk  00 ver  te  leeveren,  welken  raedt  de  Graef  van  Hoohenloo 
hadc  ibeken  door  te  drijven,  op  hoop,  dat,  quam  hy  te  gelukken,  hem 
de  landtvooghdy  niet  ontftaen  fbude.»    Maer  deefè  hoop  heeft  de  belee- 

gheringh afgebrooken,in't  begin  van  welk  men  meermaels  was  in  onder- 
handelmgh  geweeft,  thans  onder  fchijn  van  de  dooden  te  begraeven,  dan 
weeder  om  de  gevanghene  vry  te  ftellen,  en  veel  diergelijke  dekmantels: 
fijnde  hen  daer  by  vergunt  ftilftant  voor  weynigh  daeghen,  welken  de 
fteedelinghen  ten  laetften  ook  verfoghten  verlenght  te  hebben ,  om  onder- 

wijlen feekerer  befcheit  van  Bruilèl  af  te  wachten }  dat  hen  met  reeden  af- 
geflaeghen  wierdt.    Jarges,  het  voornaemfte  lidt  der  magiftraeten ,  eer- 
tijdts  burgermeefter ,  en  nu  Kornel,  fijnde  een  vyandt  van  de  vreede,  en 
gewaepent  met  de  tongh  der  Jefuiten ,  hadt  het  fchuym  der  behoeftighfte 

onder  't  graeuw ,  dien  uyt  het  gemeen  nogh  te  hoopen ,  nogh  te  vreefen 
ftondt,  op  fijne  fijde  getrokken.     Deefè  dreyghden  den  geenen  die  van 
de  vyandt  oover  en  weeder  ginghen  en  die  figh  tot  vreede  geneeghen 
toonden  ter  needer  te  maeken,figh  nogh  van  moorden, nogh  van  rooven 
onthoudende.     Thans  deeden  de  galeryen  en  andere  werken  genoegh- 
faem  blijken,  dat  hun  bederf  op  handen  was.     Maer  booven  al  liet  het 
figh  jammerlijk  aenfien,  wanneer  vuerballen  en  granaeten  by  donkeren 
naght  in  ftadt  geworpen ,  door  hunnen  brandt  een  helder  licht  maekten , 
en  die  van  binnen  met  hoopen  faemen  rottende  en  toeschietende,  om 
hunne  huyfèn,  hunne  middelen  te  redden,  of  door  den  brandt  vernielt, 
of  door  de  koegelen  fel  fs  verfcheurt  wierden.     Sulx  dat  fe  ten  laetften  niet 
meer  weetende,  wat  hen  te  mijden  ofte  verdaedighen  ftondt,  de  geheele 
ftadt  met  fchnk  en  jammerlijk  gefchrey  vervulden.     Hier  teegen  gaeven 
de  geeftelijke ,   en  die  de  Spanjaert  door  geldt  verplicht  hadt ,   hunne 
befondere  belanghen  den  naem  van  getrouw  en  ftandtvaftigh  voor  den koningh 
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Koningh  te  blijven :  en  hebbende  reets  eenighe  der  gener  die  in  de  voor-  1 594.. 
ftadt  in  belèttingh  laeghen  figh  verftout  met  fchuytjens  oover  de  graft  te 
fteeken ,  en  in  ftadt  te  koomen ,  lijnde  door  fommighe  geroepen ,  door 

andere  afgeweefen,  ontftont'er  een  heevighe  muytery,  die  in  't  begin 
niet  fbnder  bloedtftortingh  toegingh ,  dan  korts  daer  aen  door  vrees  van 

buyten  aen  't  bedaeren  raekte.  De  Prins,  om,  door  't  voortfetten  van 
den  oorlogh ,  de  beleegherde  tot  raedtflaeghen  van  vreede  te  brenghen , 
doet  het  grootfte  raevelijn  van  allen,  dat  binnen  de  graft  was,  en  een 

ooverblijfïèl  van  't  kafteel  des  Hartoghen  van  Alva,  ondermijnen •,  en, 
om  deele  lift  onder  eenen  anderen  aenflagh  te  bewimpelen ,  dreyght  hy 

defterkten,  door  't  grof  gefchut  omverre  gelchooten,  ftormenderhandt 
te  willen  bemachtighen.  Daer  by  waeren  de  beftormers ,  figh  geketende, 
als  of  fe  door  den  geweldighen  toeloop  der  ingelèetenen  wierden  te  rugh 

gedreeven ,  achter  uyt  geweeken ,  en  't  buspoeder ,  in  de  mijnen  verbor- 
ghen,  aen  brandt  gefteeken  fijnde,  is  het  raevelijn  gelpronghen,  en  een 
groot  getal  menlchen  gefmeeten  in  de  omleggende  graften  en  verder  tot 

binnen  't  leegher:  andere  fijn  in  d'oopeningh  der  aerde  leevendigh  bedol- 
ven. Ettelijke  földaeten  (Schotten  waeren  't}  daer  op  de  breuk  beklim- 

mende, om,  vervolghende  de  vluchtende,  gelijkerhandt  in  de  ftadt  te 

vallen,  wierden  hier  in  verhindert  door  't  breeken  van  de  plank,  geleght 
in  plaets  van  d'afgelchoote  brugh;  echter  hebben  fe  de  plaets  ingehou- 

den, en  figh  door  fakken  gevult  met  fandt  teegen  de  musketlchooten 
verlèekert.  En  nu  reets  waeren  alle  de  foldaeten  ontfteeken  in  een 

brandende  begeerte  om  dieper  in  te  vallen  ,  eyfichende  alles  te  ver- 

moorden ,  en  begeerigh  om  die  t'on derft eboo ven  te  keeren.  Tieefe 
voos  de  ftadt ,  door  welkers  fnoodt  bedrijf  alle  plaetfen  oover  Rhijn  nu 
veertien  jaeren  langh  door  den  oorlogh  uytgeput  of  bedorven  waeren. 

'Dat  het  jammerlijk  vernielen  van  foo  veele  fchanffen  en  flooten ,  e?i 
't  verwoeften  der  landen ,  en  foo  meenighen  bloedighen  veldtjlagh  hunne  beurt 
ter  wraeke  vorderden.  T>it  f  oude  allen  anderen  ten  voorbeelde  dienen , 
den  tijdt  der  feeghe  door  geen  ydele  halfterrigheit  te  verwijlen ,  nogh  den 
ooverwinnaer  felfs  door  foo  fier  en  trots  een  antwoordt  te  befpotten.  Wat 

was  'er  dogh  glory rijker  voor  den  Veldtheer ,  dan  het  reght  der  feeghe  te 
werk  te  ftellen  teegen  een  weederfpannighe  ftadt ,  die  figh  oover  den 

moordt  en  den  roof  der  fijne  als  nogh  verheughde.  Of  hieldt  hy  't  gemeen 
in  hoogher  weerde ,  dan  de  fchaede  en  het  ongelijk  fijner  maeghfchap ,  dan 

de  wraek  oover  fijne  voorfaeten ,  geen  reeden  echter  was  'er  om  te  behou- 
den e 'ene  ftadt ,  die  haere  naebueren  ondraeghlijk  viel,  die  door  geene  wet- 
ten was  te  buighen,en  die  de  vryheit  der  bondtgenooten  nimmer  foude  ge- 

trouw blijven  iWaer  teegen  Jy  figh  t'eenighen  daeghe  verfettende  ,hoe  mer- 
kelijk een  bederf ftont  haer  befchooren,  of,  foo  die  betugelt  wierdt,  wat 

anders,  dan  fchande .  Dus  fprak  men  oopentlijk  uyt:  en  yeder  hadt  figh 
reets  ingebeelt  braeven  buyt  uyt  lbo  rijke  ftadt  te  maeken.  Maer  de 
Prins,  en  die  hem  uyt  den  Raede  van  Staeten  vergelèllchapten ,  oordeel- 

den, dat,  om  d'ooverighe  oorloghsdaeden  gelukkigh  uyt  te  voeren, 
'tgeenfints  raedtlaem  waere,  den  foldaet  tot  wreedtheeden  en  ongebon- 
denheit  teegen  den  borgher  te  gewennen.  Dus  vondt  men  dienftigher 

'tverlbek  en  de  gelanten  der  beleegherde  te  hooren,  die,  uyt  verfcheyde 
ftaeten,  felfs  uyt  geeftelijke,  beftaende,  buyten  de  veften  quaemen ,  en 
de  ftadt,  met  al  't  gheen  onder  hun  gebiedt  behoorde,  aen  den  Staet  der  . 

Vereenighde  Nederlanden  vaft  maekten,  om,  behoudens  hunne  wetten  JT'fftt 
en  gewoonten ,  op  gelijke  voet  met  d'andere  bondtgenooten  geregeert  te  mJ° 
worden.     Sy  hebben  belèttingh  ingenoomen,  ter  tijdt  en  wijle,  dat  de nieuwe 
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1 55)4.     nieuwe  regeeringh  door  gewoonte  foude  beveftight  fijnj  en  gefaementlijk 
met  die  van  Vrieflandt  Graef  Willem  van  Naflau  tot  hunnen  Landt- 

vooght.     't  In  en  uytheemfch  krijgsvolk  is  den  vierentwintighften  van 
Hoymaendt  onbefchaedight  uytgetrokken.   De  Prins  fijn  intreede  binnen 
de  ftadt  gedaen  hebbende ,  heeft  den  Proteftantfchen  Godtsdienft  herftelt, 
de  beelden  uytgeworpeni  en,  volgens  de  bedingspunten,  de  magiftraet 
gekooren,  voornaementlijk  uyt  de  ballinghen  om  hunnen  Godtsdienft, 

Killende  't  oudt  gebruyk  voor  't  toekoomende  plaets  grijpen.     De  gefchil- 
len  van  Stadt  en  Lande,  die,  eertijdts  tot  waepenen  en  handtgemeenfchap 
uytgebarften  fijnde,  nogh  niet  bygeleght  waeren,  heeft  men  geftelt  in 
handen  der  Algemeene  Staeten  der  Vereenighde  Nederlanden.     En  on- 
dertufichen  fijn  van  Bruflel  in  den  Haeghe  gekoomen  Otto  Hartius  en 
Jeronymus  Koomans ,  gefonden  als  oover  befonderen  handel  aen  de  ge- 
maelinne  des  Prinfen  van  Chimay,  welke  vluchtende  voor  de  bitterheit 

haeres  gemaels,  figh  in  ballinghfchap  in  Hollandt  ophieldt.    Aengaende 
de  vreede  hebben  fè ,  niet  naer  weerde  van  foo  gewightigh  een  faeke,maer 

Emft  ban-  alleen  als  in  't  voorbygaen,  gehandelt,  brengende  brieven  van  den  Aerts- 
delt  by  de   hartogh,  waer  in  hy  wijdtluftigh  van  de  laften  en  onheylen  der  oorloghe, 
toeten  oor  £n  ̂ ^  ̂   vruchfen  y  die  Je  met  weeder  onder  hunne  voorighe  gehoorfaemheit 

vJn  mede.  te  keer  en ,  en  uyt  den  onderlinghen  handel ,  te  verwachten  hadden ,  heeft 
gejprooken.     En  dat  noyt  eenighe  gefchillen  waeren  onfterfelijk  geweejl  ■> 
dat  weynigh  oorloghen  door  de  waepenen ,  de  meefie  door  vreedehandehn- 

ghen  gefleetenfijn.   'Dan  nogh,foo  men  tot  nu  toe  voor  eenighe  trouwloof- 
heit  was  bedught  geweeft ',  immers  waer  e  de  deught  des  huys  van  Ooften- 
rijk  niet  onbekent  ,  nogh  hy,  als  middelaer  der  vreede  ,  verdacht te  houden. 
En  boovendien,  dat  hy  op  ge  ene  andere  hoop  fijn  vaederlandt ,  fijns  broe- 

ders hof  verlaeten  hadt,  dan  om  de  Chr  ijlen  volken  in  waer  e  en  trouwe 

eendraght  te  herftellen.  Tien  Staeten  van  hunne  Jij  de  waer  niet  gerae 'den , 
den  weelighen  voorjpoedt  hunner  faeken ,  't  hacc  heiijk  verloop  hunner  vy- 
anden ,  liever  't  meenigherley  geval  der  oorloghe  en  de  keerkanjfen  des 
ge  lux  ten  beffen  te  laeten,  dan  den  tijdt ,  in  welken  Jy  veel  eer  den  vree- 

de geeven,  dan  aenbieden  konden-,  waer  te  neemen.     Hier  op  hebben 
de  Staeten,  van  onderen  aen  beginnende,  treffelijk  hunne  faeke  verdee- 
dight,  en  geantwoordt  voor  hunnen  godtsdienft,  wetten  en  vryheeden, 
welke  eertijdts  by  den  ooverleeden  Keyfer  (JMaximiliaen  voor  goedt  ge- 
keurt  ,  door  sJMathias  ,   broeder  des  Aertshartoghen  ,  met  de  waepenen 

verdaedight  waeren.     'Dat  Jy  feeder t  ,  door  de  onverfoenelijke  verwoet- 
heit  der  Spanjaerden,  tot  de  waepenen  gedronghen  fijnde ,  het  meetiigerley 
geval  en  lotwijfel  der  oorloghe  hen  geenfints  waer  e  onbekent  gebleeven, 
tnaer  dat  Godt  hen  in  allerley  noodt  en  fwaere  verdrukkinghen  hadt  byge- 
fiaen :  en  nu ,  dewijl  hunne  faeken ,  foo  door  verbonden  met  maghiighe 

cPrinJen,als  door  eyghen  dapper heit ,  in  foo  goeden  ftaet  gebraght  waeren, 
daer  op  fleunende ,  hem  liever  d'uytkoomft  hadden  te  beveelen,  dan  eenen 
vyandt,  wiens  trouwloof  heit  men  by  foo  gewiffe  ervaerenheit  vaek  hadt 
ondervonden ,  te  betrouwen  ■,  en  omfonder  de  koninghen  hunne  bondtge- 
nooten  de  waepenen  af  te  legghen ,  hen  ook  door  onder lingh  verdragh  benoo- 
menwas.     Hier  aen  knoopt  en  fe  ver fchey  de  voorbeelden,  om  aen  te  wij - 
f  en,  dat  de  vreede  hen  nimmer  dan  op  bedrogh,  of  vruchteloos ,  aengeboo- 

den  was :  en  'er  nu  niet  foo  ver  anderlij  x  voorgevallen ,  waer  om  men  meer- 
der feekerheit  hoopen  konde.     Want  verre  van  daer,  dat  Thilips  fijnen 

ouden  haet  den  Chriftelijken  vreede  ten  welgevalle  vergeet  en  wilde-,  lie- 
ver hadt  hy  te  dulden ,  dat  den  Turk  Europe  plunderde ,  dan  felfs  af  te 

laeten  van  door  waepenen  en  liften  'tinfwelghen  van  vreemde  rijken  te  be- loeren. 
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loeren.     'tGheen  beweefen  was  door  eyghen  brieven  -van  ̂ Philips  aen    ij94<- 
Willem  Klement ,  waer  in  hy  hem  belafte ,  den  Keyfer  door  beloften  om  te 
leyden:daer  by  doende,  dat  het geweldt  der  Turken  lichtelijk  door gefchen- 
ken  van  de  Spaenfche  heerfchappy  kon  afgekeert  worden.     Ook  verfwee- 
ghen  de  Staeten  niet,  dat  de  plechtigheden ,  om  den  vree  de  te  veftighen 
den  Landtvooghden  wierdt  aenbevoolen  ■,  maer  dat  het  reght  en  de  maght 
om  dien  f  onderhouden  aen  de  Heerenftont.     En  eyndelijk  wat  hoop,  foo 

langh  't  uytheemfch  krijgsvolk  Neder  landt  foolde,  en  de  Spanjaerts,  al 
't  bewint  in  handen  hebbende ,  d'opreghte  meeningh  des  Aertshartoghen 
door  bittere  en  wreede  raedtflaeghen  omverre  wierpen  ?  Men  ftroyde  oover 

al,  om  den  vreede  des  te  haetelijker  te  maeken,  't  gevoelen  van  niet 
weynighe  onder  de  Roomsgefinden ,  die  ontkennen,  dat  men  luyden  van 
verlchillenden  Godtsdienft  is  verplicht  woordt  te  houden :  en  de  (chaede- 

lijke  gevolghen  van  dit  verdichtfel  hen  wel  te  reght  op  't  hooft  gedropen 
waeren,  terwijl  lè  alleen  uyt  liight  tot  tweedraght  allen  onderlinghen  han- 

del tulïchen  den  menlchen  af  breeken.     Want  dat  inderdaet  die  reght  en 
eerlijkheit  geene  andere  paelen,  dan  hun  eyghen  belangh,  ftellen,  hunne 
eerloofheit  door  geenen  dekmantel  bewimpelen  konnen  •,  en  dat  hunne 
trouwloofheit  hen  niet  langh  te  ftaede  koomt,  is,  dat  fy  fèlfs  een  voor- 

beeldt  teegen  hen  felven  fijn.     Ook  hadt  het  gemeen ,  't  welk  eer  dan 
yemandt  des  oorloghs  wars  is,  nae  dat  hunnen  haet  door  's  vyandts  ver- 
fche  Ichelmftukken  vernieuwt  was,  eenen  afkeer  van  alle  hoop  tot  vreede 
gekreeghen.     Want  de  Spanjaert,  bevreeft  voor  de  jeught  des  Prinlen, 

roemrughtigh  door  föo  veele  ooverwinninghen ,  en  't  verbondt  met  twee 
Koninghrijken ,  hadt ,  om  de  grootheit  van  't  gevaer ,   lbo  verre  alle 
fchaemte  voor  eerloofheit  ter  fijden  geftelt,  dat  hy ,  moordenaers  gekocht 

hebbende,  toeleyde  om  door  yeder  moordtfteek  in  't  befönder  uyt  te 
voeren,  't  welk  geheele  leeghers  naeuwlijx  lbuden  te  weeghe  brenghen. 
En  noyt  is'er  eenighen  tijdt  geweeft,  dien  de  fchandelijkheit  van  dierge- 
lijke  fchelmftukken  meer  haetelijk  maekte,lbo  dat  niemandt  eenopreghte 
vreede  verwaghte  van  hen,  die  fonder  eenigh  ontfigh  oover  alle  krijgs- 
reghten  heen  flapten,  en  de  paelen  die  den  haet  fijn   voorgeftelt  lbo 
verre  te  buyten  ginghen.     In  dit  lèlfde  jaer,  dat  men  verlbght  in  hande- 
lingh  te  treeden  hebben  een  Priefler  van  Naemen,  en  daer  nae  ook  een 
foldaet,  die  oovergeloopen  was,  voorgekoomen  op  vermoeden ,  getrok- 

ken uyt  de  ongeftaedigheit  hunnes  weelens ,  gelijk  ooverlegginghen  van 
foo  gewichtigh  een  fchelmftuk  fwaerlijk  te  bedekken  fijn,  daer  nae  uyt 
vrees  voor  folteren ,  geoopenbaert  den  geheelen  handel  der  aenflaeghen , 
die  op  den  perlbon  des  Prinlèn,  op  fijnen  broeder  Henrik  F  rederijk,  en 
op  andere  uytfteekende  mannen  in  de  Republijk  waeren  toegeleght:  op 
yeder  om  belbndere  reedenen-, op  Leoninus,  om  dat  hy  de  party  des  Ko- 

ninghs  hadt  verbeten:  op  Aldegonde,  om  dat  hy  Parma  tot  trouwloofe  fj1^"1  • 
hoop  teegen  den  Koningh  opgeruyt  hadt:  op  Oldenbarnevelt,  om  dat  om„e^t 
men  hem  geloofde  teegen  den  vreede  te  fijn.     De  naemen  der  moorde-  va„^en 
naers  waeren  Michiel  Renichon,  en  Pieter  du  Four:   maer  met  meerder  Koningh  en 
reedenen  verdienen  de  eerfte  fmeeders  van  dit  fchelmftuk  bynaeme  geftelt  andere 
te  worden,  die,  lijnde  perlönaedjen  van  foo  uytfteekende  luyfter,  en  in  grooten, 
ftaet  van  glory  te  behaelen,  figh  tot  die  lchendighe  daedt  verplicht  heb-  om  den 
ben.     Fuentes  dan  en  Ibarra ,   Spanjaerts,  en  Stanley ,  die  Deeventer  JJJJJJ^ 
verkocht  hadt,  en  onder  de  Nederlanders  la  Motte  en  Barlemon dt,  erf-  hoojdJin 
genaem  des  ouden  haets  teegen  den  huyfe  van  Nalïau,  en  daer  beneevens  Nedtylandt 
Afionvüle,  die  figh  eertijdts  met  de  moordt  des  Prinfen  van  Oranjen  tevermoor- 
hadt  befoedelt,  wierden  door  blijken  by  de  mifdaedighe  gevonden,  of  den. 

D  d  door 
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if5>4-    door  hunne  vrywillighe  bekentenis,  nae  dat  hunne  doodt  beflooten,  en 

'er  in  't  ontdekken  der  meedeplightighen  geen  belooningh  te  hoopen  was, 
aen  den  dagh  gebraght.  Ook  wierden  verhaelt  de  beloften  en  aentrooftin- 

ghen  des  Aertshartoghen :  aen  Renichon  in  't  belbnder,  dat  hy  hem  rijke- 
lijk en  ten  oovervloet  beloonen  fbude:  aen  du  Four,  met  deefè  woorden: 

fooghy  volbrenght ,  't  gheen  ghy  my  belooft -,  datghy  den  dwinge  landt  om 
't  leeven  brenght,  f  al  de  reghte  wegh  nae  't  'Paradijs  voor  u  oopenfiaen. 
En  men  vondt'er,  die  door  dit  bewijs  fijnen  aerdt,  dien  men  voor  vreedt- 
faem  hadt  geoordeelt,  in  teegendeel  uytleyden,  en  wilden  gelooft  heb- 

ben, dat  hy  die  befaedighde  fèedigheit  in  weefen  alleen  gemaekt  hadt, 
om  foo  bijfteren  verwoetheit  te  bedekken.  Immers  Koomans  en  Hartius, 
die,  toen  dit  fchelmftuk  van  Renichon  uytbrak,  nogh  in  Hollandt  wae- 
ren ,  ontkenden ,  dat  den  Aertshartogh  in  eenighen  deele  daer  aen  fchul- 
digh  was>  daer  by  doende,  dat  ook  Barlemondt  bereydt  was,  föo  men 
hem  vrygeley  van  den  Staet  en  gijfelaers  vergunde, figh  in perfbon teegen 
dien  lafler  te  verantwoorden.     Maer  dewijl  men  hem  op  geenen  anderen 
voet  wilde  laeten  koomen,  dan  om,  föo  hy  oovertuyght  wierdt,  ftraf  te 

iopez.Vétn  ontfanghen,  is  die  voorwaerde  verworpen.   Om  dien  fèlfden  tijdt  wierdt 
^hK<?«jk^/j  Luidewijk  Lopez,  Portugees,  maer  van  Joodtfche  afkoomft,  Genees- 
m  EnSc-     meefter  in  Engelandt,  in  hechtenis  genoomen,  die,  door  bewijfèn  en 
den  om      brieven  oovertuyght  fijnde ,  dat  hy ,  mits  genietende  een  fbmme  van 
liifabetb     vijftighduyfènt  dukaten ,   hem  van  den  Spanjaert  belooft ,   hadt  hoop 

door  vergif  gegeeven,  van  de  Koninghin  door  vergif  om  't  leeven  te  brenghen,  nee- 
om  tebrcn-  vens  fijne  meêplichtighe  die  mifdaedt  met  de  doodt  geboet  heeft.     De 
gben,  wordt  aenlegghers  van  dit  werk  noemde  men  te  fijn  Chriftoftel  Morus ,  en  den 

*!'",  Graef  van  Fuentes,  beneevens  Stephanus  Ibarra,  die  figh  toen  teBrufïèl 

°l  fr        ophielden:  dan  Elifabeth,  figh  genoeghende  met  die  door  brieven  aen 
den  Aertshartogh  kortelijk  oovergehaelt  te  hebben ,  betichte  de  Jefuiten 
met  dufdaenighe  gruwelen,  hen  noemende  by  naeme,  en  verfbght,  dat 
fè  haer  ten  gemeenen  voorbeelde  wierden  oovergeleevert ;  niet  op  hoop 
van  dit  te  verkrijgen ,  maer  om  den  Spaenfchen  naem  des  te  haetelijker 

fwart  te  maeken.     Meer  diergelijke  aenflaeghen  van  andere  fïjn'er  aen 
den  dagh  gekoomen-,  en  is  te  verwonderen,  hoe  groot  een  meenighte 

van  menfchen  figh  ontdekt  hebben,  welker  lichtveerdigheit  in 't  beloo- 

chaftel   ven  en  m  'c  aenbrenghen  van  't  fèhelmftuk  eeven  groot  was.    Op  't  eynde 
poogbt,  door  deefès  jaers  is  den  haet  op  de  Jefuiten  in  Vrankrijk  fèer  verfwaert  door 

'taendrtjvï  eenen  Jan  Chaftel,  hunnen  leerlingh,  dien  fijne  meefters  diets  gemaekt 
derjefuitï,  hadden, dat  eenen  Koningh,leevende  buyten  de  gemeenfèhap  derRoom- 
denKonwgb  fcne  Kerke,  geen  reght  tot  de  kroon  hadt.   Dees  dan  heeft  den  Koningh 
ran  vrank:  in  fijn  weederkeeren  uyt  Pikardyen  nae  Parijs,  met  een  mes  nae  de  keel 

moorden  '  ge^eeken,  maer  fijne  majefleyt  het  lichaem  buygende,  quam  de  floot  op 

Die veft'raft  eenen  tandt  aen.     Dit  fchelmftuk  heeft  het  Parlement  van  Parijs,  niet fijnde,wor-  vcmoeght  met  de  frraffe  des  felven,  geboet,  door  het  flechten  van  het 
den  de  Je-  nuys  fijner  ouderen,  op  welkers  erf  ten  fpiegel  geftelt  wierdt  een  vier- 

fuitenuyt    kante  fpits  van  marmerfleen,  inhoudende  't  vonnis  geftreeken  oover  foo 
Vrankrtjk    lafterlijk  een  voorneemen  •,    als  ook  met  het  bannen  der  Jefuiten  uyt 
gebannen.    Vrankrijk.     Want  op  deefe  infonderheit  leyden  en  Hollanders ,  en  En- 

gelfche  en  Franfche  de  fchuldt  van  diergelijke  feyten ,  als  die  door  lof  van 
Godtsvrucht  en  dapperheit  de  jeught  ontfteeken  tot  dufdaenighe  gruwe- 

len ,  daer  by  doende  eenen  oovervloedt  van  voorbeelden  gehaelt  uyt  den 
rijken  fchat  der  aeloudtheit ,   hoe  meenighwerf  een  beföndere  floutheit 

hadt  befraen  dwingelanden,  die 't  gemeene  heil  te  gronde  hielpen,  den 
voet  te  lichten.     Van  dcefè  orde  fal  ik,  naerdien  ons  hier  geleegenheit 

verfchaft 
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verfchaft  is,  en  geene  andere  grooter  gewicht  aen  de  party  hebben  toege-    1  f94 
braght,  een  kort  verhael   maeken.     Den  Stichter  dier  orde  is  geweeft      Befcbru- 
Ignatius  Lojola,  die  in  den  oorlogh  van  Navarre,  voor  Pampeloone,  vinghdtr 
door  een  wonde  verfwakt  fijnde,  fijn  als  nogh  dapper  en  krijgshaftigh  Jefuiten. 
gemoet  tot  gerufler  forghen  hadt  gewent:  waer  by  nogh  quam  de  eer- 
fught  om  een  geflaght  en  maetfchappy  te  (lichten,   aen  welke  hy,   op 
hoop  van  haere  toekoomende  grootheit ,  niet ,  naer  gewoonte  van  dien 
tijdt,den  naem  van  eenigh  uytfteekendt  perfonaedy,  maer  dien  van  Jefiis 

fèlve  heeft  gegeeven.     Met  deefèn  t'faemen  gerot  fijnde  die  in  nieuwig- 
heit  behaeghen  fchepten,  hebben  fè,  met  ongeloofelijke  drift  en  nyverheit 
geviert  infonderheit  twee  faeken,  de  maght  des  Roomfchen  Paus  en  de 

rijkdommen  van  Spanje  :  en  fijn  fy  d'eerfte  geweeft,  die  de  vervallende 
faeke  t'eenen  treffelijken  fteun  gedient,  en  onberifpelijke  fèeden ,  benee- 

vens goede  konften ,  tot  nu  toe  verwaerlooft,  inge voert  hebben ,  en  figh 
meermaelen  gequeeten  door  meenighvuldighe  twiflfchriften  teeghen  ver- 
fcheyde  gefin theeden  in  Godtsdienft,  welke  in  die  tijden  den  vyandtlijk 
Roomfchen  ftoel  beftreeden.     Dapper  is  den  aenwas  hunner  glory  in 
Amerika  en  Indien  geweeft,  terwijl fè  aldaer  onder  die  woefte  volken  de 
heerfchappy  van  Philips  door  hun  Chriftelijk  onderwijs  uytbreiden.     En 
doorluchte  wonderteekenen ,  als  hen  fèlven  weedervaeren ,  worden,  mits 
de  vergeleegenheit  der  landen ,  door  ftout  opgeeven  der  verfèekeraers  en 

lichtgeloovigheit  geroemt.     Andere  loffelijkheeden ,  't  fy  dan  inderdaedt 
of  alleen  in  fchijn,  vindt  men  onder  hen  in  oovervloet.     Daer  fijn 'er  in 
welke  trouw  en  fchaemte  vereyfcht  wordt.     Groot  is  hun  gefagh  op  de 

gemoederen  van  't  gemeen,  om  de  heyligheit  hunnes  leevens:  en  omdat 
fe,  fbnder  loon  te  neemen,  de  jeught  in  taelen  en  lefïèn  der  wijf  heit  011- 
derwijfen.  In  elke  ftadt,  en  in  yeder  landtfchap,  hebben  fe  hunne  oover- 

hoofden ;  een  wordt 'er  door  de  geheele  werelt  booven  hen  allen  geftelt, 
te  meerentijdts  een  Spanjaert.     Sy  gebieden  wijfïèlijk ,  fy  gehoorfaemen 
getrouwelijk.     Die  in  hunne  orde  oovergekoomen  fijn  ,  woonen  niet 

alle  te  faemen  :  't  fcheen  een  al  te  enghen  bepaelingh  te  weefèn  ,  den 
aenwas   hunnes   eedtgenootfchaps  binnen  de  mueren  eener  wooningh 
te  befluyten  :   want  felfs  gehuwde  mannen  figh  onder  hen  begeeven, 

en  niets  is  'er ,  dat  hen   eer  geleert  wordt ,  als  de  vreefè  des  doodts 
en  alle  menfchelijke   hertstoghten   uyt  te  fchudden.     Maer  voornae- 
mentlijk  worden   by  hen  ingenoomen,  die  eenigh  befönder  voorreght 

booven  andere  hebben  •,  't  fy  door  uytfteekenheit  van  geeft, 't  fy  door  aede- 
lijke  afkoomft,  of  door  rijkdommen.     Van  yeder  weetenfè  figh  te  die- 

nen,  want  niet  min  voorfichtigh  fijnfè  in 't  onderfcheyden ,  dan  in 't  uyt- 
kiefèn  der  vernuften  >  nae  dat  fe  hoopen ,  dat  figh  yemandt  in  welfpree- 
kenheit,  of  door  fchriften  fal  beroemt  maeken.     Door  den  aedel  hunner 

meedegenooten  vinden  fe  eenen  toegangh  tot  de  gewightighfte  raedtflae- 
ghen,  om  hunne  fèhranderheit  in 't  naefpooren,  en  om  dat  tothetuyt- 
vorfchen  van  geheymen  geen  heftigher  pijnbank  is ,  dan  de  Godtsdienft. 
Door  erfbegiftinghen  en  gefchenken  trekken  fè  groote  rijkdommen  naer 
figh,  welke  konften,  fchoonfè  laetft  gekoomen  fijn,  hen  in  korten,  boo- 

ven alle  voorigheordens,  in  achtbaerheit  en  rijkdom  hebben  doen  uyt- 
munten-,  fijnde  dienthalven,  en  om  dat  d'uytfteekenheit  hunner  feeden 
in  teegendeel  die  van  alle  andere  fchijnt  te  befchuldigen ,  in  hunnen  haet 
gekoomen.     Maer  hunne  benijders  te  booven  gekoomen,  hebben  fè  der 
Prinfen  hooven  in,  door  een  loffelijke  gemaetightheit :  gemerkt  fy,  ge- 
bruykende  den  middel wegh  tuffchen  een  flaefachtighe  gedienftigheit,  en 
een  droeve  laetdunkenheit,  de  gebreeken  der  menfchen  nogh  vlieden, 

Dd  ij  nogh 
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if<;4.     nogh  naevolghen.      Dit  gefelfchap  is  het  voornaemfte  werktuygh  der 
Spaenfche  heerfchappye ,  waer  door  hy  eendraght  in  fijn  rijk  houdt,  waer 
door  hy  andere  buyten  in  roeren  (lelt.    Want  hebbende  figh  ingeboefemt 
in  de  gemoederen  der  geener,  die  den  Roomfchen  Godtsdienft  aenbid- 
den,  door  Vrankrijk,  door  Engelandt  en  felfs  door  Hollandt ,  Ipreeken  lè 
onder  deefè  wijtlurtigh  voor,  aldaer  teegen  een  opperhoofdighe  regee- 
ringe  :  en  nietteegenftaende  hen  op  lijfftraf  den  intree  binnen  de  paelen 
is  verbooden,  des  echter  Ichrikt  hen  fuik  gevaer  nietaf  van  dat  tebeftaen. 

De  Kejfer  en  hcymelijk  in  te  fluypen.     Dan  de  Keyfer,  hoewel  de  vreede  reets  ver- 
geeft  voor,  worpen,  en  door  de  fchelmftukken,  die  ik  verhaelt  heb,  gehact  was, 
dat  "juc     hield  niet  op  van  noghmaels  een  veribck  te  doen  •,  voorwendende  de  ge- 
aee'"£'  e  meene  belanghen  van  geheel  Duytichlandt,   om  d'eer  en   achtbaerheit 

dé  waepenc  ̂ 'Jns  broeders  te  befbrghen.  En,  op  dat  hy  niet  fcheene  alleen  door  ree- 
tot  vreede    denen  aen  te  maenen,  hadt  hy  te  weeghe  gebraght,  dat  op  den  Rijxdagh 
dwinghen    gehouden  tot  Reegensborgh ,  uyt  de  Vorften  en  fteeden ,  beflooten  wierclr. , 
ml.  den  geenen  die  halfterrigh  voortvoeren  in  figh  fèlven  en  hunne  naebue- 

ren  door  de  jammeren  eenes  altoos  duerenden  oorloghs  te  bederven, 

door  gewelt  van  waepenen  daer  toe  te  dwinghen.      Al  't  welk,  gelijk 
't  maer  een  ydel  opgeeven  was ,  en  niet  gefchaepen  immer  woorden  en 
dreygementen  te  lullen  ooverfchrijden,   daer  voor  ook  aengenoomen 
wierdt.  Want  naerdien  den  Turk,  lbo  oyt,  voornaementlijk  in  die  tijdt, 
dreyghde  de  fteeden  in  Hungaryen  te  oovervallen ,  hadden  de  förghcn  en 
krachten  van  Duytichlandt  voor  die  van  buyten  niet  ten  ooveren.     Dit 

De  staeten  fèlfde  jaer  was  het  den  Staeten  der  Vcreenighde  Nederlanden  een  uyt- 
ivorden      fteekende  glory  door  Jakob  Koningh  van  Schotlandt  genoodight  te  wor- 
Kminehv"  ̂ en>  om'  neevens  de  Koninghen  van  Vrankrijk,  Engelandt  en  Dene- 
Schotlandt  marken,  te  ftaen  oover  de  pleghtigheeden  omtrent  den  doop  fijns  lbons, 
genoodight  des  eerften,  die  hem  fijne  gemaelinne,  doghter  des  Koninghs  van  Dene- 
op  den  doop  marken,  gebaert  hadt.    Welke  eere  beantwoordt  wierdt  met  een  mildae- 
vanden      digheit  beweefèn  door  uytfteekende  fchenkaedjen  voor  het  koninghlijk 

Prins.         kindt,  dat  den  naem  van  Henrik  Frederijk  wierdt  gegeeven.     Te  gelijk 
Derfelver  hebben  de  Staeten  by  deefë  geleegenheit  vernieuwt  hunne  oude  vriendt- 

mtldaedig-  fchap  met  de  Schotten,  en  de  reghten  van  onderlinghen  handel  tuflehen 
heit  omtrent  fe  volken,  beneevens  alle  andere  verbonden  met  de  Prinflen  van  Neder- 
mneblük     ̂ n^t}  en  ten  laetften  met  Karel ,  gemaekt.     Maer  te  vergeefs  heeft  men 
lint.  gearbeidt  tot  een  onderlinghe  vereenigingh  van  waepenen  met  Schot- 

landt,  Denemarken  en  de  Duytfche  Vorften  met  hem  vermaeghfehapt, 
die  in  een  veylighe  en  ongemoeyde  ruft  faeten ;  nogh  ftofs  genoegh  had- 

den ,  om  figh  in  eens  anders  oorlogh  in  te  wikkelen.  Men  hadt  wel 
inderdaet  eenighe  hoop  gekreeghen  by  Schotlandt,  dat  niet  fbnder  reeden 
was  verbittert  op  de  Spanjaerts ,  die  feedert  eenighe  jaeren  herwaerts  de 
ruft  van  dat  rijk  door  partyfehappen  ontruft  hadden  :  waer  door  men 

meerder  ftrengheit  teegen  de  Roomsgefinden  heeft  in  't  werk  geftelt ,  en 
den  haet  hier  uyt  nogh  hoogher  gereefen  fijnde,  wierden 'er  gevonden,  die 
de  reghtveerdighe  hoop  van  Koningh  Jakob  op  't  rijk  van  Engelandt  de 
doghter  van  Spanjen  toeweefèn,  met  reedenen  die  voorwaer  fonder  grondt 
en  vol  ongcrijmtheit  waeren,  dan  die  echter  de  bereydtwilligheit  fijnes 
gemoets  om  hem  te  verongelijken  uytweefèn :  maer  en  den  Schotten  Ko- 

ningh en  d'andere  Vorften  wierpen  d'cen  op  d'ander  den  aenvangh  van 
figh  teegen  die  moogenheit ,  die  allen  ontfaggelijk  was ,  te  verletten , 

willende  niemant  d 'eer fte  lijn.  Het  gefantfehap ,  welkers  hooft  Walraef 
van  Breederoode,  gebooren  uyt  doorluchtenhuyle,  het  woordt  voerde, 

en  d'eere  van  den  Stact  bcwaerde,  vergefelfchapt  met  Jakob  Valk,  door 

Enge- 
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Engclandt  weeder  gekeert  fijnde ,  heeft  met  die  Koninghin  oover  de  faeken    1 59¥ 
hun  gemeen  verbondc  belanghende  geraedtpleeght.  Aldaer  is  gebleeken  den   Wueroyet 

y  verlucht  van  Eliübeth  oover  de  fchenkaedjen,   waer  door  men  hadt  ge-  Elif*bctl> 

pooght  de  gunft  des  Koninghs  van  Schotlandt  te  winnen ;  verwijtende  de   aer  m'l~ 

Koninghin  hen  een  fooontijdighegrootdaedigheit,  als  welker  behoefte  fèlfs  'ae&Jen uy  theemfche  hulp  van  nooden  hadt :  en  niet  foo  fèer  door  den  gewoonehjken 
aerdt  der  koninghen,  die  niet  kan  dulden,  dat  figh  mindere  moogenheeden 
pijnen  om  de  hoogheit  hunner  kroone  te  bereyken,   als  om  dat  die  loolè 
vrouw,  en  welke  onder  defterkfte  fteunfèlen  haerer  moogenheit  hieldt,de 
erffenis  der  kroone  in  onfèekerheit  te  houden,  1100de  fagh,  dat  eenen  Prins, 
de  naefteaen  haer  rijk  en  in  bloede,  haer  door  allerley  gunft  en  eerbewijfèn 
der  naebueren  ten  erfgenaem  gefchikt  wierdt.    Dies  voordert  fy,  naer  ge- 

woonte in  haere  gramfchap ,  den  Staeten  een  gedeelte  hunner  oude  fchul-    "*'*?  ™n 
den,  en  dreyghde,  foo  men  haer  niet  voldeede,  met  den  Spanjaert  vree-    '1"f" eV' 
de  te  maeken  :  al 't  welk  met  alle  beleefheit  ontleyt  fijnde,  hen  eenighen  fchJdeu  af- tijdt  in  ruil  gelaeten  heeft.  En  ondertuflchen  heeft  men,  om  alle  reeden  V00rdert. 
van  mifhoeghen  wegh  te  neemen,  haere  begeerte  ingewillight,  en  vol- 

ghens dien  fcheepen  en  geldt  tot  verfterkingh  van  haere  vloot  gegeven, 
om  daer  meede  de  Spanjaerts  uyt  Bretagnien  te  weeren.     Want  de  vy-^ 
andt  figh  op  die  geweldighe  fèehaevens  verlaetende,  beloerde  het  mee- 
fterfchap  ter  fee,  welke  langhs  Vrankrijk  en  Spanjen  heen  fpoeld,  van 

d'eene  en  d'andere  kuft:  Waer  door  en  Engelandt  in  vrees  ftont,en  dien 
van  Hollandt  de  veylighe  vaert  nae  't  Weften  benoomen  was.     De  vloo- 
ten  vereenight  fijnde  hebben  den  vyandt  uyt  de  meefte  fterkten  langhs  de 

fèekuft  verdreeven.     Maer  in  de  eeweften  Ooverrhijn  is,  nae  't  innee- 
men  van  Gröninghen,  den  oorlogn  geftaekt :  hoe  wel 'er  andere  dinghen, 
die  hoop  van  voorfpoedt ,  en  den  loon  des  arbeidts  beloofden ,  konden 

ter  handt  getrokken  worden  :  maer  op'taenhouden  van  Buien  val,  gefant 
van  koningh  Henrik,  heeft  men  billijker  geoordeelt,  nae  foo  gunfligh 
een  beloop  van  eygen  faeken,  nae  die  van  de  bondtgenooten  om  te  fien, 
gemerkt  den  oorlogh  toen  op  de  grenien  van  Vrankrijk  en  Nederlandt 
heftigh  voortgefot  wierdt.     Eenighe  waeren  van  gevoelen,  dat  het  nut- 

ter fijn  fbude  het  krijgsvolk  t'huys  te  houden ,  en  den  koningh  met  geldt 
te  ftijven.     Maer  hier  teegen  verfette  figh  Bufenval,  verklaerende,  dat 
de  koningh  hadt  geleert  figh  beeter  van  volk  dan  geldt  te  dienen.     En 
daer  op  heeft  men  fijn  voorftel  in  foo  hooghen  achtingh  genoomen,  dat 
en  de  uytfteekende  hoop  en  de  koften  reets  gedaen  tot  eenen  nieuwen 

veldtoght,  van  ftonden  aen  ter  fijden  geftelt  wierden,   't  Spaenfch  krijgs- 
volk, dat  tot  nogh  toe  op  de  grenfen  van  Vrankrijk  in  hun  muyten  hadt 

volhart,  wierdt,  nae  dat  het  geldt  en  quijtfcheldingh  hunner  ongebon- 
denheit  ontfanghen  hadt,  buyten  de  fïeeden  geflooten  fijnde,  om  door 
leedigheit  niets  fnooders  te  beftaen,   onder  't  beleidt  des  Prinfèn  van 
Chimay  nae  't  belegh  van  Kamerijk  gevoert.     Want  deefè  ftadt,  welke    cfo»;<ij> 

koningh  Philips  eertijdts  befeeten  heeft,   hadt  Baligny,  gelijk  wy  ver-  l"^"? 
haelt  hebben,  uyt  de  naem  der  Franfche  heerfchappy  verfèekert  en  in  fijn  " 
geweldt  gehouden,  fijnde  door  Henrik  Prins  gemaektjen  hier  uytftroop- 
te  hy  op  de  naebuerighe  landen.  Hen  gebrak  al  't  gheen  men  gewoon  is 
m  beleegeringhen  by  der  handt  te  hebben,  en  ielfs  leevens  middelen.  De 
Spanjaerts  echter,  om  niet  te  fijn  fonder  yets  te  doen,  beflooten  de  ftadt 
van  verre ;  en  hielden  flordighe  waght,  fijnde  veel  eer  een  lchrik  voor  de 
landen  hunner  vrienden,  dan  voor  hunne  vyanden,'en  niet  verder  ver- 

andert, dan  dat  fe  de  baldaedigheeden  hunner  muyteryen  onder  een 
heerfchappy  pleeghden.  Somwijlen  haeldenfe  ook  eenen  roof  uyt  Vrank- 

Dd   iij  rijk. 
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i?5>4.     rijk.     DoghHenrik,  hebbende  de  meefte  weêrfpannelinghen  gedempt  j 
was  nu  eyndelijk  Koningh  inder  daet  geworden,  en  in  krachten  föo  ver- 

fterkt,  dat  hy,  die  tot  nogh  toe  naeulijx  't  fijne  befchermen  konde,  figh 
nu  ter  wraeke  en  met  dreygingh  van  gelijke  vergeldingh  vaerdigh  by  de 
handt  toonde :  dies  hy  Philips  felfs  eeril  door  een  verklaeringh  te  laft  ge- 
leght  heeft,  dat  hy,  felfs  fonder  eenigh  waerfchijneltjk  voorgeeven,  de 
vreede ,  voor  vijfentwintigh  jaeren  tujfchen  hem  en  Vrankrijk  gemaekt , 
gebrooken  hadt.     T>at,  hem  belanghende,  hy  figh  vernoeght  hieldt  met 

het  rijk  fijner  voor  f ae  ten,  't  we/k,  door  de  voot fienigheit des  heemels,  in 
figh  je Iv  en  maghtigh  genoegh  en  heerlijk  was,  fonder  dat  hy  gefint  was 
eens  anders  te  bekruypen  ■,  en  dat  hy  geen  reeden  van  oorlogh  met  de  nae- 
buertghe  fteeden  der  Nederlanden  hadt,  dan  die  hem  fijne  vyandtlijke 

De  koningh  feyten  gegeeven  hadden.  Dies  hy  die  van  Henegouw ,  Artois  en  andere  de 
van  vrank;  dien  ft  baer  heit  der  Spaenfche  heerfchappy  onderworpen,  aenmaende,  het 

njkjn<ient    Uyffoemfc/j  krijgsvolk ,  ongefien  by  al  de  weerelt ,  en  hen  die  het  te  dulden 
nliouw  en   hadden  Joo  ondraeghlijk ,  dat  het  niemandt ,  ofhy  en  waer  vyandt  ,ftraffeloos 
Artois  aen  gehaet  hadt ,  van  den  Franfchen  boodem,  en  uyt  het  landt  van  Kamer  ijk 

hetspaenfcb  te  verdrijven,     't  Welk  indien  't  binnen  den  bepaelden  tijdt  niet  achter- 
kjijgsvolk,    volght  wierdt ,  fy  de  felfde  fchichten,  die  nae  hem  gefchooten  waer  en, 
te  ver-       m  fjun  landt  te  wachten  hadden  :   hun  ftilfwijgen  foude  hy  voor  weyge- 
drtjven.       ringh  houden.     Waer  op  eevenwel  de  fteeden  niet  hebben  durven  ant- 

woorden :    maer  Philips,   die  eerlangh  ook  een  plakkaet  liet  uytgaen, 
heeft,  naer  verhael  van  fijne  fbrghe  en  yver  voor  den  Roomfchen  godts- 

DienPhilipt  dienft,   en  fijn  verbondt  met  Vrankrijk  ,   gelaft  den  Prins  van  Bearn 

beUjl  alle-  ̂ want  ̂ y  iiem  geenen  anderen  naem  gewaerdighde)  die  te  vergeefs  figh 
^uneu  P°°ghde  voor  befchermer  eenes  Godtsdienft,  welken  hy  altoos  hadt  be- 

w»W)f».  treeden  en  voor  Koningh  van  Vrankrijk,  uyt  te  geeven,  allefints  met 
de  waepenen  te  vervolghen.     Te  lpaede  wierden  deefè  ichijnreedenen 
van  reght  voorgewendt,  nae  dat  fè  een  geheel  jaer  langh  op  de  gren- 
fen  van  Nederlandt  de  trompet  des  oorloghs  geblaefen  hadden.     Tot 
veldtooverften  van  dien  uytheemlchen  oorlogh  heeft  Henrik  gekooren 
de  la  Tour,  Burggraef  vanTurenne,  die  toen  met  de  waerdigheit  van 
Hartogh  van  Bouillon  bekleet  was,  en  vermaert  door  maeghfchappy  aen 
Maurits,  wiens  fufter  Elifabeth,  gefprooten  uyt  den  huyfe  van  Bourbon 

van  Moeders  fijde,  hy  ten  huwlijk  hadt  gekreeghen.     Des  te  reghtveer- 

digher  was  de  forghe,   om  eenen  Prins,   die  hem,  booven 't  reght  des 
verbondts  ,  door  belbndere  maeghfchappy  verknocht,   en  in  blaekende 
jonfte  des  koninghs  was,  door  hulp  en  glory  van  oorlogh sdaeden ,  te 

Den  fran-  verhooghen.     Men  vondt  geraeden  den  oorlogh  in  't  landt  van  Luxem- 
cots  vim  ge-  borgh  te  voeren ,  om  dat  de  Italiaenfche  en  Duy  tfche  wervinghen  dien 
raedenden  Wegh  moeften  doortrekken  :  want  die  van  Hollandt  hoopten,  dat,  fbo 
oorlogh  in    £e  meuwe  troepen  konden  buyten  gehouden  worden,  de  oude,  die  nogh 

boroh'ie     ̂ CCTVCCU  nogh  ook  eendraghtigh  waeren,  door  toedoen  van  de  Neder- 
voeren.       Anders  alleen ,  of  door  vereenigingh  van  waepenen  fbuden  t/onderfchep- 

pbtltpsvan  Pen  *Vn-     Maer  Philips  van  Naflau,  die  figh  met  achten t win tigh  ven- 

xapu  '     delen  knechten  (hebbende  de  Staeten,die  maer  twintigh  belooft  hadden, 
wordt  den    't  getal  van  felfs  verhooght)  den  koningh  te  hulpe  fpoeyde,  kreegh  onder- 
Francoiste  weeghen  kondtfehap,  dat  Karel  van  Mansfeldt,  verfterkt  met  vierduy- 

hulpge-      fent  Switfers,  tuflehen  beyden  fwierde.     Derhalven  neemt  hy,  om  fijnen 
fonden.       wegh  te  verlèekeren,  met  figh  vijf  vaenen  ruyters,  onder 't  beleidt  van 

den  kolonel  Veer,  en  trekt  met  fijn  heyr  in  flaghorde,  om  Mansfeldt, 

die  hen  op  de  hielen  volghde,  geen  oopen  t'fijnen  voordeele  te  geeven, 
oover  de  Moeielftroom  door  de  grenlen  van  Mets:  want  van  alle  de  wee- 

ghen 
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ghen  innewaerder  hadt  de  vyandt  figh  alvoorens  meefter  gemaekt  't  Groot-     i  fpfa 
fle  gedeelte  der  ruytery,  dat  den  doortoght  door  Duytilandt  of  verkree- 
ghen,  of  met  geweldt  geoopent  hadt,  is  weeder  nae  Hollandt  gekeert. 
De  langhe  reys  heeft  een  groot  getal  peerden  weghgenoomen.     Maer 
grooter  was  de  ïchaede  voor  de  party,  om  dat  de  ruytery  verre  Van  huys 
in  ongebondenheit  leevende,  door  rooven  en  vrouwenfchenden  de  ge- 

moederen van  veelen,  die,  of  om  den  godtsdienft,  of  om  andere  oorlae- 
ken,  dien  van  Hollandt  begunftighden ,  afkeerigh  gemaekt  heeft.    Maer 

den  Hartogh  van  Bouillon ,  dien  wel  bevel  om  faeken  van  't  grootfte  ge- 
wight  t'onderneemen  was  gegeeven  ,  dogh  geen  genoeghfaeme  maght 
om  die  uyt  te  voeren,  en  niet  darrende  'tbelegh  van  Luxemborgh  begin- 

nen, nae  dat  hy  de  troepen  t' fijnen  onderftant  gefönden  hadt  ontfanghen, 
is,  reets  diep  in  den  Herfft , nae  Parijs  vertrokken ,  om  aldaer  te  raedt- 

pleeghen.  En d'uytkoomft  heeft  doen  blijken,  dat  men  figh  met  het  fenden 
der  hulptroepen ,  tot  merkelijk  voordeel  in  het  rooven ,  tot  groote  fèhae- 
de  en  gevaer  van  den  Staet  verhaeft  hadt.     Dogh  dat  men  door  de  fchie- 

lijke  en  ftrenghe  vroft  niet  tot  in 't  hart  van  Hollandt  is  door  gebrooken, 
was  met  foo  feer  door  voorfbrghe  en  beleydt  der  befchermers,  als  door 

's  vyandts  onheylen,  verhindert.     Want  de  muytery  was  in  's  Koninghs  Wederom 
leegher  oovergevlooghen ,  en  't  eynde  der  voorighe  beroerte  is  't  begin  nieuwe 
der  volgende  geweeft.     Die  verwoetheit  heeft  alle  andere,  en  door  haere  n,uJte*7 
grootheit,  en  door  de  ftrengheit  der  teegen  middelen,  verre  oovertroffen ,    .    . 
om  dat 'er  niet  alleen  geftreeden  wierdt  tufichen  befondere  regementen,  yüvsvolk. 
maer  tufichen  de  Landtaerden ,  en  niet  alleen  omtrent  de  grenfèn ,  maer 

felfs  in  d'ingewanden  van  Nederlandt,  endeafgunfl,  de  gierigheit  der 
krijgsluyden,  oude  oorfaek  tot  baldaedighe  ongebondenheit,  ontfteeken 
hadt.     De  Italiaenen,  een  volk  yverfuchtigh  van  aerdt,  fiende  dat  den 
Spanjaerts  hunne  fbldy  betaelt  was,  en  men  hen  die  fchuldigh  bleef, heb- 

ben dit  ter  fijden  ftellen  voor  eenen  hoon  opgenoomen.     Èenighe  wey- 
nighe  vielen  eerft  klachtigh,  dat  van  toen  af  de  belooningh  hunnes  ar- 
beydts  en  hunnes  bloedt s  verloor  en  was ,  feedert  den  Hartogh  van  Tar- 
ma,  die  vajie  fieun  fijner  party ,  en  een  reghtveerdïgh  fchatter  der  deugh~ 
den  omtrent  allen  ,  door  hoedaenighen  doodt  het  dan  waere ,  ooverleeden 
fijnde,  den  Spanjaert  in  vreughde  en  baldaedighen  hooghmoedt  hadt  doen 
uytbarften.     T>at  fy  nu  oopentlijk  verfmaedt ■>   en  geringeloort  wierden, 
naer  de  driften  begeer  lij  kheit  vanweynighe,die  met  den  imborjl  des  Aerts* 
hartoghen,  en  de  koninghlijke  fchatten  fpeelden  :  maer  dat  fy  voorwaer 
ook  waepenen  hadden,  om  hunne  fc hult  op  die  landt s dieven  te  verhaelen, 

en  dat  hen  't  exempel  niet  mij 'haeghen  konde,  in  eenfaek  die  f  e  felfs  ge- 
pleeght  hadden  :  of  darde  figh  yemandt  daer  teegen  verfetten,  die  foude 
gewaer  worden,  wat  mannen  Italien  uytleevert,  die  feegepraelfler ,  wel- 

ke eertijts  't rechte  Spanjen  ooverheert  hadt,  e  en  heel  ander  als' er  heedens- 
daeghs genoemt  wordt,  dat  inder  daet  niet  anders  was  als  een  vuyle  fae- 
menrottingh  der  fnoodtfte  volken ,  die  oovermoedt  en  wreetheit  in  plaets 

van  alle  deughden  hebben.     En  nu  waeren  't  niet  alleen  flechte  rotgefêl- 
len,  maer  de  dapperfte  ooverften,  die  de  fèlfde  tael  voerden  j  door  welke 
prikkelen  genoopt,  figh  alle  vendelen  van  dien  landtaerdt,  als  onfinni- 
ghe,  nae  Sichem  begeeven  hebben  5  welk  fteedtje  in  Brabandt  hen  fbo 
ten  opfight  van  haere  flerkte  als  geleegenheit  aengeftaen  heeft,  waer  uyt- 
fe  door  het  platte  landt  tot  voor  de  poorten  van  Bruflèl  op  roof  liepen. 
Hier  by  hebben  fighgevoeght  meer  andere  volken,  Frangoifèn,  Yren, 
Albanoifen,  en  felfs  oude  foldaeten  uyt  Italien,  die  eertijdts  in  Neder- 
landtfchen  dienft  geweeft  waeren,  onder  voorgeeven  van  vreede,  en  op 

hoop 
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1 5"P4-     hoop  van  belooninghen,  hebbende  niemandt  uy  tgeflooten ,  dan  de  Span- 
jaerts,  en,  'tgheen  men  felden  fiet  in  diergelijke  beroerten,  daer  by  wae- 
ren  de  Ooverften,  als  of  het  om  de  glory  van  eiken  landtaerdt  hadt  te 

doen  geweeft,  niet  met  eenigh  reght  van  moogenheit,  maer  gefagh  heb- 
bende, nae  dat  veder  ligh  in  uytfteekent  muyten  by  den  fbldaet  aenfiene- 

lijk  gemaekt  hadt.     De  hopmanfchappen  wierden  van  dagh  tot  dagh  ge- 
kooren.     De  baniere  hunner  partyfchap,  welke  fy  uyt  krijgsboertery  de 
Repu  blijk  noemden,    voerde  eenen  byefwerm,  vliegende  de  Koningh 
voor  uyt.     De  landen  hadden fe  onder  brandtlchattingh  geftelt,en  voorts 
belaftinghen  op  alle  goederen ,  die  uyt  het  landt  gevoert  wierden.    Mau- 
rits  en  der  Hollanderen  heymelijke  konftenaeryen  ftookten  deefe  muyte- 
ry,  uyt  vrees,  dat,  quaemen lè  ligh  weeder  te  vereenighen,  hen  eenen 

Langhecn  onvooriienen  llagh  moght  op  den  hals  vallen.     Aengefien  nu,  door  een 
ftrenghe      langhe  en  ftrenghe  vroft,  die  bynaer  tien  weeken  achter  een  geduert 

vrofttnHol-  hadt,  de  moerailèn  en  ftroomen  lbo  fterk  bevroofen  waeren,  dat 'er  ge- 
latidt.         ichut  kon  oovergevoert  worden.     Waer  by  de  wegh,  terwijl  'svyandts 

landt,   van  gene   fijde  door  den  Franfchen  oorlogh,   van  deefè  door 

hunne  muytery,  geftroopt  wierdt,   eerft,   om  't  gebrek  te  verfwaeren, 
hen  allen  toevoer  van  leevens  middelen  afgefneeden ,  en  korts  daer  aen 

weederom  tot  hooghen  prijs  toegefonden  fijnde ,  's  landts  ïnkoomften 
geftijft  wierden.     Derhalven  fijn  lë   minnelijk   gehoort,  die  fy  hunnen 

t'weeghen  aen  den  Prinfè  gefonden  hadden ,  met  vertoogh ,  dat  fe  aen 
den  Spanjaert  niet  door  eenigh  reght  van  geboorte,  maer  alleen  door 

foldy  verbonden  waeren  ■,  en  dat ,  wanneer  men   hen   die  niet  betael- 
de,  fy  in   teegendeel  ligh  van  hunne  verbintenis  ontflaeghen  hielden  ; 
en  dat,  indien  figh  yemandt  wilde  verletten  om  hen  te  dwinghen,  fy 

ligh  van  de  wet  der  natuere,   die  de  minfte  dieren  t'hunner  verdeedi- 
De  vere e-  gmgh  was  ingefchaepen ,  dienen  fbuden.  Dies  men  met  hen  beftant  ge- 

nigbdesut-  rnae|<t-  heeft :  ook  hadden  fe  brandtfchattingh  van  het  landt  van  Kuyk, 
MUnt  met  's  Prm&n  Vaeders  erfgebiedt  gevoordert,en  Herman  vandenBergh  rulle 
dimuyte-    ̂ gn  toe»  om  ̂ e  weygerende  boeren  de  fterke  handt  te  bieden,  verföe- 
ïwghen.       kende  den  Prinfè  ten  minften  dat  te  willen  toelaeten.   Maer  van  gelijken 

heeft  men  hier  grooter  Ibrghe  gedraeghen  voor  földaeten ,  die  't  geweldt 
der  vyanden  verfwakten,  dan  voor  een  weereloolê  meenighte.     Nae  dat 

deefè  dinghen  te  hoof,  en  felfs  door  den  mondt  der  Spanjaerden ,  ten  argh- 
ften  oovergedraeghen  waeren,   liepen  de  gevoelens  verfcheyden,    lijnde 

't  oordeel  van  eenighe,  dat  men  hen  door  fachtheit  trachte  te  winnen  -, 
andere,  forflèr  van  aerdt,  en  ingenoomen  met  eenen  haet  teegen  dien 

landtaerdt,  meenden,  't  waere  raedtfaemer  een  exempel  te  ftellen,   op 
dat  de  foldaet  figh  niet  gewende,  t'elkens,  als  de  penninghen  juyft  op 
den  vervaldagh  niet  gereet  laeghen,  alle  gehoorfaemheit  uyt  te  fchudden. 
Ook  is  waer  dat  de  fachtfinnighfte  gemoederen,  aenmerkende  den  tijdt, 
figh  tot  gramfchap  geterght  vonden,  om  dat  fè,  wanneer  men  hunnen 
dienft  hooghftnoodigh  hadt,  nae  geene  voorflaeghen hadden  willen  luyfte- 
ren:  dan  hierentuffchen  bleef  den  muytelinghen  niet  onbekent,  dat  fïren- 
ghe  beraedtflaeginghen  teegen  hen  gehouden  wierden;  maer  fy  witten, 
mits  hunne  ingeboore  gefleepenheit,  booven  dien  door  omgekofte  ver- 
fpieders  van  alles  beright  te  krijghen.     En  felfs  eenighe  grooten  begun- 
ftighden  den  Italiaenen,  uyt  haet  en  ondraeghlijkhcit  der  Spanjaerden. 

Van  lijftoght,  knjgsbehoeften  en  al  'tgheentcn  oorlogh  dicnftigh  is,  wae- 
ren fe  maer  tamelijk  vooriien,   toen  de  Spanjaerts  met  een  fterke  maght 

figh  nae  'tfelve  gewcft  begaeven :  en  ligh  in 't  eerft  geheten  heel  andere  aen- 
flaeghen  voor  te  hebben;   maer  fiende  datfe  m  diergelijke  konftenaeryen 

den 



DER  NEDERLANDTSCHE  HISTORIËN.      217 

den  Italiaenen  gecnfints  opmoghten,  is 't  hen  ernft  geworden  alle  wee-    if5>4< 
ghen  en  uytganghcn  te  fluyten ,   om  de  belette  uyt  te  hongeren.     Eer- 

langh  daer  nae  fijn  lè  ook  handtgemeen  geworden, en  't  beftormen  der  fchanf- 
fèn  gelchiedc  niet  ibnder  bloedtftortingh  -.fijnde  de  wreetheit  lbo  groot, 
dat  men  verhaelt  eenighe  in  't  leegher  der  Spanjaerden  heymelijk  om  't 
leeven  gebraght  te  fijn,  die,  door  voorfienigheit  of  andere  beweegingh,een 
afgrijlèn  van  dufdaenighe  raedtflaeghen  gehadt  hadden.    En  dit  voorwaer 
kon  nu  niemandt  dulden,  dat  fbldaeten,  die  maer  onlanghs  met  de  fèlve 
muytery  befmet  geweeft  hadden ,  in  andere  wreeken  wilden  een  baldae- 
digheit,  welke  fy  figh  lèlfs  lbo  dikwils  vryftelden.     Dus  hebben fe  beyde 
ingevoert  een  exempel  van  feer  fnooden  gevolghej  deelè,  door  dienlè 
volken,  verbonden  onder  eenen  lèlven  eedt,  door  onderlinghe  moordt 
verwoet  maekten-,  gene,  in  dat  Ie,  voor  vyanden  gehouden  lijnde,  hulp 
van  de  vyanden  verfoghten.     Want  eerft  hadden  Ie  figh  tot  den  koningh 
van  Vrankrijk  gewent,  en  hem  gebeeden  om  fijn  onderftant,  gedueren- 
de  deele  onlullen ,  en  figh  te  willen  dienen  van  de  wakkerheit  van  foo 
veel  dappere  mannen  :   die  echter  hadt  hen  aen  Maurits,   als  de  naefte, 

verlbnden-,  met  wien  fy  hun  beftant,  door  't  leeveren  van  gijlekers  ten 
weederfijden ,  beveftight  hebben.  Daer  nae  uyt  hunne  fchanlïèn  gedree- 
ven  fijnde,  en  niet  genoegh  verlèekert  in  de  ftadt  teegen  een  leegher  dat 

hen  op  den  hals  quam ,  en 'tgelchut,  breekenlè  hunne  maght,  ooverlae- 
den  met  vrouwen  en  kinderen,  op,  in  de  naght  en  in  ftilte,  door  wee- 

ghen by  den  vyandt  onbewaekt.    Hun  winterleegher  hebben  fe  niet  verre 

van'sHartoghenbofchgenoomen,  fijnde  van  achteren  en  van  ter  lijden 
verlèekert,  naer  dienfe  de  ftadt  Breedaa,  met  Heufden  en  Geertruyden- 

bergh  rondtom  figh  hadden ;  tot  gereede  berghplaetlèn ,  wenlè  't  te  quaet 
kreeghen,  en  waer  in  figh  ondertulïchen  de  onnutte  meenighte  verfchuy- 
len  konde.     Hadden  lè  gebrek  aen  lijftoght  of  oorloghsbehoeften ,  die 
wierden  hen  toegevoert,  niet  anders  als  men  tullchen  bondtgenooten  ge- 

woon is.     En  de  Prins,   verfmaedende  den  roem  van  goedertierenheit   De  Prins 
felfs  niet  in  de  vyandt,  heeft  hen  van  gefchut  voorfien,  en  ruytery  toe-  rerfirght 

gevoeght,  op  dat  fe,  des  te  fterker  uyttrekkende,  't  landt  onder  brandt-  '*»"<*» 

fèhattingh  Hellen  moghten,  of  figh  met  rooven  en  plunderen  wreeken.  Sefc"ut  en 

Dus  met  het  pleeghen  van  de  vyandtlijkfte  feyten  voortflaende,  en  als  rU)t  er?' nogh  niet  oovergeloopen  fijnde,  hebben  lè  gelijk  een  derde  party  in  den 

oorlogh  gemaekt.     Niet  langh  daer  nae  heeft  Ernft  aen  hengefonden,  De  beloften 
met  belofte  van  quijtfcheldingh ,  foldy,   en  ontflagh  van  dienft.     Dan  JJ^JJJ 
naerdienfe  uyt  onderfchepte  brieven  hadden  vernoomen,  dat 'er  bedrogh  -» f  }fm 
onder  fchuylde,  en  de  ftraffe  hen  booven  't  hooft  hingh,  hebben  fe  alles  Yer(iacht. 
eenen  geruymen  tijdt  verdacht  gehouden.     Dogh  geen  meerder  ruft  was 

'er  alom  in  andere  geweften.  Want  geen  kleyn  getal  ruyters  en  knechten, 
nae  dat  fe,  gedronghen  door  gebrek  aen  allerhande  behoefte,  't  leegher 
van  Verdugo  verheten  hadden,  fijn,  geftijft  door  die  van  Kleef,  oover 
Rhijn,  en  van  daer  in  de  naeftgeleeghe  plaetfen  aen  Brabandt  getrokken. 
En  die  binnen  Duynkerken  in  befettingh  laeghen,  gelijk  ook  die  te  Sant 
Amant  en  Kapelle,  weygerden  te  gehoorfaemen.  Eyndelijk  fijn  de  Span- 
jaerts  felfs ,  die  weynigh  te  vooren  bevreedight  waeren ,   de  betaelingh 
van  foldy  anderwerf  gebreekende,  te  Sant  Paul  op  nieu  aen 't  muyten  ge- 
flaeghen.  d'Oorfaeken  van  lbo  veele  onheylen  Iprooten  uyt  een  ingewor- 

telde achteloofheit  in'tbeleidt  der  geldtmiddelen ,  en  uyt  de  fwakheit  des 
Aertshartoghen,  onmaghtigh  om  felfs  d'allerminfte  wanorde  te  reght  te 
brenghen-,  behalven  dat  het  achterblijven  der  Weft-Indifche  vloote,  ver- 
oorfaekt  door  onftuymighe  winden  en  fiekten,  't  geloof  des  Spanjaerts, 

E  e  ge- 
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If5>+-     gelijk  meermaels  te  voorcn ,   hadt  doen  waggelen.      Een  gedeelte  det 

ichaede  quam  hen  ook  van  d'Engelfche,  die  hunne  vruchteloofe  bedrij- 
d'Engelfihe  yen  deefès  jaers  in  de  Zuyderdeelen  van  Amerika,  in  Brafil,met  het  ver- 
r"?H  T    ooveren  vanFarnambuko,  en  daer  in  ecnen  rijken  buyt,  verhaelt  heb- 
i0  ben.    De  volgende  Winter,  gelijk  hy  den  Spanjaerts,  gerukt  na 't  belegh 

van  Kamerijk,  door  de  bittere  koude  en  armoede  een  plaegh  geweeft  is, 

ibo  ook  heeft  hy  Verdugo  eenen  wegh  in  Vrieflandt  en  d'Ommelanden 
van  Gröninghen  geweefen,  die  echter  geen  andere  ichaede  gedaen  heeft, 

dan  met  ftroopen  en  afbranden  van  hoeven.  Maer  't  ys  korts  daer  aen 
ontdoyt  fijnde,  heeft  't  verdrenken  van  eenighe  voorts  eenen  fchrik  in 

Groote    d'andere  gejaeght.  En  de  ruy tery  der  Vereenighde  Landen  nu  uyt  Duytfch- 
fchaede  ih   ]anclt  weedergekeert  fijnde,  heeft  hen  belet  'tfèlfde  meermaels  te  beftaen. 
Hollandt     £n  ̂ g  felfde  Winter  heeft  dien  van  Hollandt  ongeloofelij ke  fchaede  door 
oor  mg  >c  ̂et  mftorten  van  hooghe  waetervloeden  veroorfaekt.     Want  nae  dat  de 

vloedt.        ftroomen  eenen  geruytnen  tijdt  toebevroolen  geweeft  waeren,    is  het 
geweld  t  der  waeteren ,  dat  hier  door  te  rugh  gehouden ,  en  met  het 
clooyen  los  geraekt  was ,   fchielijk  afgeichooten  :   waer  by    dan  nogh 
het    meeuw   op   de    hooghten   der  geberghten  gefmolten ,   door  den 
reeghen  vermeerdert,  en  plotièlijk  needergeftort  fijnde,  eenen  fwaeren 
aenwas  gemaekt  hadt :  dies  de  Maes  en  den  Rhijn ,  onder  wat  naem  figh 
die  dan  ook  verfpreidt,  en  alle  andere  ftroomen,  booven  hunne  oevers 
heen  gefwollen  fijnde,  de  dijken  doorftieten,  en  met  hetinftorten  vee  en 

landen  in  eenen  jammerlijken  ftaet  gebraght  hebben.     Op  't  eynde  deefes 
jaers  hadt  het  afwachten  van  den  onfèekeren  uytflagh  eener  aenmerkelij- 
ker  rechtipraeke  de  gemoederen  en  ooghen  van  al  de  weereldt  opgetooghen, 
terwijl  eenighe  een  exempel  van  ftrengheit  vereyflehen ,  andere  by  bren- 

ghen, dat  door  al  te  naeu  een  onderfoek  den  afgunftighen  eenen  dekmantel 
om  te  beleedighen  gegeeven  wierdt.  Arent  van  Dorp,  die  eertijts  binnen 

Sierikfèe,beleeghert  door  'tgeweldt  der  Spanjaerden,  fteêvooght  geweeft 
is,  en  by  Oranje  met  groote  vryheit  in 't  fpreeken  verkeert  hadt,  was 
in  't  belegghen  van  fijne  eyghene  en  anderer  luyden  faeken  föo  behendigh 
geweeft,  dat  hem  uyt  afgunft  onder  de  gemeente  den  naem  van  Rijkaert 
naegingh.     Dees  door  de  doodt  van  Oranje  buyten  bewint  geraekt,  hadt 
van  Jooft  de  Menin,die  onlanghs  van  fijn  gefandtfehap  uyt  Deenemarken 
te  rugh  gekoomen  was,  ontfanghen  feekere  punten  van  verdragh,  inne- 

gegaen  met  den  koningh  van  Deencmarken.  Korts  daer  aen  is  't  gebeurt, 
dat  de  gefanten  des  Aertshartoghen ,  gefonden  aen  den  felfden  koningh, 
om  met  hem  in  verbondt  te  treeden,  en  de  faeken  derwijfè  te  beftieren, 

dat  dien  van  Hollandt  de  vaert  nae  't  Noorden  wierde  afgelheeden ,  hem 
dit  felfde  verdragh  verweeten.     Dus  heeft  men  ondervonden  dat  dit  ge- 

heim door  't  ondekken  van  Dorp  was  uytgeleekt.  Hier  uyt  fwaerder  ver- 
moeden op  hem  gereefen  fijnde,  is  in 't  doorfhuftelen  fijner  papieren  ge- 

vonden feeker  affchrift  van  eenen  brief,  waer  in  hy  den  Aertshartogh  aen- 
raede,  figh  onder  verbeelde  kleedingh  onbekent  op  reys  te  begeevcn> 
om, korts  nae  dat  hy  indenHaegh  gekoomen  was , figh felven ontdekken- 

de, en  verklaerende ,  dat  hy  figh  nimmer  inden  oorlogh  hadt  ingewikkelt, 
maer   nu   den   bevorderaer  des    vreedes   fijn   wilde ,   den    genen  die 

'er  teegen  waeren  vrees  voor 't  gemeen,  en  hen  die  fijnen  peribon  en 
den  vrecde  bcgunftighden  vertrouwen  in  te  boefemen.     Maer  naerdien 
hy  ftarttvaftigh  bleet  in  te  verfeekeren,  dat  dit  was  gefchreeven  om  fijnen 
geeft  te  oeffenen,  en  tot  geen  ander  cynde,  is  hy ,  uyt  de  gevanghenis  ont- 
flacghen  fijnde,  cenighen  tijdt  in  fijn  huys  bewaert:  en  daer  nae,  onder 

borghtoght,  vrygelaeten ;  de  hitte  des  gerichts,  gelijk  't  gemeenelijk  gaet, allengf- 
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allengfkens  verdwijnende,  en,  vergiffenis,  als  in  een  veelhoofdighe  re- 

geeringh,  lichtelijk  te  bekoomen  fijnde.  Maer  Menin,  die  uyt  de  ver- 
gaederin<*h  des  Hofs  van  Hollandt  nae  fijn  Raedtpenfionariflchap  der 

Stadt  Dordreght  argaende,  een  groot  gefaghinde  regeeringh  nae  figh  ge- 
trokken hadt,  daer  van  ten  laetiten  afgefèt  fijnde,  is  korts  daer  aen,  op 

jaerlijxe  wedde,  het  ampt  van  Hiftorifchrijver  fijnes  vaeder-landts  opge- 
draeghen  >  niet  föo  fèer  op  eenighe  hoop  fijnes  arbeidts,  dan  om  de  lee- 
digheit  eenes  mans,  uytfteekendt  wakker  vanverftandt,en  van  groote  ge- 
leertheit,  dogh  ongeruft  van  gemoedt,  door  eenen  eerlijken  dekmantel 

van  beefigheit,  gaende  te  houden. 

if<>4- 
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INHOUDT. 

En  Aertshartogh  Ernfi  beroept  een  vergaederingh  van  Staeten. 

'De  eedelmoedighe  reeden  van  Aerfchot  in  de  J'elfde  wordt  met 
groot  e  toejiemmingh  aengehoort.  Oorfaeken  van  den  verfwaerden 
haet  der  Nederlanders  teegen  de  Spanjaerts.      Liftigheït  van 

Taxis.   D>en  Hartogh  van  Bouillon  verwoeft  het  landt  van  Luxemborgh. 

Heraugiere  neemt  Hoey  in.     *t  Welk  Ernjl  van  Beyeren  met  belegh  her- 
neemt. Bouillon  veroovert  ettelijke  Jleeden  in  Bourgonjen.  Velafcokoomtde 

Bourgonjons  te  hulp.     Doodt  des  Aertshartoghen.  Klem  der  regeer ingh  in 
handen  van  Fuentes :  die  onder  de  Nederlanders  gehaet  is.  Mansfeldtfterft. 
Aerfchot  gaet  nae  Venetien  in  ballinghfchap.  Gefantfchap  der  Nederlanders 

aen  den  Prinfe,  belangende  den  vreede.  Reeden  der  Ge  f  anten-,  's  Prinfen 
antwoordt.  T>e  Ge  f  anten  worden  onverrichter  faeke  heen  gefonden.  Echter 
willen  de  fachtjïnnighjle  der  vyanden  vreede ,  fommighe  beftant.  Huwe- 

lijk van  Hoohenloo  en  Solms.  Beroerten  oover  't  Vorftendom  Kleef  en  Gu- 
lik.  De  Staeten  bejlechten  de  gefchillen  te  Embdeti  gereefen.  Vreede -pun- 

ten.    Onderlinghe  tweedraght  der  Vereenighde  Staeten.  Fuentes  bevree- 
dight  de  muytende  foldaeten.     Verdugo  ooverlijdt.     Fuentes  vermeeftert 

Chaftelet  eyi  beleeghert  Ham.  De  Franfoifen  blijven  meefter  van  't  kafteel 
en  de  ftadt ,   onaengefien  de  teegenweer  van  Fuentes.     Doodt  van  la 

Motte.  Villars  wordt  gedoodt.  De  Spanjaerts  vermeefteren't  kafteel  van 
Doitrlansy  en  met  e  enen  de  ftadt.    Maurits  verlaet,  op  d'aenkoomft  van 
Mondragon ,  de  beleegheringh  van  Grol.  'Philips  van  Najfau  wordt  ver- 
jlaeghen.  Vruchteloofen  aenflagh  van  Maurits  foldaeten  op  Meurs.  Mon- 

dragon ft  erft ,  als  ook  Antonio,  Prins  van  Portugael.     Fuentes  neemt 
Kamer  ijk  in  )/iet  belegh  :  hy  beveelt  dien  van  Kamer  ijk  den  eedt  aen  Phi- 

lips als  hunnen  Prins  te  doen.     Heraugiere  neemt  Lier  in,  dan  wordt 
daer  weeder  uyt  gedreeven.   Den  Bourgon/efchen  oor logh  geeft  den  Span- 
jaert  en  den  Franfois  werk.     De  Vereenighde  Staeten  jenden  onderftant 

aen  den  Franfois,  't  gheen  Elifabeth  quaelijk  opneemt.  Sy  dringht  den 
Staeten  ontij digh  tot  betaelingh  der  fc hulden.     Verhael  by  geleegenheit 

der 
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der  weederfpannigheit  in  Terlandt.     'De  Koninghin  wordt  heftigher  tot 
den  oorlogh  gedr teven.  Draek  met  een  vloot  in  Spanjen  gefonden  Jïjnde 
fierft.    Verhael  der  Scheepvaerten  van  de  Vereenighde  Staeten  aengevan- 

ghen. 

Et  den  aenvangh  des  jaers  heeft  den  Aertshartogh  Ernft    1 595. 
een  vergaederingh  der  Staeten  tot  Bruflèl  beroepen ,  dc n  Acrts- 
waer  in  hy  figh  voor  af  liet  hooren ,  dat  hy  faekcn  van  bartogh  te- 

liet  grootfte  gewight  verhandelen  foude-,  't  welk  figh  roept 

wel  treffelijk  opdeedt,  als  of  fijn  ooghwit  waere  den  ewVergae- 
Landen  hunne  handtveften  en  voorrechten  te  bevefti-  ™un£b  ei 
ghen:  maer  niet  naer  ouder  gewoonte  was  den  Staeten  Brurrei 
de  maght  gegeeven,  om  oover  faeken  den  gemeenen 

welftant  der  landen  betreffende  te  raedtpleeghen.    Alleenlijk  waeren  tot 
deefë  faemeningh  geroepen  de  Geeftelijke  en  de  Eedele,    om  dat  den 
Aedel  in  gunft  en  achtbaerheit  is  onder  de  heerfchappy  eenes  Opperhoofts: 
en  de  Geeftelijke  door  den  bandt  des  Godtsdienfts  getrouw  geacht  wor- 

den ;  't  gemeen  wankelbaer  en  graegh  nae  vreede,  op  wat  voet  het  fy ,  en 
wordt  dienthalven  naeulijx  oyt,'ten  fy  in 't  opbrenghen  vanfehattinghen, 
gehoort.  AKvaer  hy,  nae  met  beföndere  deftigheit  fijnen  arbeidt,  aenge- 

went  in  't  bevoorderen  des  eendraghts,  vertoont  te  hebben,  voor  't  oove- 
righe  't  gevoelen  en  den  raedt  der  Staeten  verföekende,fèghtmen  dat  Aer- 
fchot,  die  onder  de  Nederlanders  d'eerfte  plaets  bekleede,  de  geleegen- 
heit  om  te  fpreeken  heeft  waergenoomen  met  deefë  woorden  :  In  voori-    2edelmof=- 
ghe  tijden  hebben  onfe  voorouders  de  waepenen  teegen  maght  ighe  volken ,  dighe  ree- 

en infonderheit  teegen  de  Franfchen  aengenoomen ,  niet  ter  oorfaeke  van  den  van 

eenighen  opgevat  ten  haet,  dan  alleen  des  gelaft  fijnde  :  nogh  oyt  heeft  het  Aerfcbotin 

hen  verdrootenfigh  willigh  der  gevaeren  te  trooften,  of  alle  onheylen,  die  de  Vergat* 

den  oorlogh  nae  jigh  fleept ,  te  dulden-,   wanneer  't  om  de  groot  heit  hunnes   em&K 
Korft  en  te  handt haeven  te  doen  waere.     'Dit  is  de  reeden ,  waerom  't  ge- 
fchiede,  dat  door  hunne  dapper  heit  en  hun  beleidt  de  grootfte  faeken  (ijn 
uytge  voert.     Thans  echter  vindt  men  niet  gerae  den  Jigh  van  onfe  waepe- 

nen en  onfen  raedt  te  dienen ,  maer  wel  van  onfe  elenden  en  jammer -en , 

en  't  beleidt  eenes  burgerlijken  oorloghs-,  fooghy  dien  noemt  ,  wordt  felfs 
den  burgeren  niet  vertrouwt.     Wat  houden  wy  danfoo  onophoudelijk  aen 

om  vreede.     Iae  al  voor  langh  hadt  die  beforght  gedient ,  toen  'er  nogh 
oover igh  was ,  't  gheen  wy  geeme  behouden  hadden ,  eer  den  brandt  onfe 
fleeden,  een  verwoeftingh  onfe  landen ,  armoede  en  behoefte  onfe  huyfen, 

felfs  voor  den  toekoomenden  tijdt,te  gronde  geholpen  hadden.  'Dan  is't, 
dat  wy  ,    naer  dart  igh  jaeren  langh  door  fchaede  op  fchaede  ,  plaegh 
opplaeghge/oltteftjn,  nogh  niet  verdient  hebben  adem  tefcheppen,  ten 
minften  dat  wy  van  eenen  tweeden  oorlogh  ontlaft  worden.   Gaen  wy  tee- 

gen den  Franfois  %  maekt  dat  wy  achter  rugghe  voor  de  Hollanders  ver- 
feekert  fijn.  Edogh  dunkt  heturaedtfaemer  eer  ft  oover  deefe  wraek  te  nee- 

men  ,  en  't  alfoo  noodigh  is ,  breidelt  uwe  al  te  windighe  hoop  ■,  op  dat  on- 
fe eyghene  faeken  geen  gevaer  loopen,   terwijl  wy  met  f 00  groot  een  drift 

nae  eens  anders  jaeghen.     Maer  eevenwel  wy  hebben  den  vreede  aenge- 

b 00 den  ifeeker  't  fy  foo.    Wat  reeden  van  oorlooghe  dan  brenght  den  Fran- 
fois by,  wat  reeden  den  Hollander ,  waerom  hy  den  vreede  in  de  wint 

flaet }  want  fy  fcheppen,  geloof  ik, geen  vermaek  in  hunne  eygene  onhey- 
len,jae  felfs  ook  niet  in  onfe.     Alle  roepen  fe  dat  men  te  lande  uyt jaeghen 

moet  het  uytheemfch  krijgsvolk,  dien  onbarmhartighen,  dien  wreeden> 
en  dien  oovermoedighen  landt aert,  welkers  feeden  met  de  onfe  onver  dr ae- 

Ee  iij  ghe- 
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1 591-    ghelijk  fijn,  die  figh  nimmer  in  eenighen  deele  feedigh  toonde,  die  nim- 

mer meerder  trouw  hieldt,  dan 't  fijn  voordeel  meebrenght.     Wy  mogh- 
ten  gelooven  dat  het  de  onbilhjkheit  en  denhaet  onfer  vyanden  is,  foo  van 
hemtefpreeken , wende  faeken, die  hy  ons  doet  dulden,  niet  groot  er  vyandt- 
fchap  uytweëfen.     Vraegh  dien  van  Artois,  vraegh  dien  van  Henegouw, 
en  de  naeftgeleeghene  landen ,  is: ten  de  befitters  van  foo  weelighe  landen 

hunnen  hongher  wijten  ■,  fy  f  uilen  u  f  eggen,  dat  den  Franfois  een  gedeelte 
hunner  goederen  wegh  gerooft  heeft ,  de  Spanjaert  alles,  en  veele  andere 
hunnes  gelijken,  die,  hoewel fe  onderlingh  oover  hoop  legghen ,  alleenlijk  itt 

't  verderveji  der  Nederlanden  oover  een  koomen.     <T>us  fijn  wy  onder 
den  dekmayitel  van  krijgh  en  muytery  ten  prooye  gegeeven.  T>an  by  de  e  f  en 

oover lajl  is  't  niet  gebleeven,  felfs  geeft  men  ons  oover  om  van  uytheem- 
fche geregeert  te  worden:  foo  verre  voorwaer ,dat  niemandt  onder  ons  den 
Spanjaert  wijs  genoegh,  en  onfe  lijdt faemheit  hun  jpeeltuygh ,  is.     Wel- 

ker ft  aet  f  ught  en  begeer  lij  kheit ,  indien  fe  meer  vermooghen  heeft  dan  onfe 
klachten,  en  men  geraeden  vindt  de gebreeken  door  ooghluykingh  te  voe- 

den, fullen  wy  ons  ten  laetften  onderwinden,  't gheen  de  nootwendigheit 
felfs  voor  al  de  Chr ijlen  weer eldt  en  voor  onjen  goeden  koningh  genoegh  ont- 

fchuldighen  fal.     Terwijl  hy  nogh  fprak,  fijn  hem  d'aenfienelijkfte  der 
beyde  Staeten,met  wondere  toeftemmingh,  om  't  lijf  gelêhooren,  figh  ge- 

ketende als  verheught  eenen  man  gevonden  te  hebben,  die,  't  gheen  an- 
dere in  hunnen  boefèm  opkropten ,  in  't  oopenbaer  hadt  darren  uytfpree- 

ken  :  de  Spanjaerts  ondertuflehen  gnorrende,  nae  dien  'er  eenighe  teegen- 
woordigh  waeren.     Fuentes  hadt  figh  uyt  de  vergaederingh  gehouden, 
dewijl  hy  niet  hoopen  konde  voor  Aerfchot  geplaetft  te  worden,  en  hem 
te  volghen  voor  een  weedcrweerdigheit  hieldt :  fijnde  lbo  geaerdt,  dathy, 
hoewel  voornaementlijknae  een  vaftgegronde  moogenheit  ftaende ,  echter 

geen  ydele  eere  verwaerloofde.     Deefèn  Aerfchot  bevinde  ik ,  dat  t'allen 

'riwh  altoos  tijden  in  deelen  oorlogh  een  dappere  ftantvaftigheit  des  gemoedts  getoont 
getrouw      heeft  j  en  dat  hy,  buyten 't  allerminfte  bedenken,  den  koningh  getrouw 
blijvende,    lijnde,  noghtans  niet  geleeden  heeft,  dat  fijne  weerdigheit,  uytheemfche 
isnogbuns  ftaetflicht  ten  welgevallen,  in  eenighen  deele  te  kort  gefèhiede.  Volkoo- 
ten  vyandt  mentlijk  was  hy  fijn  eyghen  meefter,   niemandt  flaer,   en  gewoon  fijne 

der  span-    vryheit  ftraffeloos  te  gebruyken ,  dreef  hy  den  fpot  met  's  koninghs   be- 
jaer  en.      wintsluyden ,  om  dat  en  hunnen  hooghmoedt  by  al  de  weerelt  haetelijk 

was,  en  hy  booven  fijne  vryborltigheit  in 't  fpreeken  niet  gevreefl  wierdt. 
En  fèlfs  toen  nae  by  op  fijne  hooghfte  jaeren  heeft  hy  onbefchroomt  de 
gemoederen  fijner  landtsluyden  die  reedenen  als  godtsfpraeken  ingeboe- 

oorfaeken  femt.     Voorwaer  nae  den  tijdt  der  Gendtlche  vreede  is  den  haet  der  Ne- 

des  ver-     derlanders  teegen  den  Spanjaert  noyt  vinnigher  geweeft:  en  men  vindt 'er 
die  gelooven ,  dat  die  van  Hollandt  figh  van  dien  afkeer  hadden  konnen 

dienen,  lbo,  gelijk  eertijdts  onder  Oranje,  van  gelijken  thans,  de  re- 
geeringh  niet  aen  veelen ,  maer  de  klem  der  heerlchappye  en  de  gehey- 
men  der  vriend tfchappen  aen  eenen  alleen  hadden  toevertrouwt  geweeft. 

Hecvigher  waeren  d'oorlaeken  der  oude  en  ingewortelde  bitterheeden , 
ontfteeken  door  het  al  te  groot  vermooghen  der  Spanjaerden  in  de  groot- 
fte  elenden  der  Nederlanders ,  behalven  dat  fy  ook  door  hunne  feeden  be- 
lbnderlijk  gchaet  wierden.     Fuentes  was  een  vriendt  van  langh  flaepen 
en  gaftmaelen,  wordende  daer  by  verhaelt,  dat  hy,  tot  Antwerpen  op 
ooverfpel  betrapt,  ter  nacuwcr  noodt  fijn  leeven  geberght  hadt.    Deugh- 
delijker  van  aerdt  en  van  meerder  nijverheit  was  Stephanus  Ibarras,maer 
dien  lof  befwalkte  fijnen  hooghmoedt,  die  tufichen  hem  en  Kaerel  van 
Mansfeldt  bittere  vyandtfehap  vcroorfaekt  hadt :  en  weynigh  hadt  het  ge- fchilt 
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fchilt  of  Ibarras  waer  door  hem  om'tleeven  gebraghtj  en  deefen  dekman-    1  fpf, 
tel  heefc  't  Spaenfch  krijgsvolk  opgevat,  van  niet  dan  door  ooverften 
hunnes  landtacrts  te  willen  geregeert  worden.    Chriftoffel  Morus  deelge- 

noot des  raedts,  als  die  met  Idiaques  Spanjen  regeerde,    maetighde  figh 
booven  dien  ook  hier  het  reght  der  binnelandtlche  moogenheit  aen.    Dan 
Didaco  Ibarras  hadt  ook  door  brieven  aen  den  koningh  darren  klaeghen, 
dat  de  Spanjaerts  wcynigh  gefagh  omtrent  den  Aertshartogh  hadden,  fijn- 
de  dit  een  oorfaek  der  fwaerfte  onheylen.     Maer  Taxis,  looier  in  't  door-    Loof  heit 
kijken  van  gevaeren ,  raedde  de  Nederlandtfche  Grooten  door  veelerley  van  Taxis- 

fchijn  van  eere  te  vleyen ,   ibo  maer  't  bewint  van  's  koninghs  middelen 
den  Spanjaert  in  handen  bleef,  't  welk  door  een  heymelijke  verbintenis 
ook  alle  andere  dinghen  nae  figh  fleepte.  Nae  dat  Aerfchot  was  gehoort,  Den  ten* 

heeft  den  Aertshartogh,  een  draeier  uytter  aert,  en  niet  onkundigh,  dat  'wno<?'J 
door  dit  middel  de  heevigheeden  allerbeft  gebrooken  wierden ,   geant-  Vl"  f  &e. 
woordt,  dat  men  met  den  koningh  moeft  raedtpleeghen ,  dien  hy  van  al-  Kom„„j,te 

les  berighten  foude,  en  raeden  tot  al  'tgheen  den  vreede  bevorderen  kon-  raedtplee- 
de.     Deefè  hoop  onderfchraeghde  de  gemoederen  •,    maer  daer  meede  gben. 
wierden  niet  met  eenen  de  fwaerigheeden  van  den  hals  gefchoo ven.  Want 
nae  dat  de  Koninghen  elkander  den  oorlogh  aengefèght  hadden ,  was  den 
Hartogh  van  Bouillon,  meefter  van  de  kleyne  fteeden  in  Luxemburgh *    Bouillon 
te  fwak  om  fuik  een  geweldt  te  weêrftaen  geworden  fijnde,  beefigh  met  endertttffchï 

het  omleggende  landt , en felfs de  verder  geleeghene,door  allerley  vyandt-  ve*u'oefl 
ichap  te  verwoeften.      En  eerft  vier  vaenen  ruyters  onder  Philips  van  a  eSi 
Naflau,  die  door  de  hooghe  vloedt  der  ftroomen  en  's  vyandts  hinderlae- 
ghen  belet  waeren ,  verflaeghen  of  verftroyt  fijnde,  heeft  hy  korts  daer 
aen,  in  een  grooter  ruytergevecht  de  fèeghe  behaelende,  fijn  fortuyn  ge- 
fiiyvert.     Teegen  de  fterke  fteeden  wierdt  meer  krijgslift  dan  geweldt 

in  't  werk  geftelt;  welke  echter  daerom  niet  gelukt  is.    Seeker  eene  voor- 
val hadt  de  party  konnen  ftijven ,  en  die  grenfèn  in  eenen  luchten  brandt 

van  oorloghe  fetten,  waere  het  niet  befwaerelijker  te  bewaeren,  dan  te 
verkrijghen:  fijnde  dit  laetfte  door  ftoutheit  en  ook  vaek  door  reukeloof- 
heit  uyt  te  werken ,  het  eerfte  in  teegendeel  heeft  förghvuldigh  beleidt  en 

goede  konften  van  nooden.     Hoey ,  een  ftadt  in  't  landt  van  Luyk,  is't 
ooverblijffel  van  een  grooter  en  befaemde,  die  't  invallen  der  woeftelin- 
ghen  eertijdts  vernielt  heeft,  nae  't  getuygenis  der  fchrijvers  en  't  uytwij- 
fen  der  geleegenheit  fèlve,  loopende  de  Maefè  daer  midden  door,  waer 
in  een  beeke  in  (lort,  met  een  geweldigher  gedruys,  dan  de  veelheit  van 
haer  waeter  meêbrenght :  deefè  heeft  de  ftadt  den  naem  gegeeven. .   De 
grondt,  rondtom  bar  van  yfermijnen,  koomt  oovereen  met  den  aerdt 
der  inwoonderen.     Daer  is  een  brugh  van  booghwerk-,  ter  rechter  fijde, 
daer.  den  oever  klimt,  leght  op  eenen  heuvel  een  kafteel,  't  welk  wijdt  en 
fijdt  oover  de  beneedeleggende  landen  heen  fiet :  den  Biflchoppen ,  om 
de  vermakelijkheit  der  plaetfèn  een  aengenaeme  uytfpanningh  -,  en  niet 
min  noghtans  dan  haere  fteyle  geleegenheit  teegen  allen  ooverval  weer-> 
baer  en  fterk  gemaekt.  Maer  terwijl  men  figh  op  reght  en  onfijdigheit  ver- 

trouwt, lagh  'er  weynigh  volk  in  befettingh,  dat  met  leedigheit  en  eeten 
en  drinken  achteloos,  als  waere  alle  krijgsplight  oovertolligh  geweeft, 
fijnen  tijdt  doorbraght.     En  gelijke  achteloof  heit  was  'er  begaen  in  't  bou- 

wen van  huyfèn  teegen  de  rots  aen,  die  de  fèlfde  hooghte  met  de  grondt 
des  kafteels  hadden.     In  een  van  deefe  hadt  Heraugiere,   fineeder  van  Heraugiere 
diergelijke  aenilaeghen  ,  fteêvooght  van  Breedaa,  by  hem  door  krijgs-  neemt  Hoey 
lift  gewonnen,  met  voorweeten  des  eygenaers,  gelaft  dartigh  fbldaeten  door  krijg* 
te  verberghen, die  by  donkere  naght  op  ladders  door  een  venfter  geklom-  ¥'»• 

men 
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men  fijnde,  figh  in 't  eerft  heel  ftil  hielden-,  daer  nae,  door  meenighvul- 
dighe  muf ketfchooten  't  uytfight  allerwecghen  beneemende ,  de  wachten 
gevat  en  gebonden  hebben      Eer  den  dagh  was  doorgebrooken  vertoon- 

de figh  den  ooverften  fèlfs  met  fèshondcrt  ruyters  en  vijftienhondert 

voetknechten.     Dogh  de  ftccdelinghen ,  hoewel  fe  op  't  eerfte  getier  hae- 
ftigh  de  waepencn  gegreepen  hadden,  lieten,  toen  Ie  foo  groot  een  ge- 

tal Ibldaetcn  voor  hunne  poorten ,  en  andere  booven  hun  hooft  faeghen , 
op  dien  dubbelen  fchrik  de  moedt  lakken,  en  gaeven  figh  oover.  Waer 
op  Heraugierc  befèttingh  daer  binnen  geleght ,   de  ruytery  landtwaerts 

in  gefbnden  ,   en  de  volken  ,   die  binnen  de  Maes  onder   's  koninghs 
gehoorfaemheit  faeten  ,   onder  brandtichattingh  geflelt  heeft.     Dit  vy- 
andtlijk  bedrijf,  geplceght  teegen  een  onfijdigh  Vorft,  en  dien  voor- 
waer,  hoewel  hy  Hollandt  eenighermaeten  vyandt  was,  naer  oorloghs 
gebruyk  geen   vyandtfehap   was   aengefèght,   hadt  men  veel  eer  voor 
de  Spanjaerts ,  dan  by  hem  ontfchuldighen  konnen.     Want  fbnder  on- 

derfcheit  was't  't  felfde  werk  van  Bon  enRhijnberk,  die  wel  voor  dee- 
fèn  in  den  oorlogh  genoomen ,  maer  echter  nu ,  fchoon  men  met  die  van 
Keulen  in  volle  vreede  leefde,   wierden  ingehouden.     Toen  derhalven 
Ernft  van  Beyeren ,  Biffchop  van  Luyk  en  Keulen,  hadt  gefbnden ,   om 
1  gheen  hem  ontnoomen  was  weederom  te  eyflchen ,   is  hem  door  den 
Staeten  geantwoordt,  meer  naer  de  teegen woordighe  nuttigheit ,  dan  naer 

't  recht  der  volken  :  dat  fe  de  ftadt  hadden  ingenoomen,   niet  om  fijn  ge- 
biedt of  fijne  onderdaenen  te  befchaedighen ,  maer  teegen  den  algemeenen 

•vyandt :  dat  f  e  hem  de  felfde  wee  der  f  ouden  inruymen,  f 00  haeji  de  wae- 
penen needergeleght  wierden :  en  dat  Ernft  van  Beyeren  hen  met  geen  ree- 

den befchuldighde  oover  een  faek, dien  hy  den  Spanjaert  toeliet:  ook  wier- 
den de  voorwaerden ,  hen  aengebooden  tot  het  weederleeveren  der  plaet- 

fè,  afgeweefen,  die  inder  daedt  niet  onbillijk  waeren,  hadt  niet  de  wei- 
gel  eegenheit  der  plaetfè  het  teegendeel  geraeden.  Gemerkt  het  kafteel  al- 

leen treffelijk  voordeeligh  lagh  op  de  wegh,  waer  langhs  de  Franfche  wae- 
penen met  de  Hollandtfche  te  feekerder  vereenighen  konden  :  en  men 

hadt  goedtgevonden  de  Italiaenfche  muytelinghen  in  de  Stadt  te  verfèn- 

den,  fijnde  verre  van  de  grenfen  van  Hollandt,  en  in  't  midden  van  ee- 
nen  rijken  buyt.     Den  Biffchop  fiende  dat  hy  weynigh  geacht,  of  met 

DenBiJfcbop  uytftellen  te  leur  gefet  wierdt,  trekt  met  eenighe  nieuwgelichte  troepen, 
vruchteloos  waer  by  hem  tot  onderftant  gegeeven  wierden  vijftienhondert  knechten 

of  tweeder-  en  fcevenhondert  peerden  ,   beneevens  vijftien  fhikken  gefchuts  ,   onder 

keveren      'tbeleidt  van  la  Motte,  langhs  beide  de  kanten  der  Maefe,  om  de  Stadt  te 
der  [elfde     beleegheren  :  want  's  koninghs  ooverften  hadden  hem  uyt  eyghen  bewee- 

rd temt-   8'nSn  hunnen  dienft  aengebooden ,  als  wien 'er  niet  min,  dan  den  Bifïchop, 
houden  beb-  acngeleeghen  was ,  te  beletten  dat  die  van  Hollandt  geen  meefter  wier- 
bende,  be-  den  van  de  geweften  oover  Maefe,  en  de  aeneenheghtingh  der  landen. 
leegertdie.   Daer  by  ontbrak  het  aen  geen  glimp  van  eerlijkhcit,   aengefïen  het  landt 

van  Luyk  door  verbonden  van  Philips  van  Borgonjen  en  Philips  den  eer- 
ften  van  Ooftennjk  ,   onder  de  befchermingh  der  Hartoghen  van  Bra- 

hy  neemt     bandt  was.  De  Stadt,  welkers  werken  niet  vaft  genoegh  waeren  om  langh 
de  ftadt  m  ,  teegenwecr  te  bieden ,  wierdt  befpronghen  met  beladderingh,  en  oover  de 

breuken ,  en  ter  needer  gemaekt  die  ligh  te  weer  geftelt  hadden,    't  Mee- 
fte  gedeelte  op  't  kafteel  gevlucht,  wierdt  van  den  nae  bygeleeghen  heu- 

vel,  dien,   hooghcr  dan  de  grondt  des  kartecls  fijnde,   de  Hollanders 
verfuymt  hadden  alvoorens  in  te  neemen,    met  geichut  befchooten,   en 

b  (lormt  van  ̂ enee<^en  ondermijnt.     Want  daer  in  't  leegher  was  een  groote  mee- 
btt kafteel".  nighte  der  omleggende  landtluyden,  die,  gewoon  in  de  mijnen  te  arbei- den 
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den,  in'tgraeven  niet  onbedreeven  waeren.  Heraugiere  hadt  geoordeelt,    1  $9 f 
dat  de  belèttingh  langh  konde  teegenhouden ,  en  op  die  hoop  wierdt 
'er  volk  tot  ontiët  by  een  getrokken.     Dogh  ten  laetften  vreefende,  dat, 
door  't  ooverloopen  der  lïroomen,   de  weeghen  moghten  onbruykbaer 

fijn,  hoewel 'er  plaetfèn  in  't  kafteel  waeren,   derwaerts  fy  konden  hun- 
nen wijk  neemen ,  en  konften  om  't  fleepende  te  houden,  is  hy  de  gram- 

fchap  des  beleegheraers  door  oovergaeve  voorgekoomen  :  wordende  by    D<" wordt 

veelen  aengefien ,  als  een  die  bequaemer  was  tot  fchielijke  aenflaeghen ,  oovergegee- 
als  om  gevaeren  geduldigh  door  te  ftaen.     Hy  deedt  fijn  beklagh ,   dat  xen° 
hem  hulp  van  Bouillon, en  d'Italiaenen  teSichem,  belooft  was;  maer,als 
d'uytkoomft  heeft  geleert,  ontfchooten:  en  de  muer,  'tvoornaemfte  daer 
hy  fijn  belchermingh  op  betrouwde ,  die  men  meende  een  vaft  werk  te 
fijn ,  dan  korts  daer  aen  bevonden  wierdt  uyt  twee  mueren  opgemaekt  te 
weefèn ,  tufïchen  beyden  gevult  met  gruys  en  puyn ,  die  los  geraekt  fijn- 

de  gaepte,  felfs  de  binnenfte  plaetfèn  van  't  kafteel  voor  't  fchieten  bloot- 
geftelt  hadt.   De  befèttingh  uyttrekkende,  wierdt,  om  niet  door  de  han- 

den der  (bldaeten  mif handelt  te  worden,  befchermt  door  de  Spaeniche 

bevelhebberen,  met  fbo  groot  eene  trouwe  voorwaer,   dat 'er  geweeft 
fijn ,  die  voor  hunne  vyanden  den  deeghen  teegen  hunne  eedtgenooten  in 
de  vuyft  naemen:  want  met  haer  hadt  Heraugiere  fijn  verdragh  gemaekt, 
niet  fonder  reeden  vreefende,   dat  de  Luykenaers  geen  luyden  waeren, 

om  hem  't  reght  des  oorloghs  te  houden.     Den  Biflchop  niet  vernoeght 
met  het  ftraffen  der  gener  die  figh  deefès  aenflaghs  fchuldigh  gemaekt 
hadden,  heeft  de  fladt,  die  hy  niet  al  te  trouw  aen  hem  oordeelde,  van 
gelijken  haere  oude  vryheit  benoomen  :  ook  liet  hy  niet  af  van  wat  hem 
doenlijk  was  op  te  (beken,  om  figh  oover  Heraugiere  te  wreeken,   hem 
van  lafhartigheit  befchuldighende,  en  hadt  booven  dien  oovergelbnden 
een  gedeelte  eenes  briefs ,   waer  in  hy  met  weynigh  eerbiedigheit  fprak 
van  de  Staeten  der  Vereenighde  Nederlanden.   Maurits,en  die  met  hem 
hadden  kennis  van  deefèn  aenflagh  op  Hoey  gehadt,  hebben  Heraugiere, 

die  by  alle  d'andere  fbude  gevaer  geloopen  hebben,    de  handt  booven 
't  hooft  gehouden.     Geen  langh  genot  hadt  men  van  't  befit  deefèr 
plaetfè,  die  eenen  anderen  was  ontnoomen,  gemerkt  fy  den  een-en-veer- 
tighften  dagh  nae  haer  oovergaen  weederom  verlooren  wierdt )  en  alföo 
liep  de  vreught  van  dit  bedrijf  te  niet,  blijvende  niet  anders  dan  denhaet. 

En  juyft  was  't  by  geval  gebeurt,  dat,  op  den  fèlfden  dagh,  als  ftrax  daer 
aen,  buyten  yemandts  verwaghtingh ,    de  tijdingh  van  't  verlies  des  ka- 
fteelsquam,  de  Staeten,  figh  verlaetende  op  de  vaftigheit  der  plaetfè, 

'sBhTchops  gefanten  met  fierheit  tot  antwoordt  gaeven,  datfy  Hoey  wee- 
derom föuden  keveren,   wanneer  de  vyandt  Rhijnberk  geruymt  hadt. 

Maer  de  Spanjaert  heeft  aen  de  befittingh  van  Rhijnberk  ook  die  van 
Hoey  gevoeght,  en  de  ftadt  ingehouden ,  tot  dat  de  onkoften  voldaen,  en 

de  vyandt  van  dien  boodem  verdreeven  fijnde,  hy  naederhandt  't  wee- 
der  leeveren  veyligh  achte.     En  hier  in  heeft  ook  Philips  eenen  lof  van 
godtvruchtigheit  gefoght,  roemende,  dat  hy  liever  hadt  de  kerk  van 

Luyk,  de  oudtfte  in  Nederlandt,  van  't  fijne  uyt  te  reyken,  danyets  van 
't  gheen  haer  toequam ,  onder  eenigh  voorgeeven,  nae  figh  te  neemen. 
Vierhondert  der  gener  die  met  Heraugiere  uyt  Hoey  getrokken  waeren, 

fijn  door  taghtigh  van  'svyandts  ruytery  geflaeghen,  terwijl  fè  ooverlae- 
den  met  buyt,  en  gedreeven  door  een  al  te  graetighe  begeerte  om  dien 
meê  te  voeren,   figh  felfs  belemmeren.      Hunne  reghtveerdighe  ftraffe 
hebben  ook  die  gedraeghen,  welke  uyt  de  befettinghen  van  OoveryfTel, 
door  Munfterlandt  op  roof  loopende,  by  naght  door  den  vyandt  oover- 

F  f  vallen 
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vallen  wierden.     Henrik  hierentuflchen,  om  den  vyandt,  die  't  op  Pi- 
kardyen  gemunt  hadt,  ander  werk  te  geeven ,  en  hem  tot  befchermingh 
van  fijn  eyghen  te  genootfaeken ,  gelaft:  den  Hartogh  van  Bouillon  met 
een  leegher,    lbo  groot  hem  moogelijk  was  by  een  te  trekken,  in  dat 

Borgonjen,  't  welk  op  den  tijtel  van  Graefichap,   onder  gehoorfaemheit 
van  den  Spanjaertftaet,  in  te  vallen,   fiende  op  de  welgeleegenheit  des 
gewefts,  om  dat  hier  langhs  meerendeels  den  doortoght  uyt  Italien  en 
Duytfchlandt  valt.     Met  den  ceriten  indruk  baerde  men  groot  geweldt, 
naerdien  de  klcyne  lteeden  door  een  bijfteren  fchrik  ooverrompelt  wier- 

den, en  de  Ichielijk  gelighte  troepen  van  dien  landtaerdt,  die  in  een  ge- 

heele  eeuw  geen  oorlogh  gelïen  hadt,  hem  allerweeghen  't  hooft  bieden- 
de,  men  die  bejeegeninghen  veel  eer  een  flaghtingh  dan  een  geveght 

moght  noemen.     Daerom  noghtans  is  de  maght  niet  van  de  grenfen  der 
Nederlanden  afgevoert.  Maer  Velafco,  Conneftabel  van  Kaftilie  (naem 
eener  erftelijke  weerdigheit)  die  toen  weeghens  koningh  Philips  Landt- 

vooght  van  Milaen  was,  't  gevaer  verneemende,  heeft  een  groote  maght 
van  ruytery  en  knechten,    gelight  uyt  de  befèttinghen  aen  gene  fijde 

d'Alpes,  gevoert  oover  de  geberghten,  toen  nogh  met  fneeu  bedekt,  en 
hebbende  in 't  doortrekken  eenighe  fteeden  hernoomen,  floegh  hy  lijn 
leegher  needer  by  de  Saoneftroom ,  verwachtende  een  meerdere  maght  van 
ruytery  ,  en  de  nieuwe  wervinghen  uyt  Duytfchlandt  en  het  rijk  van  Na- 

pels, waer  door  hy,  alle  geleegenheit  tot  flaen  vermijdende,  de  heevig- 
hcit  der  Francoifèn  quam  te  breeken.     Geduerende  deefè  gevaeren  en 

't  loopen  der  tijdinghen  van  alle  kanten ,  begon  de  liekte  des  Aertsharto- 
ghen,  die  al  te  vooren  inde  Winter  was  verarghert ,  te  verfwaeren:  want 
weetende  dat  hy  onder  de  Spanjaerts  was  gehaet,dat  hyde  Nederlanders 

niet  voldaen  hadt,  dat  hy  door  't  aendraeghen  fijner  vyanden  by  den  ko- 
ningh belaekt  wierdt ,  en  dat  men  hem  den  lafter  toedreef  van  nogh  vreede 

nogh  oorlogh  te  konnen  uytvoeren ,  heeft  hy  lbo  heevighe  fmerten  door 
inkroppen  meer  gaende  gemaekt ,  tot  dat  hy  door  een  langhfaeme  koorts 

afgefleeten  fijnde,  en  door  den  oo verval  van  bloeden 't  leeven  afleyde. 
Sijne  doodt,  gelijk  meerendeels  die  der  Vorften,  is  verdacht  geweeft; 
dogh  londer  beroerte  of  verwarringh  :  terwijl  de  hoop  op  vreede  de  lee- 
dighe,  de   laden   en  bekommeringhen  eenes   veelvuldighen  oorloghs 

d'ooverighe  beefigh  hieldt.  Die  de  waere  oorfaek  fijnes  doodts  naefpoor- 
den,  hebben,  nae 't  oopenen  lijnes  lichaems,  verhaelt,  dat  die  wasge- 
fprooten  uyt  een  fteen  en  worm  in  de  nieren,  als  toen  nogh  leevende, 

die  d'omleggende  deelen  afgeknaeght  hadt.     d'Oopenlraende  regeeringh 
is  door  Philips  aen  den  Raedt  gegeeven.     't  Hoogh  beleidt  der  oorloghe, 
en  der  laeken  den  gemeenen  Lande  betreffende ,  aen  Fuentes ,  op  den  tij- 

tel van  Raedtshooftman.  Dit  ampt  hadt  den  Aertshartogh ,  in  lijn  uyter- 
fte,  hem,  volghens  den  raedt  der  Spanjaerden,  Ichriftelijk  voor  een  tijdt 

opgedraeghen  ;  't  welk  de  Koningh  korts  daer  aen  bekrachtight  heeft. 
En  hy  was,  hoewel  met  gebreeken  beföedelt,  niet  ontbloot  van  't  gheen 
lbo  gewichtigh  een  ampt  vereyfehte,  't  welk  de  faeken ,  door  fijn  beleidt 
in  Nederlandt,  en  wel  haefr.  daer  nae  in  andere  geweerren  uytgevoert,  ge- 
leert  hebben.     Maer  den  Grooten  in  Nederlandt,  die  hem  tot  nogh  toe, 

en  terwijl  hy  de  klem'  der  moogenheit,  onder  eenen  minderen  luyfter 
verborghen  droegh,  niet  hadden  konnen  dulden ,  was  onmoogelijk  Ibn- 

der afgunft  en  verbolgenheit  in  te  kroppen ,  dat  hy  de  merkteekenen  der 

lelver  nu  in 't  oopenbaer  hadt  aengenoomen.   'Dat  hunne  voorouders  vol- 
koomentlijk  de  waer  heit  van  hun  vaeder landt  voorfpelt  hadden,  dat  f  e 
nogh  feenighen  daeghe  een  Landtvooghdy e  der  Spanjaerts  "worden  fouden. 

'Dat 
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'Dat  nae  e  enen  Aïva  en  Requefens,  of,  dat  in  ver  f ch  er  geheughen  is,  nae    1  S9Ï- 
e  enen  Roda,  een  geringhen  tijdt  en  in  fchijn  hunne  voorrechten  iveeder 

ofgehaelt  waer  en,  en  nu  de  f  elf  den  hooghmoedt  weederkeerde.    'Dat  der- 
halven  't  geheele  beleidt  des  vreedes  aen  eenen  vreemdelingh  flaen  foude, 
die  de  voorighe  heer  en  gelijk  in  gebreeken  -,  in  weerdigheit  niet  bereyken 
konde.  Dus  iprak  yeder  by  iïgh  felven :  die  dapperer  vryborftigheit  hadden 

ièyden  't  ook  aen  andere,     't  Is  inder  daedt  allen  volken  eenen  ondrae- 
gelijken  laft,  en  als  eenen  onverduwelijken  hoon,  te  moeten  ftaen  onder 
de  gehoorfaemheit  eenes  vreemdelinghs :  en  geene  andere  ftof  van  naeyver 
is  den  koninghen  foo  oovertolligh ,  naedien  yeder  landtaerdt  fal  verfchaf- 
fen,  die  begeerigh  lijn  te  dienen,  om  oover  andere  te  heerfchen.     Der- 

halven wierdt  Karel  van  Mansfeldt,  die  figh  door  treffelijke  oorloghsdae^    Mansfeldi 

den ,  en  altoos  door  vyandtfchappen  met  groote  perfönaedjen ,  eenen  »«*  Honga- 
naem  gemaekt  hadt,  als  die  eertijdts  met  Parma,  onlanghs  met  Ibarras,  yentee£en 
en  nu  ook  met  Fuentes  ooverhoop  lagh,  onder  fchijn  van  eere,  van  kant     ,  TJtr^- 
gefonden,  met  eenighe  regementen,  die  koningh  Philips  den  Keyfèr  te  jö^É  a^ 

hulp  fbndt,  om  den  Turk,  die  toen  in Hongaryen maghtigh  doordrongh,  Mn  'em 
't  hooft  te  bieden.     Aldaer  was  hy  de  naefte  aen  Matthias,  veldtheer  fokte. 
oover  fijns  broeders  leegher,  en  heeft  fijne  oude  dapperheit  en  oorloghs- 
konften,  geoeffent  teegen  eenen  vyandt,  die  beeter  afgerecht  was,  niet 

langh  gebruykt,  wordende  in 't  midden  der  gevaeren  door  een  fiekte 
weghgerukt.     Maer  Aerfchot,  niet  willende  dat  de  Nederlanders  hem    Aerfcbot 
beneeden  Fuentes  faeghen,  is  nae  Venetien ,  in  vrywillighe  ballinghfchap,  trekt  nae 

getrokken;  betuygende,  dat  hy  derwaerts  reyfHe,  alwaer't  geoorloft  fijn  Vet>etie^tn 
föude  vry  te  fterven:  en  niet  beeter  was  Fuentes  van  't  gemeen  befint:  f.  'n&'~ 
omdathy,  onder  fchijn  van  eenighe  kleyne  moey te,  gemaekt  door  de  '    '* Hooghduytfche  fbldaeten,  die  Brufïèl  bewaerden,  hadt  getracht,  door 
de  regementen  fijnes  landtaerdts,  figh  dier  fteede  meefter  te  maeken.  Dit 
ftiet  al  de  weereldt  teegen  de  borft,  en  niet  meer  was  men  beducht  voot 
de  muytery  der  andere,  dan  voor  de  fèedigheit  der  Spaenfche  knechten. 
En  alle  d'andere  fteeden  hadden  de  fèlfde  vrees.     Dit  baerde  een  dubbele 
ontfteltenis,  klaegende  de  Spanjaerts,  datfè  buyten  geflooten  waerenj 

d'andere,  dat  men  hen  by  naer  verdreeven  hadt :   om  die  beyde  hadden 
de  platte  landen  te  lijden.     Waer  uyt,  als  figh  een  nieuwe  plaegh  by  de 
jammeren  des  voorleeden  jaers  vervoeghde,en  het  kooren  uyt  vrees  voor 
gebrek  begon  te  ftey  geren ,  de  vry  heit,  die  de  armoede  eyghenis,  het 
gemeen  in  fuchten  en  kermen  heeft  doen  uytbarften.     Dies  te  vuerigher  p*  Keder* 

begonden  de  gemoederen  van  alle  flaeten  in  verlanghen  nae  vreede  t'ont-  Unders 
fleeken ,  welkers  begeerte  de  hoop  gegeeven  door  den  Aertshartogh  gaen-  kieken  nae 
de  gemaekt  hadt.     En  Fuentes,  fonder  figh  daer  aen  te  keeren,  fagh  het  vreede. 
aen,  datfe  hunnen  wenfch  door  vruchteloofèondervindinghen  afmenden. 
Geene  andere  die  door  fbo  geweldighe  fïight  tot  vreede  gedreeven  wier- 

den, dan  het  huys  van  Croy;  en  den  Marquis  van  Havré,  gefprooten    BmJeti 
uyt  den  felven  huyfe,  fchrijvende  aen  Jaques  Mailleray,  die  eertijdts  fij-  ̂"  ™s 
nen  huysgenoot,  en  toens  in  bloeyende  jonfl  aen  't  hof  van  Maurits  was,  vm\iavrê 
gaf  in  fijne  brieven  duydelijke  bewijfèn  fijner  geneegenheit  tot  den  fèlf-  aenMaille- 
den.    Mailleray  deefè  aen  den  Prinfè,  de  Prins  aen  de  meeftvermoogen-  ray  oover 
de  der  Staeten  getoont  hebbende,  wierdt  hem  gelaft  weederom  te  fchrij-  den  felfden. 

ven,  dat 'er  op  die  voet  hoop  tot  vreede  was,  indien  't  Spaenfch  krijgs- 
volk, ruymende  niet  alleen  het  hart  der  Nederlanden,  maer  ook  t  landt 

van  Luxemburgh  en  Borgonjen,  allefints  de  vrees  die  men  voor  hen  hadt 
weghnam.     Waer  op  als  Havré  weederom  antwoordende ,  dien  eyfch  ge-  Mvwdt 

heel  en  al  ooverfloegn,  fonder  daer  op  yets  te  feggen,  wierdt  Mailleray  ™MmUe- 

Ff  ij  an-  J' 
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ï  j-pf.    andermael  gelaft,  hem  te  doen  verftacn,  dat 'er  tuflchcn  de  Vereenighdë 
Stacten  en  de  Staeten  der  andere  Nederlanden  middelen  van  vereenigingh 
fouden  konnen  gevonden  worden;  maer  datfe  in  geen  handelingh  met  de 

Gefumen   Spanjaerts  wilden  treeden.     Derhalven  wierdt  uyt  den  naem  der  Staeten 
ujtt  den       yan  Nederlandt  (lijnde  Aerfchot  nogh  niet  uyt  het  landt  geweeken)  een 

rum  der     gefentfchap  afgeveerdight  aen  Prins  Maurits ,  als  die  goedertieren  van 

N^'bdt  ̂ Crt  was>en  ̂ cn  aedeljmeerendcels  aen  hemvermaeghfchapt,begunftigh- 
aen  Prins     ̂ e.     Tot  dit  gelprek  lijn  gekoomen  Dicderik  Liefvelt,  eertijdts,  onder 
Maurits.      de  heerichappy  van  Anjou,  Kanlelier  van  Brabandt,  Mafius  en  Hartius, 

alle  vermaerde  Rechtsgeleerden.     De  Prins  onthielt  figh  dat  pas  tot 
Middelbnrgh  in  Zeelandt  >    voor  wien  iy  hunne  reeden  aenvanghen- 

Humieree-  de,  vertoonen  :   Dat  eertijdts,  wanneer  het  uytheemfch  krijgsvolk  van 
den  aen  den  de  tweedrachten  der  Nederlanders  hunnen  buyt  maekten ,  den  Raedt  van 

Prinfe.        Staete,  die  toen  in  't  bewint  der  f ae ken  was,  de  borger lijke  onluften  hadt 
weghge?wmen,  en  het  ver  dr  agh  by  den  Landen  onder  lingh  gemaekt  door 

den  Kon  high  f  e  Iv  e  was  bevejtight  ■,  en  ook  hen ,  nae  datfe  elkander  ver- 
ft aen  hadden ,  niet  f  waer  f  oude  vallen  ,  de  Rept  blijk  van  nytheemfche 

waepenen  te  bevrijden.     'Dat  korts  daer  nae-,  'tfy  door  fc hult  van  beyde 
de  partyen,  'tfy  door  's  heemels  gramfchap,  andere  dinghen  tujfchen  bey- 
den  gekoomen  waer  en  ,   die  belet  hadden ,  dat  de  wonde  by  nae  geneefen 
met  ter  goeder  trouwe  toe  heelde.     Dat  den  f  elf  den  Raedt  ook  nu  der  re- 

geer ingh  meejler  was :  dat  fy  afgemat  door  de  felfde  onheylen,  hunne  nae- 
bueren  om  een  eynde  baeden ,  welk  fy  vertrouwden  hen  felve  niet  onaen- 

genaem  te  f  uilen  weefen ,  en  met  des  te  meerder  reeden ,  om  dat  fy  wel- 
vaerende  en  in  eenen  bloey  enden  ftaet  hunner  faeken  tot  ver  dr  agh  genoo- 

dight  wierden.     'Dat  ookfy  niet  en  twijfelden,  ofCMaurits,  begaeft  met 
foo  groot  e  gemaetightheit  des  gemoets,  hadt  liever  fijn  geluk  te  verlaeten  t 
dan  van  haer  verlaeten  te  worden ;  naerdien  den  wjfen  nimmer  eemgh 

dingh  foo  feer  verdacht  is,  dan  langhduerighe  voorfpoedt.    Dat  hem  der- 
halven geen  beet  er  middel,  om  fijnen  door  lucht  en  naem,  waer  in  hy  felfs 

booven  de  oorlogshelden  der  aeloude  tijden  nyt blonk ,  te  handthaeven  oove- 

righ  was ,  dan  fijne  verworve  glory  te  verfeec  keren.     'Dat  hy  uytneemen- 
de  landtvooghdyen  onder  fijn  bewint hadt ,  en  faeken  genoegh  om  fijn  groot 

gemoet  te  verluften.     'Dat  de  Vorften  uyt  den  huyfe  van  Naffau  figh  niet 
alleen  door  oorloghsdaeden  hadden  beroemt  gemaekt ;  maer  dat  ook  veele 
der  f  e  Iv  er  door  hun  be  leidt  in  vree  de  tot  door  lucht  e  achtbaerheit  gekoomen 
waer  en.     Hy  f  oude  dan  dien  lof  omhelfen ,  welken  niemandt  f  oude  betreu- 

ren: en  liever  alle  goede  dienften  der  'Trinjen  van  fijnen  bloede  verwach- 
ten, dan  hen  tot  wenfehen  teegen  fijne  groot  heit  genoot  faeken.     Of  foo 

hem  geenen  anderen  roem  foo  weerdt  was  ,  dan  de  dapperheit  die  in  't 
bloedt  en  'tfweet  der  oorloghe geoejfent  wordt, dat'er  geleegenheit  was, om 
den  naem  des  Chrifiendoms  door  de  waepenen  te  verheffen.     Dat  fijn 
voorfightigh  beleidt ,  fijne  dapperheit  tot  foo  groot  e  verdienflen  gefieeghen 

waer  en,  dat'er  niemandt  fijn  foude ,  die  hem  't  hooghbewint  der  oorloghe 
niet  vrywilligh  oovergaeve.  Op  al  het  welke  Maurits,  volghcns  't  goet- 
vinden  der  Stacten,  in  teegenwoordigheit  van  weynighe,  heeft  geant- 

Anuvoordt  woordt :    Gaeve  voorwaer  den  heemel  hem  foo  gelukkigh  te  fijn,  dat  hy 

yan  Mau-    't  eynde  der  burgerlijke  onheylen  fijne  eeuw  e  en  den  naekoomelivghen  ver- 
rits.  fee  keren  konde.     Dien  roem  waer  e  hem  glory ri/ker,  dan  den  naem  van 

ooveri'jnnaer,  dan  een  heerlijk  feegepraelen.  Indien  eyndelijk  fy  eenen 
waer  acht  ighen  hact  teegen  den  ooverlafi  en  de  baldaedigheeden  der  Span- 
jaerden  hadden ,  Jouden  fy  eenen  moedt  grijpen  weerdigh  hunne  vooroude- 

ren     Door  dit  middel  foude  het  in  hun  vermooghen  ft  aen  als  vrye  met 

vrye 
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■vrye  te  handelen ,  en  te  fluy ten 't gheenfy  begeerden.     Soo  fy  weederkeer-    *59ï- 
den  tot  hunne  verbonden ,  f  ouden  niet  alleen  fy  gereet  Jtaen  om  hen  te 
handthaeven ,  maer  ook  de  koninghen  hunne  bondtgenooten ,  onder  wel- 

ker eeweldt  fy  nu  befweeken.     En  geen  meerder  hinderpael  joude  de  ver- 
fcheydenheit  der  Kerkfeeden  voorde  vereeniginghfijn,  danfe  thans  in 
Vrankrijk  was.     Sy  fchreeven  in  de  e  f  en  niemandt  eenighe  wetten  voor. 
't  Oordeel  in  faeken  van  Godtsdienft  wierdt  aen  Gode  en  eiken  volke  ge- 

heten. Veele  dinghen  waeren  hem  en  de  Vereenighde  Staeten  gemeen  met 

de  Nederlanden ,  aeloude  bondtgenootfchappen-,  't  reght  van  bloedtver- 
wantfchap ,  feeden  en  wetten  der  volken.     Tujfchen  de  f  elf  de  en  den  ko- 

n'mgh  van  Span  jen  was  in  alles  de  grootjle  verbitteringh  en  vyandtfchap, 
welke  door  fijne  begeer  hjkheit  begonnen  fijnde,  de  noodtfaekelijkheit  van 
teegenweer  vermeerdert  hadt.     En  het  onmoogehjk  was  met  dien  vyandt 
te  handelen,  dienfy,  toen  hy  hunnen  Vorft  was,  wierden  gedronghen  af 

te  fweeren.     Ookwaere  dit  niet  e  enen  vreede,  maer  een  oovergae-ve  te 
noemen.     T)en  haet  en  de  verbolgenheit  der  Vorjlen  waeren  onverfoene- 
lijk,  en  in  geen  twijfel  te  trekken-,  hoe  hy  figh  van  fijne  heerfc  happy  foude 

dienen-,  die  figh  foo  in  oorlogh  aenjlelde.     't  Vervolgh  der  tijden  en  de 
verwijfelingh  der  faeken  braghten  veele  dinghen  meede ,  welke  men  voor 
het  teegenwoordighe  te  vergeefs  foude  hoopen.  Maer  thans  ,  hoe  fouden  fy 

figh  vertrouwen  aen  e  enen-,  die  't  billijk  acht  e  de  hoofden  fijner  rechtveer- 
dighe  vyanden  verbeurt  te  verklaeren,  en  op  geldt  te  Jlellen-,  fy  fouden 
figh  onthouden  van  oude  voorbeelden  op  te  haelen ;  die  van  alle  en  dat  fij- 
nes  vaeders  laeghen  hem  in  verfcher  geheughen.     Als  Liefveldt  hier  op 
antwoordende  verhaelde,  dat  hy  alle  fijne  weerdigheit  aen  Oranjen  fchul- 
digh  was,  en  betuyghde,  ook  nu  gekoomen  te  fijn,  om  den  laft  der 
Staeten  van  Nederlandt  uyt  te  voeren,  fonder  dat  de  Spanjaerts  in  deefè 
handelingh  eenighfints  vermenght  waeren,  heeft  de  Prins,  dier  faeke 
alvoorens  verwittight,  de  handt  in  den  boefem  van  Liefveldt  gefteeken, 

en  de  brieven  van  vry  geley ,  hem  door  Fuentes  gegeeven ,  daer  uyt  ge- 
trokken ;  weederleggende  door  een  fèeker  bewijs  dien  opgepronkten  fchijn 

van  woorden.     Dus  wierdt  het  gefantfchap  haer  affcheit  gegeeven ,  naer-   De  Ge  fan- 

dien  het  geenen  laft  hadt  om  te  handelen ,  dan  op  'sKoninghs  naem.  ten  worden 

Verfcheidentlijk  viel  deefè  nieuwe  wijfè  van  antwoorden  op  de  tongh  der  onverri™- 

verrefiende  en  des  gemeenen  mans-,  terwijl  eenighe  glory  en  rijkdommen   e  ƒ  ju- 
inden oorlogh  bejaeghen ,  andere  vreede  hoopen •,  niet  anders,  dan  uyt     ̂ a 

vuerighe  begeerte.  De  Spanjaerts,  en  die  van  hunnen  aenhangh,  feyden,    ,      .  , 
men  hadt  figh  nu  genoegh  teegen  de  koninghlijke  Majefteit  vergreepen,  mtwoo^t 

foo  die  yemandt  ter  harten  gingh,  dat  afgevallene,  en  die  op'thoogh-  Yey^\H\. 
fte  niets  anders,  dan  enkele  vergiffenis  hunner  weêrfpannigheit  hadden  demljjk.of- 
konnen  begeeren,   uyt  eyghen   beweegingh   tot   handelen   genoodight  genoomen. 
wierden.     JVat  hadt  men  nu  door  foo  meenighvuldighe  gefantfc happen 
gevoordert-,  dan  dat  hunnen  hooghmoedt  des  te  ondraeghelijker  was  ge- 

worden ?  Maer  taemelijke  voorfpoedt  hadt  hen  tot  die  verwaentheit  ge- 

braght,  dat  fy  felve  niet  alleen  alle  eerbiedigheit'thunnen  Trinfe  de  f c  hop 
gaeven,  maer  ook  andere  volken  leerden  buyten  hunnen  Vorft  te  handelen. 

Sy  moghten ,  luften  't  hen ,  noghmaels  weederkeeren ,  en  hoor  en  den  wee- 
derfpannigheji  Hollander  wetten  voorfchrijven,  door  welke  hy  figh  oover- 

winnaer  van  Th  Hips  foude  maeken.     Wierdt  'er  tot  nogh  toe  getwijfelt, 
nu  immers  was  't  klaer  genoegh ,  dat  fy  den  vreede  verwierpen:  hebbende 
voor  ooghen  't  voor  beeldt  der  Swiifers,  en  foo  eenighe  boovendien  de  hecr- 
fchappy  quaemen  aftefmijten,  welke  jy  t erft ont  fouden  infwelghen.  Gee- 

nen anderen  vreede  hadt  men  met  hen  te  maeken,  dan  dien  fe,  door  geweld t 

Ff  iij  van 
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IfPf.    van  w  depenen' t onder gebraght fijnde,  genoot  f aekt  [ouden  worden  te  be- 
geeren.  Ditfiont  in  korten  te  gefchieden,  foo  maer  de  Nederlanders  ge  e  - 
nenminderenmoedt  voor  de  trouw  en  dapper  heit  f  hunnen  koningh  toonden*. 

De  befae-  als  men  de  vyanden  in  teegendeelfagh  hebben.     Luyden  van  meerder  be- 
digbfte  on-  faedightheit  rieden  den  vreede,  die  foo  nae  gebraght  was,  volkoomentlijk 
derdevy-    aen  de  handt  te  houden.  Want  wat  wonder  was  het  dogh,  dat  die  van 
anden  wen-  £[0f/ana>t  Hever  hadden  figh  op  de  Nederlanders  te  vertrouwen ,  dan  op 
vreede™     den  koningh,  wiens  wraek  oover  hunne  mifdaedt  hen  die  figh  dies  fchul- 

digh  kenden  te  duchten  Jlont?  Hunnen  eyfch  ftreedt  nogh  teegen  de  Op- 
perheerfchappy  ,   nogh  teegen  den  Godtsdienft.     Maer  datfe  begeerden 

't  uytheemfch  krijgsvolk  verfonden  te  hebben ,  fulx  was  den  wenfch  van 
allen ,  en  ook  dienftigh  voor  den  oorlogh ,  maer  voor  de  vreede  nootfaeke- 
lijk.     De  koningh  konde  fijne  ge  f  anten  kiefen,  hen  voorfien  met  laftbrief 
en  bericht  spunt  en,  't  J)  dan  op  fuik  een  naem  als  hem  geliefde  die  tefen- 
den.  En  men  hadtfoo  weynigh  ervoer enheit  van  de  getrouwheit  der  Ne- 

derlanders niet,  dat  hunne  meeninghe  fijn  foude  hem  door  befonder  ver- 
dr  agh  de  fchop  te  geeven ,  voor  wien  fy  vrywilligh  de  ongemakken  der 

waepenen  leeden.     Veele  faeken  waeren'er,  die  een  Vorjl  eerlijker  kon 
dulden,  dan  toeft  aen.  Al 't  welk  indien  't  nogh  niet  genoegh  waere,  ech- 

ter foude  het  den  koningh  betaemen,  de  gemeene  welvaert  ten  dienfte, 
eenighermaeten  van  fijn  hooghfte  reght  te  wijken,     Hy  behoorde  aen  te 
merken  de  e  lende  der fijner ,  en  hoe  foo  veele  volken  quijnende,  niet  an- 

.  ders  dan  den  laetften  aedem  oover igh  hadden.    Verfcheyden  was  denftaet 
dier  oorloghe,  die  van  gene  Jijde  met  befchaedighen,  van  deefe  met  ver- 

horen te  gaen  gevoert  wierdt.     Want  den  vyanden  fijn  de  wey landen , 
handtwerken,  viffc  her  ij  en  het  voedt  f  el  der  gemeente,  hoe  fier k  die  ook  in 
getaele  fijnmagh.     Voorts  hoe  ongelijk  groot  er  voordeden  dan  deefe  fijn 

't  nogh,  dat  binnen  hunne  gr  enf en  alle  ftroomen  uyt  liepen,  en  de  rivieren 
te  rugh  nae  hunnen  oorfprongh,  dat  den  Oceanonbepaelt  bevaeren  wordt? 
hier  van  daen  quam  die  groot  e  meenighte  van  vreemdelinghen ,  en  dat 
geheele  volken  figh  binnen  foo  enghen  kufi  onder  haer  vervoeghen.     Wil- 

de yemandt  de  f  aek  nae  waerheit  o  over  weeghen,  die  foude  bevinden,  dat 
fy  felfs  ook  voordeel by  den  oorlogh  deeden.  Haer  waeren  de  vruchten  der  lan- 
aeryen  voor  den  tijdt  ontrukt ,  de  firandt  dr  oogh  en  met  vloot  en  b  e  leeghert. 
He  f  gelden,  fchattinghen  en  duerte  in  leevensmiddelen  noghtans  bleevent 
fonder  dat  die  door  eenighe  winft  verlight  wierden.     Behalven  dien  was 
alles  verwoeft  en  uytgemergelt,  enfoonoghyetsoovergebleeven,  dat  ook 
f  agh  men  door  inwendighe  beroerten  vernielen.     Men  moght  feeker  wel 
twiftreeden  of  men  vreede  hebben  konde  :  immers  langher  te  oorloghen 
waer  onmoogelijk.    Hier  by  voeghden  lè  een  nieuwe  vreefè,  dat  miffchien 
de  Vereenighde  volken,  wars  der  oorlogsrampen,  moghten  tot  het  verkiefen 

eenes  Vorjten  gedreeven  worden,  't  fy  dan  datfe  een  welgevallen  naemen 
in  uytheemfche  moogenheit ,  't  fy  dan  dat  hen  de  deughden  eenes  inlanders 
bekoorde.   'Dat  'er,  foo  langh  de  Republijk  fonder  hooft  was,  eenighe  hoop 

lenigbe    00ver^eefi  wanneer  f  e  een  Heer  fullen  vinden,  geen  middel  om  figh  uyt 
willen  be-    ̂en  00r^°&^  te  draeyen,  of  vreede  met  fchaede  enfchande.  Men  vondt'er, 
pnt.         die  meer  gevallen  in  beftant  hadden :  want  dat  de  faeken  der  Hollanderen 

tot  nogh  toe  door  eendraght  ftaende  bleeven,  en  d'eendraght  door  vreefe. 
'Deefe  eenmael  weghgenoomen  fijnde ,  fouden  de  gebreeken,  die  de  gelük- 
heit  onderworpen  is,  hunne plaets  inneemen,  en  de  naeyver  onder  dejtee- 
den,  die  midden  in  de gevaeren  des  oorlogh s  naeulijx  ie  dempen  was,  in 
fwangh  gaen.     Ondertuffchen  foude  men  met  die  volken ,  graetigh  nae 
rijkdommen,  een gemeenfchap  en  onder handelingh  vangemoederen  hebben, 

en 
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en  de  Groot  en  omgekoft  Jïjnde ,  ook  het  gemeen ,  dat  doghjoo  van  aert  is>  1 59  f. 

aenvanghen  te  beminnen,  al  'tgheen  het  afliet  te  haeten.  Ook  f  ouden  f  e 
niet  lightelijk  weeder  tot  die  oorloghs  lajiente brenghen  fijn ,  die  de vry 'dom 
en  ontlaftingh  der felver ,  voor  hoeweynigh  tijdts  het  dan  waere,gefmaekt 
hadden.  Kort  om-,  tijdt gewonnen-,  waer  den  koninghen  voordeeligh.  T)e 
Hollanders ,  by  wien  kracht ,  en  raedt  en  fiandtvaftigheit  was-,  f  onder  ge - 
braght  Jïjnde ,  waer  e  het  den  koningh  gereet ,  maer  ooverflagh  te  maeken-,  wat 

maet  ofpaelen  hy  fijne  krachten Jteüenwilde ,  teegen' t verfcheurde lichaem 
van  Vrankrijk-,  en  Engelandt ,  een  rijk  onder  vrouwen  handen -,  naerdien 
het  eer  [Ie  met  krachten  vruchteloos  af  ge fleet en ,  dit laetfie  alleen  uyt  fchr ik-, 
oorlooghde.  En  deefen  raedt  beveftighde  Lipfius  met  voorbeelden  der  ael-  Wm  m 
oude  hiftorie.  Taxis  in  teegendeel  oordeelde ,  dat  de  Nederlanders ,  °°k.Ltpfitts 
ftaende  onder  's  koninghs  gehoorfaemheit,  uyt  het  beflandt  vry  grooter  ra£  r' 
fchaede  te  wachten  hadden.  In deefè  verfchey denheit der  gevoelens,  heeft 
men  gefien ,  dat  de  faeken  heel  anders  fijn  uytgevallen ,  als  die  gefchikt 
wierden,  volgens  de  gewoonte  der  fortuyne,  die,  een  vyandin  van  de 

voorfienigheit  der  menfchen  fijnde,  de  toekoomende  gevallen  in  't  ver- 
borghen  houdt.  Maer  op  dat  het  gemeen ,  fiende  alle  hoop  tot  vreede 
afgefheeden,  niet  tot  oproer  gedreeven  wierde,  heeft  men  geruchten  doen 
uytftrooyen,  dat  de  handelingh  was  uytgeftelt,  op  dat  het  gefagh  van 
uytheemfche  Vorften  daer  tuflchen  beyde  quaeme.  En  feeker  niet  langh 
daer  nae  heeft  de  Kevfèr  brieven  afgeveerdight,  welkers  oplchrift  hieldt 
aen  de  Staeten  van  Hollandt,  die  de  felfde  ter  Vergaederinghe  der  Alge- 
meene  Staeten  ooverleeverden.  Deefè  hebben  geantwoordt ,  dat  hen  niet 
liever  waer  e,  dan  met  de  Nederlander  s  hunne  ?iaebueren  te  vereenighen  -y 
maer  de  reedenen ,  waer  om  fy  van  de  Spanjaerts  geen  vreede  hoopen  kon- 

den ,  hadden  fe  voor  deefen  meermaels  aengeweefen  :  en  dat  'er  feedert 
niet  was  voorgevallen ,  'tgheen  hen  van  gevoelen  moght  doen  veranderen-, 
ten  waer  e  men  oordeelde ,  dat  feedert  men  vergif  en  moordenaers  teegen 
koninghen  hadt  opgemaekt ,  men  figh  met  meerder  feeker  heit  oj>  meejiers 
van  dufdaenighe  fchelmftukken  vertrouwen  konde.  Beneevens  deefè  lbn- 

denfè  aen  den  Keyfèr  d'onderfchepte  brieven  van  Taxis  aen  Philips,  waer 
in  hy  vertoonde,  dat  gelijk  het  dienftigh  waer  e  te  dulden-,  dat  de  Staeten 

der  Nederlanden  en  de  Vereenighde  Staeten  elkander  onder  't  vreedehande- 
len  als  gelijke  bejeegenden^foo  ook  niet  ongeraeden  fcheen  alles  ten  beleyde 
des  Graeven  van  Fuentes  te  laeten :  aenwijfènde  veele  uy  tvlughten ,  en  in- 
fonderheit  ontraedende,  of  het  Spaenfch  krijgsvolk  te  verfènden,  of  de  Duy  t- 
fche  tot  bemiddelaers  der  vreede  aen  te  neemen.  Aen  de  fèlfde  fijde  der  Huwelijk^ 

Vereenighde  Staeten  wierden  dit  jaer  pleghtelijk  voltrokken  de  huwelijken  ier  Grae~ 
der  Graeven  Philips  vanHoohenloo  en  Georgh  Everhardt  van  Solms,  en  ̂ "J*^ 
de  bruylofftaetfy  uytgevoert  door  fpeelen,  't  houden  van  feeften  en  ge-  gn  SelmSi 
fchenken  weeghens  den  Staet.  Hoohenloo  was  getrouwt  aen  Maria,  doch- 

ter des  ooverleeden  Prinfè  van  Oranje;  Solms  aen  Sabina,  dochter  van 
Lamorael ,  Graef  van  Egmondt:  beyde  huwelijken  van  uytfleekenden  luy- 
fter  en  toejuychingh ,  föo  om  de  verdienflen  der  mannen,  als  om  den 
aedel  der  maeghden ,  welker  vaeders  de  meefteheughden  dat  voor  de  vry- 
heit  des  vaederlandts  waeren  opgeoffert.  Onder  de  burgerlijke  onheylen 

was  een,  dat  de  prijs  van  't  geldt  ongeloofelij  k  fteygerde,  en  yeder  landt- 
fchap  't  reght  van  munten  t'eenen  roof  gemaekt  hadt;  welken  fbmmighe 
wel  voorgenoomen  hadden  op  een  gelijke  voet,  en  gereegelt  nae  den  han- 

del der  volken,  te  brenghen.  Maer  voor  die  ongereegeltheit ,  door  nae 
buerichap  voortkruypende ,  hebben  ook  die  'er  verbodt  teegen  gedaen 
hadden,  moeten  fwichten.     Vafte  bewijfen  eener  niet  al  te  feer  verfee- 

Jcerde 
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ïfpf.    kerde  bondtgenoodtfchap ,  fijnde  de  verbintenis  teegen  den  vyandt  bee- 

Onluften  ter»   als  tuflchen  elkander ,   en  de  wetten  krachteloos.     Ook  hadden  de 
tm  't  Var-   naebuerighe  onluften  de  gemoederen  doen  opwaeken,  welke  gemeenlijk, 
ftndom       ten  fy  fe  reghtelijk  afgedacn  worden ,  graetigh  iijn  om  figh  in  eenen  naeftge- 
Kkef  en     leeghen  oorlogh  en  partyfchappen  in  te  wikkelen.  Want  gelijk  voor  dee- 
Gulik-        fen  den  fwakken  ouderdom  des  voorighen  Vorften  van  Kleef  en  Gulik, 

fbo  ook  heeft  de  krankiinnigheit  fijnes  foons  en  naefaets,  gehaelt  uyt  een 
fiekte,  het  Hartoghdom  voor  de  konftenarijen  des  Spanjaerts  oopen  ge- 

ftelt.     Van  d'eene  fijde  pooghde  figh  ter  regeeringhe  in  te  dringhen  fij- 
ne gemaelinne,  vrouwe  oovermoedigh  en  fpijtigh  van  feeden,  gefprooten 

uyt  den  bloede  van  Baeden,  fteunende  op  de  grootheit  des  huys  van  Oo- 

Branden-  ftenrijk,  van  d'andere  de  Ridderfchap  en  de  Vorften  van  Brandenburgh 
burgb  en     en  Nieuburgh,  die,  getrouwt  met  's  Vorften  fulïers,  figh  de  hoop  eener 
Nieuburgh  fOQ  maghtighe  erffenis  toeëygenden :  feeker  in  weerwil  des  Keyfèrs,  die, 
meedefian-  nae  ,t  Uytfl.erven  van  manlijk  hoir,  oordeelde ,   dat  de  felfde  vorften- 

dommen  t'fijnen  bewinde  ftaen  fbuden.  Aen  deéfèn  booden  hunne  gunft 
alle  die  in  de  felfde  geweften  den  Proteftantfchen  Godtsdienft  volghden: 
en  ook  eenigheRoomfchgefinde,  duchtende  den  hooghmoedt  des  huys  van 
Ooftenrijk ,  den  onderdaenen  laftigh ,  en  een  moeyelijk  verfchil  tuflchen 

Die  bunnen  de  fchattinghen  en  de  koften.  Deefë  dan,  hebbende  den  naem  der  Staetea 
Vorjl  verloft  van  Gulik  en  Berghen  aengenoomen ,   verloflèn  hunnen  Vorft ,  die  fbo 

hebbende ,    onmenfchelijk  bewaerdt  wierdt,  dat  men  geloofde  dit  geen  geringh  voedt- 
fijne ge-     ̂   voor  ̂ jne  fiekte  geweeft  te  fijn,neemende  fijne  gemaelinne  in  verfèe- 
'""VelT '"  ̂er^ngh ,  als  eene  die  fnoode  aenflaeghen  in  den  boefèm  voede.     Hier- 
rinibnee-    entufïchen  hoorde  men  dat  de  Graer  van  Swartlënburgh,   die  tot  nogh 
men.  toe  in  befchuttingh  der  Spanjaarden  geweeft  hadt ,  doende  was  met  krijgs- 
Teegen      volk  op  dien  boodem  te  werven,  om  het,  gelijk  hy  voorgaf,  inden  oor- 

welke         logh  teegen  de  Turken  te  gebruyken :   maer  om  de  partyfehap  der  Oo- 

Swartfen-   ftenrijkers  te  ftijven  meenden  andere,  die  't  niet  geloofelijk  hielden,  dat 
,ur&'  .,     troepen,  welke  men  in  't  uyterfte  Hongarijen  gebruyken  wilde,  in  het 
inneem    ̂ lerargeleegenfte  gedeelte  van  Duytfchlandt  fouden  geworven  worden, 

om  die  tot  langhe  onnutte  foldy ,  en  groote  fchaede  oover  te  brenghen. 

d'Eerbiedigheit  ten  Duytfchen  rijke  weederhieldt  de  Hollandtfche  foldae- 
ten  van  de  verftroyde  enonbereyde  t'ooverrompelen.   Opdees  tijdt  heeft 

Branden-  ̂ e  keurvorft  van  Brandenburgh  begonnen  de  vriendt-  en  bondtgenoot- 

burghfoekt  fèhap  der  Vereenighde  Staeten  aen  te  föeken.    'tSelfde  deeden  de  Landt- 
de  vmndt-  raeden  dier  geweften,  met  beede  van  hen  eenigh  geldt  voor  weynigh  tijdts 
febap  der    te  verftrekken,  't  welk  korts  daer  aen  lightelijk  fbude  gevonden  worden, 
vereemgbde  nae  Jatfe  de  regeeringh  en  den  handel  der  geldtmiddelen  hunnes  bewints 

gemaekt  hadden.    En  hier  op  waeren  eenighe  in  Hollandt  van  gevoelen, 

dat  die  geleegenheit  diende  waergenoomen  ■,  naerdien  en  de  ruft  der  lan- 
den oover  Rhijn  daer  uyt  te  fpellen  waere,  en  door  dien  bandt  hunne 

waepenen  met  de  Franfche  fouden  verknocht  worden.     Voorfightigher 
oordeelden  andere ,  dat  men  een  maghtigher  vyandt  geen  fbo  fchoonen 
dekmantel  van  oorloghe  teegen  die  landen  behoorde  te  verfchafrën  ■,  dat 
niet  alleen  de  inwoonders  des  Landts  van  Kleef,  die  den  Spanjaert  begun- 
ftighden ,  party  fouden  kiefèn  ;maer  ook  felfs  de  naebuerighe  BifTchoppen 

Desueten  en  ̂ee^enj^en  >  en  dat  die  om  hulp  aenhielden,  foowelals  fy,  geen  geldt 

fiellen  de     ̂n  voorraedt  hadden :  jae  't  onmoogelijk  waere,  door  hunne  krachten  fbo  ver- 
verfogbte     re  en  ̂ °  wijdt  verfpreyde  Landen  te  befchermen-,  dat  derhalven  beft 
Imlpe  uyt.    waere  te  wachten,  tot  de  gemoederen  en  krachten  der  gener,  welker  fae- 

ken  dienden  gehandthaeft,  tot  meerder  rijpheitquaemen.  Dan  geene  min- 

dere onluften  waeren  'er  tot  Embden  gereefèn.     Deefe  fijnde  een  rijke 
ftadt 
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fladt  oover  d'Eems,  is  geleeghen  op  de  mondt  der  fel  ver  flroom,  en  een    1S9f- 
gedeelte  van  dat  Vrieflandt,  't  welk  eertijts  de  Kauchen  ornvanghende,  Gelijke  on- 
in  lijn  begrip  behelfde  de  geheele  landtftreek,  die  tuflchen  de  Batavieren  luftentot 

en  Dcenen  uytgebreydt  leght.     Waer  van  daen  dat  geweft  ook  heedens-  Embden  : 

daeghs  Ooflvrieflandt  wordt  genoemt,  om  dat  de  oude  Vriefen  op  dees  <*es ielU&,e* 

fijde  d'Eems  ten  Weflen  daer  teegen  oover  legghen.   Hunne  feeden  had-  ee^en 

denfè  eertijts  gemeen  met  alle  d'andere,  die  den  naem  van  Vriefen  drae-  Regeerjngh 
ghen-,  en  felfs  hunne  vryheit,  die  hen  ook  gelaeten  is  van  de  Franfcheko-  'peeQ  £ 

ninghen  en  keyfers  van  Duytfchlandt ,   die  figh,   nae  dat  fe  onder  geen  yriefen' volkoomen  heerfchappy  te  brenghen  waeren,met  eenmaer  taemelijke  ge- 
hoorfaemheit  vernoeght  hielden.     De  gemeene  faeken  wierden  befbrght 

door  vergaederinghen  der  volken  in  't  befönder,  en  die  den  lande  in 't  ge- 
meen raekten  door  byeenkoomften  uy t  den  geheelen  landtaerdt  :~de  reght- 

faeken  flonden  ter  kenniflè  der  gener,  die  foo  in  de  kleyne  als  groote 
vergaederinghen  verkooren  wierden:  gelijk  reght  hadden  in  deefè  die  heer- 

goederen befaeten  •,  de  hooghfle  eer  was  by  den  genen  die  't  grootfte  be- 
fit  hadden ,  en  in  die  eere  den  aedel  geleeghen.  Maer  deefe,  nae  't  bouwen 
van  kafleelen,  niet  alleen  t'hunnen  eygenen  gebruyke,maer  ook  voor  an- 

dere, ten  toevlucht  in  binne-  en  buyte-landtfche  oorloghen ,  en  in  den  hae- 
ren  een  genoeghfaeme  maght  teegen  alle  geweldt  gereet  houdende,  en  nu 

reets  bewintsluyden  der  vergaederinghen ,  en  den  reghteren  t'eenen  ftij- 
ven  rugh  teegen  de  partyfehappen  geworden,  hebben  allengfkens,  door  on- 

eenigheeden  of  fbrgeloof  heit  der  gemeente,  al  'tgheenfè  konden  nae  figh 
getrokken ;  'en ,  wanneer  de  burgeren  figh  fbmwijlen  hunner  vryheit  wee- 
der  erinnerden ,  de  verdaedigingh  der  felver  teegen  elkander  aengenoo- 

men.   Onder  deefè  wasinfbnderheit'thuys  der  Griethen,  föo  door  hu  we-  'tUuysder 
lijken  als  erftenifïèn ,  maghtigh  geworden,  en  in'tbefit  van  veel  treffelijke  Griethen 
heergoederen  gekoomen :  dies  het  door  langh  gebruyk 't  geheel  gebiedt  hw^doot 

en  de  beftieringh  desfelven  in  fijn  gewoudt  gekreeghen  hadt,  en  ook  de  tn^y' befchermingh  van  Embden,  dat  eerfl  niet  anders  dan  een  dorp,  daer  nae  j,^/>^df 
een  fwakke  fladt  fïjnde,  door  andere  quaelijk  gehandelt  wierdt,  op  figh  in  handen. 

genoomen.     Naederhandt  in 't  jaer  veertienhondert  vier-en-vijftigh  heeft    ... 

Ulrik,  gefprooten  uyt  de  felfdeflamme,  eerft  fbnder  kenniflè  der  andere  VJ^"  l 
eedelen ,  fbnder  kenniflè  der  gemeente ,  van  Keyfèr  Frederijk  den  naem  Ke)/rer 
en  het  reght  van  Graef  oover  die  geheele  landtftreek ,  die  figh  langhsdefèe  Graefvan 

van  d'Eems  tot  aen  de  Weefèr  uytflrekt,  fbo  veel  de  vryheit  der  Vriefen  vriepndt 
lijden  konde,  gekreeghen:  en  tien  jaeren  daer  nae  de  brieven,   dan  vry  gemaekr. 
verkort,  op  dat  het  reght  der  andere,  die  elders  binnen  de  fèlfde  paelen, 

't  hooft  op  gelijke  wijfè  hadden  begonnen  op  te  fteeken,  niet  gequetft  wier- 
de  ,   oopentlijk  verkondight.     Dees  heeft  fijn  heerfchappy  gemaetight 
door  goedertierenheit,  veel  vryheits  den  volke  van  Embden,   veel  vry- 
heits  den  Magiftraeten  laetende,  of  vergunnende  -,  en  nogh  meer  Edfardt, 
foon,  gebooren  van  deefè  vaeder ;  die,  door  onderlinghe  getrouwheit 

t'hemwaerts,  fbo  maghtigh  geworden  was,  dat  hy  door  hoop  der  fèlver  Hykrijght 
figh  de  heerfchappy  oover  Gröninghen  en  d'Ommelanden  heeft  darren  de  beer - 
belooven  ;   en  die  ge  voert ,   tot  dat  hem  de  waepenen  der  Saxen  ,   de  !",aW  .. 

quaede  trouw  des  Hartoghen  van  Gelderlandt,  en  ten  laetften  dat  albe-  °^-mLen 
weldighendt  geweldt  des  huys  van  Ooftenrijk  oover  d'Eems  te  rugh  dreef.  Danmri^t 
Dees  hadt  naegelaeten  fijnen  fbonEnno,  die  by  den  vaeder  niet  haelen  door'thuy$ 
moght,  en  foo  regeerende-,  dat  hy  fèlfs  van  andere  geregeert  wierdt,  maer  vanoojlen- 
weynigh  tijdts  van  heerfchappy  en  leeven  hadt.     In  welke  tijdt,  als  de  rijkjover 

Chnften  weereldt,  om  verfchillen  in  den  Godtsdienft,  in  eenen  brandt  d'Eems  tt 
van  onluften  hadt  begonnen  te  raeken,  Embden,  dat  de  felfde  belijdenis  rughge- 

Gg  volghde,  d.ïe(Ven- 
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1 S9S-    volghde,  welke  in  andere  landen  te  vuer  en  te  fwaerdt  vervolght  wierdt» 
een  ongeloofelij ke  meenighte  van  vreemdelinghen ,  Nederlanders,  Fran- 
coifen,  Engelfchen,   die,  om  de  bequaeme  geleegenheit  haerer  ftroom, 
derwaerts  hunnen  toevlught  naemen ,  genoodight  en  onderhouden  heeft. 

Toen  hadt  Anna  van  Oldenburgh't  beitier  des  Vorftendoms,  uyt  den 
naem  haeres  fbons  Edfordt  den  tweeden ,   gebruykende  de  maght  haerer 
regeeringhe,  in  het  opdaeghen  dier  heerfchappy,  met  een  meêwaerighe 
beleefheit,  en  heel  anders  dan  de  Duytfche  Vorflen  gewoon  fijn.  Sy  hadt 
een  gelijken  yver  tot  de  Godtsvrucht  en eerbiedigheit tot  de  wetten,  wel- 

ke fy  oordeelde  dat  niet  min  t'eenen  fteun  dienden,  om  de  vryheit  des 
volx,  dan  om  d'achtbaerheit  des  Vorftente  handthaeven.    Ongeloofelijk 

Giooun      is't,  hoe  geweldigh  eenen  aenwas  de  ftadt  door  deefè  meêwaerigheit  en 
(ladtEmb-  toevlugnt:  der  volken  gekreeghen  heeft,  fijnde  vermeerdert  met  niet  min 
tou  dan  fèsduyfènt  menfchcn.     Hier  op  fijn  niet  langh  daer  nae  gevolght  de 

onheylen,  die  bloeyende  volken  gemeenelijk  onderheevigh  fijn,  oover- 
daedt  en  hoovaerdy  onder  de  gemeenten,  naeyver  en  argunft  onder  de 
grooten.  Echter  fijn  de  faeken  tot  geen  geweldt  uytgebarften ,  foo  langh  Ed- 
fardt,  die  ftraf  van  aerdt  was,  door  raedt  of  vreefè  fij  nes  jongheren  broe- 

Verhatlder  ders  Johan,  befaedighder  van  imborft,  wierdt  ingetoomt.     Maer,   nae 

onluftentot  't  oo  verlij  den  van  Johan,   heeft  Edfardt,  wiens  Godtsdienft  met  dien 
Embden.     fijner  onderfaeten  niet  oovereenquam  ,  naerdien  hy  den  Augsburghfchen, 

die  van  Embden  den  Geneeffchen,  beleeden,  de  welvaert  der  burgeren 
meer  en  meer  beginnen  verdacht  te  houden.     Hier  toe  wierdt  hy  opge- 
ftookt  door  de  driften  fijner  gemaelinne,  uyt  koninghlijke  (lamme  van 
Sweeden,  en  van  koninghlijken  aerdt:  en  onder  andere  verhaelde  men , 
dat  deefè,  hebbende  den  burgeren  ontleent  eenighen  huysraedt,  die  voor 
haer  fèlven  heeft  behouden,  op  voorgeeven,dat  die  voorluyden  van  bur- 

gerlijken ftaet  te  koftelijk  was.     Eyndelijk  fijn  deefe  quaedtaerdighe  ge- 
schillen ,  door  tuflchenrokkenen  van  wargeeften ,   die ,  gedreeven  door 

fiight  tot  nieuwigheeden ,  den  Vorft  of  't  volk  vleyden ,  fbo  hoogh  geree- 
ièn,  dat  de  Graef  de  byeenkoomften  der  gemeente,  ingeftelt  tot  oopen- 
baere  oeffeningh  des  Godtsdienfts ,  met  den  naem  van  iaemenrottin- 
ghen  van  muytelinghen  bekladde,  en  de  aelmoefien,  welke  die  ftadt, 
beroemt  in  werken  der  barmhertigheit,  was  gewoon  ten  behoeve  der  armen 
te  verfaemelen ,  duyde,  als  waere  het  aengefien  om  heymelijk  geweldt 
teegen  hem  te  fmeeden.     Waer  teegen  een  foort  van  luyden,  bequaem 
om  heftighe  beweeginghen  te  ver  wekken,  die,  on  bedreeven  in  burgerlijke 
faeken,  en,  onder  den  dekmantel  van  Godtsdienft,  moeytfuchtigh  fijn- 
de,  meermaels  een  goede  faeke  door  quaedt  beleidt  verbrodden ,  den  naem 
van  vryheit,  en,  het  geweldighfte  middel  om  gemoederen  in  te  neemen, 
den  dienfl  Godts  ten  breedtften  opgaeven.    Hen  wierdt  die  onverwin- 
nelijke  dapper  heit  hunner  -voorouderen ,   en ,  tot  een  verfch  en  naebuerigh 
voor  beeldt  i  die  van  Hollandt  met  de  Vriefen  voor  ooghen  gehouden.    En 
wat  waer  voor  hen  gewenfter ,  danjigh  door  een  naeuwe  verbintenis  met 
die  kloekmoedighe  volken ,  die  ten  deele  hunnen  aelouden  naem  draeghen, 
te  ver  eenighen  ?  Nu  reets  hadt  de  Graef,  te  yverigh  in  fijne  belanghen, 
belaftinghen  op  de  koopmanfchappen  gefèt,  en  fijne  magiftraeten  inge- 
voert,  waer  teegen  't  gemeen,  hoewel  hunne  verbolgenheit  tot  nogh  toe 
woeft  en  hartnekkigh  was,  geene  andere  baldaedighcit,  dan  in  woorden, 
blijken  liet.     Verder  draclen  hadt  uyt,  en  alle  eerbiedigheit  de  fèhop 
gekreeghen,  wanneer fe  befèttingh  in  de  burght  gewaer  wierden.  Sy  grij- 

pen onder  een  bcfönder  hooft  dcwaepcnen,  en  verfcekeren  figh  van'tge- 
fchut.     Sy  maeken  figh  mccfter  van  het  ftadthuys,   van  de  poorten  en 

van 
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van  alle  andere  fterkten  der  fteede.     En  fy  verkielèn  figh  niet  alleen  hop-     i  f$f . 
luyden  en  kornellen,  maer  ftellen,  ten  fchaedelijken  voorbeelde,  nieuwe 
magiftraeten  oover  figh  :  affettende  die,  om  den  eedt  aen  hunnen  Vorft 
gedaen ,  figh  felven  dier  beroerten  ontrokken  hadden.     Die  de  burght 
belet  hielden  wierden  door  hongher  genootfaekt  daer  uyt  te  trekken :  en 

naerdien  alles  tot  geweldt  was  uytgebarften,  is  't  buyten  twijfel, dat  yeder 
'toogh  op  de  hulp  der  Vereenighde  Landen  gewent  hadt.    Van  beyde  de    Gefant- 
partijen,  fijn  gefanten  nae  den  Haghe  gefonden ,  om  figh  by  de  Staeten  te  fchap  des 

vervoeghen,     's  Vorften  gelanten  belchuldighden  die  ongefchikte  mee- Graeven 

nighte  van  muytery ,  vertoonende  dat  de  wraek  en  het  voorbeeldt  der  fel-  en  erbtt7~ 
ver  in  't  bej onder  den  Staeten  raekte,  welker  faeken  alleen  door  eendraght  \mul 
fiöo  gefieegende  krachten gekr e eghen  hadden-,  en,  dat  •.  foo  de  hooghe  oover-  aen  &e 
heit  eenmael  onder  't  gemeen  in  ver  acht  ingh  quaeme,  hen  voornaementlijk  statten, 
defchaedelijkegevolghen  van  diergelijke  baldaedigheeden  te gevoelen fionden. 
d'Afgefanten  der  ftadt  Embden  in  teegendeel  leyden  den  Graeve  te  lalt 
fijnen  haet  teegen  den  fuyveren  Godtsdienfl,  't  verbreeken  hunner  wetten) 
't  invoeren  van  onbillijke  belaftinghen ,   en  dat  hy  door  party fchappen  en 
waepenen  hadt  gefoght  hunne  vry heit  fooverweldighen-,  dervoeghe,   als 
vraeghende,*?/  de  Staeten  oordeelden  dat  diergelijke  dinghen  te  draeghen  w-ae- 
ren :  met  beede ,  dat  f  e  figh  hunner  als  meedegenooten  eenes  Godtsdienfis , 
en  der fielver onheylen ,  erbarmen  wilden.  Hier  by  voegende,  dat  de  Graef 

de  vriendtfehap  des  'Taus  en  des  koninghs  van  Spanjenfoght  te  winnen } 
om,  onder fteunt  door  hunne  hulpe,  de  vryheit  t'ooverrompelen,  of 'om, in 
teegenwiffelingh  van  goederen  elders  ge  Ie  eghen,  defiadt  den  Spanjaert  te 
fchenken.    Sy  hadden  door  verfpieders  gewilïè  verleekeringh ,  dat  de  vy- 
andt 't  grootlle  voordeel  der  oorloghe  daer  in  ftelde,  lbo  hy  figh  eener 
uytneemende  ftroom  en  haeven  konde  meefter  maeken  ;  en  'er  geen  ge- 
wenller  waere  dan  d'Eemsftroom ,  die,  vloeyende  door  het  meyr  den 
Dullaert  genaemt,  het  Embderlandt  en  Gróninghen  van  een  fnijdt,  en 
midden  door  die  twee  uyt  een  wijdtluftighe  leehaeven  in  den  Ocean  loopt} 

bequaem  fijnde  om  d'allerfwaerfte  fcheepen  te  voeren,  en  lönder  gevaer, 
mits  de  verlèheyde  eylanden,  tuflehen  welke  hyboghtigh  fijnen  uytgangh 
neemt.     Dat  de  Spanjaert,  door  dit  middel,  naer  fijn  welgevallen,  den 

oorlogh  in  Vriellandt  konde  hervatten,  en,  't  gheen  hem  tot  nogh  toe 
was  onmoogelijk  geweeft,  een  vloot  in  lêe  lenden.  De  Vereenighde  Stae- 

ten, die  en 't  gevaer,  en,  lbo lè  figh  daer  teegen  quaemen  te  verletten, 
den  haet  voorfaeghen ,  hebben  het  gefantlêhap  dufdaenigh  een  aflcheit  ge- 
geeven ,  dat  nogh  de  Graef  buyten  vrees  geftelt  wierdt,  nogh  het  volk  figh 
van  hunne  bondtgenootfehap  konde  verlèekeren.  Beyde  de  partyen  wierden    Beyfo  de 
tot  vreede  aengemaent,  of, dacht  het  hen  foo  goedt,datfe  hunne  verfchil-  fart7ett 

len  door  weeghe  van  reghten  louden  afdoen;  dat  de  waepenen  hen  ver-  ™JJg™_ 
dacht  bleeven.   Dat  fy  thans  nogh  den  eenen,  nogh  den  anderen  vyandt  gmAmU 
waeren,  maer  figh,  lbo  't  hoogher  quaeme,  teegen  hem,  die  eerll  den 
oorlogh  hadt  begonnen,  verklaeren  louden.  Als  korts  daer  aen  dooreeni- 

ghe  booden  te  poft  tijdingh  wierdt  gebraght,  dat  Enno,  's  Graeven  loon, 
krijgsvolk  by  een  rukte,  en  de  haeven  Knok,  teegen  oover  Delffijl,  ver-  De  staeten 

fterkte,fijn  de  lcheepen,  die  naer  gewoonte  d'Eems  bewaerden ,  vermeer-  [enden  hulp 
dert,  en  een  regement  Vrielen  gelair  derwaerts  te  trekken ,  om  de  ftadt  aen  die  van 
te  befchermen,  en  die  yets  nieus  beginnen  louden  vanden  oever  te  ver-  kribden. 
drijven.  Ook  heeft  de  burgery ,  foo  groot  was  hunne  geruftheit ,  met  vreugh- 
de  figh  felven  en  haer  welvaeren  vertrouwt  aen  de  waepenen  der  Veree- 

nighde Staeten.  Waerom  Graef  Edfardt  toen  geen  ander  uytkoomft  vondt, 
dan  hen  tot  middelaers  aen  te  neemen,  door  welker  maght  alles  uytge- 
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voert  wierdt.  Ook  heeft  hy  een  verbondt  en  gemeenfehap  van  waepe- 
nen  aengebooden,  vreefende  dat  de  rtadt  hem  in  die  gunft  te  winnen 

moght  voorkoomen.  't  Sal  niet  fonder  vrucht  fijn  te  verhaelen  wat  mid- 
delen van  vreede  de  fchcitsluyden,  ten  dien  eynde  toen  van  de  Staeten 

nae  Delffijl  gefonden,  beracmt  hebben,  en  welke  de  voornaemfte  pun- 
ten der  fèlvcr  ge  weert  lijn,  op  dat,  gelijk  fy  van  de  faeken  der  ftadt  Emb- 

den, lbo  ook  de  naekoomelinghen  van  hen  oordeelen.  Niemandt  foude 

fijnen  Godtsdienfi  naedeeligh  fijn ,  of  daer  oover  bekommert  worden  -,  de 
j elfde  kerk  fee  den,  die  men  gewoon  was  in  dejladt  te  gebruyken,  blijven* 
en  den  Graeve  de  fijne  buyten  de  fladt  vrygeftelt  fijn.  In  kerkelijke  ver- 
gaederinghen  foude  vangeene  andere  faeken ,  dan  die  de  kerken  den  Godts- 

dienfi raeken,  gehandelt  worden,  den  Raedt  vry fiaende yemandt  te  ver- 

kiefen,  om  toe  tefien-,  't  gheen  in  de  Talts  en  in  Hollandt  gebruy keiijk  is, 
opdat,  onder  dien  dekmantel,  geen  onluften  gebrouwen  worden.  T)e  fel- 
ve  vergaederinghe  foude  de  Bedienaersdes  Goddelijken  woordts  verkiejen, 
de  Vorfl  die  goedtkeuren.  T>e  landen,  die  der  Geefielijken  geweeft  wae- 

r  en,  fijn  onder  't  volk  en  deti  Graef  verdeelt.  Uyt  devier  Burgermeefteren, 

en  uyt  de  neeghenfeheepenen  ,fouden  deerfte  in  lootingh  en  vervolghens  j 'oer- 
lij'x d 'andere  helft  afgaen-,  een  treffelijk  middel  om  'tgeiagh  te  maerighen, 

op  dat  niemandt  hoopen  foude  fijne  regeeringh  booven  de  twee  jaeren  te 

doen  dueren.  Inplaets  van  d"afgaende  Joude  'er  den  Raedt  twee  noemen, 
en  de  Graef  een  uyt  defelfde  kiejen,  hebbende  tevooren  in  't  maeken  van 
Magillraeten  gegaen  naer  eyghen  goedtdunken.  T>eefe  fouden  't  bewint 
van  's  Stadts-  en  fee- faeken  hebben  en  de  maght  om  't  burgerreght,  beneevens 
de  vryheit  van  gilden,  in  welke  de  gemeente  verdeelt  wordt,  te geeven  i 

ook  de  [leutelen  der  poorten  en  't  wachtwoordt.  Aen  hen  foude  't  von- 
nijfen  in  burgerlijke  faeken ,  en  alle  andere ,  uytgenoomen  deflraffe  des  doodt  s, 
hanghen.  Mifdaedighe ,  die  den  hals  verbeurt  hadden ,  fouden ,  waeren 

't  vreemdelinghen,  door  reghters  by  den  Vorfl  ge  fielt ,  waeren't  burgher  s, 
door  een  vier  f ch  oer  uyt  die  beyde  gefiraft  worden.  T)en  Raedt  (deelèn  be- 
ftaet  uyt  veertigh  perfoonen  jfoude  den  Raedt  door  hunne  eyghene  fiemmen 

vervullen.  <De  verkoor  ene  fouden,  voor't  ingaen  van  hun  ampt,  den 
Vorfl  gehoorfaemheit ,  en  de  ftadt  getrouwheit  fweeren.  T)  e  wetten  fou- 

den beveftight  blijven ,  en  alleen  die  fchattinghen ,  welke  teeghen  de  wet- 

ten niet  enftreeden-,  f 00  noghtans,dat  de  ftadt  't  bewint  van  haere  ey ge- 
ne hefgelden  behouden  moefte.  Voorts  foude  het  Falderen ,  de  nieuwe, 

ftadt,  gehecht  aen  de  oude,  en  naeuwer  aen  'sGraeven  dienft  verbonden, 
voort  aen  op  de  felf de  voet ,  als  de  ftadt  Embden,  geregeert  worden-,  op 
dat  het  geen  geduerighe  ftof  van  onluften  quaeme  te  baeren  :  en  op  dat  de 
burgeren  figh  des  te  feekerder  op  hunne  vergiffenis  betrouwen  moghen,  fou- 

de de  Graef  van  felfs  de  fier  kt  en  des  kaft  e  els  weghneemen,  en  't  felf  de 
der  ft  e  e  de  onderworpen  -,  nogh  door  eenighe  blokhuyfen ,  fchanfen  of  vaflig- 
heeden  langhs  den  oever  de  voorbyvaerende  fcheepen  hinderen  of  befchae- 
dighen  :  welke  weldaeden  des  Vorfl  en  de  ftadt  door  een  groot  e  fomme  van 
penninghen  foude  erkennen.  Dus  heeft  men  voor  de  veyligheit  der  inge- 

fetenen,  en  voor  d'achtbaerheit  des  Vorften  forgh  gedraeghen.  Ook 
lieten fe  figh  deelt  punten  niet  quaelijk  gevallen,  fchoon  hen  de  verbit- 
teringh  van  lbo  vers  geleeden  ongelijk  weederfijts  op  de  kropftak.  Waer 
by  met  eencn  vaft  geftclt  is,datdetoekoomende  Graeven  en  Magirtraeten 
deefe  vreedepunten  hadden  te  befwecren.  Vervolghens  wordt  de  Graef 
uyt  nacme  der  Staeten  vermaent,  alle  beleediginghen  en  quaedt  vermoeden 

door goedertierenheit  't ooverw innen:  endathy,  fiellende  de  bedriegelijke 
vriendtfehap  des  Spanjaerts  booven  hunne  getrouwheit ,  figh  niet  tegelijk 

in 
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in  hunne  lueghen  en  in  eenen  naebuerighen  oorlogh  f  oude  inwikkelen.  En    1  jyf. 
dien  van  Embden  belafte  men  -,Jigh  te  fchikken  naerhetvoorbeeldt  hunner 

aaebueren,  om,  door 't  juk  te  willen  affchudden,  geene  meerdere  fwae- 
righeeden  op  hunnen  hals  te  haelen  :  dat  eenen  burgerlijken  oorlogh  door 
maetighe  dienfibaerheit  goede  koop  afgekoft  wierdt  :en  ook  j)  wel  eertijdts 

Vorjlen  -vry  vanftraffen  aerdt gedraeghen  hadden ,/bo  langh'er geen  uyt- 
heemfche  wr  eet  heit  meede  vermenght  wierdt.  't  Krijgsvolk  op  dit  verdragh 
weêriijdts  afgedankt  lijnde,  was 'er  veel  eer  ruft,  dan  eendraght:  en  de 
onluft  niet  lbo  wel  geheelt ,  of  men  quam  meermaelen  tot  de  felfde  on- 
heylen  en  geneesmiddelen  te  vervallen.  De  tijden  deefès  jaers  en  de  naeft 
daer  aen  volghende  fijn  voor  de  waepenen  der  Vereenighde  Landen,  als  hadt 
de  gunft  der  fortuyne  hen  voor  eenen  korten  ftoot  den  nek  gekeert,  on- 
gelukkigh  geweeft.     De  geheele  Lente  en  een  gedeelte  des  Soomers  was 
leedigh ,  en  fonder  yets  te  doen ,  verloopen  -,  fijnde  wel  een  gedeelte  der 
krijgsmaght  op  de  grenfen  van  Vrankrijk  in  oorlogh:  maer  hunne  onder- 
linghe  tweedraght  is  oorfaek  geweeft,  dat  de  waepenen ,  hoewel  Bufènval 
ondertuflchen  daer  op  meermaels  aendrongh ,  niet  elders  voortgefet  wier- 

den.    Want  de  fteeden  in  Vrieflandt,  verbittert  op  de  inwoonders  ten    Onderün- 

platten  lande,  klaeghden,  dat  deeiè  de  belaftinghen  hen  beyde  gemeen  S^e  onee- 

niet  ter  goeder  trouwe  opbraghten  -,  en  dat,  'tgheen  de  landen  in'tbefon-  niS,,e'ttuf' 

der  te  draeghen  hadden ,  of  niet  betaelt  of  quijtgelcholden  wierdt.     Die  £'".,, 
van  Zeelandt,  hebbende  van  gelijken  met  die  van  Hollandt  in  heevighe  JJete„ 

gelchilien  oover  de  verlofgelden  op  't  uytvoeren  der  koopmanichappen 
geweeft,  hadden ,  onder  dien  dekmantel ,  langhen  tijde  uytgeftelt  hunne 
fchattinghen  in  de  gemeene  kas  der  Bondtgenooten  in  te  brenghen.  Waer 
by  nogh  die  van  Gelderlandt   en  Ooveryflèl  figh  ontfchuldighden  op 

hunne  armoede,  en  dat  de  vyandt  tot  binnen  in  't  hart  hunner  landen 
veripreydt  lagh.     Ook  hebben  eyndelijk  die  van  Hollandt  fèlve,  welke 
twee  derde  der  gemeene  belaftinghen  moeten  opbrengen ,  begonnen  dit 
voorbeeldt  of  nae  te  volghen  ,   of  te  wreeken.     En  fèeker,  indien  de 
menfehen,  niet  meer  door  noodtdwangh,  als  door  welbedachten  raede, 

t'hunnen  voordeele  gedreeven  wierden,  vereylchte  infonderheit  die  tijde, 
waer  in  's  vyandts  faeken  in  bijftere  verleegenheit  ftonden ,  hunne  koop- 

handel treffelijke   winften   inbraght ,    en  den   Franfèhen  boodem   den 

fwaerften  laft  der  oorloghe  naer  iigh  fleepte ,   't  beftaen   van    gewigh- 
tigher  aenflaeghen  ;    welker  laften  de  gemeente  noghtans  korts  daer 
aen,  meer  verarmt  fijnde,  en  lönder  eenighe  voorfpoedt,  heeft  gedrae- 

ghen. Ook  fijn  de  oorloghsbedrijven  in  Luxemburgh  fèlfs  niet  nae  wenfeh 
uytgevallen,  terwijl  men  figh  onbedachtelijk  ophieldt  met  het  inneemen 
van  ichanfïen,  die  den  vyandt  weynigh  fëhaede  doen,  en  den  ooverwin- 
naers  geen  voordeel  met  allen  geeven  konden.     Maer  nae  dat  koningh 
Henrik,  in  Borgonjen  gevallen  fijnde ,  de  kracht  des  rijx  derwaerts  ge- 

rukt hadt,  heeft  den  Hartogh  van  Bouillon,  die  door  een  grootmoedighe 
aenkundigingh  het  leegher  der  Spanjaerden  op  fijnen  hals  gehaelt  hadt, 
ontbloot  van  krijgsvolk,  niet  alleen  fijne  gedaene  dreygementen  vruchte- 

loos laeten  afloopen ,  maer  ook  onmaghtigh  't  fijne  te  beichermen ,  't  plun- 
deren van  den  Franfchen  boodem  ftrafteloos  moeten  aenfien.     Waerom  pbitipt  van 

Philips  van  Nafiau,  dien  liilx  verdroot,  en  om  dat  fijn  krijgsvolk,  door  Najfau 
hongher  en  ongewoonte  van  waeter  drinken,  begon  te  verloopen,  figh,  hm  met 

genoeghfaem  teegen  wil  van  Bouillon,  heeft gehaeft  om  weeder  tekeeren,^"^" 
echter  met  door  den  felfden  wegh,  dien  hy  gekoomen  was,  want  dien  ̂ „{J"' 
hadt  hem  de  vyandt  benoomen.     Maer  hebbende  fijn  voetvolk  gelaft  te  La^m% 
rugh  te  trekken,  nae  de  naefte  feehaeven  in  Vrankrijk,  om  van  daer  nae 
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15-5)5-.    Hollandt  oover  te  vaeren,  heeft  hy  felfs  met  fijn  ruytery,  diep    door 
Duytfchlandt  heen,  de  wegh  door  Gelderlandt  genooraen.  Dan  de  Graef 

Sorghevan  van  Fuentes,  fiendc  dat  fijn  Landtvooghdy  foo  geweldigh  benijt  wierdt, 

Tuentes  om-  was  des  te  y  verigher  in  figh  te  beny veren ,  dat  fijne  w eederpartyen  in  hem 
trentfijn      niets,  uytgenoomen  fijne  grootheit,  moghten  te  berifpen  vinden;  en 

krijgsvolk^   wej  befonder  gingh  fijne  forghe  oovcr  't  krijgsvolk,  in  figh  te  verfeekeren 
van  d'oude,  en  nieuwe  daer  toe  te  voeghen.     En  infonderheit  figh  be- 

wuft  fijnde,  dat  de  muytcrv  der  Italiaenen,  en  d'onheylen  daer  uyt  ge- 
reefèn,  hem  t'eenen  lafter  wierden  toegedreeven,  heeft  hy,  om  den  haet 
van  die  kant  te  verfaghten  ,raedtfaem  geoordeelt  die  weeder  onder  gehoor- 
faemheit  te  brenghen.     Hebbende  derhalven  figh  gehaeft  in  het  voltrek- 

ken der  verdraghspunten ,  die ,  begonnen  door  den  Aertshartogh ,  fijne 

doodt  hadt  afgebrooken ,  deed  hy,  aengelien'er  nogh  geen  geldt  in  voor- 
raedt  was,  hen  daegelijxe  bctaelingh  en  gijfelaers  geeven.  Sijnde  hen  ge- 

laft Thienen  in  befittingh  te  neemen ,  hadden  Ie  nogh  onder  de  vendelen 

Hybrembt    geen  plaets  genoomen.    Maer  't  was  winft  den  vyandt  te  verfteeken  van 't 
demiyte-     gebruyk  des  krijgsvolks ,  't  gheen  fy  fëlfs  fouden  moeten  derven.     Korts 
linghenwee-  daer  aen  verdeelt  hy  't  krijgsvolk  onder  hoofden  en  in  befettinghen.    See- 
da  onda     dert  een  geruymen  tijdt  herwaerts  waeren  de  troepen  des  koninghs  van 

geboorfaem-  Spanjcn  niet  fterker  geweeft;  maer,  dewijl  ie  in  fbo  veel  plaetlèn  ver- 
bar.  ftroyt  keghen,  niet  maghtigh  yets  groots  te  verrichten.     In  Borgonjen 
Grootgetal  onder  Velafco,  was  een  volkoomen  leegher.     Op  de  grenfen  van  Artois 

van  sk?-     en  Pikardyen ,   nae    't  vertrek    van    Mansveldt ,    't  opperbewint  ge- 
mng n  tioe-  geeven  aen  cjen  jvJarquis  van  Warenbon •,  fbo  om  die  van  Kamerijk  te 
tude.          befluyten,als,om  figh  wijdt  en  fijdt  door  Vrankrijk  verfpreidende ,  plun- 

deren met  plunderen  te  wreeken.     Mondragon  wendt  figh  teegen  Mau- 
rits,  om  op  fijne  aenflaeghen  te  paffen,  en  die  in  tijdts  voor  te  koomen. 
Vierduyfent  foldaeten  hem  ten  dien  eynde  gegeeven,  houdt  hy  omtrent 

Huift-,  Verdugo  gelaft  fijnde  met  fesduyfènt  voetknechten  en  vijftienhon- 
dert  peerden,  Bouillon ,  vry  fwakker  van  volk,  uyt  Luxemburgh  te  ver- 

drijven ,  en  de  fteeden  by  den  Francois  veroovert  te  herneemen ,  belee- 
ghert  la  Ferté :  en  reets  waeren  de  wallen  door  meenighvuldigh  fchieten , 
en  verfèheyde  breuken  geoopent,  wanneer  een  troep  Francoifen,  tot 
ontfet  der  fteede  daer  binnen  gefbnden,  door  eenen  heevighen  uyt  val,  de 
beleegheraers  in  wanorde  deede  opbreeken.     Maer  de  ftadt  van  dat  be- 

legh  bevrijt  lijnde,  gefchiede  't  by  geval,  dat,  het  vuer  in  't  buskruyt  ge- 

raekende,  het 'grootfte  gedeelte  der  felver  afbrandej  dies  Bouillon  die 

iïerft^0      ̂ S  van  wer^en  en  befèttingh  ontbloot  heeft.     HierentufTchen  is  Verdu- 
go, die  't  op  fteeden  van  minder  teegenweer  gewent  hadt,  nae  't  oover- 

weldighen  vaneenighe  weynighe,  door  eenfickte  en  'teyndelijk  noodtlot 
weghgenoomen  •,  omtrent  wiens  doodt  het  gerucht  ook  eenigh  naebe- 

sifnlofree-  denken  heeft  gevonden.     Maer  hy,  hoewel  ongelukkigh  in  fijn  Landt- 
dcn.  vooghdy  van  Vriellandt,  heeft  figh  eenen  naem  verdient,  als  wien  meer- 

maelen  tijdt  en  krachten ,  dan  dapperheit  en  ny vere  forghe  gefeylt  heb- 
ben.    Trouw  was  hy  in  woordthouden  ten  uyterften,  en  wel  begaeft 

ter  taele  voor  een  krijgsman.     Ook  meêwaerigh  van  aerdt,  een  deught, 
feldtfacm  in  den  Spanjaert  ,  en  die  hem  tot  des  te  uytfteekender  cie- 
raedt  ftrekte.    Booven  al,  dat  hy,  van  den  geringhftcn  ftaet  tot  hooghe 
eerampten  gefteeghen,  als  gebooren  uyt  niet  oneedelen,  maer  armen  huy- 
fe,  fijnes  voorighen  ftaets  gedaghtigh  was,  immers  fbo  veel  genoegh  deedt. 
De  lteedcn  in  Nederlandt  bacden  Fuentes,  dat  hy  dogh  ten  laetften  het 
belegh  van  Kamerijk  foude  voortfettcn ,  hem  aenbiedende  groote  fbmmen 

geldts  en  krijgsvolk,  naerdicn  de  ftadt  niet  t'cenemael  befloöten,  en  't  lee- 

gher 
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gher  der  Spanjaerden  daer  rondtom  geleeghen  fijnde,  hen  fbo  wel  den    ifjpf- 
dienft  der  troepen,  als  't  gebruyk  der  fteede  benoomen  was.     Maer  hy, 
uyt  figh  felven  vuerigh  genoegh  op  alle  geleegenheit  van  braeve  aenflae- 
ghen,  begeeft  figh,  om  den  tijdt  fijner  landtvooghdy  niet  fbnder  glory 
oover  te  brenghen  *  en  de  behoefte  der  geldtmiddelen  te  baet  te  koomen, 
nae  het  leegher  van  Warenbon ,  en  verfterkt  fijne  troepen  dervoeghe,  dat 
Ie  in  't  geheel  twaelfdüyfènt  knechten  en  tweeduyfènt  peerden  uyt  maek- 
ten.     Met  dit  heyrleegher  is  hy,  om  den  Francois  den  toegangh  der  om-    Fuentes 

leggende  landen  af  te  fnijden,  binnen  Chaftelet,  een  fteedtjen  in  't  Ver-  vermeeftert 
mandois,  alwaer  de  Schelde  haeren  oorfprongh  neemt,  geleeghen,  eer-  Chajtekh 
tijts,  gebouw t  door  den  koningh  van  Vrankrijk  Henrik  den  tweeden 
van  dien  naem,  om  Kamerijk   te  breydelen  *    en  tot  een  bolwerk 

des  rijx  teegen  't  gewelt  der  Nederlanden,  wen  't  op  hem  afquam,  ge- 
vallen, nae  dat  hy  't  door  't  gefchut  ontbloot  hadt,  en  daer  op  die  in 't  ka- 

fteel gevlooden  waeren ,  tot  oovergaeve  gedwonghen.     En  hierentuf-    ■HJ',clee' 
fchen  wierdt  Han ,  een  fteedtjen  op  de  fèlfdegrenfen,  befchooten,  mefs;mH4"° 
een  wondere  verfcheidenheit  van  toevallen ,  en  die  nae  beufèlinghen  ge-    _    r,r 
lijken.     Hier  binnen  was  fteêvooght  den  Heer  van  Gomeron ,  een  der  neêvL\jt 
Francoifèn,  die,  onder  fchijn  van  yver  voor  den  Roomfchen  Godts-  Gomeron, 

dienft,  uytheemfche  gunften  t'hunnen  voordeele  gefbght  hadden.     Dees  deftadt  aen 
hebbende,  ten  tijde  als  de  meefte  fteeden  dier  geweften  figh  weeder  on-  despan- 

der gehoorfaemheit  van  koningh  Henrik  van  Bourbon  fchikten ,  met  de  )Atru  ver~ 

Spanjaerts  gehandelt,  hadt  hen,  voor  een  geweldighe  fbmme  van  pen-j2  *  c"~ 
ninghen,  de  ftadt  in  handen  geleevert,  behoudende  't  kafteel  tot  de  vol-       a' 
Ie  betaelinghe  der  beloofde  fbmme.     Maer  fijnde  door  lift  des  Graeven  fuentesin 
van  Fuentes  op  ontbooden ,  wordt  hy  met  fijne  twee  broeders  in  hech-  hechtenis 

tenis  gefteit.  Sijne  moeder  en  fijn  fwaegher  Orvillers  hielden  't  kafteel  in  genoomen. 
belettingh,  en  wierden,  ten  waere  fy  van  ftonden  aen  uyttrokken,  ge-    orvillers 

dreyght  met  het  gevaer  hunner  waerdtfè  panden.     De  vrouwe  was  door  't  kafteel  in* 
vuerighe  liefde  ontroert :  maer  Orvillers  veel  eer  verbolghen ,  fèndt  ge-  houdende 
heyme  booden  aen  Bouillon ,  en  's  koninghs  ooverften ,  die  toen  't  be-  wkjygbt 
wint  in  Pikardyen  hadden.     Nae  dat  deefè,  volgens  ontbieden,  in  't  ka-  ?*IM 
fleel  gekoomen  waeren,  is  'er  eenen  geheelen  dagh  teegen  de  ftadt,  waer    -fS 
in  twaelf hondert  fbldaeten ,  Spanjaerts,  Waelen,  Duytfchen  en  Italiae- * 
nenlaeghen,  niet  fbnder  groote  en  ook  eedel  bloedtftortingh,  gevoghten. 

Want  de  Marquis  d'Humieres  fèlfs,  een  Heer  in  groote  achtbaerheit  van 
oorloghe  onder  de  Francoifèn,  en  wel  befint  van  den  koningh,  wierdt 
doorfchooten.  .  Ten  laetften  wordt  te  vuer  en  te  fwaerdt  eenen  wegh 
gebaent,  en  die  nae  de  neêrlaegh  oovergebleeven  waeren,  aen  Orvillers, 
volghens  verdragh,  tot  gijfelaers  gegeeven,  om  daer  door  de  dreygemen- 
tender  Spanjaerden  in  teegenwight  te  houden.     Maer  de  gevanghene, 
hebbende  door  trouwloof heit  der  wachten  hunne  keetenen  verbrooken , 

bragh ten 't  kafteel  in  dit  gevaer ,  datfè  op  verdragh  fbuden  vry  gelaeten 
worden.    De  Francoifèn  maeken  figh  meefter  van  't  kafteel,  door  laf  har-  Oeirancói- 
tigheit  van  Orvillers,  die  beflooten  hadt  het  fèlfde  voor  fish  te  behouden :  fenwordcn 
en  Fuentes,  naerdien  hy  tot  ontfèt  der  fteede,  nu  reets  ingenoomen,  te  -tL^(ieel. 
fpaede  gekoomen  was,  verwifïelt  fchaemte  in  verbolgenheit,  en  doet  den 
fteêvooght,  die  de  doodt  op  de  lippen  hadt,  tuflchen  de  handen  der  beul  s 
voor  de  wallen  ten  toon  ftellen.     Dees  alhier  door  een  yfïèlijk  geluyt, 
vermenght  met  traenen,  befweert  nu  fijne  moeder, nu  fijnen  vriendt,  dat 

fe  dogh,  foo  hen  eenighe  barmhartigheit,  eenighe  plicht  en  liefde  't  hun- 
nen bloede,  ooverigh  was,  geene  glory,  geene  weerdigheit  boo ven  fijn 

leeven,  dat  den  laetften  flagh  te  verwachten  hadt,  wilden  inbeelden.   En 

als 
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1  f 9 f.     als  die  hem  tot  antwoordt  gaeven,  dat  het  buyten  hunne  maght  was,  ge- 
merkt de  Francoifen  reets  des  kafteels  en  der  fteede  meefter  waeren,  is 

Gomeron    hem  in't  gefight  der  fijner 't  hooft  afgeflaeghen;  moetende  gefteltworden  on- 
wordtdoor   der  de  ramplaelighe  voorbeelden  der  gener,  welker  trouw  omtrent  depar- 

laftvan  Fit-  t^cn  ̂ ie  fy  j^efen  w\ot  ftaende  figh  beyde  de  vyanden  tot  vyandt  maeken. 

Van  daer 'trekt  het  leegher  nae  Dourlans,  om  Kamerijk,   waer  op  fy  om 
dien  fèlfden  tijdt,  door  heymelijk  veritant  meteenigheGeeftelijkeen  ftee- 
delinghen ,  eenen  ongelukkighen  aenflagh  gemaekt  hadden ,  van  achteren 
te  belluyten.     Hier  voor  is  Valentin  de  Pardieu,  Heer  van  la  Motte, 

in  't  befightighen  der  werken  en  eener  bequaeme  plaetfè  ter  beleeghcringh, 
by  maenefchijn,  met  een  mufketkoeghel  doorfchooten.     Dees  is  geweefl 

werken  ra»  d'eerfle  der  krijgsooverflen ,  die  voor  deefèn,  toen  de  faeken  der  Stac- 
"s>    ten  treffelijk  wel  ftonden,   hunne  tweedraght,  en  dat  door  dit  middel  de 

vervallene  krachten  der  Spanjaerden  fouden  herftelt  worden,   voorfien 
hadt:  een  Heer  vermaert  door  fijne  dapperheit,  en  meer  dan  krijgsmans 
fchranderheit,  en  hoedaenigh  yemandt  behoort  te  fijn,  die  uyt  den  ge- 
ringhften  ftaet  tot  het  Grootmeefterfchap  des  gefchuts,  tot  de  fteêvoogh- 
dy  van  Greevelinghen ,  tot  groote  rijkdommen,  en  den  tijtel  van  Graef 
is  op  geklommen.  Den  Hartogh  van  Bouillon  hadt  befettingh  in  de  ftadt 
gefonden-,  en  begaf  figh,  met  den  Graef  van  Sant  Paul,  korts  daer  aen 
ièlfs  derwaerts,  om  voorraet  van  buskruyt  en  lijftoght  daer  binnen  te  bren- 

verfterkingh  ghen.     Maer  den  Ammirael  Villars,  die  de  voortoght  geleyde,  en,  te 
tn  de  ftadt.    verhit  op  flaen,  den  laft  dien  hy  in  teegendeel  hadt  verfmaede,  door  het 

leegher  vanFuentes  Quyft  op  de  feeftdagh  van  den  Apoftel  Jakobus ,  dien 
de  Spanjaerts  gelooven  voor  hen  gelukkigh  te  fijn,  en  dien  met  dat  ge- 

loof dikmaels  voorfpoedigh  maeken}  omsingelt  en  gevanghen  fijnde,  is 

ftrax  daer  op,  om  dat  hy  'tLotteringhs  verbondt  verlaeten  haalt,  en  tot 
Villars      Henrik  was  oovergevallen ,  om  't  leeven  gebraght,  en  met  hem  veele 

wordt  met    eedelen ;  d'ooverighe  fijn  'c  ontkoomen;  en  het  geluk  heeft  den  misflagh 
recleeede-  Van  d'een  en  d'ander  party  begunftight.    Want  indien  de  Francoifen  met 

meerder  getal  van  troepen ,  die  den  Hartogh  van  Nevers  als  toen  verfae- 
melde,  op  den  flagh  waereA  aengekoomen,  de  wegh  nae  de  ftadt,  en  de 
plaets  der  fèeghe  ftont  voor  hen  oopen.     En  de  Spanjaert,  fbo  hy,  fijn 
geluk  vervolghende,  de  vluchtelinghen  hadt  naegejaeght,  weynigh  ver- 

Ichilden't,  of  gelijke  glory,  als  hen  de  fèeghe  voor  Pavie  en  Sant  Quin- 
tijn  baerde,  te  verooveren  fbude  hen  fchoon  geftaen  hebben.  Den  oover- 
winnaer  beflormt  het  kafleel ,  dat  niet  al  te  wel  befèt  was :  want  de  fleê- 

vooght  Gamache,  terwijl  hy,  nae  de  gewoonte  van  die  tijdt,  meer  be- 
förght  is  voor  fijne  eyghene  belanghen,  als  voor  den  dienfl  des  rijx,  hadt 
van  twaelfhondert  Francoifen,  die  hy  by  figh  hadt,  maer  weynighe  en 

hem  getrouw,  in  't  kafteel  ingenoomen,  laetende  alle  d'ooverighe  in  de 
itadt,  om. by  der  handt  te  fijn,  ingeval  de  noodt  hunnen  dienfl  vereyfch- 

te-,  't  gheen  haer  verlies  geweefl  is.     Want  eenighe  Spanjaerts,  gefonden 
om  de  breuk  des  kafteels, gemaekt  door 't  gefchut ,  te  befpieden,  fiende 
dat  die  verlaeten  was,betuyghden  hunne  vreughde  door  groot  getier,  waer 

^  Hebbende  op  een  meerder  getal  is  toegeloopen,  die  't  kafteel  ooverrompelt  hebbende, 

'tkfftetljie-  voorts,  fbndereenigh  tijdt  verlies,  te  gelijk  in  de  ftadt  vielen:  alwaer't tn*g  ngt .  niet  fbnder  moorden  toegegaen  is  ;  gemerkt  nogh  dapperheit  de  gewae- 
"veltikJc-     Penc^e'  nogh  meededoogenheit  de  weereloofè  verfchoonde.     Terwijl  de 
weldigher    leeghers,  afgemat  door  deefe  faeken,  inde  Franfche  befettinghen  uyt- 

ruiten,  trekt  Maurits,  nu  reets  diep  inde  Soomer,  met  al  't  krijgsvolk  dat 
hy  by  figh  hadt,  en  de  troepen  weedergekeert  met  Philips  van  Nafïau, 
te  velde.  En  fijn  ooghwit  weefènde,  de  weynighe  plaetfèn,  die  de  vyandt 
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om  Vrieflandt  nogh  in  fijn  gewelde  hadt,  te  vermeefteren,  leegherde  hy     if<)f 

figh  voor  Grol ,  een  fteedtjen  onder  't  gebiedt  van  Zutphen.     De  belèt- 
tingh  was  nietfterker,  dan  feshondert  mannen,   weynigh  gefchut  daer 

binnen,  waer  by  de  lijftoght  niet  langh  ftrekken  konde,  en  't  waeter  uyt 
de  graft  met  weynigh  moeytens  afgeleidt  worden ;  dies  hy  in  korten  hoop- 

te gelukkigh  ten  eynde  te  koomen.     Mondragon  hier  van  verwittight, 
trekt  in  aller  yl  met  een  vliegendt  leegher  uyt  Antwerpen ,  en  rukte  met 
iigh  alle  de  belèttinghen  die  hy  oover  Maes  en  Rhijn  ontmoete.    Sijn  ge- 
heele  maght  beftont  uyt  vijf duyfènt  voetknechten ,  en  omtrent  duyient 

peerden  :  maer  de  faem  't  getal  vergrootende,  heeft  Maurits,  die  wel    Maurits , 
tweemael  lbo  veel  maghts  hadt,  figh  op  den  toevoer  niet  betrouwende,  doordaen- 
de  beleegherincrh  opgebrooken,  en  den  brandt  sefteeken  in  alles  dat  on-  ̂om',  van 
moogehjk  was  mee  te  voeren-,  waer  nae  hy  lijnen  vyandt  tot  aen  d  Ylielte       dt  °an 
gemoet  trekt,  om  hem  binnen  den  Duytlchen  boodemtedoen  ftant  hou-  Grol  afre- 

den :  en  dees  niet  hebbende  yetwes  teegen  't  leegher  darren  beftaen,  maer  trokken. 
wel  vernoeght,  dat  hy  Grol  ontfet  hadt,  en  de  leeghers  weederfijts  voor 
dat  jaer  te  doen  leedigh  ftaen,  is  te  rugh  getrokken,  fbo  verre  dat  hy  de 
Lipftroom  tuflehen  hem  en  fijnen  vyandt  ftelde.     Want  Maurits,  beright 

dat  hy  met  foo  groote  maght  niet  was  gekoomen ,  als  den  roep  in  't  eerft 
hadt  uytgeftroyt,  trok  hem  op  de  hielen.     Derhalven  lèndt  hy  Philips 
van  Naflau  met  vijfhondert  peerden  oover  de  ftroom,  om  de  voederlbe- 

kers  van'svyandts  ruytery  fchielijk  op  het  lijf  te  vallen.     Maer  Mondra- 
gon,door  ooverloopers  van  dien  aenflagh  verwittight,heeft  al  de  maght  fijner   Fbilips  van 
peerden  op  eene  plaets  gebraght.   Philips  was  niet  lbo  haeft  uyt  een  enghe  n<#«, 

wegh  in  't  oopen  veldt  gekoomen ,  of  wordt  in  aller  haeft  van  alle  lijden  im  SV~ 
omcingelt;  en  't  gheen  de  volghende  belette  hem  te  hulp  te  koomen,  was  a"dtsln"~ 
't  ontmoetendt  gedruys  der  vluchtelinghen ,  en  dat  Ie  opeen  naeuwe  en  „nntwlT 
glibberighe  wegh  belemmert  bleeven.     't  Verlchilde  echter  weynigh,  of,  ftjn(ie 
gelijk  de  kans  des  gevechts,  inlbnderheit  te  peerde,  hacchelijk  is,  den  wordt'ver- 
dapperen  indruk  der  gener,  die  op  den  vyandt  inftortten,  hadt  hem  zen't  flaegben, 
wijken,  en  hen  daer  door  gedreeven:  maer  de  hoofden,  door  hunne  won- 

den verfwakt  fijnde,  hebben  den  moedt  doen  lakken.    Andere  fijn  nogh 
onbeleert  door  den  vyandt,  die  in  wanorde  geraekt  was,  doorgeilaeghen 

en  't  ontkoomen.     Veele,  die  geperft  wierden ,  vonden  figh  by  de  Lip- 
ftroom t'eynde  vluchten ,  welke  de  Prins  op  d'ooverfijde  des  oevers  met 

fijne  regementen  te  voet  ontfanghen  heeft.  De  neederlaegh  is  nogh  groot, 
nogh  om  andere  reeden  gedenkweerdigh ,  dan  hier  in ,  dat  de  voornaemfte 
hoofden  het  fwaerfte  ongeluk  bejeeghende.  Philips  van  Naflau  lèlfs  is,  terwijl 
hy  met  onverfchrokke  dapperheit  den  ftrijdt  aenbondt,  gewondt ,  en  daer  op 
gevanghen  fijnde,  onder  de  uytneemende  lörghe  en  plichten  der  Graeven 
van  den  Berghe ,  fijner  neeven ,  geftorven ;  een  Vorft,  wiens  011  verlaeghde 

kloekheit  in  jeught,  t'eenighen  daeghe  uytfteekende  oorloghs  dienften 
beloofde,  wanneer  fijn  fiedende  moedt,  belaedight  door  jaeren ,  nae  ge- 
hoorfaemheit  hadt  leeren  luifteren.     Ernft,  een  der  graeven  van  Solms, 
is  van  gelijken  ooverleeden.     Maer  Ernft  van  Naflau ,  broeder  van  Phi- 

lips, heeft  figh  voor  losgeldt  vry  gekocht :  de  lichaemen  der  verflaeghe- 
ne  wierden  ter  begraeffenis  oovergeleevert.  Verders  is  'er  niets  belbnders 
voorgevallen,  wijl  de  leeghers  nae  by  den  anderen  leggende,  en  een  wae-   ̂ furus 
kendt  oogh  op  elkanders  aenllaeghen  houdende,  den  Herfft,  en  dentijdt  v^°fn 
des  jaers,  waer  in  men  is  gewoon  te  ruften,  afwachten  :  dan  alleen,  dat  w4T/f/ 
het  volk  van  Maurits  ,  hebbende  by  naght  eenen  aenflagh  op  Meurs  in  w^s; 

't  werk  geftelt,  en  nu  reets  oover  de  graft  geraekt  fijnde,  terwijl  het  de  danvruch- ftormpaelen,  die  hen  verhinderden  het  bolwerk  te  beklimmen,  uytrukt,  teloos. 
Hh  door 



Doodt  van 

Mondragon. 

Sijn  lofree- 
den. 

Doodt  des 

vcrdreeve- 
riè  konmghs 

Don  Anto- 

nto  nyt  l'or- 
tugael. 
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1  fpf.    door  't  aenbreeken  van  den  dagh  genootfaekt  is  te  vertrekken.   Eyndelijk 
is  Mondragon  d'eerfte  geweeft,  die  de  fijne  in  de  Winterquartieren  geleght 
heeft,  konnende  dien  ooverften  van  neegentigh  jaeren  niet  langher  d'on- 
gemakken  der  oorloghe  draeghen  •,  en  verneemende  dat  fijn  leegher  met 
eenighe  muytery  befwanghert  gingh ,  heeft  hy  tot  middel ,  om  dit  quaedt 
in  fijn  geboorte  te  fmooren ,  gevonden,  een  gedeelte  ooverde  Maes  te  fèn- 
den ,  en,  het  andere  aen  gene  fijde  derftroom  behoudende,  hunnen raedt 
en  voorncemen  te  breeken.     Ook  heeft  Prins  Maurits  figh  niet  langher 

in  't  veldt  gehouden.    En  ftrax  daer  op  heeft  Mondragon  het  beklaeghlijk 
rouwjaer  door  fijne  doodt  vervult.     Hy  was  een  Ooverfte  van  langhen 

dienft  en  ervaerenheit,  en  ieedert  d'eerfte  wacpenen  van  Alva  tot  op  die 
tijdt  in geduerighe  bedrijven  geweeft.     Daer  by  hadt  hy  konden  en  ge- 
fagh  om  földaeten  in  hunnen  plicht  te  houden  :  en  feeker  naeulijx  ibude 
men  yemant  konnen  noemen ,  die,  gelijk  hy,  een  hooft  onder  gehoor- 
faemheit  van  anderen  geweeft  fijnde,  lbo  veele  en  uytfteekende  daeden 

uytgevoert  heeft :  dan  'k  wil  hier  niet  vergeeten  een  geluk ,  't  welk  felden 
yemandt  treft,  dat  hy,  geenfints  bevreeft  figh  in  gevaeren  te  fteeken ,  maer 
veel  eer  graegh  in  die  te  trotfen ,  fonder  immer  gequetft  te  fijn ,  den  hoogh- 
ften  ouderdom  bereykt  heeft.  Ook  is  den  Hartogh  van  Paftrana ,  bekent 
om  fijn  doorluchte  geboorte,  en  verder  niet,  ooverleeden.     Dit  (elfde 
jaer  heeft  booven  dien  weghgenoomen  Don  Antonio,  die  eertijts  door  de 
waepenen  des  Hartoghen  van  Alva  uyt  het  rijk  van  Portugael  verdree- 

ven  fijnde,  daer 't  hem  raedtfaemer  geweeft  waere,  door  Afrika,  door 
Indien ,  en  door  andere  landen ,  die  de  Portugijfèn  in  hadden ,  figh  met  eenen 
fterken  aenhangh  fijner  partye,  toenmaels  nogh  niet  verftorven,  vaftte 
maeken,  nu  nae  Engelandt,  dan  nae  Vranknjk  vluchtende,  vruchteloos 
al  fijn  hoop  op  de  meededoogenheit  der  Chnften  Prinfen  geftelt  hadt. 
Hy  wilde  gelooft  hebben,  dat  alleen  de  liefde  tot  Godtsvrucht  hem  wee- 
derhouden  hadt  van  de  hulpe  der  Turken  en  der  Mooren ,  meermaels 

t'fijnen  dienfte  aengebooden,  in  den  arm  te  neemen.    Sijne  vrienden  heb- 
ben uytgeftroyt,  dat  hy,  aengefien  hem  koningh  Philips  door  geener- 

hande  beloften  van  treffelijke  eerampten  en  geweldighe  fommen  geldts, 

tot  afftant  van  fijn  reght  op 't  rijk  beweeghen  konde ,  door  vergif  is  omge- 
koomen.     Fuentes  hierentuflehen,  die  geen  langhe  ruft  nam ,  wordt  tot 
het  belegh  van  Kamerijk  aangedreeven  •,  hoewel  de  middelen  om  dier 
fteede  meefter  te  worden  niet  ièer  fchoon  ftonden.     Maer  meenighte  van 
Nederlandtichcn  aedel,  dien  hy  omtrent  figh  hadt ,  en  de  Francoifche  oover- 

ften ,  die  de  vergiffenis  hunnes  koninghs  verfmaedden ,  't  krijgsvolk,  dat  nae 
den  roof  van  Dourluns  graetigh  op  grooter  buyt  was,  en  de  beeden  der 
naebuerighe  fteeden ,  die  hem  beloofden  geldt  te  verfchaffen,  maekten 
dat  hy  figh  genootfaekt  vondt  de  uytganghen  te  lluyten,  en,  onder Ichijn 
van  beleegheringh ,  geleegenheit  om  verder  te  treeden,  af  te  waghten. 
Sclfs  koningh  Philips  hadt  gefchreeven,datheteen  verfoeyelijke  faekwas, 
een  fterkte  by  fijnen  vaeder  gebouwt,  tot  een  bolwerk  op  de  grenfèn  van 

Tuentesbe-  Ncderlandt ,  in  's  vyandts  handen  te  laeten.  Door  deefe  reedenen  geprik- 
leegbeu      kelr,  wierdr  hy  gedwonghen  te  hoopen,  't  gheen  hy  nietontgaen  konde  j 
Kamertje    waer  toe  't  geluk  hem  gedient  heeft.  Barlotte  heeft  de  beleegherde  ont- 

bloot van  hunne  buytewerken :  daer  op  dan  de  mijnen,  beukerijen,  vuer- 
werken,  allerhande  verbors;he  en  oopenbaerekonften  te  werk  geftelt  wier- 

den.    Dan  echter  vervaerefe  den  beieegheraers  nogh  het  treffelijk  onder- 
ftant  der  Francoi(cn,  om  hunnen  indruk  af  te  keeren,  't  welk  Charles  de 
Gonfaga,  uyt  laft  fijns  vacders,  des  Hartoghen  van  Ncvers,  beftaende 
in  hondert  ruyters  met  figh  daer  binnen  gebraght,  en  korts  daer  aen vijf 
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vijf hondert  andere,  gevolght  van  ruy tery ,  die 's morghens  onder  eenen    if5>f 
neevel ,  door  weeghen  onbefèt  by  de  beleegheraers ,  doorgeraekt  fijn.  En 
ook  toen  heeft  men  door  een  gedenkweerdigh  voorbeeldt  ondervonden , 

hoe  A'ervaerlijk'tis  van  veelen  gevreeftte  worden,  en  hoe  'er  geenefterk- 
ten  vaft  genoegh  fijn,  om  een  heerfchappy,  gevoert  in  weerwil  der  bur- 

geren ,  te  hancïthaeven ,  wanneer  een  gevaer  veel  grooter  dan  de  vrees  de 
gemoederen  tot  faemenfpanningh  hunner  woede  en  verbolgenheit  heeft 
doen  opftuy ven.     Want  Baligny,  om  fijne  moogenheit,  ontbloot  van 
reght,  door  geweldt  te  veften,  figh  vervoordert  hebbende  fchattinghen , 
fwaere  waghten,  en  andere  laften  den  koninghen  gebruykelijk,opdenhals 
der  burgeren  te  laeden ,  is  door  den  haet  der  meenighte  gefchupt  uy t  het 
befit  van  uytfteekende  rijkdommen.   Ook  vermymde  Fuentes  van  fijner 

fijde  niet  d'oploopenheit  der  gemoederen,  nae  dat  die  eenmael  aen 't  lieden 
geraekt  was,heymelijk  door  Godtsdienft ,  vreefe  en  geldt,  meer  en  meer 

aen  't  wellen  te  helpen.     Eer  de  vyandt  uy  tviel  om  de  wal  te  befpringhen , 
fendt  het  gemeen,  van  alle  kanten  faemengedromt,  aen  Fuentes,  om  met 
hem  van  vreede  te  handelen,  geftijftdoor  de  Switfèrs,die,mifnoeght  om 

ongelijk  hen  'm't  befbnder  aengedaen,  en  om  dat  Baligny  hen  kooper  geldt 
in  plaets  van  goudt  en  filver  in  betaelingh  hunner  fbldijen,  als  fbude  hy  't 
quanfiiys  daer  nae  weeder  aenneemen ,  aentelde ,  't  felfde  begeerden  ■,  't  wel  k 
wel  elders,  als't  om  't  handthaeven der  vryheit  te  doen  was,  lbo  gepleeght 
fijnde,  van  fbldaeten  die  om  loon  dienden  geenfints  geleeden  wierdt:  en 
fbnder  veel  te  bedinghen,  uyt  vrees  der  Francoifen,  tot  verdragh  gekoo- 
men  fijnde,  hebben fevrywilligh  de  Spanjaerts  ingelaeten ,  van  wienfyföu- 
den  te  lijden  hebben  de  felfde  ongelijken,  waeromfeden  Francois  hadden 

uytgeftooten.      En  die  figh  op  't  kafteel  begeeven  hadden,  hebben  nogh 
't  geweldt  van  't  gefehut,  nogh  'tflormen  afgewaght.     En  nu  reets  hadt 
men  veelvuldighe  voorbeelden  der  Spaenfehe  ongenaede;  dies  fy  tot  on- 
derhandelingh  treedende  bevoorwaerden ,  en  beloofden ,  dat ,  ten  waere 
fy  in  fes  daeghen  nieu  onderftant  van  Bourbon  kreeghen ,  fy  figh  fouden   oovergae- 

oovergeeven,  't  gheen  ftrax  daer  aen  volbraght  is.     Dus  fijnfe  onbelee-  vedeska- 
dight  uytgetrokken ,  en  Baligny,  gevolght  van  de  Francoifen,  van  daer  fteelsen  der 
gefcheyden ,  vervallen  van  een  heerfchappy  tot  een  befbnder  leeven :  wey-  pede. 
nigh  weerdigh  het  geluk,  dat  hem  genoegh  begunftight  hadt.     Gemerkt 
hy  eenen  geruymen  tijde  alle  de  partijen  vleyende,  en  niemandt  van  hen 

allen  getrouw  fijnde,  d'eene  tijdt geldt  en  toevoer  van  den  Spanjaert,  dan 
weederom  van  den  Francois,  en  ookfömwijlen  van  de  Vereenighde  Stae- 
ten ,  getrokken  hadt ;  en  felfs  korts  voor  de  beleegheringh  was  hy  tot  het  ver- 
koopen  der  lijftoght,  hoewel  de  ftadt  die  noodigh  hadt ,  getreeden ,  feggende 
dat  het  voor  den  foldaet  foo  dienftigh  was:  van  gelijken  waeren  de  tollen, 
hefgelden,  kerkelijke  en  weereldtlijke  ampten  in  fijne  handen.     Daeren- 
booven  hadt  hy  verwaerlooft  het  kafteel  teegen  't  geweldt  van  't  gefchut 
tefterken.     Maer  fijn  gemaelin  hadt  meer  dan  een  vrouwlijk  hart  in  den 

boefem  :  want  föo  langh  'er  eenighe  hoop  was,  liet  fy  niet  nae  felfs  waght 
te  houden,  ronde  te  doen,  föoden  aen  te  brenghen,  't  gefchut  te  plan- 

ten, fbmwijlen  de  rotten  't  ooverfien,  alle  plichten  eenes  ooverften,  en 
eenes  foldaets  eeven  veerdigh  waer  te  neemen.     Selfs  hadt  fe  gepooght 

't  gemeen  door  mildaedigheit  te  doen  van  haere  handt  vlieghen :  maer 
nae  dat  alles  vruchteloos  is  geweeft,en  fy  gemerkt  heeft, dat  het  noodtlot 
teegen  hen  gekant ftont,  was  'thaer  echter  te  hart  om  te  verduwen,  haere 
heerfchappy  den  vyandt  oover  te  laeten,of  hem  't  leeven  fchuldigh  te  blij- 

ven; hebbende  dien  felfdendagh,  als  de  handelingh  tot  oovergaeve  des 
kafteels  geflooten  wierdt,  den  geeft  gegeeven  }  fonder  dat  men  immer 

Hh  ij  feeker 
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ifpf.    feeker  'geweeten  heeft,  of  't  uyt  hartfeer,  of  door  een  geweldighe  doodt 
haer  fel  ven  aengedaen ,  is  bygekoomen.     De  beelteniflèn  van  Balighny 
en  Alencon  wierden  om  verre  geworpen :  en  als  den  fteedelinghen  den 

eedt   wierdc  afgevordert,  hadt  Richardot,  bedreeven  in 't  ftellen  van 
diergelijke  Hukken,  de  woorden  indien  fin  ontworpen,  alsof  de  ftadt 
voortaen  onder  gehoorfaemheit  en  befcherminghe  van  koningh  Philips 
fbude  blijven.     Want  tot  op  dien  tijdt  hadden  de  Vorften  van  Bourgon- 
jen  en  Ooftenrijk  alleen  het  oudt  reght  van  befchermingh ,  toekoomende 
den  Graeven  van  Aelft,  figh  aengemaetight : en  op  dien  tijtel  hadt  Keyfèr 
Karel  de  ftadt  met  een  kalteel  beteugelt,  op  dat fè niet  weederom  tot  den 

Francois  fbude  oovervallen.     Maer  't  onderfcheit  van  reght  heeft  Fuen- 
Fuentes     tes,  die  de  maght  en  de  waepenen  in  handen  hadt,  weghgenoomen,  en 

dw'mght      hen  gebooden  koningh  Philips  als  hunnen  Prins  te  fweeren,  voorgeeven- 
dienvan      de ,  dat  hy  fèlfs  al  voor  't  belegh  op  dien  voet  met  Luidewijk  van  Baer- 
Kamerijk^    Jemont,  Aertsbifïchop  dier  fteede ,  was  ooverkoomen ,  dat  hy,  figh  ver- 
TbtUpsals    noeghende  met  het  geeftelijk  gefagh ,  't  reght  der  heerfchappy,  dat  ook 
Trimte      ̂ s  aen  ̂ e  BifTchoppen,  onder  gehoorfaemheit  der  Duytfche  Keyfèren, 

(weeren:     behoort  hadt,  aen  den  Spanjaert  ooverdraeghen  fbude.   Baerlemont  ech- 

.      j  ter,  onaengefien  dit  alles,  heeft,  fèlfs  nae 't  doen  van  dien  eedt,  niet 
dcnAerts-  afgebeten  't  verdragh  t'ontkennen,  en  de  herftelhngh  in  lijn  oudt  reght 
biffchop  dier  weeder  te  eyflchen  •,  waer  toe  de  burgeren  hun  beft  deeden :  dan  hunnen 
fteede         arbeidt  was  vruchteloos,  en  diende  alleen  om  hen  beyde  eenen  haet  op 

vruchteloos  den  hals  te  haelen:  want  de  Spanjaerts  hadden  en'tkafteelen  de  maght 
fijn  oudt      om  hen  te  quellen  in  handen ,  waer  door  't  gebeurt  is,  dat  den  handel  in 
reght.         lijnwaet,  de  voornaemfte  winft  dier  fteede,  tot  de  naebuerighe  plaetfèn 

quam  te  verloopen.     d'Italiaenen ,  van  wien  de  Graef  van  Fuentes  hadt 
verkreeghen,  hem  in 't  belegh  te  dienen,  alsfè,  nae  'tinneemen  der  ftadt, 
te  rugh  keerden  om  Thienen  te  befitten,  op  eenighe  kornetten  Hollandt- 
(che  ruytery,  die  hen  ontmoete,  met  groote  dapperheit  aengevallen  fijn- 
de,  hebben  eerft  toen  door  wiflè  proef  doen  blijken,  dat  de  Spanjaert  figh 

voor  't  toekoomende  op  hunne  trouw  in  den  oorlogh  moght  verbeten. 
Maer  Maurits  ruyters  hebben  hunne  eere  herftelt,  door  't  vermeefteren 
van  Weert,  een  fteedtjen  by  't  Graeffchap  Hoorn,  al  waer  Henrik,   een 
der  Graeven  van  den  Berghe ,  in  hunne  handen  is  gevallen :  daer  nae  door 

't  verflaen  en  op  de  vlucht  drijven  van  't  geleyde  eenes  toevoers.     Dogh 
Weert,  te  verre  van  de  grenièn  afgeleeghen  fijnde,  wierdt  weederom  ver- 
laeten.     Maer  Heraugiere,  door  ervaerenheit  geleert,  dat  een  die  veele 
aenflaeghen  fmeedt  het  geluk  fbmwijlen  begunftight,  maekte  eenen  toe- 

legh  om  't  verlies  van  Hoey  met  het  verfchalken  van  Lier  te  vergoeden. 
Dit  fteedtjen ,  't  welk  de  Spanjaerts  voordeefen  door  verraedt  hadden  inge- 
kreeghen,  en  figh  in  hunne  feeghe  vry  wreet  getoont,  is  geleeghen  op 

't  ftroomtje  de  Neete,  ter  halverweeghe  tuflchen  Antwerpen  en  Meche- 
len,  en  maekt  dat  die  twee  elkander  oover  en  weeder  grootendienft  doen. 
Hier  dacht  men  van  alle  fïjden  wonderen  buyt  te  maeken.    Eenighe  waeg- 

halfen,in  't  aenbreeken  van  den  dagh ,  op  ladders  oovergeraekt  fijnde,  ver- 
raflên  en  vermoorden  de  wachten  :  dus  fijn  de  poorten  geoopent :  waer 

door 't  voetvolk  en  weynigh  peerden,  t'faemen  duyfent,  vergaedert  uyt 
Breedaa,  en  de  befèttinghen  daer  in  't  ronde,  binnen  geraeken:  ook  hadt 
men  niet  te  twijfelen,  of  fy  waeren  der  fteede  meefter,  indien fe  fbogroo- 
ten  dapperheit  en  gehoorfaemheit  in  die  te  verdaedighen  betoont  hadden, 

als  nyverheit  in 'tinneemen.  De  Steêvooght  Alfonfo  deLuna,  dien  voor- 
waer  de  moedt niet ontfakt was, hadt, op d'eerfte  waepenkreet,  fijne  fbldae- 
ten,  en  de  wakkerfte  uyt  het  gemeen,  op  de  markt  en  voor  'tftadthuys  in orde 
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orde  geftelt.  Strax  dacr  aen  figh  op  deefe  twee  fterkten  ook  niet  vertrou-    1 59v 
wende,  heeft  hy  de  Lovenfche  poort,  aen  eenen  anderen  oort,  van  de 

vyandt  af,  verfeekert.     Maer  d'ooverwinnaers ,  als  hunner  faeken  nu  fèe- 
ker,  begonden  ilgh  aller  weeghen  in  kerken  en  huyfen  tot  rooven  en  on- 

gebondenheit  te  verfpreyden.  Dus  hebben  fè  't  grootfte  gedeelte  van  den 
dagh  binnen  'sftadts  mueren  doorgebraght :  fönder  dat  eenighe  eerbie- 
digheit  voor  het  bevel  des  Ooverften,  eenighe  gebeeden  of  dreygemen- 
ten  't  vermooghen  hadden,  van  lbo  veel  volx  onder  de  vendelen  by  ócn 
anderen  te  krijghen,  waer  meede  hy  't  kleyn  getal  der  vyanden  de  poort 
ontweldighen  konde.     HierentuiTchen  fijn  de  hulptroepen,  ontbooden 

uyt  de  naefte  befèttinghen ,  tot  ontlèt  van  Luna  aengekoomen :  't  groot- 
fte gedeelte  beftont  uyt  burghers  van  Antwerpen,  daer  by  een  kleyn  getal 

Spanjaerts  uyt  het  kafteel.     Heraugiere  dit  fiende,  hadt  wel  de  poort, 
waer  door  hy  was  ingekoomen,  toegeflooten,  om  hier  door  den  fijnen 
tot  flaen  te  genootfaeken :  maer  dit  echter  heeft  hen,  die  hier  en  daer  ver-  Utraugien 

ftroyt  fwierden,  nogh  nae  hunne  eygene,  nogh  nae  'svyandts  krachten  '™rdc  dooï 

doen  omfien ,  omgeene  andere  reeden  alles  vreefënde,  dan  om  datfë  ner-  d™f'  °\ ! '.. 
ghens  voor  gevrceft  hadden :  en  dewijl'er  geen  ander  uytkoomen  voor  hen  n:ner     ' 
oopen  ftont ,  en  daerenbooven  d'eerft  verflaeghene  de  volghende  den  dwonghen 
wegh  afiheeden,  fijn  fe,  figh  van  booven  de  wal  afin  de  gracht  needer-  Lier,  nu 
ftortende,  verdronken}  eenighe  nogh  met  den  roof  in  de  handen  verflae-  reets  door 

ghen,  en  een  groot  getal  menfehen  en  peerden  gevanghen.    Den  Oover-  ̂ eminge- 
ften  en  eenighe  op  't  fwemmen  afgereght  fijn  't  ontkoomen.      Uytftee-  mmfn  > 

kendt  was  de  gemaetightheit  der  gener  die  de  ftadt  ontfet  hadden ,  door  ̂ "vaU^ 
dienfè  al  't  gheen  den  fteedelinghen  hadt  toebehoort,  en  onder  den  buyt  Un 
gevonden  wierdt,  aen  hunne  eygenaers  weedergaeven.     Onder  dit  be-    DenBo 
loop  der  faeken  heeft  den  Bourgondifchen  oorlogh  de  krachten  van  Span-  g0ndifchen 
jen  en  Vrankrijk,   met  grooter  toeruftingh  dan  geluk,  in  't  werk  gehou-  oorlogh 
den.     Die  van  Autun,   eertijts  beroemt  door  hunne  bondtgenootfehap  houdt  den 
met  de  Romeynen ,  en  die  van  Befancon,  Francoifche  volken,  hebben  spMjaert 
deefè  landen  bewoont  gehadt;  in  welker  befit  korts  daer  nae,  wanneer  de  m  den 
Roomfche  moogenheit  ten  val  geraekt  was ,  fijn  gevolght  de  Bourgui-    r?"f°'s 
gnons,  gefprooten  uyt  het  Noorden,  maer  die  al  voor  langh  de  landen         er^ 
naeft  aen  Duytfchlandt  grenfende  bewoont  hadden.   De  heerfchappy  deefer 
volken,  die  figh  en  op  dees  en  op  gene  fijde  van  de  Saone  wijdt  uytflrek- 
te,  ook  met  den  koninghlijken  tijtel,  is  door  de  Francoifèhe  moogenheit 

eerft  gefnuykt,  en  ten  laetften  t'eenemael  vernietight.     Van  toen  af  fijn 
de  deelen  der  felver  fomwijlen  aen  vrienden,  en  ook  dikmaels  aen  defoo- 
nen  der  koninghen  van  Vrankrijk  uytgedeelt,   terwijl  die  heerfchappy 
verdeelt  geweeft  is,   behoudende  de  koninghlijke  weerdigheit;   naeder- 
handtis  dat  geweft,  't  welk  ten  meerendeel  onder  Autun  behoort  heeft, 
tot  een  Hartoghdom,  en  dat  van  Befancontot  een  Graeffchap  opgereght. 
Nae  de  doodt  van  Karel  de  Stoute  heeft  Luidewijk  de  elfde,  koningh 

van  Vrankrijk, uyt  de  flamme  van  Valois , Maria , Karels  doghter,'tHar-^ 
toghdom  ontnoomen ,  verftaende,  dat  de  erffenis  dier  heerfèhappye  niet 
in  vrouwen  handen  konde  vervallen :  nogh  figh  tot  hen  uytftrekken  den 

tijtel  van  erfgenaemen,  welke  koningh  Johan  in 't  verdragh  van  gifte, 
gedaen  aen  fijnen  föon  Philips ,  gebruykt  hadt.  Maer 't  Graeffchap, 't  welk, 
nae  dat  Duytfchlandt  eenen  Staet  op  figh  felven  geweeft  is ,  figh  in  man- 
fchap  van  dat  rijk  begeeven  hadt,  heeft,  fèedert  het  huwelijk  van  Maxi- 
miliaen  met  Maria,  geftaen  onder  't  huys  van  Ooftenrijk.    Op  dees  tijdt 
was  koningh  Henrik  door  eenighe  Francpifche  ooverften  geraeden,  den 

Spanjaert  in  dat  geweft,  al  waer  hy  minft  op  fijn  hoede  was,  op 't  lijf  te  val- 
Hh  iij  lenj 
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ifpf.  len;  dat  dier  wijfe  het  Spaenfch  krijgsvolk  den  doortoght  uyt  Italien  in 
Vrank  rijk  of  Nederlandtkonde  worden  afgefneeden;  en  de  koningh  aen 

't  oudt  reght  fijner  voorfaeten  op  dat  graeffchap  geraeken.  D'eerfte  aen- 
flaeghen  gefchiedden  alvoorens  door  mindere  Ooverften  •,  maer  nae  dat 

Philips,  vrcefende't  gevaer,  Velafco,  als  hier  vooren  verhaelt  is,  uyt 
het  hartoghdom  van  Milaen,  alwaer  hy  landtvooght  was,  met  tien  duy- 
fènt  knechten,  en  vijftien  hondert  peerden,  naer  Bourgonjen  hadtgefbn- 
den,  heeft  die  geweldighe  maght  der  vyanden  Biron,  en  daer  nae  den 
koningh  fclfs,  derwaerts  getrokken.  In  onvooriiene  ontmoetinghen  tuf- 
fchen  de  ruytery  was  den  Fran^ois  met  fchermutlèlen  meermaels  oover- 

winnaer.  Velafco,  angftigh  in  't  bewaeren  der  fteeden,  waghte  figh  voor 
een  hoofttrefren.  In  't  hartoghdom  van  Bourgonjen  heeft  Henrik  de  fladt 
Dyon,  die,  geduerende  den  binnelandtfchen  oorlogh  in  Vrankrijk,  de 
fijde  des  hartoghen  van  Majenne  gevolght  hadt,  onder  fijn  heerfchappy 
gebraght:  en  Majenne  geene  andere  vafteplaets  in  dat  ge\veft,behalven 
Chalons  op  de  Saone,  gelaeten.  Maer  nae  dat  de  koningh  fijnen  feeghen 

binnen  de  paelen  des  graeffchaps  hadt  begonnen  te  vervolghen ,  fijn  'er 
de  Switfèrs  tuflchen  beyden  gekoomen,  gemerkt  fy  door  verbintenifïèn , 
gemaekt  met  den  huyfê  van  Ooftenrijk,  verplicht  waeren,  al  uytheemfch 

gevveldt  van  't  hartoghdom  Milaen,  en  't  graeffchap  van  Bourgonjen, 
te  weeren.  Dies  Henrik  deefe  geleegenheit  om  fonder  fchande  fijn  lee- 

gher, door  middel  van  beftant,  te  rugh  te  trekken,  heeft  waergenoomen, 
lijnde  hy  fclfs  ook  moede  dier  oorloghe,  en  de  winden,  ten  oplight  der 
onderlinghe  fchaede,  niet  groot  gcnoegh.  En,  bekommert  voor  Kame- 
merijk,  begaf  hy  figh  derwaerts,  en  was  op  wegh,  als  hem  de  droeve 

tijdingh  van  't  verlies  der  iteede  te  gemoet  gebraght  wierdt.  Hy  befchul- 
dight  derhalven  fijne  bondtgenooten ,  datfe,  terwijl  hy  verre  van  de  handt 

Henril^wijt  oorloghde,de  gr  enfen  van  Vrankrijk  en  Neder  landt  den  vyanden  tenprooye 

£  hl"'  êe^aeten  hadden.  T>at  hy  voorwaer  niet  op  die  hoop,  dat  fijne  gren- 
st aet  en  fin  van  onderftant  fouden  ontbloot  worden,  de  voorwaerden  van  vree  de 

't  verlies  ̂ em  aengebooden ,  foo  vaeken  hadt  verworpen.  Alhoewel  noghtans,  foo 

van  Kawe-  hen  des  verbondts  berouwde ,  't  hem  als  nogh  in  fijne  handt  fiondt  figh 
rijk  met  den  Spanjaert  te  vergelijken.     Om  deelè  reeden  hebben  die  van  Hol- 
Derfelver  landt,  figh  ontfchuldighende  op  de noodtwendigheeden  van  dat  jaer,  den 
ontfcbult.     koningh  geftijft  met  goede  ibm men  geldts,  met  kooren,  en  twee  rege- 

sy  [enden  menten,  een  Schotsen  het  Zeeuich,   onder 't  beleidt  van  Juftinus  van 
hulp  aen      Nafiau.     Met  welke  hy  verfterkt ,  fijnen  wegh  nae  't  Vermandois  neemt, 
Henrik..       en  bekommert,  dat  de  vyandt  alwaer  hy  nu  reets  begonnen  hadt,  dieper 

tot  in  't  hart  der  landen  moght  doordringhen ,  benauwt  hy ,  naer  Soifibns 
vermeeftert  te  hebben,  la  Fere,  door  een  belegh  by  Wintertijdt  en  met 

Waerdoor  fWaere  ongemakken.     Maer  hoe  forghvuldigher  men  was  om  den  Fran- 

f    ohm.  <*-°*s  a^e  ree<^en  van  mifnoeghen  te  beneemen,  hoe  de  Staeten  de'gram- 
'  lchap  van  Elifabeth  meer  op  hunnen  hals  gehaelt  hebben  :  gemerkt  de 
weelighe  voorfpoedt  van  Henrik  het  meedelijden  voor  een  korten  tijdt 

Haerenna-  ̂ ^  ̂oen  ruymen ,  en  den  ouden  nayver  dier  landtaerdt  doen  de  plaets 
per  teegen  g"JPen-     Ook  ontftak  haer  het  verfchil  in  Godtsdienft,  infonderheir  nae 
de  Francoi-  dat  haer  ter  ooren  gekoomen  was,  hoe  leer  de  voorwaerden,  die  de  Paus 
fen.  den  koningh ,  om  hem  fijnen  föen  te  doen  hebben ,  voorgelchreeven  hadt, 

den  Proteltanten  naedeeligh  waeren.  Onlanghs,  vier  regementen,  voor 
welker  foldijen  de  itadt  Parijs  lbude  borghe  blijven ,  van  haer  verlbght 
lijnde,  hadt  de  koninghin  geantwoordt,  dat  haer  ongeraeden  was  haer 
rijk,  befpronghen  door  foo  meen ighvuldighe  laeghen ,  vanjonghe  manfehap 
fontblooten:  dan  echter  haer  krijgsvolk,  om  de  fteeden  Diepe,  Boulogne 

en 
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en  Kalis  te  bewaeren ,  aengebooden.  Dit  was  den  Francois  verdacht ,  en  heb-    1 59  > 
bende  daer  by  gevoeght,dat,niet  langhgeleeden,d'Engelfche  in  needer  Breta- 
gneniet al  te eerlijkgehandelt  waeren ,  nogh  hen  inleegheringhen  nae  hunnen 
fin  ingeruymt ,  rees  hier  uy t  korts  daer  aen  vry  grooter  wantrouw.  Dogh  aen 
Hollandt  hadt  Elilabeth  en  brievenen  haeren  eefantThomas  Budley  gefon- 

den,  hen  niet  fonder  flaetyver  verwijtende  het  onderftant  aen  Vrankrijk  ./   f'} 
gedaen.     Want  fy  hadden  haere  hulp  e  niet  noodigh,  die  felfs  aen  andere  eellj.j1({e 
fuik  een  weldaet  bewijfen  konden.  De  Staeten  hebben  geantwoordt,  dat  stoeten 
fttlx  niet  met  eenigh  ftaetfughtigh  oogwit,  maer  door  een  volkoome  noodt-  door  haeren 
dwangh  gedaen  was,  op  dat  den  vyandt  op  andere  grenfen, verre van  hun- ge  font  het 

nen  boodem,  werk  verf c haft  fijnde,  hen  gebeuren  moghte  hierentuffchen  fc»de»van 
aedem  te  haelen,  die  anderfint  s  fouden  genoot  f aekt  fijn  van  de  koninghin-  "ulP  : 
ne,  welke  voor  niet  meer  dan  fes  hondert  knechten,  en  twee  hondert peer- 
den  ,  alleenlijkgeduerende  den  veldttoght  ,  betaelingh  fondt ,  volle  fes  duy- 
fent  voetknechten,  en  duyfent  peer  den, volghens  den  inhout  hunnes  ver- 
bondts,  te  vorderen.  Sy  in  teegendeel,onaengefienookindatverbondt  be- 

greepenwas,datfè  niet  eer,  dan  ten  uyteynde  der oorloghe gehouden  wae-     "J"!^'* 

rende  verftrekte  penninghen  weeder  te  geeven ,  liet  niet  at" de  betaelingh  ae„0f^e der  verfchoote  gelden  bitfeljk  af  te  eyjfchen,  of  ten  minften,  dat  men  haer  betaeliwti 

een goedt gedeelte  voor  't  teegenwoordighe ,  't  ooverighe  met  jaerlijxe  be-  van'tglwn 
taelinghen  deede  ontfanghen.    Hier  by  hadt  fè  gevoeg htdeefè  dreygemen-  men  haer 
ten,  dat,  tenwaere  menhaer  voldoeningh gaeve ,  fy  figh  tot  middelen,  fihuldigh 
jlrijdigh  teegen  haere  gewoone  goedertierenheit ,  wenden  foude.    Waer  op  u' 
de  koninghinne,naer  veelvuldighe  dankfèggingh ,  gebeeden  wordt, de  tee- 

genwoordighe tijden  te  willeninfien-,  dat  hunne  inge  feetenen  eenen  fwaeren 
oorlogh ,  e7i  thans  ongelukkigh  ge?ioegh ,  op  den  hals  hadden :  en  die ,  feedert 

eenen  geruvmen  tijdt  nae  't  voortfetten  der  grenfen  ,d'inkoomfien  weynigh, 
de  laflen  om  die  te  verdaedighen  veel  vermeerdert  hadt.     T)at  de  koop- 

manfchap  en  vijfcherye ,  op  welke  alleen  Jy  leefden,  die  door  't  aenhouden 
der  fcheepeti  in  Spanjen,  e?i  ook  dikmdels door  den  ooverlafl  der  Engelfchenï 

deefe  door  de  rooverijen  der  'Duinkerkers  bedorven  wierdt.     T)at  ook  ge- 
weldighe  feevloeden  hen gefmert  hadden.   Rn  dat ,  foo,  booven  dit  alles, 

de  betaelingh  der  verfchoote  penninghen  aen  Engelandt  hunne  laflen  ver- 

f waer  de,  en  't  beneevens  dien  ruchtbaer  wierdt,  dat  de  koninghin  de  voor- 
waer  den  hunnes  verbondts  niet  wilde  naekoomen,  terwijl  de  Francois 

ftont  en  twijfelde,  men  niet  fonder  reeden  te  duchten  hadt,  dat  het  ge- 

meen figh  door  's  vyandt  s  konftenaeryen,  en  aenfoekinghen  f  eenen  bedrieghe- 
lijken  vreede ,  liet  bemachtighen.  Önaengefien  dit  alles  heeft  men  niet 

ontgaen  konnen ,  of  de  Staeten  moeften  't  Engelfch  krijgsvolk,  buyten 
de  fteeden  te  pande  ingeruymt ,  voor  't  toekoomende  uy t  het  hunne  be-  Um  f 
taelen.     Billijker  heeft  de  koninghin  figh  omtrent  haere  bondtgenooten  r ■  h  y^Ler 
laeten  vinden  door  de  nieuwe  aenflaghen  der  vyanden.     Want  de  Span-  omtrent  de 
jaerts  waeren  uyt  needer  Bretagne  uytgeloopen  om  te  plunderen,  en  ge-  Vereenïgh- 
landt  in  Kornwal ,  van  waer  fy  eenighe  eedelluyden  en  andere  goederen  de  staeten 

weghgevoert  hadden:  en  van  gelijken  figh  oopentlijker  met  de  weêrfpan-  door  de 

nighe  Yeren  begonnen  te  vermenghen.    Yerlandt  is  van  aeloude  tijden  mempc 

geregheert  geweeftdoorveele  inlandriche  Vorften,  die  de  heerfchappy  on-  ̂"v'^f;/_fa 
der  iigh  verdeelt  hielden  :  onder  welke  wel  de  maghtighfte  eenen  Der-  ̂  

mith,  loon  van  Munhardt,  om  't  pleeghen  van  meenighvuldighe  wreet-  Verj,aei  jef 
heeden,  uyt  het  rijk  verftooten  lijnde,  Richardt,  Graef  van  Pembroo-  „eêrfpau- 
ke,  tot  fijnen  fwaegher,  en  t'eenen  flut  heeft  aengenoomen.     Deefen,  mgheitin 
als  hem,   in  Yerlandt  oorloghende,  fijne  bedrijven  treffelijk  gefeeghent  Terlandt. 
wierden,  heeft  Henrik  de  II.  Koningh  van  Engelandt,  by  plakkacc  wee- der 
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1 591-     der  in  geroepen,  en  hem  gedwonghenalle  reght  en  hoop  op  de  heerfchap» 

py  hem  oover  te  draeghen.      En  "hy  felfs  met  een  maghtigh  leegher  in Yerlandt  oovergefteeken  fijnde,  heeft  eenighe  dier  Voriten  door  geweldt, 

andere  door  beloften  bcwooghen  fijne  heerfchappy  t'erkennen.     Maer, 
hoedaenigh  de  ecnvoudigheit  dier  eeuwe  was,  hy  liet  figh  bedunken,  dat, 

om  't  reght  tot  die  moogenheit  te  beveftighen ,  het  noodigh  waere,  'tge- 
fagh  des  Roomfchen  Paus  daer  tuflchen  te  doen  koomen:  die,  niet  ge- 

woon fclfs  bloote  woorden  ter  gunfte  wegh  te  fchenken,  de  heerfchappy 
van  Yerlandt  den  koninghen  van  Engelandt  heeft  gegeeven,  met  dit  be- 
dingh  noghtans,  dat  het  een  leen  der  kerke  blijven,  en  haer  Ichattinghe 

betaelen  foude,  't  welk  de  koninghen  fijne  naefaeten  geweygert  hebben 
op  te  brenghen ,  onder  voorgeeven ,  dat  de  Grooten  des  rijx  van  Enge- 

landt die  belaftingh  nimmer  toegeftemt  hadden.     Henrik  de  VIII.   ver- 

fmaedende  den  naem  van  Heer,  is  d'eerfle  geweeft  die  iigh  een  benae- 
mingh  van  hoogher  Majefteyt,  den  tijtel  van  koningh  van  Yerlandt,  heeft 
aengemaetight,   en  iigh  fel  ven  gegeeven  die  eere,   welke  fijne;  doghter 
Maria  naederhandt  liever  van  den  Paus  heeft  willen  ontfanghen.    Dan  al- 

hoewel Yerlandt,   alwaer 't  befchaefder  van  fèeden  is,  allengfkens  heeft 
geleert,  figh  der  Landtvooghden  en  der  wetten  van  Engelandt  t'onder- 
werpen ;  echter  is  in  andere  geweften ,  die  door  bofïchen  en  moeraflèn 
omheynt  lijn, de  liefde  tot  de  vryheit  gebleeven.  Met  deeferi naem  wierdt 
genoemt  eene  ongebondenheit  in  by  naer  alles ,  dat  in  andere  landen  is 

verbooden.     't  Huys  der  Onealen,een  der  doorluchte  geüaghten  in  Yer- 
landt, heeft  figh  de  opperheerfchappy  van  Ulfter,  en  korts  daer  aen  van 

geheel  Yerlandt,   darren  toeichrijven.     Geweldigh  is  de  vermeetenheit 

deefèr  nieuwe  Prinfen  aen  't  fwellen  geraekt,   terwijl  de  Engelfche,  om 
de  tweefpalt  gereelen  tuflchen  de  huylën  van  York  en  Lankafler  tot  woe- 

dende gefchillen  en  een  doodelijke  vyandtfchap  waeren  uy  tgebarilen.    Dan 
Henrik  de  VIII.    vreedtfaem  en  ftrengh  regeerende,  heeft  Konus,  erf- 
genaem  en  naefaet  in  dat  huys,  gedwonghen,  den  naem  en  weerdigheit 
van  Oneale  affweerende,  den  tijtel  van  Graef  van  Tyron  aen  te  neemen. 
Dees  hadt  tot  fijnen  naefaet  eenen  Matheus,  dien  eenighe  gelooft  hebben 
fijnen  föon  te  weefen:  andere  fegghen,  dat  hy  gebooren  was  van  eenfmit, 
maer  op  wiens  huys  vrouw  Konus  fèer  verflinghert  geweeft  lijnde,  dien- 
thalven  gedooght  heeft, dat  hem  een  kindt,  welkers  geboorte  of  vreemt, 
of  onlëeker  was,  wierdt  opgedronghen.     Deefèn  heeft Johan,  voorgee- 

vende  dat  hy  alleen  wettelijk  uyt  Konus  was  gebooren,  om  't  leeven  ge- 
braght.    Matheus  hadt  eenen  loon,  genoemt  Hugo,  die  eenldeels  in  lijn 
vaederlandt,  eenfdeels  in  Engelandt,  opgevoedt  fijnde,  het  Graeffchap 

van  Tyron,  en  al  't  gheen  Konus  hadt  befeeten,  nae  dat  Johan,  in  fijn 
weêrfpannigheit,  om 't  leeven  gebraght,  en  alle  fijne  goederen  verbeurt 
gemaekt  waeren ,  door  gunft  van  Elilabeth  heeft  ontfanghen ,  onder  fèe- 

kere  bedingspunten ,  die  hem  alle  maght,  om  Engelandt  in  't  toekoomen- 
de  te  konncn  befchaedighen ,  affneeden.     Dees  fijnde  een  man  van  uyt- 
fteckende  bedrijven  in  oorlooghe,   en  bequaem  tot  faeken  van  aller- 

hande gewighte,  is  EHfabeth  getrouw  gebleeven,  tot  het  jaer  achtentagh- 
tigh,  wanneer  die  beroemde  oorloghsvloot  van  koningh  Phihps  ver- 
ftroyt,  en  eenighe  Spaenfche  hoofden  op  de  kufl:  van  Yerlandt  geftrant 
fijnde,  hem  door  heymelijke  onderhandelinghen  gaende  gemaekt  hebben, 
om  figh  in  het  reght  der  Onealen  te  herftellen.    Echter  heeft  hy  de  hoop, 
hem  door  deefen  raedt  gegeeven ,  niet  van  Honden  aen  doen  uytbarilen  -, 
maer  andere,  die  of  door  yver  tot  den  Roomfchen  Godtsdienft,  of  door 
eenigh  ongelijk  hen  van  de  Engelfche  aengedaen ,  daer  toe  genoopt  wier- 

den, 
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den,  tot  het  aenneemen  der  waepenen  opgerokkent  hebbende ,  ontvein-     ifpj 
fènde  felfs  langh  de  vyandtlchap ,  dien  hy  in  lijnen  boelèm  voedde ,  door  be- 

wijs van  uyterlijke  gehoorfaemheit,  fijne  mif  bedrijven  met  geene  minde- 

re ftoutheit  geloochent,  dan  hem  die  te  laft  geleght  wierden.     En  't  is  een 
grooten  misllagh  der  Engelfchen  geweeft,  datfe  een  man,  lbo  woelt  en 

fier  van  aerdt,  dien  fy  reets  befchuldight  hadden ,  daer  't  in  hunne  handt 
ftont,  niet  in  hechtenis  naemen.     Maerhy,  hebbende  alvoorens  de  kin- 

deren van  Johan  doen  vaft  letten ,  om  niet  door  eenen  binnelandtfchen 

oorlogh  bellom mert  te  worden,  heeft  lïgh  dit  jaer  (wanneer  hy  gehoort 
hadt,  dat  Johan  Norrits,   beroemt  door  fijne  bedrijven  in  den  Neder- 
landtfehen  oorlogh,  en  die  figh  toen  in  Needer  Bretagnen  onthieldt,  met 

fijn  oudt  krijgsvolk  door  de  koninghin  was  op  ontbooden,  om  de  beroer- 

ten in  Yerlandt  te  dempen)  nae  't  ooverweldighen  van  een  Hot,  dat  hem 
nae  fijne  lchuylplaetlen  den  wegh  baende,   tot  hooft  der  weêrfpannelin- 
ghen  opgeworpen ,  echter  niet  lbo  verre ,  dat  hy  naeliet  door  Imeekende 
woorden  fijnen  foen  en  vreede  te  verlbeken,  Ichrijvende  de  oorfaek  der 
beroerten  op  de  wreetheit  der  landtvooghden.  Doordeelè  konftenaeryen, 
en  door  een  bellant,  lbght  hy  den  oorlogh  te  verwijlen,  tot  dat  het  on- 
derftant,  hem  van  den  Spanjaert  belooft,  waere  aengekoomen.     En  in 

dit  fijn  liftigh  beleidt  wierdt  hy  nogh  bet  gefterkt  door  de  tweedraght  tuf- 
Ichen  Rufièls,  Landtvooght  van  Yerlandt,  en  Norrits,  Opperveldtheer 

dier  oorloghe,  die  lbo  hoogh  gereelèn  was,  dat  't  gheen  den  eenen  hadt  . 

belaft: ,  den  anderen  alleen  dienthalven  vernietighde.  Dogh  de  koninghin  ̂ J"^ 
wierdt,  nae  't  uytbarften  van  deefe  weêrfpannigheit,  niet  alleen  ten  wel-  beevigber 
gevalle  haerer  bondtgenooten ,  gelijk  lè  tot  nogh  toe  hadt  voorgegeeven ,  ten  oorlogh 
maer  uyt  oorfaeken  van  eyghen  belangh ,  vuerigher  ten  oorlogh  gedree-  gedreeven. 
ven-     Derhalven  heeft  Ie  den  Ridder  Francais  Draek ,  lbo  hoogh  befaemt 
door  fijne  reys  rondtom  des  weerelts  kloot,    met  een  treffelijke  vloot, 
uytgeruft  ten  deele  op  haere  eygene,  ten  deele  op  belbndere  koften,  in 

lee  gelbnden,  met  hoop  van  defchatten,  opgehoopt  in  Porto  Ricotekon- 

nen  achterhaelen  :  maer  't  gerucht  van  deelen  aenflagh  den  Spanjaert  al- 
voorens  terooren  gekoomen  fijnde ,  hebben  Ie  de  rijkdommen  dieper  landt- 
waert  in  gevoert,  en  de  haeven  lelve  alom  beflooten.  Derhalven  is  Draek,   Duekjnct 

nae  de  oopene  plaetfen  in  Kanarien ,  en  van  daer  voorts  de  ftadt  Nom-  tm  vloot 

bre  deDios,  geleeghen  op  de  enghfte  paelen  van  Amerika,  tuflehen  twee  "'f"  ™ 
feën,  uytgeplundert  te  hebben ,  met  veele  der  fijner,  't  fy  uyt  ongemae-  „Per";J^ 
tightheit  des  luchts,  't  fy  van  hartfeer,  om  dat  fijne  gewaende  hoop  ̂ J  fijnde, 
de  voorfpoedt  te  kort  lèhoot,  door  de  doodt  weghgenoomen.     Om  wel-  prf(. 
ken  tijdteen  ander  Engelsman,   Walther  Rhaleygh,    hopman  van  de 
lijfwaght  der  koninghinne,   de  ftroom  Orenoko  ingeloopen  fijnde,   op 

Guiana,  't  welk  de  Spanjaert  nimmer  heeft  ooverheert,  is  aengevallen, 
en  naer  waerheit  ter  gedachtenis  heeft  naegelaeten,  't  gheen  hy  felfs  ge- 
fien  hadt;  van  de  Amazonen,  en  die 't  gelight  in  de  borft  hebben,  al- 

leen verhaelende,  't  gheen  hy  gehoort  hadt,   en  andere  naeukeurigher 
laet  onderlbeken.     Ik  lbude  voorwaer  den  naekoomelinghen  en  uytheem- 
fchen  een  dienftigh,  en  niet  min  vermaekelijk  gedeelte  der  hiftorie  ont- 
futfelen ,  indien  ik  verfweegh  de  Icheepvaerten ,  waer  door  te  weegh  ge- 
braght  is,  dat  de  welvaert  der  Hollanders,  in 't  midden  hunner  waepenen , 

niet  alleen  de  vreede  van  andere,  maer  ook  hunne  eygene  quam  t'00- 
vertreffen.     Gemerkt  fy,    die  ter  lèevaert  gebooren  fijn,  inlbnderheit 
deefe  voornaeme  vrucht  uyt  den  oorlogh  genieten,   de  weerelt  niet  te 
deelen,  nogh  onderworpen  te  fijn  de  wetten  des  Roomfchen  Paus,  die 

'tgrootfte  gedeelte  van 't  geheel  Al  den  Spanjaert  toegeleght  heeft,  om, 
I  i  on- 
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1  £9  ?•    onder  fchijn  van  Godtsdienfl:  de  vryheit  aller  volken  t'ooverheeren.      De 
.    ,    ,  ,    oude  paelen  des  koophandels,  waer  door  die  volken  fèedert  veele  eeu- 
Verhaelder  ,r  /..     -  r  a. 
scheeps-     wen  nerwaerts  fijn  beroemt  geweeft,    waeren,   uytgenoomen  weynighe 

toghten,  eylanden,  twee  enghten,  en  de  fèén  innewaerts ,  van  deefe  fijdedeSondt1, 
door  welke  van  gene,  de  ftract  van  Gibraltar.  Desfy,  geleeghen  langhs  eene  kuft, 

dewelvaert  geplaetft  in  't  midden  dier  beyde,  al  hun  voordeel  getrokken  hebben, 
derVeree-  met  het  oovervoeren  hunner  koopmanfehappen  van  d'eene  tot  d'andere 
}"Si>de  Ne'  kuften,  die  gints  en  herwaerts  te  verhandelen.  Aengefien  hun  landt 
der  m  en  n0gj1  oovervloet  van  kooren,  nogh  van  eenighe  andere  waeren  van  groo- 
(tenafnwas  te  wacrc*e  uytleevert :  al  hun  winft  beftaet  in 't  vervoeren,  en  in  waeren, 
gekreeghen  ̂ ie  door  handtwerx  lieden  binnen  hunnen  Staet  gewrocht  worden.  See- 
heeft.  dert  door  een  baerblijkelijke  weldaet  des  heemels  het  ontdekken  van  de 

kracht  des  fèylfteens  de  vaert  ter  fee  infëekerheitgeftuertheeft,en'tdoor- 
blaederen  der  oovereeuwde  boeken  geleert  het  naefpooren  der  verftge- 

leegene  landen ,  bekent  by  d'oude,  en 't  ontdekken  van  nieuwe  niet  te 
wanhoopen,  heeft  de  menfchelijke  ervaerentheit  figh  onderwonden  niets 

onbefocht  te  laeten.  d'Uiterfte  landen  van  Afrika  en  Afia  heeft  de  Portu- 
gees i  de  kuften  oover  den  Ocean,  en  in  waerheit  een  nieuwe  weerelt, 

de  Kaftiliaen  gevonden.  Van  minder  naedruk  fijn  geweeft  d'uytruftin- 
ghen  derFrancoifen,die  figh,  nae  eenen  vruchteloofèn  aenflagh  op  Bra- 
fil,aenTerraneuf,  een  vifchrijke  kuft,  (onder  eenighe  andere  vruchtbaer- 
heit,  onthouden  hebben.  Ook  is  Magallaen  de  eerfte  van  allen  geweeft,  die 
de  ftraet  en  de  landen  omtrent  de  Zuyderpool  gefien  heeft:  korts  nae  hen 
fijn  gevolght  de  Engelfche,  die  de  Noorderftroomen  ten  deele  opgedaen 

hebben.  Nae  deefè  alle  hebben  de  Hollanders,  welke  d'onbillijkheit hun- 
ner Graeven  buyten  twijfel  tot  nogh  toe  onder  't  juk  gehouden  hadt,  als 

dien  't  te  beduchten  ftondt,  en  niet  fonder  vreefè  waer,  fbo  dapper  een 
volk,  en  dat  fijner  voorighe  vryheit  nogh  indaghtigh  was  >  in  fee  te  fèn- 
den,nugeprikkelt  door  afgunft  teegen  hunne  vyanden,en  nayver  teegen 
hunne  bondtgenooten ,  moet  en  ftoutheit  gegreepen ,  om  de  reets  gevon- 

dene ten  gemeenen  nutte  te  gebruyken,  en  weederom  dewinften  hunnes 
arbeydts  den  menfchelijken  geflaghtej  en  de  natuer,  welke  figh  tot  op 
deefè  eeuwen  niet  heeft  willen  bekent  maeken,  meede  te  deelen.  Dan 

echter  heeft  men  met  het  opföeken  van  nieuwe  landen,  de  oude  nietvoor- 
bygegaen ;  want  wat  kuften  konden  hen  verfaedighen ,  die  doorgaens 

feeventigh  duyfènt  menfehen  in  fee  hebben?  Dat  handt  vol  landts,  't  welk 
binnen  fbo  enghe  paelen  beflooten  is,  en  wiens  maght  derhalven  t'eene- 
mael  als  buyten  haer  felven  is  geleeghen,  wijkt  in  meenighte  van  groote 
fcheepen  geen  van  alle  de  rijken.  Hunne  fteedenfijn  met  het  jaerlijx  aen- 
bouwen  van  twee  duyfènt  nieuwe  fcheepen  drok  in  den  arbeydt.  Dies 

heeft  hen,  behalven  't  handelen  op  Vrankrijk,  Engelandt,  de  haevenen 
van  Duytfchlandt  en  d'Ooftfèe  de  onderlinghe  behoefte,  aen  waeren  van 
gene,  aen  geldt  van  deefè  fijde,  en  het  ooghluyken  en  de  vreefè  van 
Philips,  dat  fbo  hy  hen  de  naebygeleegene  haevenen  verboodt,fy  hunnen 
handel  verder  foeken  moghten,  meerendeels  de  vaert  op  Spanjen  toege- 
laeten.  Dit  echter  gingh  niet  toe  fonder  hen  in  veelen  deelen  te  veron- 

gelijken) aengefien  en  volk  en  fcheepen,  d'eene tijdt op betightingh  oover 
't  ftuk  van  Godtsdienfl: ,  fom wijlen  als  bekent  fijnde  Cnaedemael  fy  de 
naemen  van  andere  volken  gebruykten}  en  eyndelijk  als  of  de  koningh 
hunnen  dienft  van  nooden  hadt,  wierden  aengehouden:  waer  door  f y 
gevaer  liepen,  en  de  Grooten  buyt  maekten.  Dit  fèlfde  jaer  fijn  niet  min 
dan  vijftigh  fcheepen  aengetaft:  en  is  hen  van  de  Portugijlèn  te  kennen 
gegeeven,  dat  de  koningh  figh  van  diergelijke  ooverlaften  onthouden 

föu- 
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föude,  foo  de  Hollanders  naelieten  en  d'Engelfchen  en  de  Franfchen  hulp  1  fS>f 
ter  fee  te  lenden.  Maer  de  fchaede  in  Spanjen  wierdt  uyt  Italien  goedt- 
gemaekt,alwaer  de  Soomers  eenighe  jaeren  herwaerts  onvruchtbaer  ge- 
weeft  waeren,  en  Vrankrijx  landeryen,  verwoeft  door  den  oorlogh,niet 

maghtigh  hen  te  voeden.  Dus  hadt  den  handel  op  Sweeden  al  't  kooren 
gebraght  onder  de  maght  der  Hollanders,  die,  door  korte  reyfen  oover 

en  weer  figh  fheedigh  fpoeyende,  groote  winft  deeden  :  en  't  voordeel 
uyt  dien  handel  quam,  gelijk  't  gemeenelijk  gaet,  niet  alleen  onder  de 
rijken  te  beruften,  maer  geringhe  koften,  en  veerdighe  winft,  verfpreyd- 
de't  wijdt  en  lijdt,  ten  algemeenen  nutte  der  ingefèetenen.  Ook  heeft 
men  de  reys  nae  Barbarijen ,  werwaerts  het  teegen  den  Ocean  van  d'eene , 
en  teegen  de  Middelandtfche  fee  van  d'andere  fijde  leght,  genoomen. 
Met  de  Mufcoviters  hadden  de  Hollanders  felfs  voor  den  oorlogh  gehan- 
delt ,  maer  door  de  Ooftfee  en  de  Narva  in  Lijflandt ,  tot  aen  Novogradt : 

welken  handel  d'Engelfche  naederhandtdoordeboghtdesRufïïfchen  Oce- 
ans  op  de  haeven  van  Sant  Nikolas,  de  Hollanders  op  Podofèmsko,  en 

't  fteedeken ,  genoemt  d'Abdye  van  den  Aertsenghei  Michaè'1 ,  alle  ge- 
leeghen  op  de  Duineftroom ,  verplaetft  hebben :  en  onaengefien  al  den 

arbeidt  en  't  woelen  der  Engelfchen  om  dien  alleen  te  drijven,  hebbende 
beeden  en  de  vryheit  der  Hollanders ,  ter  nauwer  noodt  d'ooverhandt  be- 

houden. Geenen  tijdt  hier  nae  wierdt  de  fëevaert  wijders  voortgefet , 
en  befbght  het  koninghrijk  Guinea,  vruchtbaer  in  goudt,  yvoor  en  eb- 

benhout  ,  als  ook  d'ooverighe  kuften  van  't  Moorenlandt :  en  ten  laet- 
ften  d'eylanden  in  den  Indifchen  Ocean ,  fijnde  dit  geweeft  een  reys  van 
twee  jaeren.  Deefen  toght  dit  jaer,  alleen  met  vier  fcheepen,  uytgeruft 

op  koften  van  befbndere  luyden ,  ondernoomen  fijnde,  is  in  't  begin  hac- 
chelijk  en  niet  fbnder  fchaede  geweeft,  naerdienfe,  onkundigh  van  den 
aerdt  der  landen,  hier  en  daer  onder  woefte  volken,  en  vyanden  van  al- 

le menfehen ,  quaemen  te  haevenen.  De  fwaerfte  ontftelteniflèn  hebben 
gebaert  fiekten,  en  een  fmaghtende  hitte  onder  den  Eevenaer.  En  dap- 

per bekommerden  hen  de  Portugijfèn  met  plaeghen  en  ftraflfen,  wanneer 

'er  eenighe  bygeval  door  onweeder  of  door  gebrek  in  hunne  befèttinghen 
of  onder  hunne  vlooten  vervielen :  daerenbooven  ook  door  allerley  laften 

by  de  koninghen  en  volken ,  hen  niet  onderworpen,  't  Welk  eenen  ge- 
ruymen  tijdt  vryhart  en  laftigh  viel,  föo  langh  alles  door  een  feldtfaem 

gebruyk  en  onkunde  dier  vreemde  fpraeke  van  d'eene,  en  arghwaenendt 
vermoeden  van  d'andere  fijde,  verwart  bleef.  Maer  nae  dat  door  brie- 

ven van  den  Staet,  en  't  drijven  van  onderlinghen  handel  was  bevonden, 
dat fègekoomen  waeren,  niet  om  te  rooven  en  te  plunderen,  en  felfs 
geene  fught  tot  heerfchappy  hadden,  maer  dat  dien landtaerdt beminnen- 

de ook  eens  anders  vryheit,  alleen  ten  dien  eynde  foo  veel  feëntot  in  die 

geweften  waeren  oovergevaeren ,  om  in  goedt  vertrouwen  't  reght  dei- 
volken  t'onderhouden ,  heeft  een  befbndere  achtbaerheit  en  verwonde- 
ringh  oover  en  omtrent  de  Hollanders  den  voorighen  indruk  doen  ver- 

dwijnen. En  den  handel  nu  door  gemeene  winften  vermaert  geworden 
fijnde,  heeft  den  haet  teegen  den  Spanjaert  ftof  gegeeven,  om  felfs  foo  . 
wijtgeleegene  bondtgenootfehappen  op  te  rechten  ;jae  ook  den  roem  van 
den  ftrijdtbaeren  Maurits,  tot  onder  die  volken  door  gedronghen.  Won- 

der was  de  befètheit  van  gewifïè  en  fbrghe  voor  eenen  goeden  naem  der 
gener,  die  de  eerfte  reys  op  Indien  gedaen  hebben.  Wantfy  lieten,  naer- 
dien  fè  geenen  anderen  laft,  dan  alleen  om  figh  te  verdaedighen ,  ontfan- 
ghen  hadden,  een  Spaenfch  fchip  dat  hen  ontmoette,  niet  ontgaen  kon- 
de,  en  rijken  buytinhadt,    onbekommert  voorby  feylen.     Ter  naeuwer 

I i  u  noodt 
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x  f 9  5-    noodt  heeft  ten  laetften  de  verwoetheit  der  Portugijfen ,  die  niemandt  buy- 
ten  hen  in  dat  gedeelte  des  weerelts  lijden ,   befbndere  kooplieden  afge- 
perfl  hunnen  handel  door  weeghe  van  oorlogh  te  verfeekeren.     Waer  op 
gevolght  fijn  gefiantfchappen  en  gefchenkcn  der  Indianen,   feeflaeghen 

teegenden  vyandt,  en  de  Spanjaert  heeft,  alwaer 't  voordeelighft  was , 
begonnen  ooverwonnen  te  worden.     Want  met  het  inneemen  van  ftee- 

den,en  een  (treek  landts,  dat  voorwaer  niet  fèer  groot  is,  gelijk  'er  den 
ooverwinnaer  yets  van  te  baet  koomt,  foo  ook  wordt  den  verliefer  wey- 

nigh  befchaedight.     Verre  fijn  d'ingewanden  van  dat  rijk,  verre  de  fchat- 
ten  -,  't  voedtfel  der  fchenkaedjen  en  des  oorloghs :  welke  hem  ontweldight, 
of  door  laden  uytgeput  lijnde,  wat  daet  die  woede,  die  verdroyde  heer- 
fchappy,  die  figh  lèlven  nergens  ibo  nae  by  als  den  vyandt  is,  dogh  an- 

ders te  wachten,  dan  een  prooye  van  alle  volken  te  worden.     Ook  is  de 
kiift  van  Amerika,  waer  langhs  die  nogh  vryis,  door  oopenbaeren,  daer 
fe  diendbaer  is,  uyt  vrees  voor  den  koningh  van  Spanjen,  door  heyme- 
lijken  handel  bekent  geworden.      Van  daer  haelt  men  fout,  peerlen,  en 
buffelshuyden.     Maer  de  landen  en  volken,  die  andere  gevonden ,  en  de 
vinders  forghvuldigh  befchreeven  en  geroemt  hebben ,  ial  ik  niet  weeder 
ophaelen.     Die  vaert  dunkt  ons  meer  dan  eenighe  andere  gedenk  weer- 
digh,  langhs  welke  de  Hollanders  hun  Noorden  ingevaerenlijn,  opdat, 

't  gheen  alle  volken  voor  deefen  onbekent  geweed  is,  worde  geweeten, 
wat  Ocean  Europa  en  Afia  aen  den  anderen  hecht.     Want  de  Staeten  en 
de  kooplieden  hadden  hoop  gekreeghen,  dathetfehatrijkkoninghrijkvan 
Cathaja  en  Sina,  en  (èlfs  nogh  verder  de  Molukken  en  Indien,  dooree- 

nen ongelijk  naederen  wegh,  dan  de  Spanjaerts  hadden  ontdekt,  föude 
konnen  beièylt  worden.     Drie  fcheepen,  een  Hollandtfch,  een  Zeeufch, 
en  een  Noordthollandtfch  de  kuiten  van  Noorweeghen  en  Finlandtvoor- 

by  geloopen  lijnde,  hebben  hunne  vaert  verdeelt  by  't  eylandt  Quildun 
in  Laplandt.     De  Hollanders  verder  fèewaert  in  tot  voorde  kud  van  No- 

va Sembla,  dien  fè  op  fijde  hadden ,  werwaerts  fè  figh  ten  langhden  Noordt- 
Wcft  uytftrekt,  gevaeren  fijnde,  hebben  twee  eylanden ,  die  hunne  vaert 
bepaelden,   met  den  naem  van  Oranjen  genoemt:  op  de  hooghte  van 

fèsenfèeventigh  graeden  tuflehen  het  Aipunt  en  den  Eevenaer.    d' Andere 
oover  de  fee,  door  welke  men  nae  Mofkovien  vaert, loopende  langhs  de 
kuft  van  Kondora  en  Pitfora,  fijn  gekoomen  tot  aen  een  enghte,  door 

welke  een  landt,  genaemt  het  Waygat,  geleeghen  teegen  oover  't  vade 
landt,  den  Ocean  naeuwer  maekt.     Men  twijfelde  of  't  eenen  inham  of 
een  draet  was.     Den  dagh ,  bedwelmt  door  eenen  mift  van  dikke  neeve- 
len,  en  een  fchrikkelijke  reex  van  ysbaenen,  welke  de  kouden  Noorden- 
wint  met  gelijk  gevaer  maekt  en  van  eenflinghert,  hebben  een  geruymen 
tijdt  verhindert  de  paelen  des  weerelts  nae  te  vorfïèn.     Deefè  enghte  eyn- 
delijk  ontworllelt  fijnde,  hebben  Ie,  daer  de  landen  figh  begonden  wijder 
van  een  te  fpreyden,  de  vaert  Zuydt-Ooft  aenftellende,  van  den  uyter- 

ften  hoek  van  Nova  Sembla  't  nae  Scythien  gewent,  op  de  hooghte  van 
hondert  en  tien  graeden  des  Eevenaers:  tot  dat  men  by  giflinghen  geloof- 

de die  lee  te  bevaeren,  in  welke  de  Aroom  Obis,  uyt  de  moeraden  van 
Sarmaticn,  door  eenen  wijden  uytgangh  te  niet  loopt:  fijnde  by  de  oude 
genoemt  Carambucis,  gelijk  de  geleerde  willen,  en  de  befte  fcheydingh, 
die  Europa  en  Afia  van  een  fnijdt.     Nae  datfedit  alles  onderfoght,  hun 
ondervindingh  acngemerkt,en  het  ichip,door  afgrijlelijke  ysfchollen  van 
Nova  Sembla  te  rugh  gedreeven,  in  hun  wederkeeren  ontmoet  hadden, 
fijn  iè  drie  maenden  nae  hun  vertrek  weederom  in  Hollandt  aengekoomen. 

Dit  is  geweeft  in  de  Soomer  van  het  jonghft  verloope  jaer.     En  d'eerfte 

be- 
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beginfelen  van  dit  opfpeuren  baerden  foo  groot  een  genoeghen,  dat  een     1595". 
aenfienelijker  getal  van  fcheepen  derwaerts  gefonden  wierdt,  om  de  ver- 

der creleegene  landen  op  te  fpeuren,  niet  nae  Nova  Sembla  toe,  maer, 
welke  wcgh  een  feekerder  hoop  aenwees,  door  de  ftraet  Naflau:  aldus 

hadden  fe  genoemt,  die  tuflchen  't  Waygat  en  Sarmatien  loopt.     Langh 
draden,  een  doorgaende  hinderpael  in  iaeken  van  gewight,  is  met  deefê 

ook  verfèlt  geweeft :  en  de  fcheepen  laeter ,  dan 't  behoorde,  vertrokken 
fijnde,  is  de  feeonvaerbaer  geweeft.    Soo  geweldigh  ftrengh ,  en  ook  on- 

gemeen in  dat  geweft,  hadt  de  vroft  de  waeteren  allefints  met  ys  gevult. 
Die  van  d'eene  en  d'andere  reys  te  rugh  gekeert  waeren  deeden  oopeningh 
van  den  aerdt  van  fee  en  landt,  verhaelende  beneevens  dien  ongehoorde 

gedaenten  van  vooghelen,  en  wilde  gedierten,  yder  naer  hy  hadt  onder- 
vonden.    d'Uytfteekende  hoofden ,  d'inhammen,  en  de  ftroomen  wier- 

den door  de  geftaltenis  des  heemels,  of  met  de  naemen  van  de  Prins, 
van  hun  vaederlandt,  en  eyndelijk  met  die  van  befbndere  luyden  betee- 
kent.     Ook  deeden  fè  verhael  van  verfchey de  kleyne  eylanden ,  die,  ge- 

lijk ook  d'oude  befchreeven  hebben,  door  verwiflelingh  van  ebbeenvloet 
der  fèe,  foo  twijfelaghtigh  en  fwaerlijk  te  bekennen  fijn,  dat  fe  d'eene  tijdt 
eylanden  inder  daet  fchijnen ,  en  fbmwijlen  figh  als  een  gedeelte  van  het 

vafte  landt  op  doen.     Infönderheit  is  'er  een ,  geleeghen  aen  d'ooverfij- 
de  van  de  Straet,  gedenkweerdigh ,  genaemt  het  Staeteney  landt,  foo  om 
dat  het  midden  in  gevaeren  een  veylighe  toevlught  geweefr.  is,  als  om  dat 
het  de  geberghten  bevroofen  fijnde,  fèeker  kriftal  voortbrenght ,  dat  den 

diamant  niet  ongelijk  is.  't  Schijnt  niet  ongevoeghlijk ,  dat  ik  alhier  de  ge- 
leegenheit  dier  gewefte,  en  hoedaenighe  menfehen  of  dieren  't  fèlfde  be- 
woonen,te  voorfchijn  brenghen  als  dat  eerfl  toen  ten  vollen  is  bekent  ge- 

worden ,  en  om  dat  d'alleroudtfte  fchrij  vers  hier  oover  nietighe  ydelhee- 
den,  en  elkander  weynigh  gelijkende,  gebeufèlt  hebben.     En  nogh  on- 
langhs  heeft  men  ons  door  reedenen ,  gebouwt  op  toover-getuy,   licht- 

veerdigh  doen  gelooven,dat  'er  onder  't  Noorder  Afpunt  vier  fnellegier- 
feën  gevonden  worden.     En  wat  figh  van  de  Hirkanifche  fee  ten  Noor- 

den uytftrekte,  is  in  voortijden  onder  de  wijfèn  betwift  geweeft  j  terwijl 
eenighe,  fteunende  op  de  rijmen  der  Dichteren,  vaft  ftellen ,  datdewee- 
reltkloot  rondtom  met  den  Ocean  beflooten  wordt :  andere  de  paelen  des 

aerdtboodems  tot  aen  't  uyterfte  Noorden,  fbnder  eenighen  omtrek  van 
waeteren  uytbreyden.     En,  gelijk 's  menfehen  finlijkheit  figh  een  onge- 
bonde  vryheit  in  't  verfieren  van  beufèlinghen  omtrent  faeken,   welker 
kennis  hen  verhoolen  is,  aenmaetight,   veele  hebben  felfs  een  ftille  en 
onbeweeghlijke  fèe,  en  als  of  dat  wónder-gebouw  haere  krachten  op  haer 
uyterfte  hadt  ten  eynde  gebaert,  of  als  waere  dat  geweeft  tot  een  eyghen 
en  befcheyden  vertrek  der  Goden  en  der  faelighe  fieien  gefchikt  geweeft, 

gefchildert:  andere  in  teegendeel,  dat  dien  Ocean  wel  door  't  geweltder 
draey winden  en  door  monfterdieren  onvaerbaer  was,  maer  dat  figh,  al- 
waer  die  fèe  ten  eynde  loopt,  weeder  vruchtbaere  landen ,  of  lucht  of  vuer 
op  deeden.     Dapper  wierdt  de  hoop  tot  het  uytvaeren  nae  die  geweften 
aengequeekt  door  hen,  die  in  hunne  boeken  hebben  befchreeven,  dat  de 

Indianen,  enook  fèlfs  meermaelen,  door 't  gewelt  der  ftormen  vervoert, 
op  de  ftranden  van  Duytfchlandt  gelandt  fijn.     Geen  meerder  oovereen- 
koomen  is  'er  geweeft  belangende  de  gefteltenis  des  heemels  en  den  aerdt 
dier  geweften ,  naedien  fommighe  de  volken  van  't  Noorden ,   uy tftee- 
kende  in  trouw  en  rechtveerdigheit,  in  eenen  geduerighen  dagh  fielden: 

eenighe  van  gevoelen  waeren,  dat  dit  geweft,  foo  verre  buy  ten 't  gefight 
der  koefterendegefterntenafgeleeghen,  onder  een  dikke  duyfternis  be- 

Ii  iij  do1- 
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15 9  f.  dolven  leght,  en  alle  de  landen ,  foo  om  de  meenighte  van  iheeu  en  wilde 
dieren,  als  om  den  woeften  aerdt  der  ingefeetenen  onbebouwtlegghen: 
andere  fegghen,  dat  den  dagh  figh  op  haer  eerile  aenbreeken  vertoonde, 

dan  korts  daer  op  weeder  aen  't  verdwijnen  raekte.  Welke  foo  groote 
ftrijdigheeden  ten  meerendeele  hunnen  oorfprongh  uyt  de  waerheit  fchij- 

nen  getrokken  te  hebben,  voor  foo  veel  uyt  d'ervaerenheit  der  feelieden, 
en 't  verhael  der  omwoonders  is  ondervonden.  Want  die  fee,  langhs  wel- 

ke de  kuit  der  Lappen,  der  Mufkoviteren,  en  der  gener  die  wy  Samo- 
juten  fullen  noemen,  figh  uytftrekt,  genietende  in  Soomertijdt  eenen 

dagh,  die  langher  dan  twee  maenden  achter  een  duert,  heeft  's  Winters 
ook  gelijke  duyfterheit  te  verwachten.  Maer  in  de  ièlfde  twee  maenden, 
dat  de  lbn  haer  fchijnfèl  geeft,  wordt  den  dagh  door  neevelen,  die  in 

geenen  deele  beeter  dan  de  naght  fijn,  t'eenemael  bedolven,  lijnde  de 
kracht  der  fonneftraelen  foo  verre  van  daer,  datfe  bequaem  fijn  miftighe 
dampen  te  verwekken ,  niet  te  fcheyden :  waer  by  dan  nogh  doorgaens 

ièën  en  landen  veeltijtsfbo  met fneeu bedekt  legghen,  datfe  naeulijx  d'ee- 
ne  van  d'andere  t'onderfcheyden  fijn.  De  fee,  in  't  uytkoomen  van  de 
ftraet,  figh  van  weederfijden  opdoende,  wordt  door  geene  ftormwinden 
gefiingert,  als  die  doordefelheit  vanhaere  geduerighe  koude  onbeweegh- 

hjk  blijft.  En  niet  fbnder  reeden  hebben  d'oude  deefè  den  naem  van  de 
ys-  en  de  doode-fèe  gegeeven.  Want  allerweeghcn  waerfè  't  landt  ge- 
naekt,  blijven  de  feebaren  ,  tot  ys  bevroofen,  een  geweldighe  langhe 
ftreek  aen  flrandt  hangen ;  en  fietmen  fbmwijlen  fchorflèn  ys ,  eenighe  jae- 
ren  achter  den  anderen  tot  eenen  bergh  op  een  gehoopt :  welke  wanneer 

de  wint  dien  heeft  gebrooken,  of  de  felheit  van  't  weeder  ontketende, 
losgemaekt,  van  een  fchieten,  en  in  gefcheurde  ftukken  min  of  meer  als 
berghen  en  eylanden  door  de  fee  drijven ,  en  ook  vaeken  teegen  den  an- 

deren ftooten.  Die  vervaerlijkheit  heeft  de  fcheepen  en  fëeluyden  ïnfbn- 

derheit  de  grootfle  rampen  gebaert ,  naerdienfè,  om  't  landt  te  ontdek- 
ken, langhs  de  ftrandt  liepen.  De  ftraet,  wiens  breedte  twee  uren ,  en  lengh- 

te  vijf  daeghen  reyfens  behelfl,  vrieft  t'eenemael  toe ,  foo  hart,  datfèal- 
lefints  te  voet  begaen  wordt :  en  wanneer  fè  ontlaeten  is ,  wordt  fè  niet  al- 

leen door  haer  eyghen  y s ,  maer  ook  door  dat  der  twee  fèën ,  dat  'er  in- 
valt, ooverlaeden.  Naeulijx  heeft  men 'er  vijftigh  daeghen,  omtrent 

dien  tijde ,  als  wy  in  onfè  geweften  den  Herfft  Eevenaer  hebben-,  en  die 
tijdt  is  aldaer  niet  eenen  Soomer,maer  een  opfehorffingh  van  Winter,  en 

men  heeft  'er  't  ys  oogenfchijnelijk  fien  fmelten :  en  geen  langher  fcheep- 
vaert  toekerende,  begint  de  vroft  op  nieuw  te  hervatten.  Dan  wordt  fè 
ook  van  de  Ruften  bevaeren,  en  drijvende  wrakken ,  oovergebleeven  van 

een  ongelukkighe  vaert ,  dienden  ten  bewijfe-,'tfy  hen  de  hervattende  kou- 
de, of  eenigh  ander  geweldt,  beknelt  hebbe.  De  felfde  drijven  ook  hun- 

nen  handel  aen  d'ooverfijde  van  de  ftroom  Obis:  en  meenigherley  gevae- 
ren  hebben  hen  geleert  aldaer  t'ooverwinteren ,  om  ter  gefetter tijdt,  wan- 

neer de  golven,  oopeningh  krijghende,  vaerbaer  geworden  fijn ,  weeder- 
om  te  keeren.  Dat,  gelijk  door  de  ftraet  Magellanes,  foo  ook  door  deefè 
enghten ,  den  Ocean  te  faemen  loopt,  hebben  de  Hollanders  dit  getuygenis 
oovergebraght :  dat  de  ftroomen  in  dcefe  ftraet  uytloopende  verdeelt  wor- 

den, als  onlëeker  werwaertsfë  hunnen  loop  fullen  heen  wenden,  of  lbo  de 
wint  oplteckt,  daer  ingedreeven  worden,  enalfbo  door  hunne  fbete  wae- 
teren  den  fmaek  en  brakheit  der  fee  verfaghten.  Dat  foo  haeftfe  dieengh- 
te  fijn  doorgefcylt,  en  de  kuit  uyt  het  gefight  verliefen,  foute  en  groene 
golven  uyt  een  grondeloofe  fee  figh  verheften,  en  de  ièlfde  monfters  wee- 

der te  voorfchijn  koomen:  want  wonder  om  feggenis't,  hoe  rijk  van  mon- 

fter- 
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fler-dieren  dien  geheelen  Ocean  fy.  Men  fiet  'er  feekalven  en  fèehonden,     i  fpf 
en 't  vermaertfte  onder  alle  feegedroghten ,  de  Walrus,  't  welk  fy  Morfa 
noemen ,  en ,  naer  ondervindingh  felve  wonder  ftrijdtbaer  van  aerdt  is , 

fijnde  naeulijx  door  eenigh  treffen  van  waepenentedoorftooten.    't  Heeft 
by  naer  voeten  als  een  beever ;  grooter  is  het  van  gedaente,  en  gebruykt 

infrelijken  't  vafte  landt.    Want  men  heeft  het  op  het  ys  iien  legghen, 
enfi^hopdegeberghten  aen  den  oever  der  feeinde  Ion  baekeren.  Traegh 

is  het  in  't  opklimmen,  maer  wonder  fnel  in 't  afloopen.     De  volken  van 
dat  gewefr  willen  gelooft  hebben,  dat  de  tanden  vanditmonfterfbo  weer- 
dio-h  fijn,  als  by  ons  het  yvoor.     De  Ruflen  fèyden,  dat  achter  't  Way- 
gat  de  fee  wijdt  uytgebreydt,  weeder  naeuwer  wordt,  enweederom  grooter 
ruymte  krijght,  op  welk  een  fegghen  ik  alhier  geen  genoeghfaeme  verfèe- 
keringh  geeven  kan,  of  hun  meeninghfygeweefttebewijfèn,datdenbergh 
Tabis ,  in  Scijthien ,  bekent  onder  de  oude ,  en  Nova  Sembla,  dat  figh  ten 
Ooften  uytftrekt,  op  weynigh  nae  dight  aen  den  andere  te  faemen  koomen } 

dan  of  door  hooren  fegghen  't  hunner  kennis  fy  doorgedronghen  die  flraet, 
door  welke  Amerika  van  Tartarien  afgefneeden  fijnde,  fbo  uyt  het  wee- 
fèn,  als  uyt  de  fèeden  felve  getuyght,datfè  met  de  gefeyde  volken  eenen 
gemeenen  oorfprongh  hebben.     De  geheele  feekuft  van  Pitfbra,  landt- 
fchap  in  Mufkovien,  tot  aen  de  ftroom  Obis  wordt  niet  bewoont,  maer 
veel  eer  doorwandelt  van  de  Samojuten,  een  Sarmatifch  geflaght,  enluy- 
den,  die  figh  teegen  de  wreetheeden  der  nature,  teegen  de  nijpende  on- 

gemakken des  heemels,  dapper  en  gelukkigh  handthaeven.     Leelijk  lijn 
fe  voorwaer  van  weefèn,  en  fwart  van  rook  >  kleyn  van  ooghen,  plat  ge- 
neuft,  nogh  ook  groot  van  lichaem ,  maer  van  een  vafte  geföntheit,  foo 
ièer,  datfèin  fnelheit  van  loop  by  naer  met  alle  gedierten  voet  houden. 
Met  weynigh  vernoeght  en  gefwint  fijnde,  fietmen  hen  door  geene  wel- 
luften  ontfèenuwen ,  door  geene  förghen  uyt  teeren.     Dat  yder  met  de 

voeten  beloopen,  met  de  handen  grijpen  kan,is'tfijnei  hunooghwitvan 
befitten  is  geen  ander,  dan  een  gemoet  vernoeght  met 't  geen  geréet  en 
voor  de  handt  is.     Dus  hebben  fe  alles,  om  dat fè  niets  begeeren.     Hun- 

ne waepenen  fijn,  naer  de  wijfè  der  Scijthen  en  der  Parthers,  boogh  en 
pijlen,  maer  teegen  de  wilde  dieren  :  van  deefè  neemenfe  hunne  klee- 
dingh,  met  welke  fy  hun  geheele  lichaem,  en  ook  hooft  en  handen  be- 
kleeden-,  van  deefe  hunnen  lijftoght,  raeuw  vleefch,  als  eene  mildaedig- 
heit  der  natuere  omhelfende.     Soo  vreemt  fijnfe  van  alle  lekkernijen ,  dat 
felfshetgebruyk  enden  naem  des  broodts  hen  onbekent  is.  Beeter  dunkt 

hen  dit ,  dan  de  fèën  te  terghen ,  dan ,  in  weerwil  der  aerde ,  't  landt  te  bebou- 
wen, en  hunne  begeerten  immer  meer  en  meer  voort  te  fetten  j  vyanden 

van  andere,   vyanden  van  hun  felven.     Dies  fy  wel  fcheepen  kennen, 
nietnaerbouwen-,  en  figh  binnen  hunne  kuft  houden,  uytgenoomen  al- 

leen, wanneer  de  vroft  die  verfcheydehooftftoffèn,  landt  en  waeter  als 
door  de  hulpe  des  heemels,  aen  den  anderen  hecht.     Dan  gaen  en  kee- 

renfè,  wanneerfe  een  langhe.ftreek  tot  aen  't  Waygat  en  Nova  Sembla  j 
anderfints  verlaetene  plaetfen,  ter  jacht  loopen.     Sy  feyden  dat  dit  twee 
eylanden,  en  maer  alleen  door  een  kleynen  arm  der  fee  van  een  gefchey- 
den,  waeren.     Daer  heerfèhen  fe  verder,  danfèfèlve  weeten,  naerdien 

'er  wijders  niets,  behalven  eenfaeme  woeftijnen  en  wilde  dieren ,  gevon- 
den wordt,     't  Scheepsvolk  heeft  op  hunne  tweede  reyfè  gefien  den  ge- 
nen ,  dien  men  fèyde  Prins  oover  alle  die  volken  te  fijn :  een  man  door 

geen  uytwendigh  ckraet,  nogh  door  eenighe  majefteit,  dan  alleen  door 
den  ouderdom,  aenfienelijk.  Want  teegen  den  Muf koviter,  wiens  heer- 
fchappy,  feedert  eenighe  eeuwen  herwaerts  aengewaflèn,  hen  van  achte- ren 
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15-5)5-.    ren  en  van  ter  fijden  omringht,  worden fc,  gelijk  men  gelooft,  door  de 
Ripheïfchegeberghté,ongenackbaer  door  het  iheeu,welke  fedencingel  des 
aerdtboodems  genoemt  hebben,  en  door  hunne  eygene  armoede,  befchermt. 
De  naeftgeleegcne  echter  betaelen  hem  tot  fchattingh  huyden  van  wilde 
dieren,  gemerkt  fy  niet  anders  hebben, en  veel  meer  uyt  haet,  dan  vrees 

voor  oorlogh.     De  kullen  van  Samojutien,  Semblaen't  Waygat  hebben 
by  naerdcfèlfde  gedaente,  fijnde  opverfcheyde  plaetfen  fteyl  door  derot- 

fen,  op  andere  vlak  doodde  drooghten.  't  Landt  in  dat  geweft  is  mofch- 
achtigh  en  moerafligh ,  nergens  fiet  men  'er  naerre  bofichen  :  want  dee- 

fè fijn  'er  onbekent,  en  daer  wafièn  van  felfs  kruyden,  die  tot  geen  goedt 
gebruyk  dienftigh  fijn ,   hoedaenigh  de  natuer  allerweeghen  weeligh  uvt 
figh  fèlven  voortbrenght.     Waerom  dies  te  meer  te  verwonderen  is,  dat 

'er  allerweeghen  takken  en  dronken  van  boomen  drijven:  ten  fy  dan, 
dat  dien  woeften  Occan,  wiens  golven  door  't  flaen  teegen  de  ftranden 
heevigher  beweeght  worden ,  de  verder  geleegene  landen  van  het  Noor- 

den aïïêheurt.     En  geloofelijk  is 't,  dat,  door  dit  fèlfde  geweldt,  deey- 
landen,   die  men  teegenwoordigh  fiet,   van  't  vafte  landt  fijn  afgerukt  j 
hebbende  veel  licht  Sarmatien  figh  wel  eer  tot  hier  toeuytgeftrekt.  Wel- 

ken oort  dier  kuft  de  fcheepen  ook  acngedaen  hebben,  vernaemenfè lom- 

wijlen  rook  en  voetftappen  van  menfehen,  nergens  fteedennogh  dorpen. 
Men  gelooft ,  dat  dieper  landtwaert  in  en  bofichen  enmeyren,  die  hunnen 
oorfprongh  en  hun  voedtfèl  uyt  de  geduerighe  fneeu  hebben,  gevonden 

worden.     In  en  langhs  deefè  is  't,  dat  de  Samojuten,  nae  dat  yder  ver- 
maek  in  't  landt  of  in  't  waeter  ichept,  verfcheydentlijk  en  in  afgefonder- 
de  hutten  fchuylen,  of  ook  hooien  uytgraeven,  om  hunne  lichaemenby 

't  vuer  teegen  de  ongemakken  der  lucht  te  koefteren.     Echter  fïjnfè  niet 
t'eenemael  leedigh.     Alle  hebben  fè  eenen  huysraedt,  een  lleede,  die  met 
ongeloofelijke  fhelheit  door  viervoetighe  dieren,  een  fbort  den  herten 
niet  ongelijk,  en  welke  fy  Rheén  noemen  ,  wordt  voortgetrokken.  Met 

deefè  voortflaende ,  rukken  fè  door  't  diepe  fneeu ,  om  't  wilt  nae  te  fpoo- 
ren,  en  veranderen  hunne  verblijfplaetfèn.     Niet  fèer  rechtmaetigh  fèe- 
ker  hebben  de  wilde  dieren  dit  geheele  geweft  met  de  menlchen  verdeelt. 

Sulk  een  meenighte  vindt  men 'er  van  witgehuyde  haefen  en  wolven: 
voorts  Marters,  Sabels  en  meer  andere ,  die  alleen  om  het  bontgeföght 
worden.     De  beeren  (van  gelijken  door  de  koude  witachtigh)  fijn  groo- 
ter  dan  wel  elders;  en,  naedien  hen  voedtfèl  ontbreekt,  van  een  onge- 

hoorde verwoetheit  •,  geene  vrees  voor  waepenen ,  nogh  fèlfs  de  fèe  kan 
hen  weerhouden  van  den  gevatten  reuk  met  alle  felheit  nae  te  jaeghen. 
Deefe  plaegh  heeft  de  fèeluy den ,  die,  des  niet  voorfiende,  aen  flrandt 

gegaen  waeren ,  elendelijk  om  't  leeven  geholpen :  en  hunne  makkers  kon- 
den niet  anders,  dan  foo  deerlijk  een  ongeluk  aenfehouwen  en  te  fpaede 

wreeken.     Op  fèeker  hooft  aenmerktc  men  een  droevighe  verfcheiden- 
heit  van  heyligh  en  heyloos,  naerdien  op  de  kruyn  der  geberghten  figh 
vertoonden  ontelbaere  afbeeldtfels  van  goden,  die  een  ruwe  konft  en 
Godtsdicnft,  en  daer  teegen  oover  opgerechte  kruyflèn,  die  der  Chrifte- 

nen   handen   getuyghden.      Want  de  Rufïèn,   die  op  d'eylanden,  en 
dat  gedeelte  van  't  vafte  landt,  door  droom  vervallen,  of,  om  hunnen 
handel  in  vellen  te  drijven,  aldacr  aenkoomen,  hebben  voor  fèshondert 
jaeren  de  kerkfeeden  der  Grieken  aengenoomen.     De  Samojuten  aenbid- 
den  den  heemel  en  de  fterren>  Godthecden,  die  geenen  anderen  ftraf- 
fer  vallen,  eene  wijfe  die  hen  ooverhandts  is  naegelaeten,  en  van  welke 

fè,  fchoon 'er  een  afkeer  van  hebbende,  niet  verfchillen.  Ook  fijn 'er  die  ver- 
haelen,  dat  gewijde  bofichen,  verfoeyelijk  om  hun  afgrijfelijk geruyfch  en 

ver- 
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vervaerlijke  gefighten,  als  ook  vervloekelijke  flanghen,  een  afgoderije  if9$- 
die  niet  onbekent  is,  onder  hen  gedient  worden.  Voorts  fijn  de  fèeden 
der  Samojuten  geenfints  wildt,  en  verfchillen  weynigh  van  die  der  Lap- 

pen en  Finnen:  hoewel  men  'er  vindt,  die  uyt  de  naemreede  beweeren 
willen,  datfe  certijts  menfchen  vleefch  voor  hunne  fpijfè  gebruykt  heb- 

ben. Dogh  fbo  wy  dit  aenneemen ,  moeten  fè  geftelt  worden  onder 't  ge- 
tal dier  volken ,  welker  leeventijdt  en  voorbeelden  befchaeft  hebben-,  fijn- 

de  den  aerdt  der  menfchen  die  woefte  wreetheit  lightelijkafte  leeren.  Op 
d'eerfte  aenkoomft  der  Hollanders  dachten  fè,  alleen  vervaert  door  on- 
weetenheit,  te  vlughten,  of  de  waepenen  te  neemen.  Maer  nae  datfè 
figh  hunner  oprechtheit  verfèekert  vonden ,  en  eenighe  geringhe  fchen- 
kaedjen  ontfanghen  hadden ,  betuyghden  fè  by  twee  de  allerheylighfte  fae- 
ken  onder  hen,  de  fbnen  hunne  armoede,  datfe  figh  ongeerne  doorwel- 

daeden  ooverwinnen  lieten.  *t  Waere  inder  daet,  wen  't  geluk  in  't  toe- 
koomende  wil  gunftigh  fijn ,  een  faek  van  geen  geringh  gewight,  figh  in 
de  geneegenheit  dier  volken  in  te  boefèmen,  welke  aen  de  ftraetgefèeten 

fijn.  Hoewel 't  ook  dienftigh  fijn  fbude,  den  doortoght  met  het  legghen 
van  kafteelen  te  benaeuwen ,  om  't  gebruyk  der  gevondene  fee  te  handt- 
haeven,  en  om  de  fcheepeh,  quam 'er  yetwes  fchielijk  buyten  vermoe- 

den op  te  donderen ,  t'eenen  toevlught  té  (trekken.  Voorts  is  het  ey- 
landt  Waygat,  wen  'er  nyverheit  en  menfchen  aenkoomen,  niet  min  be- 
quaem  om  te  bearbeiden,  dan  die  op  d'uiterfte  kuft  van  't  Deenfche  rijk 
bewoont  worden.  Want,  teegen  de  reedenen  der  oude,  oovertuyght 

ons  d'ervaerenheit,  dat,  gelijk  de  landen  onder  het  brandendt  luchtgeweft 
fmachtende,  föo  ook  die  nae  de  beyde  afpunten  afgewent  fijnde,  door 
vinnighe  vroft  beknelt  worden,  figh  van  menfchen  laeten  bewoonen,  en 
hen  fbo  door  geboorte  als  opvoedingh  gelijkelijk  met  figh  doen  aerden. 

Geen  gedeelte  van  't  geheel  Al  heeft  denatuer  tot  woefte  eenfaemheit  ge- 
doemt-,  't  gheen  fbo  waeraghtigh  is,  dat  Groènlandt,  vry  verre  nae 
't  Noorden  geleeghen ,  koorèn  en  vruchten  voortbrenghtjnaede  wijfè  van 
onfè  landen.  Seeker  dat  in  aeloude  tijden ,  toen  de  menfchen  aen  beetere 
oover  genoegh  hadden,  de  meefte  landen  onbebouwt  geleeghen  hebben, 
is  niet  buyten  geloof  te  ftellen.  Allengfkens  heeft  den  menfchen  en  hunne 
meenighte  en  hunne  tweedraght  verder  geföndeii ,  hebbende  de  landen 

fèè'n ,  en  de  fèè'n  landen  aengeweefèn.  Naeft  aen  de  ftroom  Oby  leght 
het  geweft  van  Obdoria,  dat  om  het  goude  beeldt  eener  oude  vrouwe, 

dat  Godtsfpraeken  gaf,  beroemt  is.  Aen  d'ooverfijde  der  riviere  is  een 
andere  ftroom,  genaemt  Molgomzayn j  en  eenen  oever,  die  denfèlfden 
naem  voert,  welke  den  Rufïèn  niet  alleen  door  koophandel,  maer  ook 

door  heerfchappy  bekent  is.  't  Gheen  wijders  verhaelt  wordt  is  niet  an- 
ders te  houden,  dan  voor  beufèlerijen •,  want  dat  de  volken  van  Leuko- 

morien  de  Winter  doodt  ooverbrenghen ,  en  met  het  opdaeghen  der  Len- 
te weederom leevende  worden,  wanneer  onderwijlen  d'omwoonders hun- 
ne waeren,  die  fè  voorgefet  hebben,  alleen  op  haer  gewiflê,  afhaelen  en 

teegen  andere  verwiflèlen  -,  voorts  dat  de  lichaemen  der  menfchen  ruyghai- 
rish  fijn,  en  een  mondt  gelijk  demuyl  van  een  hondt  hebben,  fijn  verdight- 
felen,  niet  min  ydel,  dan  de  fufferijen  der  ouden:  diedefelfde  plaetfèn 
volken  met  peerde voeten ,  en  andere,  welker  ooren  hunne  lichaemen,  die 

anderfints  naekt  fijn,  t'eenemael  om  vanghen,  toegefèhreeven  hebben, 
gelijk  by  naer  allefints 't  gerucht  der  faeken  op  wonderenen  een  logenach- 
tighhooren  fegghen  uy tkoomt.  Eenighe  van  deefenoghtans,  en, 't  gheen 
door  feekerder  getuygenis  wordt  beveftight,  dat  'er  menfchen  fonder  hooft, 
die  't  weefen  in  de  borft  hebben,  of  fijn,  of,  door  de  kortheit  van  hals 

Kk  en 



2^8  HUGO  DE  GROOTS  VIERDE  BOEK&c. 

i  ?25 .    en  hooghte  der  fchouderen ,  foodaenigh  fchijnen,  foude  ik  niet  hartnek- 

kigh  willen  teegenfpreeken,  als  dien  genoegh  bekent  is,  dat  de  natuer 

gelijk  elders  door  ongemaetightheit  van  hitte,  lbo  ook  door  een  al  te  vin- 
nVhe  koude,  wanfchaepe  gedaenten  voortbrenght.    Dit  is  feeker,  dat  de 

Loppen  en  den  bergh  Imaus  volghen ,  gelijk  ook  de  wijdt  en  fijdt  door 
de  bofïchen  fwervende  Horden  der  Tartersj  waer  van  Cathajaeen  gedeel- 

te is,  lijnde  de  vlakte  dier  kullen  nu  van  ons  afgekeert:  van  daer  Sina, 

en  de  landen  die  nae  't  Ooften  bekent  fijn.  Schaedelijk  was  dit  ièlfde  jaer 
door  de  fchendighe  rooverijen  der  Duinkerkers ,  die ,  hebbende  vijren- 
darti^h  Hollandtfche  fcheepen,  gefonden  nae  Noorweeghen  om  hout, 

alle,  °uytgenoomen  een,  ongewaepent,  veroovert,  en  niet  konnen  mee- 
voeren, deichippers  totgijfelaers  der  beloofde  vrygeldenmet  fighgenoo- 

men  hebben:  en  geenen  minderen  buyt  maektenlè  eerlangh  daer  nae  uyt 

eeniehe  lèheepen,  die  nae  Vrankrijk  feylden.  Maer  een  der  roofïcheepen 
van  de  Hollanders  omringht,  en  naer  een  dapper  geveght,  met  verlies 

van  de  helft  van  de  fijne,  vermeeftert  fijnde,  heeft  door  het  ftraffen  van 

drieenveertigh  oovergebleevene  hunne  genoeghfaem  gelukkigh  woeden- 
de ftoutheit,  eenighermaeten  ingetoomt,  wordende  beneevens  diennogh 

meer  dan  twintigh  andere,  die  men  in  dat  fchip  gevanghen  liieldt,  en  die 

nuydervoorhun  hooft  twee  of  meer  duyfent  guldens  tot  behoudenis  hun- 
nes leevens  belooft  hadden,  los  gelaeten. 

HUGO 



HUGO  de  GROOTS 

*S9 

HISTORIËN 
den, 

NEDERLANDTSCHE 
S     A     E     K     E     N 

VYFDEBOEK. 

INHOUDT. 

1  Lbertus ,  v  er  ge  f  elf c  hapt  met  Th  Hips,  'Prinfe  van  Oranjen ,  koomt 
uytSpanjen,  totnaefaetvanErnft,  in  Neder  landt.  Ibarrasen 
Fuentes  worden  in  Spanjen  opontbooden.  Vlijtighe  w akker  - 
heit  der  Staeten  teegen  de  laeghen  der  lefuiten.  Albertus  ver- 

meeftert  Kalis  en  Ar  dr  es-,  Henrik  >  la  Fere.  Belegh  en  oovergaeve  van 
Huift.  Eyfch  van  Mendofa > gefonden  aen  denKeyfer.  T>e  Staetenwey- 

geren  's  Keyfers  gefanten  oover  een  vreedehandelingh  gehoor.  Elifabeth, 
door  de  Staeten  der  Vereenighde  Nederlanden  met  fcheepen  verft erkt ,  fendt 
een  vloot  teegen  de Spanjaerts.  T)e  Spaenfche  fcheepen  ver  oover  t en  ver- 

brandt fijnde^  wordt  de  ftadt  Kadix  geplundert.  Houw  ar  dt  brenght de 
vloot  ,  onaengefien  alle  teegenweer  van  Ejfex  en  Warmondt ,  wee  der  in 

Engelandt.  "Philips  ■>  ten  uyterften  verfchult,  is  genoot faekt  Jijn  verval- 
len geloof  by  de  Hooffche  handelaers  te  her  ft  ellen.  Gefchillen  onder  de 

Vereenighde  Staeten  oover  de  fchattinghen.  Elifabeth  handelt  met  den 
Franfois  van  verbondt.  1)e  hulptroepen  door  Henrik  aen  de  Staeten  be- 

looft worden  nietgefonden.  Elifabeth  vordert  buytens  tijdts  haere  fchult 
by  de  Staeten.  Verdraghspunten  tujfchen  haer  en  Henrik;  welke  ook  de 

Staeten  befweeren.  'Derfelver  befonder  verbondt.  Sy  fenden  Henrik 
geldt.  Arghwaen  der  Franfoifen  op  d'Engelfche.  Befchrijvingh  der 
Hooghe  Schoole  tot  Leyden.  T>en  gefanten  der  Vereenighde  Staeten  aen 

'Denemarken  wordt  hulp  teegen  den  Spanjaert  geweyghert.  Biron ,  heb- 
bende Warenbon  gevanghen ,  en  Chimay  op  de  vlught  gedreeven ,  tverwoeft 

Artois  en  Vlaendre.  Muytery  van  't  Hooghduytfch  krt/gsvolk.  1>e  Veree- 
nighde Staeten  verbieden  koor  en  nae  Spanjen  te  voeren.  Wonderlijk  ver- 

haelder  derde  vaert  by  hen  nae  't  Noorden  ondernoomen. 

Rooter,  dan  naer  gewoonte,  was  de  vreught,  die  de 

Nederlanders,  onder 't  gebiedt  des  Spanjaerts,  in 't 
vieren  van  den  aenvangh  deefès  jaers  gepleeght  heb- 

ben, föo  ter  oorfaeke  van  de  weelighevoorfpoedt  hun- 
ner waepenen  op  den  Francoifchen  boodem ,  verge- 

felichapt  met  de  hoop  van  verdere  fèeghe  in  't  toekoo- 
mende,als  om  door  allerley  fbort  van  gejuygh  en  eere 
te  bewelkoomen  de  koomft  van  Albertus ,  Aertshar- 

togh  van  Ooftenrijk ,  die  met  gelijke  tiitelen  van  eere  den  Aertshartogh 
Kk  ii  Ernft 

lf96. 
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i  S96-    Ernft  tot  naefaet  wierdt  gefonden.     Dees  was  dè  jonghfte  fijner  broede- 
Albertus  ren ,  doorluchtigh  met  den  uytfteekenden  tijtel  van  Kardinael ,  die  in 

van  oojlen-  hooghen  aedel  t'eenen  troofl,  en  voor  een  heymelijk  verbondt  tuflchen 
rijl^wordt    dc  Koninghen  en  den  Paus  ftrekt.     Wijders  hadt  Philips  hem  getoetft 
gefonden  tot  in  fijne  Landtvooghdy  van  Portugael,  alwaer  hy ,  door  onverwrikbaefe 

£r»tf    V"n  geh°orföemheit  en  nieèwaerigheit  omtrent  den  onderdaenen,  in  heerlijken 
aenfien  gebloeyt  hadt,  en  niet  onweerdigh  geoordeelt,  hem,  nae  de  ge- 

woonte van  dat  huys ,  elkander  getrouw ,  door  een  naeuwer  verbintenis 
aen  figh  te  vcrknochten.  Derhalven  is  hy,  om  figh  in  de  Landtvooghdy 
fijnes  geflaghts  met  meerder  glory  te  oerrenen ,  met  alle  werktuyghen  van 
oorlogh  en  vreede  oovervloedigh  voorfien  geworden.     Vaylighe  door- 
toght  hadt  hy  op  fijne  reyfè  uyt  Spanjen  door  Italien,  en  voorts  door 
Savoyen  en  Bourgonjen  tot  aen  Luxemborgh  en  de  grenfèn  der  Neder- 

landen.  Voetknechten  en  peerden  quaemen  hem  van  allefints  in  grooten 
toevloet,  niet  alleen  om  fijnen  perfoon  op  haere  reyfe  te  geleyden,  maer 

ook 't  oude  krijgsvolk,  ongeloofelijk  verimolten,  te  verfterkenj  welke 
hy,  in 't  leegher  gekoomen  fijnde,  onder  weynighe  regemen ten  te  voet 
en  te  peerdt  gebraght  heeft, en  ten  deele  onder  d'oude  gefteeken;  wijfle- 
lijk  lbekende  fijne  troepen  veel  eer  inderdaet  door  hunne  eygene  kracht, 
dan  door  eenen  ylen  naem  en  waen  aenfienelijk  te  maeken,  om  niet  door 
eene  onnutte  meenighte  van  Ooverften  de  fchatkift  en  den  foldaet  te  be- 

latten.    Dies  hy  ielfs  de  Grooten  in  Nederlandt,  gewoon  weynigh  nae 
hunne  vendelen  om  te  fien ,  heeft  afgelet  van  hunne  vooghdyen  en  kolo- 
nelfchappen,  waer  van{è  naeulijx  yets  behalven  den  blooten  tijtel  en  de 
voordeden  gebruykten:  en  andere,  die  door  langhe  gehoorfaemheit  ver- 

dient hadden  te  gebieden ,  in  hunne  plaets  gekooren.     Ook  heeft  hy  an- 
Hy  fielt   dereiaeken,  niet  onweerdigh  om  gevolght  te  worden ,  ingeftelt*  als  dat 

yeelefaeken  niemandt  tot  het  vaendrighfchap  ibude  worden  aengenoomen ,  dan  dieal- 
in  weerdigh  voorens  jrje  jaeren  gedient  hadt.     Daer  by  maekte  hy  voorraet  van  geldt 
'uwmden*  te  krijghen,  om  dat 'er  nieuwe  muytery  te  duchten  ftont,  en  d'oude  on- heylen  weederom  begonden  op  te  barften.     En  de  Spanjaert  hadt  elf- 

mael  hondertduyfènt  guldens  maentelijken  belooft ,  welke  echter  niet 

Hy  brenght  langher  dan  tot  in  't  begin  van  den  Herfft  gevolght  fijn.  Albertus  fleepte 
een  groot  e   met  figh  een  vry  groote  meenighte  van  ongemunt  filver,  om  daer  door 
meemgbte    je  fchaede,  te  lijden  by  't  geldt  door  wiflel  oover  te  maeken,  uyt  te 
nmnTilver  wmnen'  en  om  "at  net  ge^t  in  Nederlandt  geflaeghen  van  hoogher  prijs 
met  figh  in    *s-     En  dewijl  het  ooverfènden ,  vermits  de  langhe  wegh  wel  eer  onvey- 
Nederlandt.  ngh  geweeft  was,  wierdt  het  thans  met  een  fterk  geleyde  verfèekert.     Iri 

Ln  koomt  A)n  gefelfchap  hadt  hy ,  en  wierdt  als  een  onderpandt  van  's  Koninghs 
vergefel-     goedertierenheit  ten  toon  geftelt,  de  Prins  van  Oranje,  genoemt  Philips 
fchapt  met   Wilhem,die  eertijts  inde  beginielen  derNederlandtlèhe  beroerten  wegh- 

pbiltps,      gevoert,  en  in  't  Hof  van  Spanjen  eerlijk,  hoewel  naeu,  bewaert  geweeft 
Tm  ft  van    fijnde,  eerft  toen  fijne  vry  heit  hadt  weedergekreeghen  :  gemerkt  men 
oranje.      nem  in  cjen  Roomfchen  Godtsdienft  nu  genoegh  verfèekert  achte,  en 

derhalven  hoopte,  dat  hy, verplicht  door  fuik  een  weldaet,  wen  hy  fijnen 
jongheren  broeder,  en  de  volken,  onder  welke 's  Vaeders  geheughen  in 
hooghe  achtbaerheit  geëert  wierdt,  gingh  befbeken,  voor  een  werktuygh 
om  de  gefchillen  der  partyen  door  eenen  vreede  te  bemiddelen,  of  om 

't  faet  van  twecdraght  onder  de  vyanden  te  faeyen ,  dienen  konde.     En 
voorwaer  Albertus  felf  was  in  geen  quaet  gerucht  onder  de  Hollanders, 
hebbende  figh  aen  het  meefte  fcheepsvolk  door  een  gunftighc  goedertie- 

renheit bekent  gemaekt,  welke  in  Portugael,  ten  dien  eynde,  geloofde 
men,  bcflaeghen  fijnde,  buyten  twijfel  op  hoop  van  achtbaerheit,  door hem 
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hem  waeren  vrygelaeten.     Aengenaem  was  booven  al,  dat  met  fijn  aen-    if.96. 
koomft  Ibarras  en  Fuentes,  gefchopt  uyt  hun  haetelijk  gefagh  ,  te  rugh    Met  fijn 
nae  Spanjen  gelbnden  wierden.     Maer  grooter  getal  hadt  men  in  hunne  tenkoomft 

plaets  gefonden  •,  te  weeten ,  Francifco  de  Mendofa ,  Admirant  van  Ar-  word^n 

ragon,  toen  hooft  des  Raedts  en  der  oorloghe,  Gonfalvo  Carilla,  Giro-  frasen 
lamo  Zapata,  en  Baptifta  Taxis:  andere  naemen,de  {elfde  feeden ;  waer-  spanviL 
om  des  te  meer  gedught  wierdt,  dat  onder  een  geveynfde  goedtheit  de  ontbgoden. 
fèlfde  quaelen  louden  in  weelen  blijven.     En  de  Véreenighde  Staeten, 

beforght  of  miflchien  door  't  aenfchouwen  eri  het  onderlingh  gefprek  des 
Prinfèn  van  Oranje  eenighe  veranderingh  in  de  gemoederen  der  gemeen- 

te koomen  moghte,  hebben  aen  hem  gefchreeven,  hem  begroetende  oover  ï>e  staeten 
fijne  verlqffingh  uyt  een  achtentwintighjaerighe  gevanghenis :  en  voor  fchryven 
het  ooverighe ,  dat  hem  niet  veyligh  waer  e ,  in  deefe?i  oorlogh ,  f  onder  <^en  den 

vrygeleybrieven  hem  van  den  Staet  verleent ,  binnen  hunne  paelen  te  koo-  Frinfe  van 
men: dat  ook  voor  den  teegenwoordighen ftaet  der faeken fijne  oóverkoomfi  0ranie' 
niet  dienfiigh  waer e ,  hoewel  Jy  van  felfs  vertrouwden,  dat  hy,  die  de 
wr  eet  heit  der  Spanjaerden  foo  merkelijk  hadt  ondervonden ,  de  man  niet 
fijn  Joude  y  om  de  vryheit  vanden  Staet ,  gegrontvefi  en  gebouwt  door  de 
nijverheity  den  raedt  en  het  bloedt  fijne  s  vaeder  s  ,fondergraeven.   Waer 

op  hy ,  ontveinfende  't  gheen  fijnen  vaeder  raekte,  op  de  verdere  punten   Desfelfs 
met  alle  beleeftheit  heeft  geantwoordt:  maer  dat  hy  niet  gekoomen  was  an  wm 
om  eenighe  faeke  fonderncemen ,  die  niet  ten  voordeele  der  beyde  partyen 

firekken  moghte ',  waer  door  hy  ook  met  reeden  hunne  goede  geneegenheit 
t fijnen  per  joon  verwaghte.     Hier  door  doenmaels  weederhouden  fijnde, 
heeft  hy  naederhandt  figh  nergens  ingelaetenj  klaeghende,  dat  hy  de 
Hollanders  verdacht,  en  onder  de  Spanjaerts,  om  fijn  afkoomft,  gehaet 

was :  waerom  hy  ook  de  waepenen  niet  heeft  aengefchooten ,  't  fy  uyt  ge- 
neegenheit tot  een  befónder  leeven ,  't  fy  uyt  eerbiedigheit  tot  fijns  broe- 

ders glory .   Maer  Maurits  heeft  aen  hem  gelanten  afgeveerdight ,  en  fijne  uamïts  en 

füfter,  gemaelinne  des  Graeven  van  Hoohenloo,  is  in  perlbon  in 't  landt  fijne  sufler 
van  Kleef  by  hem  gekoomen,  beyde  met  aenbiedingh  van  geldt  en  fchen-  btedenbem 
kaedjen }  om  door  dit  middel  figh  gefaemenderhandt  aengaende  hunne  be-  grfhwken 

ftieringh  van  veele  treffelijke  goederen,  door  hunnen  vaeder  riaegelaeten ,  enSeldt 
voor  hem,  als  den  rechten  heere,  te fuy veren.  De  Staeten  hierentuflchen, 
behendigh  genoegh  om  de  geheyme  aertfiaeghen  die  den  Staet  dreyghden      oHfcl-f 
te  verydelen,  belaflen  alle  weéghen  en  toeganghen  förghvüldigh  te  door-  ter  staeten 
föeken  en  te  bewaeren,  gaende  hunne  fbrghe  voornaementlijk  teegen  de  teegen  de 
lefiiiten,  op  dat  niet  eenighe  wantrouw  ten  boefèm  van  het  lightgeloo-  laeghen  der 
vigh  gemeen  quam  in  te  fluypen.     Maer  Albertus,    die  figh  op  dierge-  Jefuiten. 
lijke  konftenaerijen  niet  betrouwde,  was  wel  graegh  naer  vreedëj  echter 
lbo,  dat  hy  onderwijlen  den  oorlogh  yverigh  voortfette,  hebbende,  be- 
halven  de  befettinghen ,  een  leegher  van  vijftienduyfënt  koppen  by  dea 
anderen.     Geen  middel  was  'er,  om  la  Fere  in 't  Vermandois ,  door  wae- 

penen en  hongher  benauwt  ten  uyterften,  teipijfèn,  dan  ter  fluyk,  en 
met  kleyne  troepen ;  om  dat  de  fteeden  rondtom  gefaementlijk  voor  den 
vyandt  hielden,  die  met  een  fterke  maght  van  ruytery  voorfien  was,  en 
de  velden  daerenbooven  onder  waeter  ftonden,  't  welk  hoe  't  den  belee- 
gheraers  tot  een  geweldigher  veftingh  ftrekte,  hoe  't  hen  die  't  ontfèt  te 
doen  hadden,  door  fwaerder  gevaer  affchrikte.     't  Naefte  dan  is  geweeft 
den  beleegheraers  door  verrukkingh  daer  van  af  te  trekken,  of,wenfydaer 
voorbleeven,  Kalis,  dat  van  vry  grooter  belangh  was ,  aen  te  taften ,  en 
de  werken  dier  fteede,  verwaerlooft  door  gierigheit  der  fteêvooghden , 

raeden  't  hem.   Dit  felfde  hadt  figh  eertijts  Parma ,  en  nae  hem ,  op  't  aen- 

Kk  iij  rae- 
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1  fpó.  raeden  van  la  Motte,  Fuentes  tocgefchikt:  maer  de  glory  vanfoo  gewigh- 
tigh  een  beftaen  was  voor  den  nieuwen  Landtvooght  oovergebleeven. 
Dit  eenigh  ooverblijffel  der  lëegevruchten  hunnes  ooverfeefchen  toghts, 
en  den  fleutel  hunner  enghte,  hebben  de  Engelfche  tweehondert  jaeren 
langh  befeeten :  welke  door  de  dapperheit  van  Francois,  Hartogh  van 
Guifè,  weederom  tot  binnen  hun  eylandt  gedreeven  fijnde,  hadt  Gordan, 
wien  de  fteêvooghdy  gegeeven  was,  dat  bewint  daer  nae  aen  den  Heere 
van  Vidofan,  fijnen  bloedtverwant ,  oovergedraeghen.  Geen  van  hen 

beydcn  hadt  figh  'tweeder  opmaeken  der  werken,  vervallen  door  oorlo- 
ghe  of  verloop  van  tijden,  laeten  ter  harten  gaen.  En  de  veftinghen kon- 

den de  krijgsbouw  deeler  eeuwe  in  verre  nae  niet  ophaelen:  de  ftadt  was 

omringht  met  een  fteene  muer,  't  kafteel  engh,  en  met  vier  licht  opge- 
worpe  bolwerken:  felfs  't  krijgsvolk,  dat  'erin  belettingh  lagh,  was  niet 
teegen  den  vyandt,  maer  tot  ftijvingh  van  eyghen  moogenheit,  ingenoo- 
men :  terwijl  de  gedachten  alleen  ingefpannen  ftonden ,  om  figh  door  ver- 

gaederen  van  fchatten  ter  fèe  en  te  lande  te  verrijken  j  en ,  gelijk  't  veel- 
tijts  in  beroerten  toegaet,  van  een  fteêvooghdy  een  rijk  gemaekt  wordt. 
Waerom  ook  Bourbon,  hoewel  door  onderfchepte  brieven  langh  tevoo- 

ren  van'tgevaer  verwittight,  't  niet  hadt  konnen  voorkoomen,  regeeren- 
de  als  nogh  ter  beede,  en  alleen  oover  die  't  hem  te  wille  wiften.  Dies 
ook  Vidofan,  't  gerucht  dat  het  op  Kalis  was  gemunt  alom  verfpreidt  fijn- 
de,  van  de  Hollandtfche  regementen ,  den  koningh  te  hulpe  gefonden, 
alleen  twee  vendelen,  niet  meer,  hadt  ingenoomen,  arghwaenigh  uyt 
eyghen  geweeten.  Hy  felfs  hadt  lès  andere  by  figh.  Albertus,  nae  van  alles 
berightte  fijn,  geeft,  om  den  fchrik  fijner  waepenente  breeder  te  verbrey- 
den,  vericheyde  troepen  onder  hunne  hoofden  bevel  uyt  Valenchienne 
te  trekken ,  en  de  plaetfèn  naeft  aen  den  Francois  met  waepenkreet  te  ver- 

Albenm  vullen.  Chriftian  de  Rhofne,  Veldtmaerfchalk  van 't  leegher,  de  roem- 
beleeghert  ruchtighfte  der  Francoilche  ballinghen ,  gefonden  met  een  gedeelte  des  lee- 
Kalts.  ghers,  om  de  ftadt  te  berennen,  heeft  alle  ontfët  den  toegangh  afgefnee- 

den.  Want  hebbende  bemaghtight  de  brugh,  waer  door  het  inkoomen 
te  lande  benoomen  wordt,  is  hy  genaedert  voor  den  toorn,  gebouwtvan 

gebakkefteen  en  genoemt  Rijsbank ,  op  't  inkoomen  van  de  haeven  -,  van 
waer  ook  Guife  eertijts  den  ingangh  binnen  de  ftadt  gekreeghen  heeft, 
fijnde  de  werken  al  voor  deefèn  ten  meerendeele  om  verre  gevallen,  die 

niemant,  fëlfs  ook  toen  't  gevaer  hen  was  ter  ooren  gekoomen ,  hadt  op- 
gemaekt,  welken  hy  met  gefchut  van  ftrant  befchooten,  en,  niet  ibo 

langh  als 't  wel  behoorde  verdaedight  fijnde,  fëeghaftigh  beklommen  heeft. 
Op  welk  verlies  de  Hollandtfche  fcheepen ,  die  figh  op  de  Vlaemfche  kuft 
onthielden ,  nu  belet  wierden  te  naederen ,  en  den  beleegherden  bequaeme- 
lijk  te  hulpe  te  koomen.  Maer  eevenwel  is,  naerdien  de  haeven  breedt 

was,  tuflchen 't  fchieten  heen,  een  fèhip,  't  welk  Vidofan,  op  fijn  be- 
geeren,  busfehieters  om  het  gefchut  waer  te  neemen  en  buskruyt  oover- 
geleevert  heeft ,  doorgeraekt,  en  weedergekeert.  Korts  daer  aen  wierdt 
ook  den  Graef  van  Sant  Paul,  die  met  vijftienhondert  Frangoifèn  langhs 
de  feekuft  was  gekoomen,  den  beleegherden  te  hulpe,  door  eenfèhipper 
fijnen  dien  ft  aengebooden,  om  hem  binnen  te  brenghen,  hadt  hy  felfs 
niet  gefchreumt  figh  in  dat  gevaer  te  begeeven.  Maer  nae  dat  de  krach- 

ten des  Ooftenrijkers  figh  vereenight  hadden,  en  't  fchieten  van  booven 
de  feeduynen  onder  de  ftadt  vinnigh  gaende  gehouden  wierdt,  fijn  eerft 

de  huyfèn  in  de  voorfhdt  voor  't  gewelt  befweeken ;  en  koorts  daer  aen 
wierdt  ook  de  ftadt  fclve,  nae  een  belegh  van  drie  daeghen,  en 't  gefchut 
de  poort  aen  't  waggelen  geholpen  hadt,  door  fchrik  en  ontfteltenis  der 



DER  NEDERLANDTSCHE   HISTORIËN.     263 

gemeente,  en  uyt  haet  op  den  ouden  heer  (gemerkt  de  Steêvooght  was    If9(*- 
ontbloodt  van  raedt  en  achtbaerheit)  aen  den  Spanjaert  oovergegeeven. 

De  ibldaet  heeft  figh  begee ven  op 't  kafteel, dat,  hebbende  beftant  voor    Nae^m- 

fèsdaeghen  bcvoorwaerdt,  op  hoop  van  onderftant,  gehouden  wiefdt.i«w^ra. 

En  Maurits  was  nu  reets  meteen  vloot  van  vijftigh  fcheepen,  en  vee\'"ee)Jj~ 
krijgsvolk,  daer  omtrent  gekoomen,  om  te  flen  wat  de  Francoifèn,  wat  fiidaeten 

de  Engelfchen  in  den  finne  hadden.    Sant  Paul  was  al  vertrokken.    Efthxjigbop'tkt- 
hadt  niet  verre  van  daer  een  vloot  teegen  den  Spanjaert  >  of  hy  midchien  ftcel. 
quaeme  in  te  ftorten,  vaerdigh.  De  naeyver  dier  volken,  die  elkander 
nimmer  ter  goeder  trouwe  verftaen  konnen,  is  hen  een  hinderpael  ge- 

weeft.     Want  Efiex  hadt  den  Heer  van  Viques,  die  't  bewint  oover  de 
befëttinghen  naeft  aen  Vrankrijk  hadtDgetoetft,  of  hy  Kalis,  wen  't  her- 
noomen  wierdt,  fbude  willen  in  bewaeringh  der  Engelfchen  laeten.  De 

Francoifen  geloofden,  dat  de  Engelfche 't  gheen fè  voortij  ts  in  den  oor- 
logh  befèeten  hadden,  nu  onder  fchijn  van  vriendtfchap  onhebbelijk  wee- 
der  eyfchten.     Maer  koningh  Henrik  brak  wel  fijn  belegh  niet  op,  dogh 

hebbende  het  leegher  voor  la  Fere  gelaeten,  't  fy  hy  dit  van  gewightigher 
belangh  geloofde ,  't  fy  hy  aen  den  toegangh  voor  Kalis  wanhoopte,  fijnde 
't  landt  met  feekreeken  doormeeden ,  is  met  een  geleyde  van  vier  duyfent 
mannen  de  Som  me  afgevaeren,  en  te  Boulogne  de  naefte  fèehaeven  aen- 

gekoomen  :   aldaer  wierdt  te  fpaede  oover  't  ontfèt  der  fteede  geraedt- 
pleeght.     Maurits  door  den  Koningh  verfbght  te  landt  te  koomen ,  heeft     Henrik, 

figh  ontfchuldight ,  voorgeevende,  dat  hem  t'huys  de  ontbloote  grenfen  raedflecg^ 
te  befbrghen  ftonden.     Omtrent  drie  hondert  fbldaeten  te  lande  tot  on-  tever&eei5 

derftant  gefbnden  onder  't  beleidt  van  Campagnolle,  figh  van  de  naght,  retdeï  nee~ 
de  ftilte  en  't  leegh  waeter  dienende,  fijn  door  de  graften  binnen 't  kafteel  de. 
geraekt,  den  beleegherden  veel  eer  ten  voorbeelde ,  dan  tot  hulpe.     De 

meefte  fijn,  wanneer  nu  de  bolwerken  voor  den  beftormers  oopen  lae-     't  Kafteel 
ghen ,  met  het  Hollandtfch  krijgsvolk ,  ftaensvoets  op  de  plaets  geblee-  prmender 

ven  •,  terwijl  de  ooverighe  Francoifen ,  onbequaem  ter  oorloghe  >  door  llandt  ,n!Le~ 
een  voorbaerigh  vlughten ,  figh  felven  en  andere  te  gronde  helpen.   Ook  momen' 
is  Vidofan  geiheuvelt.     Omtrent  feftigh  Hollanders ,  figh  uyt  de  hoogh- 
ten  der  huyfèn  mannelijk  verweerende,  hebben  uyttoght  behoudens  lijf 

en  leeven  bedonghen.  Gemaetight  maekte 't  gebruyk  dier  fèeghe  's  Aerts- 
hartoghen  teegen woordigheit,  die,  Kalis  fbnder  merkelijke  bloedtftor- 

tingh  der  fijner  meefter  geworden  fijnde,  deefè  fladt,  geleeghen  op  d'uy- 
terfte  grenfen  van  Vrankrijk,  vergroot  en  met  werken  verfterkt,  door 
gemeenfaemheit  van  heerfchappy  en  taele  onder  Vlaendre  trok  -y  voorheb- 

bende van  daer  den  oorlogh  ter  fee  te  voeren.     t'Eener  treffelijke  verfèe-    Ookgeeft 
keringh  deefer  feeghe,  is  ook  de  ftadt  Ardres,  niet  verre  van  daer  diepere  jl^r" 

Vrankrijk  in  geleeghen,  hebbende  in  voortijden  gedient  tot  een  grens-  aenAlber~ 
plaets,  om  den  inval  der  Engelfchen  te  fluyten,  in  'tgewelt  van  Albertus 
gekoomen,  die  van  daer  figh  eenen  wegh  in  Vrankrijk  gebaent  heeft, 
met  het  felfde  geluk,  dat  hem  te  vooren  gedient  hadt,  en  des  te  grooter 
fchuldt  der  vyanden,  om  datfè  niet  buyten  verwaghten  oovervallen  wier- 

den.    Uyt  de  ftadt,  die  behoorlijk  gefterkt  was,   fijn  getrokken  twee 
duyfent  fbldaeten ,  op  eerlijke  voorwaerden,  oneerlijk  bedonghen:  want 
fbnder  felfs  eenen  ftorm  af  te  waghten ,  fijnfè,  alleen  door  opeyfTchen 

van  't  leeven  te  verbeuren,  ten  waerefè  figh  oovergaeven,  verfchrikt  ge- 
weeft.     Onder  dit  beloop  van  faeken,  la  Fere  ten  ketften  door  hongher     La  Fere 

t'ondergebraght  fijnde,  heeft  Henrik  fijn  leegher  in  de  naebuerighe  plaet-  inteegen- 
fen  van  Kalis  verdeelt,  op  dat  de  fwakkere  fteeden,  die  de  fchnk  allent-  deel  aen 
halven  geweldigh  bevanghen  hadt,  niet  tot  den  ooverwinnaer  quaemen  Hc"n^ oover 
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oover  te  vallen.  Maer  hem,  die  ook  nu  door  behoefte  genootfaekt  was 
den  Francoifchen  boodem  te  verheten,  baeden  de  Vlaminghen,  met  be- 

lofte van  groote  fommen  geldts,  Oftende,  dat  alleen  den  oever  dierfee- 
kuft  van  den  anderen  fneedt»  weeder  aen  hun  landtfchap  te  hechten  -,  en 
Maurits,  hier  voor  beducht,  is  fèlfs  in  perfoon  derwaerts  getrokken,  om 
de  plaets  te  befightighen :  en  heeft,  nae  fijn  vertrek ,  een  genoeghfaeme 
m^ght  van  krijgsvolk  ,  en  vervolghens  föo  veel  leevensmiddelen ,  oor- 
Joghs  behoefte,  en  alles  wat  tot  het  maeken  van  werken  vereyfcht  wierdt, 

derwaerts  gefonden.  't  "Welk  verfpieders  oovergedraeghen  hebben,  en daer  beneevens,  dat  ook  de  fee  door  een  bequaeme  haeve  tot  aen  deftadt 
quam ,  en  van  achteren  om  de  waeterkreeken  hacchelijk  te  genaeken  was. 
Dus  is  dit  belegh  uytgeftelt,opdateen  reukeloos  aenvanghen  den  luyfter 
der  voorighe  ooverwinninghen  niet  befwalken  fbude.  Aengefien  nogh- 
tans,  behalven  de  hulptroepen  aen  Vrankrijk  gegeeven,  de  Engelfche 

vloot  een  groot  gedeelte  van  't  Hollandts  krijgsvolk  weghgefleept  hadt , 
gelijk  wy  verhaelen  fullen ,  wierdt  het  flilfitten  volkoomentlijk  afgekeurtj 
en  't  verfoek  der  fteeden  en  de  voorflaeghen  der  krijgshoofden  wervvaerts 
heen  de  waepenen  te  keeren,  ftonden  teegen  den  anderen  gekant.  Dan 
terwijl  Vrankrijk  de  troepen  des  Aertshartoghen  ophieldt,  ftroopten  en 
vernielden  Maurits  ruyters  te  vuer  en  te  fwaert  Brabandt  eh  de  uyterfte 
grenlèn  der  Nederlanden ;  hebbende  ook  het  fteedeken  Echternacht  in 
Luxemborgh  ooverweldight :  nae  dat  deefè  in  Vlaendre  te  rugh  gekeert 

waeren,  fijn  'er  de  Fran^oifèn  ingevallen.  Invoeghe dat  altoos  d'eene of 
d'andere  fijde  den  vyandt  op  den  hals  hadt.  Ook  fijn  Albertus  kornet- 

ten geflaeghen,  nae  dat  yder  die  by  geval  ontmoet  hadt.  En  dees  tijdt 
infonderheit  heeft  de  Hollandtfche  ruytery,  gefterkt  door  langhe  oene- 
ningh  en  de  förghe  hunnes  Veldtheers,  wakkere  proefftukken  hunnes 

dapperheits  in  handen ,  en  eenen  moedt  op  grooter  faeken  in  't  toekoo- 
mende  gegeeven.  Gemerkt  de  peerden  der  Spanjaerden  als  beflooten  en 

leedigh  bleeven-.daer  in  teegendeel  's  vyandts  oopene  velden  en  den  buyt 
die  van  Maurits  uy  tlokte.  Den  Aertshartogh  hebbende  den  tijdt  bequaem 
gekeurt  om  te  veldt  te  trekken,  heeft,  om  geen  krijgsvolk  nutteloos  of 
verdacht  in  fijn  gebiedt  te  laeten ,  nae  dat  hy  orde  op  de  betaelingh  ge- 
ftelt  hadt,  de  Italianen  uyt  Thienen  op  ontbooden.  Sijne  hoop  en  fij- 

ne gedachten  hadden  't  op  Huift  gemunt,  eenen  aenflagh,  dien  hy  oor- 
deelde te  flrekken,  om  dien  van  Vlaendre  te  bevreedighen ,  en  dien  van 

Brabandt  dienft  te  doen.  Swak  was  de  fladt  door  d'outheit  haeres  ge- 
bouws;  en  Maurits  hadt, nae'tinneemen der fèlver, dewijl  de  ronde  geftal- 
tenis  der  mueren  te  veranderen,  een  werk  vanaltelanghen  naefleepwas* 
onderwijlen  de  graften  vergroot,  en  fterkten  daer  ingeleght.  Dien  van 
Zeelandi,  welke  korts  daer  aen  de  befchermingh  der  fladt  opfigh  genoo- 
men ,  en  verfcheyde  fchanfïèn  hier  en  daer  ten  platten  lande  geleght  had- 

den ,  wierdt  naegegeeven ,  dat  fè  beeter  fbrghe  voor  het  vlakke  veldt, 
dan  voor  de  fladt,  gedraeghen  hadden.  De  voornaemfte  fterkte  derplaet- 
fè  was,  dat  een  vaert,  die  niet  verre  van  daer  haeren  oorfprongh  nam, 
en  dien  mcnfchen  arbeidt  wijder  gemaekt  hadt,  om  te  ruymer  fcheut  in 
den  Hont  te  neemen,ook  van  achteren  in  de  Schelde  geleidt  wierdt:  want 
onder  die  beyde  benaeminghen  neemt  de  felfde  ftroom  haeren  loop  bogh- 
tigh  achter  om  het  Hulfter  ambaght:  dus  gaf  deefè  fladt,  als  een  eylandt, 
dat  van  alle  kanten  ongenaekbaer  is,  en  geleeghen  op  twee  oevers,  den 

foldaet  bequaeme  voet  om  door  't  landt  van  Waes  op  buyt  te  loopen,  en 
te  rooven  op  den  Brabandtfchen  boodem.  Ook  fijn  de  dijken  teegenden 
vyandt  doorgefneeden ,  en  die  binnen  de  ftroom  waeren,  foo  verre  ge- 

fleght 
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fleght  als  het  fchieten  uyt  de  ftadt  bereyken  konde.     Voorlangh  hadden    l59ó- 
de  Vlaennnghen,  door  laft  van  Ernft  en  Fuentes,   twee  fchanfièn,  om 

't  uytloopen  te  weeren  ,   opgeworpen.     Meerder  getal  de  Vereenio-hde 
Staeten,  om  den  oever  te  befchermen.     Twee  der  ièlver  waeren  geheght 
aen  de  ftadt, door  eenen  uytloopenden  dijk,tuffchen  welken  eene  oopene 
vlakte  heymelijke  geleegenheit  tot  een  vryen  toegangh  en  onderlinghe 
hulpe  verichafte.     Dogh  niet  in  alles  eeven  fterk  waeren  deelè  twee;  de 
meefte  teegen  weer  kon  bieden,  die  nae  de  Hont,   genaemt  de  fchans 
Naflau ,  gemerkt  decie  den  toevoer  van  Axele  en  uyt  de  Zeeufche  eylan- 
den  beveylighde.     Die  Albertus  hadt  gefonden  om  de  geleegenheit  te  be- 

fightighen ,  door  deelè  fwaerigheeden  afgefchrikt,  hebben  hem  't  belegh, 

dat  men  figh  te  vooren  liet  gevallen,  ontraeden.     Want  hoe  foude  men  ty°™'tAt- 
't  bloote  krijgsvolk ,  meenighte  van  hjfs-  en  oorloghs-behoeften  }en  eynde-  >.T  /  1  HJ 
lijk  fuik  een  logge naejleep  <van gefchut Reegen  de dr eygementen^en in  weer- 

wil der  omleggende  jchanffen-,  konnen  doorbrevghen ,  infonderheit  natr- 

dien'svyandts  vloot  de  Schelde  foo  dicht  befet  hieldt,  welker  kleynder 
vaertuygh  ook  gtduerigh  heen  en  weeder  voer  ■,  Swaer  is  dit  en  hacche- 

lijk;  en  geene  mindere  moeyehjkheit  in 't  oover  ighe  te  booven  te  raeken. 
Waeterachtigh  en  moerajjtgh  is  de  grondt-,  de  vyandt  arbeidtfaem  en  nij- 

ver ,  de  vaert,  die  't  belegh  fal  vruchteloos  maeken ,  onbekommert,  en  gee- 
ne meerdere  hoop ,  om  hen ,  die  t' allen  tijden  verfche  en  nieuwe  befettingh 

krijgen  konnen ,  door  geweldt  te  dwinghen.    Booven  dit  alles  vreeide  men, 
dat  den  Francoifchen  koningh,  diedemeefte  weêrfpannelinghen  hunnen 

fóen  verleent,  en  nu  grooter  aenwasvan  krachten gekreeghen  hadt,d'ont- 
leedighde  plaetièn  oovervallen  moghte-,  waer  om  't  niet  weerdt  was  figh 
om  Huift  in  foo  veelerley  gevaeren  te  fteeken.     Maer  de  vuerighfte  der 
kolonellen  Claude  Barlotte,  een  Nederlander,  hier  teegen  uytvaerende,    Waerue 
verfoght,  dat  het  ooverbrenghen  der  regementen ,  by  de  Spaenfche  Oover-  Barlotte 

ft  en  geweyghert ,  hem  wier  de  aenbevoolen.     Wat  d' oover  ighe  gevaeren ,  ';"'<^- 
voor  welke  men  bekommert  was^  belavghde^  daer  in  moe  ft  men  de  Jlout-  me$,"u 
heit yets  te  wille  weeten,  en  figh  eenighermaeten  op  d'onvoorfïene  mis- 

Jlaeghen  of  'fchielijken  fchrïk  der  vyanden  vertrouwen.  T)at  de  keerkar.ften 
der  oorloghen  f  ouden  uyt  hebben ,  wen  men  figh  de  f  elf  de  raedtflaeghen  en 

eene  gelijke  dapper  heit  tot  eiken  aenfagh  in  't  befonder  van  d' andere  fij  de 
verbeelden  wilde.   De  faeke  voor  dat  pas  ontveinft  fijnde,  wort  met  ken- 

nis van  weynighe  vaftgeftek,  om  den  vyandt  des  te  gemakkelijker  te 
misleyden  ,    dien  van  de  verdachte  plaetièn,  waer  oover  hy  fijne  be- 

fbndere  förghe  gaen  liet,  af  te  trekken,  het  voornaemfte  was  j^'t  gheen 
naer  wenfeh  is  uytgevallen.     Want  Rhofne,  gelaft  een  brugh  oover  de 
Schelde  te  üaen ,  en  met  fijne  vaendelen  Brabandt  in  te  trekken ,  om  ee- 

nen fch  rik  voor  Berghen  of  Breedaa  te  maeken,  heeft  Maurits  genoot- 

faekt,  onder  't  bewint  des  Graeven  van  Solms,  befettingh  voor  Huift  te 
laeten ,  en  hem  met  het   ooverighe   leegher  anghftigh  nae  te  volghen. 

Schaers  waeren,  lbo  immer  t'eenighen  tijde,  toen  de  troepen  der  Veree-    Qer-tn„y 
nighde  landen:  dewijl  men,  om  de  koften  te  fpaeren,  goetgevondenhadt,  man\jtder 

alleen  de  grensplaetfèn  te  befchermen  •,  en  hoe  naedeeligh  't  ingaen  van  vereemgbde 
fuik  een  raedtflagh  geweeftfy,  heeft  infonderheit  ditjaer,  dat  hen  met  landen  dat 

fwaere  fchaede  en  koften  drukte,  aengeweefèn:  een  gedeelte  hunner  krijgs-  Pas- 
maght,   toegeftaen  tot  verfterkingh  der  Engelfche  vloote,  was  vertrok- 

ken :  een  ander  nae  Vrankrijk  tot  ontfet  van  Kamerijk  gefonden  -,  en  't  oove- 
righ  by  naer  heel  en  al  in  befettinghen  verdeelt.     Gemerkt  de  Hoogh- 
duytfche  onlanghs  afgedankt,  en  als  nogh  geene  nieuwe  regementen  ge- 

worven waeren.     Maurits  hadt  by  figh  naeulijx  twee  duyfent  mannen, 
LI  met 
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1 596.     met  welke  hy  d'onfeekere  aenllaeghen  des  vyandts  volghen  moede ;  maer 

't  krijgsvolk  uyt  Vrankrijk  t'huys  ontbooden,  is  korts  daer  nae  aenge- 
koomen,  ten  getaele  van  ach  tien  vaendelen.     Barlotte  hierentufTchen 

Barlottt      (vergefelfchapt  met  la  Bifche,  die  de  fteêvooghdy  verhoopte  op  te  doen) 

trekt  op       gelafte  by  duy  fleren  naght  eenighe  kleyne  fchuyten  uyt  de  naefte  fchanfè 
H"^'         aen  Vlaendre  oover  d'ondergeloope  drooghten  des  oevers  in  de  vaert  te 

brenghen.     Daer  op  volghden  'er  vijftien  hondert  of  wat  meer,  fijnde 
het  Walich  regementvan  Barlotte  en  het  Hooghduy tfch  van  Tefclin,  be- 
laedcn  met  hunne  waepenen  en  leevensmiddelen  voor  eenighe  daeghen, 

al  glibbervoetende  door  't  waeter  en  de  modder.     Tenlaetften  fcheep  ge- 
raekt  lijnde  (naerdien 'er  geene drooghten  waeren)  hebben  fèföndergevaer 
en  teegenweer  vryen  doortoght  gekreeghen ,  door  hunne  eygene  frilte  en 

Die  oor^    achteloofhèit  der  Hollandtfche  ibldacten  op  de  fcheepen,  die,  gelijk fè 
hli/dcrHol-  onverfchrikt  in  gevaeren,  foo  ook  ilordigh  op  hunne  waght  fijnde,  den 

Undendoor  vyandt,  terwijl  hy  door  't  waeter  flobberde,  met  hunne  booten,  'tgheen 
kpomt:       hen  licht  om  doen  geweeft  waere,  niet  te  rugh  gedreeven  hebben.     Dan 

't  fchieten  in  't  duyfler  was  nu  maer  ydeU  en  nietby  tijts  fijn  die  van  bin- 
nen uytgevallen:  maer  dartigh  földaeten ,  die  een  kleyne  fchans  op  den 

oever  bevvaerden ,  en  laft  en  reedens  weeghe  die  plaets  in  te  houden  had- 
den, lichtveerdighuytgetrokkenen  geflaeghen  fijnde,  hebben  den  vyandt, 

verleeghen  om  gefchut  en  bergingh  ,   't  een  en  't  ander   doen  vinden : 
Korts  daer  aen  is 'er  een  geveght  gevolght,  dan  by  nacht,  en  dienthal- 

Enmetver-  ven  vol  verwarringh ,  fönder  dat  partyen  vriendt  of  vyandt  uyt  elkander 
fcheyde        onderkennen  konden :  in  den  eerften  indruk  noghtans  hebben  de  Hoogh- 
kjnflttH  tee-  duy^che,  die  met  Barlotte  gekoomen  waeren,   fiende  dat  hun  hooft 
gm  un       Tefclin  gebleeven  was,  de  vlught genoomen ,  en ,  te  vergeefs  teegen  ge* 
^  '  houden  fijnde,  't  wafïèndt  waeter  en  een  verachte  doodt  gevonden.    Bar- 

lotte, die,  een  donderende  ftem  opheffende,  met  de  fijne  vinnigh  in- 

drongh ,  heeft  de  kans  herftelt ,  en  d'aenvallers  gedwonghen  de  vlught 
nae  binnen  te  neemen.     Partijen  hebben  ten  weederfijden  het  getal  der 
verflaegene  ten  breedtften  uy tgemeeten ,  figh  roemende  der  fèege :  de 
Graef  van  Solms,  om  dat  hy  vaendelen  veroovert,  fy,  om  dat  fè  gevan- 

ghenen meêge  voert  hadden.     Eenighe  földaeten,  om  't  getal  der  Hoogh- 
duy tfchen  te  vervullen,  welke  Barlotte  aen d'ooverfijde  derftroom  gehe- 
ten hadt,  door  belofte  van  belooningh  verwillight  tot  ooverfwemmen, 

wierden  met  het  geen  den  verflaegene  was  uy  tgefchut  verciert  en  aengedaen. 
Hy  vermee-  Voorts  heeft  de  vyandt  de  hooghten  daer  omtrent,  (want  innewaert  is 
prtfche-    liet  lande,  teegen  den  aenwas  der  ftroomen ,  doorfneeden  met  dijken ,  die 

lijkjehoog-  niet  ingevolghe  den  laft  van  Maurits  bewaert  wierden) door  't  veerdigh 
ten  en di)-    opmaeken  van  werken  by  naght,  vermeeftert.     Soo  haeft  was  niet  de 
^"-  klank  van  dit  alles  in  Brabandt  door  gedronghen,  of  beydede  Veldthee- 

Albcrtus  en  ren  rukten  door  verfcheyde  weeghen  t'eener  plaetfè  :  de  Prins  om  d'aenwaf 
Maurits  fende  meenighte  uyt  het  ey landt  te  verdrijven :  Hy,  op  dat  de  weynighe,  die 
rukxe»  der-  'er  op  gekoomen  waeren ,  niet  door  's  vyandts  troepen  of  door  hongher 

benart  wierden:  gemerkt  fè  geenen  anderen  lijftoght,  dan  op  hunne  fchou- 

Deesar-  deren,  met  fighgebraght  hadden:  met  waegenen  of  fchuyten  was  'ervoor 
beidt  vrucb-  niemandt  aen  te  koomen.  Maer  vruchteloos  was  'sPrinfen  arbeydt  om 
teloos  tot  bet  de  mgenoomenc  plaetfèn  vveeder  te  verooverenj  dewijl  Rhofne  vijf  rege- 

lden»- menten,  naementlijk  een  Walfch,  een  Naepelfch,  en  drie  Spaenfche, 
neemender  oover  de  Schelde  gerukt,  dan  voorwaer  niet  fbnder  fchaede,  daer  bin- 
verooverde  nen  gebraght  hadt.  Albertus  fèlfs  met  het  ooverigh  leegher  befètte  den 
plaetfèn  oever  aen  d'andere  fijdc.  Maurits  heeft  figh  te  Kruyninghen,  op  d'uyter- 

fte  kuil  van  Zeelandt ,  ter  needergeflaeghen ,  en  van  daer  lbo  veel  krijgsvolk 
als 
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als  hem  doenlijk  was  binnen  de  ftadt  gefonden:  want  niet  fbnder  heevig-     1 59^- 
heit  betuyghden  de  Zeeuwen  hunne  Bondtgenooten ,  hen  niet  te  ver-  Betuygingb 
waerloofèn ,  op  welke  en  een  maghtigh  en  een  fèeghaftigh  leegher ,  voor-  der  zeeu- 
fien  van  allen  toevoer  uyt  de  naefte  fteeden  Gendt  en  Antwerpen,  met  wenbyhun- 

alle  gewelt  foude  koomen  af  fakken.     Derhalven  heeft  men  't  krijgsvolk  ne  zondtge- 
üyt  de  fteeden  oover  Rhijn ,  en  de  plaetfen  waer  voor  men  tot  nogh  toe  n00ten' was  beducht  geweeft,  op  ontbooden :  tot  bewaeringh  der  grensplaetfen 
wierden  nieuwelinghen  geworven ,  en  op  halve  földy  aengenoomen.  Daer- 
enbooven  heeft  men  beflooten  geoefFende   fbldaeten,   ten  getaele  van  wervm  h 
tweeduyfènt,  in  Engelandt  te  werven:  en  de  Koninghinne  verfoght  felfs  ̂ erVaee. 
gelijk  getal  in  deefen  dringhenden  noodt  daer  toe  te  doen.    Dogh  de  ko-  nigbdestae- 
ningh  van  Vrankrijk  gebeeden  den  tijdt,  in  welken  hy  fijnen  boodem  teninEnge- 
van  vyandt  ontbloot  fagh,  te  willen  waerneemen,  en  felfs  eenen  inval  in  landt, 
's  vyandts  landen  te  doen ,  wierdt  door  de  gedachten  van  vreede,met  wel- 

kers hoop  hy  figh  reets  hadt  begonnen  te  vleyen ,  weederhouden.     De 
Spaenfche  en  Holland  tfche  ruytery  hierentuflchen  van  gints  en  herwaerts 
in  't  Hulfter  ambaght  gekoomen  fijnde,  maekte  een  fchielijke  ontfteltenis 
en  verwarringh  onder  elkander,  niet  fonder  bloedtftortingh.    't  Grootfte 
geweldt  was  by  de  Hollanders,  en  t'elkens  als  de  vloet  de  velden  onder waeter  fette,   voeren  fe  met   hunne  fcheepen  veyligh  heen  en  weeder. 
Waer  by  fè  figh  tuffchen  de  ftadt  en  de  fchans  gehecht  aen  de  ftadt,  welke 
op  de  Schelde  en  ooverfulx  op  den  vyandt  haer  uytfight  hadt,  ongeacht 
de  fterkten ,  op  het  vlakke  veldt  vertoonden :  en  wanneer  de  vyandt  hier 

door,  alsgedaen  t'fijner  verfmaedingh ,  geterght  fijnde,  hen  die  te  rugh 
vluchteden  vervol  ghde,  wierdt  hy  door  't  fchieten  der  fteedelinghen ,  en 
fterken  uytval  in  wanorde  gebraght  en  geflaeghen.     't  Is  buyten  twijfel , 
dat  hem  deefe  ongemakken  door  gebrek  van  gefchut,  fbnder  welk  niets  Verhad  dei 

gevordert  wordt,  ooverquaemen :  in 't  oovervoeren  lagh  de  fwaerigheit.  beleeSe"n- 
Hier  toe  wierden  de  natte  en  moeraffighe   plaetfen  allengskens  vaftge-  f.«/ƒ?'", maekt  met  takken  en  rijsboflèn :  en  in  de  vaert  eenighe  fcheepen  föo  vaft 
aen  den  anderen  gehecht,  datfè  hen  tot  een  brugh  dienden,  maekende op 
de  kant  des  koninghlijken  oevers  een  halve  maen.     Uyt  deefè  wierdt  het 
gefchut  op  de  ftadt  en  de  fchans  geloft :  waer  by  dan  nogh  twee  ftukken , 
flux  op  hun  eerfte  aenkoomen  veroovert,  op  het  eylandt  fèlve,en  voorts 
alle  andere, föo  haeft  die  maer  oovergebraght waeren ,  teegen  den  vyandt 

geplant  wierden.     Nae  dat 'er,   onder  gunft  van  andere  ftukken ,  nogh 
een  meerder  getal  was  00 vergevoert ,  verveerdight  Rhofhe  figh,  om  den 
toevoer  te  veylighen ,  tot  het  affnijden  der  fchanflè,  hier  bevoorens  aen- 
geroert,  van  de  ftadt,  en  om  figh  der  ftroom  te  verfèekeren.     't  Welk 
als  't  hem  door  geringhe  aenvallen  niet  gelukt  was ,  doet  hy  't  gefchut 
loflèn,  en  de  trompet  blaefèn,  om, hier  door  fijn  voorneemen  in'toopen- 
baer  ten  toon  ftellende,  den  vyandt  eenen  fchrik,  den  fijnen  wakkerheit 
in  te  boefemen ;  hebbende  nogh  booven  dien  den  middernaght  verkoo- 
ren,  gelaft  hy  den  Italiaenen  uyt  te  trekken,  en  midden  op  den  dijk, 
langhs  welken  men  uyt  de  fchanflè  eenen  toegangh  ter  fteede  hadt ,  en 
die  by  den  vyandt  befchanft  was,  aen  te  vallen.  De  duyfterheit  wierdt  met 
quetften  en  needermaeken  doorgebraght,  onder  een  blindt  getier,  terwijl 
het  treffen ,  fchoon  ongewis  en  hacchelijk,opeen  dight  gedrangh  dermee- 

nighte  aenquam,  en  door  geene  voorfightigheit  t'ontwijken  was.     In  de 
morgenftont  wierdt  de  befettingh  op  de  vlught  gedreeven.  En  deHoogh- 
duy tfche  aen  de  felfde  fijde  hierentuflchen,  om  't  geweldt  door  lifttebaet 
te  koomen,  oover  de  moeraffighe  en  onbewaekte  plaetfen  heen  geraekt 

fijnde ,  ooverweldighen  het  voorfte  bolwerk  der  fchanflè  >  en ,  nae  't  paelwerk 

LI  ij  uyt- 
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i  j-pö.    uytgerukt  te  hebben,  worden  de  wachters,  förgeloos  in  't  gevaer  van  an- 
dere, verftroyt.     Dus,  terwijl  hy  d'eene  party  de  hulpe  der  andere  af- 

fnijdt,  dier  beyde  ooverwinnaer  lijnde,  lolt  hy  dien  geheelen  dagh  't  ge- 
fchut  op  de  fchanflè:  die  hy,  als  gebouwt  van  loflè  en  moeraflighe  ftofte, 

lichtelijk  om  verre  worpt.     Daer  binnen  waeren  niet  min  dan  achthon- 
dert  fbldaeten ,  dien,  hoewel  de  breuk  nogh  geen  genoeghfame  oopeningh , 

nogh  fy  eenighe  waepenen  in  't  ftormen  van  nae  by  beproeft  hadden ,  de 
vrees  het  hart  beneep,  om  dat  de  vyandtdebrugh  hadt  ingenoomen,  angh- 
ftigh  voor  onièekere  toevallen ,  of  die  te  voorbaerigh  en  nogh  ongefien  ichee- 

nen;  allermeeft  door  ommegangh  met  hen,  die 't  geveght  by  naght  ont- 
vlught  lijnde,  figh  onder  d'ooverighe  vermenghden,  en  niet  leeden  dat 
yemant  van  die  fchandtvïek   onbefoedelt  bleeve.     Men  wierp  de  waepe- 

nen ter  needer,  men  gingh  de  ooverften  met  geweldt,  gelchreeu  en  drey- 
gementen  aen ,  lbo  fy  niet  de  plaets  van  ftonden  aen  oovergaeven.     Als 
nu  Solms  met  onderftantin  aentoght  was,  fijnfè  op  den  avont  uytgetrok- 
ken,  wordende  befpot  van  de  vyandt,  en  by  den  haeren  ongeftraft  ge- 
laeten :  lbo  geweldigh  naementlijk  de  lèeden  deelèr  eeuwe  bedorven  fijn- 
de,  dat  de  quaelen  lèlve  vaeken  niet  lbo  leer  dan  de  hulpmiddelen  te  duch- 

ten ftaen.     De  Spanjaert  dus,  eer  dan  hy  lèlfs  hadt  darren  hoopen,  eenen 
gemakkelijken,  en  van  vooren  gefterkten  toegangh  gewonnen  hebbende, 

begon  't  gheen  naeft  aen  de  graft  was  droogh  te  maeken :  en  voorts  de 
fterkten,  binnen  de  graft  beflooten,  door  liften  en  geweldt  te  benaeuwen. 

Te  gelijk  hadt  hy  door  middel  van  de  fchans  nu  veylighe  vaert  t'fijnen 
wille  gekreeghen,  hy  konde  fijne  troepen  befluyten,  fijn  leegher  needer- 

flaen  ■,  ook  quam  'er  verlightingh  in  de  prijs  der  leevensmiddelen ,  welke 
de  befwaerlijkheit  in  't  ooverbrenghen  tot  hongersnoodt  der  gemeene  fol- 
daeten  hadt  doen  fteygheren.     De  beleegherde  hadden  wel  begeert,  met 

het  doorfteeken  der  dijken,  al  't  geweldt  van  't  waeter  op  den  vyandt  aen 
te  letten,  maer  't  ontbrak  hem  aen  geene  middelen  om  dat  af  te  leyden, 
en  hy  hadt  de  dijken,  die  in  hun  geweldt  fijnde  daer  teegen  waeren  opgewor- 

pen, jeegenwoordigh  t'fijnen  gebruyke.     Waerom  lè  hunne  gedachten 
tot  uytvallen,  als  't  naefte  voordeel, gekeert,  en  hooien  onder  de  wallen 
doorgraeven  hebben ,  om  daer  uyt  den  vyandt  onvoorfiens  te  befprin- 

ghen-,  't  gheen  hen  foo  wel  geflaeght  is,  dat  Ie,  nae  merkelijke  needer- 
laegh  der  vyanden,  met  vendelen  en  gevanghenen  te  rugb  gekeert  fijn, 
ibnder  eenighe  f chaede  aen  hunne  fijde,  wanneer  fe  hen  förgeloos ,  ter- 

wijl andere  daer  omtrent  hunne  krijgsplichten  waernaemen ,  lbmwijlen 

ook  onder  't  Ipeelen  en  dobbelen ,  thans  het  vermaek  en  d'uytlpanningh 
der  krijgslieden  in  hunne  leedigheit,  oovervielen :  of,  foo  de  vyandt, 
door  tieren  en  roepen  ter  been  geraekt,  met  fterker  gedrangh  op  hen 

aen  viel ,  ontweeken  lè  't  gevaer  door  kleyne  Ichermutlèlingh ,  en  faght  te 
rugh  deyfèn.     Groote  fchaede  hebben  den  Spanjaert  't  gelchut  en  't  wor- 

pen van  vuerballen  aengedaen:  gemerkt  lè,  teegen  de  ftadt  aennaederende, 

bedekt  waeren  met  leedighe  manden,  die  wel 't  gelight,  maer  daerom 
niet  het  treffen  weeren  konden.     En  niet  alleen  wierden  die  voor  't  ge- 

vaer in  't  handelen  van  't  gefchut  bloot  ftonden,  maer  ook  niet  weynighe 
Rbofne    der  Hoofden  ter  needer  geworpen.     En  onder  deefè  Rhofne,  door  wiens 

wordt  door-  raedt  en  ingeeven  de  Spanjaerts  hunne  meefte  en  treffèlijkfte  daeden  in 
fcbooten.      Vrankrijk  uytgevoert  hebben  -,  alhoewel  Albertus  en  Fuentes,   en  ook 

Parma,  door  't  beveelen  der  fel  ver,  daer  van  de  glory  behaelt  hebben. 
Hy  was  van  geboorte  een  Lotteringher,  afkoomftigh  uyt  aedelijken  huy- 
lè,  en  hadt  in  de  beginfelen  der  Franfche  beroerten  de  fortuyn  en  de  par- 

ty van  Francois  van  Valois  gevolght.     Niet  langh  daer  nae  hadt  Guifè 

hem, 
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hem,  die  niet  min  doortrapt  dan  dapper  was,  en  geen  dingh  daer  voor-     i ̂ 6. 
deel  aen  was  fchandelijk  achte,  door  oovervloedigh  geeven  figh  eyghen 
gemaekt.  Geduerende  fijne  laetfte  jaeren  hadt  hy  veele  raedtflaeghén  der 

Spanjaerden  in  't  heymelijk  aen  Henrik  ontdekt,  figh  gelaetende  als  of 
hy  weeder  tot  desfèlfs  belanghen  keeren  wilde:  inder  daet,   om  hem  ge- 

wightigher  aenflaeghen  te  verberghen.     't  Veldtmaerfchalkfchap,   door 
fijne  doodt  oopen  gevallen,  is  aen  Harman  van  den  Bergh  gegeeven. 
Den  fteedelinghen  daerenbooven  dreef  hunne  eygene  benaeutheit  totflae- 
ghen  en  wonden,  hebbende  alom  voor  ooghen  een  dreygendt  geiïght 
van  dijken  en  hovelen,   welke  Varax,  wien  onder  den   Aertshartogh 

oover  die  faeke  't  bewint  gegeeven  was,  allerweeghen  met  ftukken  be- 
plant hadt.     Dus  was  'er  voor  hen  geen  bergingh ,  buy  ten  fchandelijke 

fchuylplaetfèn  onder  d'aerde,  of  hoeken  ooverfchaduwt  van  de  wal,  te 
vinden.     Solms,  aen  een  fchoot  in  fijn  been  fiek  legghende,  volvoerde 
de  plighten  fijner  fteêvooghdy  door  tuflchengaen  van  andere  en  gefprek 
met  de  kolonellen.     En  Maurits  fèlfs  liet  van  de  naebuerighe  ftrant  het 
oogh  oover  alles  gaen.     Voorts  heeft  men  de  gequetfte,  of  de  onbequae- 

me  totde  waepenen,  bynaer  vijftigh  t'elken  daeghe,  in  de  naebuerighe 
eylanden  en  de  gafthuyfen  van  andere  fteeden ,  tot  ontlaftingh ,  uy tgefon- 
den.  En  Piron ,  kolonel  van  Zeelandt ,  wiens  vaekeloofè  nijverheit  geoef- 

fent  in  't  bewaeken  fijnes  plights,  tot  befwijkens  afgemat,  werdt  fijn  ont- 
flagh  gegeeven.     Krijgsvolk  tot  vervul lingh, als  ook'tgheen  tot  oorlogh 
of  tot  leevens  onderhoudt  van  nooden  was,  is  van  daer  onder  't  geleyde 
van  Ernft  van  Naflau,enten  laetften onder  Dorp, binnen  gekoomen.  En 
de  befèttingh  is  allengskens  fterker  geworden ,  tot  dat  men  fesendartigh 
vendelen  in  de  ftadt,  en  fes  in  de  ichans  Naffau  telde,     't  Kooren  be- 
langhende,  was 'er  in  foo  grooten  oovervloedt,  dat  naerdien 't  nietbe- 
quaemelijkindeftadtbewaert  konde  worden,  men  figh  genootfaekt  vondt 
een  gedeelte  in  de  fcheepen  te  berghen.     Dogh  naeulijx  was  dit  voorden 
vyandt  te  dulden,  dat,  in  fpijt  fijner  beleegheringh , de  fcheepen  föovae- 
ken  af  en  aen  voeren.     Weshalven  hy  te  raede  wierdt,  fijne  werken  nae 
de  haeven  uyt  te  ftrekkenj  en ,  nu  van  deefè,  dan  van  gene  fijde,  met  het 
gefchut  derwaertste  donderen:  meerendeels  vruchteloos,  dewijl  defcheu- 
tendoor  tufichenkoomen  van  moeraflên ,  en  de  verre  afgeleegenheit  krach- 

teloos, en  hy  fèlfs  uyt  de  fchans  Naflau  befchooten  wierdt.     Groot  on- 

gemak baerde  hem  ook  fömwijlen  hooghe  vloedt.     Daer  nae  vallen  d'Ita- 
liaenen,  onder  den  marquis  van  Trevico,  aen  de  fterkte,  welke  de  Graef 

van  Solms  onlanghs  voor  de  poort  der  ftadt,  die'tuytfight  heeft  op  's  vy- 
andts  leegher,  hadt  opgeworpen.     Bloot  en  onbedekt  deeden  de  delvers 

in  't  eerft  hunnen  arbeidt:  maer  fiende  datfè  te  vlak  in  't  gefight  van  de 
wal  ftaende,  't  fchieten  vinnigh  op  hen  aenquam,  hebben  fe  figh  op  de 
fïjden  befchanft  met  borftweeringhen.     Hier  op  wordt  terftont  't  gefchut 
geloft  :    en  d'Italiaenen  ,  figh  flrax    daer   aen  verftoutende    de    voet 
van  de  fterkte  te  beklimmen ,   worden  afgeflaeghen  ;   waer  op  fy  den 
aenval  hervattende,  van  de  Zeeufche  földaeten  dapperlijk  door  een  dicht 

gedruyfch  van  mufketfchooten  en  't  worpen  van  vuerballen  fijn  op  de 
vlught  gedreeven.     Dies  ook  andere  landtaerden  t'hunnen  onderftant  fijn 
by  gekoomen  ■,  en  op  dat  de  dapperheit  van  yder  in  't  befönder  onder- 
fcheidentlijker  moght  uytblaeken,  heeft  elk  van  haer  onder  fijn  eyghen 
baniere  gevoghten.     Daerenbooven  is  ook  de  beföndere  fchaere  der  Be- 
giftighden*  gelaft  uyt  te  trekken ,  hebbende  voor  uyt  niet  alleen  hun-  *Entretem- 
ne  krijgsvendelen,  maer  ook  de  banieren  die  men  gewoon  is  in  Godts-    0Sl 
dienftighe    ommeganghen    en    andere    kerkelijke    pleghtigheeden  ten 

LI  iij  toon 
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1 596.    toon  te  draeghen.     Dit  is,  naer  een  oudt  voorbeeldt,  in  gebruyk  geweeft 

onder  de  Spanjaerts,  foo  vaeken  fy  teegen  d'ongeloovighe  woeftheit  ten 
ftr  ij  de  trokken,  en  om  dat  dit  volk,  te  oevel  flip  gefet  op  kerkgebaeren , 
door  geen  fcharper  fpoor  tot  ftoute  en  kloeke  daeden  genoopt  wordt. 
Daer  tee^en  fielt  figh  elk  regement  by  beurten  van  wachten  dapper  tot 
teegenweer,  en  de  meenighte  der  fteedelinghen,  by  naer  als  hadtfè  figh 
in  oorloo-hsdienft  begeeven ,   queet  figh  y verigh ,  met  fchieten  en  vuer 

werpen.     Dus  is  'er  drie  daeghen  oover  den  anderen  heevigh  gevoghten, 
ten  merkelijken  naedeele  der  beftormers.    Want  de  loldaeten  der  voorfte 

geleederen ,  flrekkende  door  hunne  fwaere  waepenruflingh  d'ooverighe 
voor  een  muer,  gelijk  fè   fcheutvry  voor  mufketten  waeren,  fbo  ook 
ftondenfè,   handtgemeen   raekende,   onbeweeghlijk  om  het   treffen  te 
mijden,  en  hadden  figh  fèlven  en  andere  belemmert.     Ten  laetften  is 

men  van  geweldt  tot  liften  gekoomen ,  en  de  mijnen,  hoewel  fè  van  d'eene 
kant  aengegraeven ,  de  fchaede  weederfijts  gelijk  gemaekt  hadden,  fijn 
uytgevallen  tot  voordeel  der  beleegheraers ,  die  mits  de  vlakte  der  van  een 
fpringhende  en  ten  deele  opklimmende  grondt,  door  de  doode  lijken  der 
hunne  en  hunner  vyanden  geholpen  wierden.  Dan  een  gruwfaem  gefight 

was 't ,  toen  fè  oover  de  plaetfèn ,  oneffen  door  d'opgefpronghe  mijnen,  en 
d'aerde  glibberigh  van  bloedt,  alwaerfè  de  leedemaeten  hunner  fpitsbroe- 
ders  vertreeden  moeften,  verbaeft  door  grimmigheit,  en  naulijx  konnen- 
de  blijven  ftaen ,  voortftieten  en  voortgeftooten  wierden.  Eyndelijk  heeft 
de  vyandt,  gelijkerhandt  ter  been  geraekt,  den  verdaedigher  nae  binnen 

gedreeven,  en  't  gheen  hen  in  't  vervolghen  belette  meteenen  de  wal,  die 
door  meenighvuldighe  fcheuten  nu  reets  hadt  begonnen  te  gaepen*  t'oover- 
weldighen,  was  dat  de  halve  maen,  meteen  graft  daer  binnen,  gemaekt 
door  voorfienigheit  van  Solms,  en  een  troep  foldaeten,  die  derwaerts 
faemen  gerukt  was,  hen  teegenhieldt.     Dogh  geen  langh  gebruyk  hadt 
de  Spanjaert  van  die  fterkte,  hoewel  hem  die  veel  bloedts  en  arbeidts 

kofte.  Want  al 't  gheen 'er  nogh  van  ooverigh  was  hebben  de  beleegherde 
door  't  aenfteeken  van  een  mijne  om  verre  geworpen:  en  daerenbooven 
ook  onder  het  vlakke  veldt  tuflchen  die  plaetfè  en  de  wal  een  hol  gegrae- 
ven,  uyt  welkers  donkeren  mondt  fy  met  mufketten  op  den  vyandt 
fchooten-,  die,  dit  bedrogh  niet  dan  by  nae  te  fpaede  gewaer  geworden 

fijnde, den  ingangh  geflopt  heeft.  Maer  naedemael  de  beleegheraers 't  hol 
ook  van  achteren  toeflooten ,  heeft  't  geweldt  der  vlamme ,  daer  binnen , 
door  't  vuer,  dat 'er  al  te  vooren  was  ingeworpen ,  beflooten  fijnde,  eeni- 
ghe  der  vyanden  onder  d'aerde  bedolven.  Sy  echter  heten  hierentufïchen 
niet  af,  met  al'twaeter,  dat 'er  nogh  ooverigh  was,  af  te  tappen,  de 
graft  te  drooghen ,  de  wal  met  grof  gefchut  te  befchieten  ■,  des  te  geweldi- 

gher, om  dat  de  mueren,  waer  die  dreygden  te  vallen,  van  beneeden 
door  paelen  onderflut  wierden,  en  daer  de  fterkten  befweeken  waeren 
hebben  de  fteedelinghen  de  breuken  met  rijsboflen  en  fboden  weeder  op- 
gemackt.  Niet  weynigh  arbeidts  deeden  de  beleegheraers  ook  op  het  bol- 

werk, dat  aen  den  dijk  der  haeve  vafl  is:  ongelukkigh  hadden  fè  't  met 
grof  gefchut  begonnen  te  befchieten  •,  want  het  buf  kruit ,  tot  dat  werk 

gefchikt,  by  geval  in  brandt  gevlooghen  fijnde,  heeft 'er  veele  van  d'om- 
flaenders  weghgenoomen ,  met  fbo  groot  eenen  flagh  en  daeveringh ,  dat 
het  fèlfs  oover  fee,  binnen  Middel  burgh,  gehoort  wierdt.     Als  de  be- 

leegheraers, door  deefèn  toeval  of  wel  anderfints  afgemat,   eenighfints 
verllapt  waeren,  fètten  feshondert  foldaeten,  gekooren  uyt  de  Hollandt- 
fche  vendelen ,  op  de  heldere  middagh,  op  welken  tijdt  het  waeter  ge- 

vallen was,  met  fchuytjens  en  met  doorwaeden  oover  de  rivier  en  de  ver- 
dere 
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dere  kreeken :  die  met  fbo  groot  een  fchielijkheit  enfboonvoorfiens  quae-  l  <>^' 
men  aengevl ooghen,  dat  de  Spanjaerts,  daerfè  figh  verfterkt  hadden, 
binnen  hunne  eygene  befchanflïngh ,  ter  needer  gemaekt  wierden.  De 

ftukken,  geplant  om  de  vaert  te  bekommeren,  hebben  fe,  naerdien'ton- 
moogelijk  was  die  af  te  voeren,  vernaegelt;  en  de  ruytery  en  achthon- 
dert  voetknechten  daer  opde hunne  te  hulpeof  terwraekeaenkoomende, 

met  fbo  groot  eene  dapperheit  't  hooft  gebooden,  dat  fè  met  voortreffelij- 
ke eere,  en  fbnder  eenighe ,  ofgeringhe,  fchaede,  te  rugh  gekeert  fijn. 

Nogh  meer  uytvallen  fijn  'er  ook  naederhandt  elders,  en  met  geen  min- 
der geluk,  gedaen.  De  Spanjaert  voer  voort  met  de  wallen  te  befchie- 

ten,  en  was  nu  reets  op  eene  plaetfè  tot  aen  de  wal  doorgedronghen, 
daer  die  geen  teegenweer  van  binnen  hadt ;  hoewel  Maurits  al  te  vooren 

daer  toe  laft  gegeeven  hadt :  die  't  verfuym  te  wijte  quam ,  hebben  figh 
op  de  fchaersheit  der  fteedelinghen ,  en  d'onmaght  der  fbldaeten  tot  foo 
veel  arbeidtste  gelijk,  ontfchuldight.  De  faeken  dus  ftaende,  heeft  Al- 

bertus ,  naer  krijgsgebruyk ,  den  beleegherden  doen  aenfèggen  't  gevaer  dat 
hen  dreyghde,  indien  fè  figh  niet  oovergaeven*  en  hebbende  een  man- 

haftigh  antwoordt  gekreeghen,  darde  hy  echter  niet  op  nieuw  aen'tftor- 
men  vallen ,  om  dat  de  voorighe  flaeghen  hem  ten  minflen  tweeduyfent 
mannen  hadden  \veghgenoomen:jae  fèer  veele  hoofden,  en  die  fightref- 
felijxt  queeten ,  waeren  gefneuvelt,  terwijl  fè  den  fbldaet,  die  op  de  ge- 
duerighe  neederlaeghen  verflaeuwde,  door  hun  voorbeeldt  tot  fijnen  plicht 
trokken ,  en  yder  om  ftrijt  by  den  nieuwen  landtvooght  eere  en  gunft 

fbght  te  behaelen.  Maer  booven  dien  was 'er  ook  een  ongeloofelijke  mee- 
nighte  van  fieken  en  gequetften ,  die ,  dewijl  de  naebuerighe  fteeden  hen 
de  poort  flooten,  door  de  velden,  hier  en  daer,  verfpreydt  laeghen:  en 

d'afgrijfèlijkheit  van  die  vertooningh  baerde  een  vermengenis  van  fchrik 
en  meedelijden.  Derhalven  fielt  hy  delvers  te  werk ,  om  de  wal  t'onder- 
graeven ,  fonder  noghtans  in  fijn  hoop  genoegh  verfèekert  te  fijn ,  fbo 

langh  men  t'elkens  verffche  befèttingh  in  de  ftadt  fagh  brenghen.  Dan  in 
die  bekommeringh  is  't  geluk  hem  voorgekoomen.  Want  die  van  bin- 

nen de  ruft  eenes  vyandts,  fbo  voort vaerendt in  bedrijven,  verdacht  hou- 
dende, hebben  eenighe  onder  hen  figh  fel  ven,  en  daer  op  ook  anderen 

ingebeeldt,  dat  hy  opde  ey  landen  en  de  drooghten  toeleyde,  om  van 

daer  de  ftroom  en  de  fcheepen  t'ooverweldighen ;  andere,  dat  hy  van 
onderen  uyt  fijne  hinderlaeghen  in  de  ftadt  fbude  uytvallen,  en  fy  daer 
door  niet  alleen  van  vooren ,  gelijk  tot  nogh  toe,  maer  van  achteren  ook 
onveyligh  worden-,  of  dat  hy  oover  de  breuken  fchielijk  ten  ftorm  fbude 
loopen ,  gelijk  de  vrees  vernuftigh  is  in  veel  te  verfinnen.  Die  begaeft 

ter  taele  waeren  begonden  fchielijk 's  vyandts  krachten  te  verheffen,  de 
hunne  te  verkleynen-,  van  dinghen,  die  fè  in  de  fèlfde  daeghen,  metgroo- 
te  fierheit ,  veracht  hadden ,  fpraeken  fè  als  van  de  fwaerfte  onheylen.  Men 
loopt  gefaementlijk  nae  den  Graef  van  Solms,  alwaerfèeker  hopman,  die 

tot  d'oovergaeve  raede,  figh  in  volle  vergaederingh  (en  men  vondt  'er  die 
ook  dit  benfpten,  dat  hy  niet  veel  eerby  figh  fèlven,  of  met  uyt  gekoo- 
rene  was  te  raede  gegaen}  by  naer  in  deefè  woorden  hooren  liet :  Indien 

men  niet  •voor  deefe  plaetfe  de  uytfteekenfie  proefftukken  van  dapperheit 

hadt  laeten  blijken-,  ik  felfs  f  oude  d' e  erft  e  fijn  in  te twijfelen ,  of  het  raedt- 
faemer  waere  den  wegh  der  glorie  ofonfer  behoudenis  in  tegaen.  Onbil- 

lijk is  de  f  aem^  die  tot  nogh  toe  figh  felven  niet  vemoeghen  laet.  Hoe 
vaeken  hebben  wy  den  vyandt>  wen  hy  met  alle  geweldt  op  ons  quam  af- 

ftorten-,  moedigh  't  hooft  gebooden  -,  hoe  vaeken  fijn  wy  felfs  op  hem  aen- 
gevallen,  Maer  hierentujfchen  heeft  hy  winft  uyt  fijne  eygene  fchaede  ge - 

trok- 



272  HUGO  DE  GROOTS  VYFDE  BOEK 

1596.     trokken:  wy,   hoe  groot  een  verft  erkingh  ons  magh  toekoomen,  konnen 

nimmer foo  veel ooverhaelen,of,  met  winnen  felve,  gaet  meer  verhoren. 

Eengeheele  maendt  vcghtens  heeft  de  werken  onfer  fteede  ter  aerde  ge- 
worpen: den  dijk  ontbloot  van  alle  teegenweer  hebben  wy  met  den  vyandt 

verdeelt :  ook  is  met  het  befchanffen  van  binnen  al  d 'aerde  wegh  gefrnol- 
ten.     Waer  op  waghten  wy  dan-,  dat  een  leegher  koome ,  om  den  vyandt, 
dien  het  met  heeft  konnen  van  ons  afhouden ,  uyt  fijne  werken  en  poften 

te  verdrijven  ■,  Jeeker  vruchteloos  is  deefe  hoop  en  verre  te  foeken.  Vrank- 

rijk  en  d'uyterfte  kuft  van  Spanjen  houden  onfe  hoop  op.     Wy  fijn  hierbin- 
nen ten  getaele  van  vijftienhondert ,  die  ten  ftrijde  gedaeght  worden : 

d'ooverighe  fijn  of  door  de  doodt  v  erflanden,  of  door  jiekten  en  wonden 
onbruykbaer  gemaekt.     JFy  fïen  ons  naeu  be [loot en  met  een  heyr  vantwin- 
tighduyfent  mannen ,  welker   waepenen  ons  ook  ooverrompelen  konnen. 

Wat  wil  ik  nu  fpreeken  van  de  laeghen,  die  men  ons  onder  d' aerde  graeft, 
voor  welke  geene  dapper  heit  kan  veyligh  weefen  -,  wy  moeten  ,  fonder  tee- 

genweer te  konnen  doen ,  en  fonder  wraek  te  neemen ,    verhoren  gaen. 

Voorwaer  't  is  een  les  die  we  van  onfe  voorouderen  geleert  hebben ,  dat 
een  rechtfchaepe  dapperheit  nimmer  wijfie  gevaeren  in  de  wint  flaet :  reu- 
keloofe  nimmer  bv  luyden  van  voorftghtigh  be  leidt  gepreefen  worden ,  en 

fto-h  in  een .  onmij delijk  verderf  worpen :    'Daerenbooven  nogh  is  'er  een 
heel  ander  belangh  van  oorloghen  by  ons  en  by  den  vyandt.     Wy ,  die  met 

weynigh  regementen  hier  binnen  gepropt  fijn ,  moeten  'tkleyn  getal  door 
veerdighe  gehoorfaemheit  ten  go  e  de  koomen.  Hy ,  die  te  velde  me  e  ft  er  is, 
en  een  maghtigh  heerfcher,  wiens  fchatt  en  onuytputtelijk  fijn ,  die  fonder 

om  fïen  't  leevtn  fijner  foldaet en  f  pilt ,  acht  dat  hem  weinigh  koft  't  gheen 
met  bloet  betaelt   wordt.     T>ogh  hoe  meent  gy ,  f  al hy  figh  omtrent  fij- 

nen vyandt  draeghen,  die  de  fijne  foo  klakkeloos  weghworpt  ■,  maer  elen- 
dighe 'foldaet ,  indien  hy  ,nae foo  dikmaels  de  doot  veracht  te  hebben ,  tot 

nogh  toe  niet  verdient  te  leeven.   Booven  dit  alles,  is  'er  ook  't  vaeder- 
laudt  ae:geleeghen  ,dat  we  met  halfterrigh  weynigh  te  verdaedighen, d'oo- 

verighe die  ongewaep  ent  fijn,  de  felfde  verwoetheit  niet  ten  prooye  wor- 

pen .  Laet  ons  dan  dulden ,  dat  hy  d'ooverhant  hebbe ,  dien  we  niet  ontkennen 
ktütnen  maghligher  te  weefen.     Laet  hem  de  plaetfe  hebben,  maer  beplenft 
met  het  bloet  fijner  verjlaegene.     Nimmer  fal  hy  figh  te  hoogh  op  deefen 
feeghen  beroemen  by  hen,  die  hier  foo  veele  Ooverften,  foo  veele  fpits- 
broeders  fullen  naefpooren.    Deefe  naeukeurighe  verdaedigingh  van  bloo- 
hartighcit  hadt  hen  niet  alle  vermurwt,  darrende  eenen  Matthijs  Helt 
figh  hcevighft  daer  teegen  verfetten.     Want  dees  begon  met  luvdcr  ftem- 

me  uyt  te  vaeren ,  't  was  een  ongehoorde  en  fchandelijke  laf  hart  igheit  in 
den  oorlogh ,  den  wal  te  verheten ,  eer  de  vyandt  ten  ftorm  was  aenge- 
vallen,  en  hem  ofte  bidden  f  uyt  trekken  uyt  eene  plaetfe,  waer  binnen 

de  hunne  nogh  vryen  ingangh  hadden  ■,  ten  minftenfoudenfe  tijdt  neemen , 

al  waer  e  't  maer  om  figh  te  beraeden :  ondertuffchen  konde  men ,  door 
't  opmaeken  van  nieuwe  werken,  den  vyandt  buyten  fluyten,  of  hemdoor 
ny  tv  allen  te  rngh  drijven ,  terwijl  men  met  de  Staeten  en  tnet  den  Trin- 

fefoude  te  raede  gaen,  die  figh  op  't  naebuerigh  ey  landt,  bekommert  voor 
de  ft  ad t,  onthoudende ,  niets  min  dan  f  ui x  verwachte,     't  Befluyt,  dat 
een  manrnftc  Hele   beft  hadt   gepaft ,    ter  fïjden   geftelt  fijnde,  heeft 
men  den  feekerften  raedt  den  beften  gekeurt;  en  Solms,  die  weynigh 

tijdts  te  vooren  acn  Maurits  belooft  hadt,  dat  hy't  tot  het  uyterfte  föude 
uvtharden,  en  daer  toe  ook  door  brieven  en  beloften  der  Staeten  aenge- 

moedightwas,  is,  beducht  voor 't  krijgsvolk,  of  om  dat,  gelijk  d'er- 
vaerenheit  meermaelcn  geleert  heeft,  d'onverfaeghfte  gemoederen,  die in 
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in  de  geweldighfte   bedrijven     darren  't  hooft  bieden ,  en  in  veldtflae-    ï  59^- 
ghen  onverwinnelijk  fijn,  om  een  beleegheringh  en  de  moeyelijke  laften 
des  oorloghs  te  verdueren,  geene  gelijke  eedelmoedigheit  betoonen  kon- 
nen;    nu,  dooreen  fchielijke  veranderingh,  van  gevoelen  geweeft,  dat 
men  met  het  oovergeeven  der  fteede  behoorde  te  haeften,  op  dat,  hoe- 
daenigh  de  faeken  van  binnen  ftonden ,  niet  door  ooverloopers  ontdekt 
wierde.     Sy  felve  hebben  de  punten  by  naer  voorgefchreeven ,  fijnde  Al- 
bertus  des  te  begeerigher  die  vreughde  te  genieten,  om  dat  hy  fe  niet  ge- 

hoopt hadt.     Op  't  eynde  van  Oegftmaendt,  wanneer  hy  ftaet  maekte 
dat  hem  't  belegh  op  feftigh  ooverften  ten  minften,  en  niet  min  dan  vijf- 

duyfent  fbldaeten  quam  te  ftaen,  is  Huift,  en  de  fchans  Naflau,  die  H"lfi'^<>rdt 

door  waepenen  niet  befchaedight  was ,  aen  hem  oovergegeeven :  d'oove-  aenA.  cnu[ 

righe  fterkten  op  den  oever  hebben  de  befettelinghen  vernielt  in  't  uyt-  yen" 
vlughten.  S  waer  viel  dien  van  Hollandt  't  verlies  dier  fteede  en  der  brandt- 
fchattinghen ,  door  welke  Vlaendre  in  een  gedeelte  der  belaftinghen  ge- 

trokken wierdt,  te  verduwen.     Hier  by  quam  nogh  de  vreefe  voor  het  welkers 
feeghaftigh  leegher  ■,  dat  een  goedt  gedeelte  des  jaers  nogh  voor  de  borft  verlies  de 

hadt:  en  wat  ftadt  föude  in  't  toekoomende  teegenhouden ,  indien  't  tot  Vereemghde 
d'oovergaeve  genoegh  is  de  wal  te  befèhieten  •,  indien  drie  duyfènt  man-  Landen 

nen  niet  harts  genoegh  hadden,  om  den  vyandt  door  vechten  en  da^-*""*"" 

pere  teegen  weer  te  doen  tijdt  (pillen?  Arre  faem  gingh  den  Graeve  van  Ye^tumn 
Solms  onder  den  gemeenten  nae,  als  hadt  hem  de  liefde  fijner  gemae-       '    - 
linne  week  in  den  boefèm   gemaekt,  gelijk 't  gemeenelijk  eenen  trooft  .  r*e  *A' m 
voor  't  gemeen  is,  eenen  alleen  defchuldt  der  gemeene  onheylen  op  den  vans0lms. 
hals  te  worpen.     En  niet  langh  hebben  de  Zeeuwen ,  wien  hy,  om  fijne 

heerfchende  maniere  van  doen,  eengeruymen  tijdt,  t'eenenlaft  geweeft  wenyeneJm 
was,  uytgeftelthem  't  bevel  oover  hunne  regementen  te  beneemen;  voor-  men{,em't 
geevende  dat  fe  fijnen  dienft  niet  langher  van  nooden  hadden:  't  00  ve-  beveloover 
righe  ontveinfden  fë.  Maerhy,  figh  bewuft  wat  hem  naegingh,  quam  hen  hunne  rege- 
voor  met  woorden  en  fchrift,  figh  ontfchuldigende  op  de  noodtiaekelijk-  menten. 
heit.  De  VereenighdeStaeten  hebben  hem  een  nieuw  regementgegeeven,    Hjikrijght 
fonder  dat  die  van  Zeelandt  figh  daer  teegen  verfetteden:  en  hybetuyghde,  eennieuw 

dat  hy  feedert  dertien  jaeren,  die  hy  in  dienft  der  Staeten  doorgebraght  reSenient 

hadt,  foodaenigh  een  hart  op  hunne  faeken  hadt  gefet,  dat  hy  de  onge-  J*".  fjer~ 
lijken  hem  door  weynighe  aengedaen,  in  opfight  van 't  gemeen ,  vergee-  StafteiL 
ten  wilde.     De  Kardinael  wierdt  met  00 vervloed ighe  toejuychingh  der 
fijner  ingehaelt,  omdat  het  huys  van  Ooftenrijk  niet  onvruchtbaer  in      ̂  
deughden  is,  enhy,  fijndeden  herfteller  des  Francoifchen  boodems  en  smtetoe_ 

van  Vlaendre,  't  geluk,  dat  naer  fèeven  jaeren  was  weedergekeert ,  ̂ jmeMngh 
juyft  toen  vervolghens  diende,  door  een  drievoudighen  feeghen  vervult  ingehaelt. 

hadt.     Maer  't  genot  dier  gunfte  en  vreughde  was  alleen  voor  't  teegen- 
woordighe;  de  faeken  naederhandt  daer  op  gevolght  hebben  die  hoop 
niet  vol daen.     Sijnde  vroegh  uyt  de  veldttoght  gefcheyden,  in  een  tijdt 
wanneer  de  krijgstroepen  der  partye,  en  ook  de  geldtmiddelen ,  uytge- 
put ,  het  jaer  in  ruft  ooverbraghten ,  heeft  hy  fijne  ooghen  en  gedachten 
geftelt,  om  de  grenfèn  op  eene  andere  wijfè  uyt  te   breyden:  hebbende 
aendenKeyfer  fijnen  broeder  gefönden  Francifco  Mendofa,    om,  uyt 

's  Koninghs  naeme  veele  punten  van  hem  te  verlöeken.    T>at  Befanfon ,    Ej/[ch  van 
't  welk  figh  van  aelouden  tijde  onder  de  vrye  Rijxfteeden  vervoeght  hadt,  Mendofa  by 
aen  Bourgonjen,dat  onderden  Spanjaert ftaet  -,  gehecht  wierde:  d' inwoon-  denKtjfer. 
ders  van  Aeken  gedwonghen  tot  gehoorfaemheit  van  'tplakkaet,  dat  be- 

lofte Roomsgefinde  magiftraeten  te  verkiefen,  en  ooverfulx  de  verjchei- 
dene  kerkjeeden  te  verbannen.     Dogh  dit ,  als  waere  het  voor  de  belanghen 

Mm  der 
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1 596.    der  Aenfeefteeden ,  dat  hy  niet  vilde  toelaeten ,  dat  d'Engelfche  door  hun- 
ne rooveryen  ftraffeloos  de  fee  onveyligh  maekten.     En  dat  den  Spanjaert 

in  't  aenneemen  van  jonghe  manfchap  in  cDuytfchlandt ,  't  gheen  voor 

deefen alleenlijk  wastoegelaeten,  door' s Rij x  gejagh  de behulpfaeme handt 
De  span-  gebooden  wier  de.  Maer  infonderheitwierdt  de  hoop  van  verre  geftelt  op 

jaewboopen  >c  Harto^hdom  van  Kleef  en  Gulik,  alwaer  het  fchielijk  ooverlijden  der 

"P  .t!idr'    gemaelinne  des  onfinnighen  Vorfts,  door  nieuwe  arghwaen  het  vuer  der 

£/«ƒ  "In™  voorighe  tweedraghten  weederom  hadtaengefteeken.     De  Raedtsheeren 
Gulik.        behielden,  in  weerwil  der  meefte  Grooten 'sLandts,  de  regeeringh  in 

handen ,  en  behielpen  figh  met  het  valfch  gerught  van  't  beeteren  des  rie- 
ken Vorfts.  Deefè,  om  datfeflrax  daer  aen  den  Vorft  eene  andere  vrou- 

we, uyt  denhuyfè  van  Lotteringhen,  toefchikten,  geloofde  men,  dat  de 
doodt  der  eerfte  of  gewenfcht  of  bevordert  hadden,  en  waeren  thans,  door 

't  gunftigh  beloop  der  Spaenfche  faeken,  tot  foo  verwaendt  eenen  hoogh- 
moedt  gekoomen,  datfe  debelanghvorderaersvan  Brandenburgh  en  Palts 
Nieuburgh  gelaften  hunne  paelen  te  ruymen.  Ook  hebben  fè  dat  meer 

is  aen  d'Algemeene  Staeten  gefonden,  omhenftoutelijk  met  ronde  woor- 
den af  te  vraeghen,  watfe  van  hen  teverwaghten  hadden.     De  Staeten, 

kennende  hunne  eygene  fwakheit  en  'svyandts  kraghten,  hebben  fedigh- 
lijk  geantwoordt  -,  datfe  waeren  vrienden  der  Vorften  van  Brandenburgh 
en  Nieuburgh  •,  dan  datfe  des  niet  teegenjlaende  ook  met  hen  den  vreede 
onderhouden  fouden-,  indien  fe  binnen  de  paelen  van  vreede  bleeven.  'Dat 
fe  echter  hen  vermaent  wilden  hebben*,  in  'Duytfchlandt geen  vreemde 
krijgsmaght ,  tot  grooten  naedeele,  in  te  haelen.     Korts  daer  op  befchul- 

dighden  die  felve  den  Graef  van  Broek,  en  d'andere  Proteftanten,  als 
behipt  in  faemenfweeringh ,  en  pooghden  hen  van  hunne  eerampten  te 

berooven,     Selfs  hadden  fe  aen  Albertus  gefonden ,  om  iïgh  t'ontfchuldi- 
ghen,  datfe  genootfaekt  waeren  veele  dinghen  t'ontveinfèn,  en  tot  gun- 
ftigher  geleegenhcit  uyt  te  ftellen.     Mendofa  heeft  te  weegh  gebraght, 
dat  hun  geiagh  byplakkaet  des  Keyfers  beveftight  wierdtj  en  als  hy  meer 
andere  faeken  eyfchte,  en  den  Keyler  daer  op  vertoonde,  dat  hy  vreefde 
den  Proteftanten,  welker  dienfthemtotden  Turxfchen  oorlogh  noodigh 
was,  te  miïhoeghen,  fèyde  Mendofa,  men  behoorde  figh  teegen  de maght 
van  verregeleegene  fbo  tewaepenen,  dat  men  ondertuflchen  niet  genoot- 

faekt wierde  d'ongelijken  fijner  naebueren  te  dulden.     De  Spanjaert,  hoe- 
wel fonder  eenighe  hoop  tot  vreede,  bewillighde,  alseenfaekin  Duytfch- 

landt aengenaem ,  dat  'er  voorflagh  van  gedaen  wierde  ■,  en  Albertus  hadt 
in  den  lèlfden  fin  aen  Philips  gefchreeven.     Derhalven  heeft  deKeyfèr 
aen  de  Staeten  afgeveerdight  een  eedelman,  om  voor  de  gefanten,  die  te 
koomen  ftonden,vry  geley  te  vcrfbeken ;  waer  teegen  als  ly  hun  onfchult 
deeden,  wierden  fè,  den  Spanjaert  naer  wenfch,  met  den  haet  van  ge- 

De  staeten  weygerde  vreede  belaeden.     Des  niettemin  noghtans  heeft  Albertus  de 

willê'sKej-  volken,  onder  fijne  gehoorfaemheit  ftaende,  met  hoop  van  vreede  on- 
fengefan-    derhouden.     Geducrende  deefè  voorvallen  in  en  omtrent  de  Nederlan- 

ten,  gekoo-  £jcilj  f^  men  ̂   j?ngeifciie  en  Hollandtfche  vloot,  waer  van  ik  te  voo- 
rrede    rcn  SCNVaSn  gemaekt  heb,  feeghaftigh  door  de  Spaenfche  fee  vaeren.  d'Oor- 

Iwidelen,    ̂ ae'c  waerom  die  derwaerts  wierdt  gefonden  was,  dat  deKoninghin  fèe- 
metontfan-  ker  bericht  hadt,  dat  Philips  een  geweldighe  maghtvanfeheepentoerufte, 
ghen.  om  eenighe  haeven  in  Vrankrijk,  of  daer  omtrent  aen  te  taften.     Behal- 

ven  dat  die  dreygementen,  voor  acht  jaeren,  haer  uyt  den  finne  nogh 
niet  verdwecnen  waeren ,  en  hoe  de  Spanjaert  toen  meer  als  oyt  Yer- 

landt,  dat  figh,  onder 't  beleidt  van  Tiron,  haerer  heerfchappye  fbght 
t'ontweldighen,  door  belofte  en  op  hoop  van  onderftant,  aenmoedigh- 

de. 
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de.     Metdemaght,  die  fe  tot  beveyligingh  haerer  grensplaetfèn  gereet     1596- 

hadt,  heeft  ie  goedtgevonden ,  naerdien  de  koften  en  de  geleegenheit  ge-    Onderwij- 
vonden  waeren ,  fel  ver  naeden  vyandt,  die  draelde  te  koomen ,  heeflté    ,fe^  . 

fènden.     Seftien  fcheepen  hadt  de  Koninghin ,  uytdehaere,  by  den  an-  E,''a,en 
deren,  neevens  veertigh  van  minder  groote,  dogh bequaem  ten  oorlogh.  Ue„enden 

Hier  toe  werden  'er  gevoeght  vijftigh,  om  földaeten,  krijgsbehoeften  en  spanjaert', 
leevens  middelen  te  voeren,     't  Opperbevel  oover  alle  de  troepen  gaf  fè 
aen  Robbert,  Graef  van  Eflex,  wien  de  frisheit  fijner  jaeren  by  Elifa-  onder 'tbe- 
beth  niet  onaengenaem  maekte  ;  't  hooghgefagh  oover  de  fcheepen,  als  Uidtvanif- 
Ammirael  ter  fee,  aen  Charles  Houwaert:  beyde  met  gelijk  reght,  't  welk  fa  enne.- 
in  diergelijke  aenflaeghen  hacchelijk,  en  in  fijn  uytkoomft  fchaedelijk  ge-  WAau 
bleeken  is.    En  groot  onderfcheidt  van  aert  was  'er  in  die  beyde.     Eflex , 
die,  door  de  wellende  hitte  fijner  jeught,  tot  den  tijtel  en  de  glory  van 
een  uytfteekendt  Veldtheer  wierdt  gedreeven,  was  gewoon  deKonin- 
ghinne,    die  naer  den  aerdt  haerer  kunne,   vervaert  voor  koften  was* 

door  'tuytmeeten  der  gevaeren,  tot  de  waepenen  aen  te  porren.     En  om 
't  uytruften  der  vloote  te  fpoedigher  voortgangh  te  doen  neemen ,  hadt 
hy  nietweynigh  uyt  fijne  eygene  middelen  daer  aen  te  koft  geleght,  en 
fijne  bloedtverwanten  en  gemeenfaeme  vrienden  geraeden  fijn  voorbeeldt 
te  volghen.     Houwaert,  door  befetheit  van  jaeren  en  langh  bedrijf  van 
faeken  verrefiender,   dreef  het  teegendeel,  en  hieldt  de  vloot  op,  foo 

langh  hy  konde :  toen  felfs  wanneer  die  nu  gereet  was ,  hadt  hy  de  Ko- 
ninghinne  ooverreedt,  Eflex  door  brieven  aen  te  maenen  tot  afftant  van 

föo  hacchelijk  eenen  aenflagh ,  en  van  haer  t'ontfanghen  't  gheen  hy  te 
koft  geleght  hadt.     Hy  daer  op  antwoorde,  dat  hy ,  ten  waere  hem  uy t- 
drukkelijk  verbodt  gedaen  wierdt, op  hoope  van  goedt  geluk, föude  uyt- 
fèylen.  Ook  heeft  hy  niet  geweyghert,  dat  fijnen  nayveraer  in  gelijk  ge- 

fagh neevens  hem  geftelt  wierdt,  wel  weetende,  dat  hy  was  een  man, 

die  groot  gefagh  onder 't  fcheepsvolk  hadt ,  en  minder  ftof  van  berifpen 
vinden  föude  in  faeken,  die  hy  neevens  hem  hadt  helpen  uytvoeren. 
Daerenbooven  hadt  hy  ook  fijne  andere  vyanden,  föo  veel  hy  konde, 

onder  fchijn  van  eere,  op  datfè  hem  in  fijn  afweefèn  aen  't  hof  geen 
fwaerder  ongemakken  quaemen  te  brouwen ,  in  fijn  gevolgh  genoomen. 

Tot  Raeden  wierden  hen  beyde  toegevoeght  luyden ,  die  f ïgh  't  ftuk  der 
oorloghe  verftonden ,  en  gelaft,dat  meerderheit  van  flemmen  föude  ge- 
volght  worden.  De  voornaemfte  förghe  der  Koninghinne  ftrekte,  om  de 

vloot,  uytgeruft  teegen  Engelandt  of  Yerlandt,  en  al  't  gheen  daer  toe 
dienen  konde,  te  vernielen.     Boovendien,  dat,   föo  de  fcheepen,  die 
uyt  Indien  ftonden  te  koomen,  of  ook  anderen  buyt  van  elders,  konde 
betrapt  en  veroovert  worden ,  die  figh  loffelijk  gequeeten  hadden ,  daer 

uyt  beloont  wierden.     Dien  van  Hollandt  wordt,  uy t  kraght  van 't  ver-    Die  van 
bondt,  gelaft  vierentwintigh  fcheepen,  by  naer  alleten  oorlogh  toege-  Hollandt 

ruft,  te  verfchaffen ,  oover  welke 't  opperbewint  wordt  gegeeven  aen  Jo-  voeghen 
han  van  Duy  ven  voorde,  Heere  van  Warmondt,  die  in  Hollandt,  naeft  vieremwm- 

Prins  Maurits,  't  hooghfte  gefagh  ter  fee  voerde.     Daer  by  wierdt  nogh  "&  y "' 

ge  vordert  een  goedt  getal  földaeten ,  te  lichten  uyt  de  Engelfche  regemen-  l"rc{e ,  0"~. ten ,  die  in  Nederlandt  dienden ,  föo  tot  verfterkingh  der  vloot ,  als  den  der  den  Am- 
nieuwgewörvenen  ten  voorbeelde.     Dit  hebben  de  Staeten  niet  darren  miraelWar- 

weygheren,  hoewel,  de  geldtmiddelen ten  eyndefijnde,  d'ongemakken  mondt. 
hen  oovergekoomen ,  gevreeft  wierden ,  om  door  dien  dienft  't  verftoor- 
de  gemoedt  der  Koninghinne  te  bevreedighen.     Luidewijk  van  Naffau, 
foon  van  Johan,  en  broeder  van  Philipsen  Ernft,  met  dit  krijgsvolk  ver- 

trokken fijnde,  heeftd'eerfte  proefftukken  fijner  dapperheit  loffelijk  doen 
Mm  ij  blij- 
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ifpó.  blijken.  Den  drieentwintighften  van  Soomermaendt  uyt  Pleymoutli 
uytgevaeren  fijnde,  hebben  de  hoofden  met  geluyt  van  trompetten  ver- 
klaert,  dat fe  teegen  geene  andere  ten  oorlogh  trokken,  dan  teegen  de 
Spanjaerts,  en  de  volken  onder  de  Spaenfche  heerfchappy,  of  die  hen 
met  fcheepen,  gefchut,  krijgsvolk  of  eenighen  toevoer  ftij  ven  wilden: dat 
derhalven  alle  andere  volken  veyligher  doen  fouden ,  lbo  fy  de  vloot  volgh- 
den  of  de  fee  ruymden.  Ook  wierdt  den  ooverloopers  quijtfcheldingh 
van  alles  belooft.  Al  hunne  hoop  en  toeruftingh  was  veel  eer  op  buy- 

ten,  dan  op  oorlogh  aengefien  •,  om  dat  foo  verre  van  huys,  verre  van 

alle  hulp,  in  't  midden  van  vyandtlijke  volken,  en  foo  veele  hacchelijk- 
heeden  ter  fèe,  vermenght  met  gevaer  van  ftormen  en  onweer,  geenen 
toevoer  te  waghten  ftaende ,  ergens  te  verblijven  niet  genoeghfaem  vey- 

ligh  was.  En  dit  leerden  niet  alleen  d'aeloude  jaerboeken,  en  den  niet 
langh  geleeden  toght  in  Portugael ,  maer  ook  de  reys  des  voorleeden  jaers 
nae  Amerika,  welkers  uytkoomft  verre  beneeden  de  verwaghtingh  was. 
Waerom  in  deefen  aenflagh  de  gereetile  en  raedtfaemfte  middelen  fchee- 
nen,  die,  door  eenen  fchielijken  inval,  de  maght  der  vyanden  geen  ge- 
ringhe  afbreuk  deeden:  en  hen  is,  weynigh  te  vooren  eer  fe  tot  Kadix 
waeren  aengekoomen,  onbekent  geweeft,  aen  wat  kant  men  hen  fbude 

D'd  l  tl  aentan^en-  Allede  fcheepen  waeren  gelaft  figh  gefaementlijkopdeeferee- 

"tot  Kadix  tt  ̂e  te  vervoeghen,  cnfulx  door  geheyme  brieven,  welke  de  hoofden  toe- vervaedc-  gelèeghelt  ontfanghen  hadden,  met  laft  van  die  niet  te  oopenen,  ten  wae- 

ren.  re  fy  door  ftorm  van  de  vloot  verftroyden.     Hier  ter  plaetfè  fal'tgenoegh 
lijn,  alleen  aen  te  teekenen ,  dat  deefè  ftadt  fèer  beroemt  geweeft  is ,  van 
haere  eerfte  ftightingh  af  (wanneer  niet  weynighe  willen,  datfe  dennaem 
van  TartefTus  hadt)  en  korts  daer  nae  een  befettinghder  Tyriers,  genoemt 
de  uyterfte  pael  des  aerdtrijx,  en  als  nogh  van  haeren  ouden  oovervloedt 

'sstadtsge-  en  rijkdom  niet  is  afgeweeken:  haere  geleegenheit  en  alle  andere  befon- 
kegenheit.  derheeden  hebben  ontelbaere  fchrijvers  naergelaeten.  Dat  fe  heedens- 

daeghs  geen  eylandt  is ,  wordt  haer  door  de  brugh,  die  Ie  Zwazzo  noe- 
men, benoomen.  Want  deefè  hecht  haer  aen  de  Spaenfè  kuft,  waer  van 

fè  door  eenen  kleynen  arm  der  fee  is  afgefneeden  »  ter  plaetfè,  al  waer  den 
naem  dier  landtftreek  getuyght,  datfe  in  ouden  tijden  door  de  Vandalen 

is  bewoont  geweeft.  Aen  d'oover  fijde  is  die  fïraet,  waer  door  den  Oce- 
an  eerft  in  het  vafte  landt  irtvalt;  aen  deefè  oopent  figh  eenen  bbefèm, 
bequaem  om  fcheepen  te  berghen.  En  juyft  toen  geviel  het,  dateengroo- 

eng.oote  te  v|ootj  ten  deeie  gereet  tot  de  reys  nae  Amerika,  ten  deele  ten  oorlogh 
vloot  voor  uyrgeruft}  onder  de  kafteelen  van  't  eylandt  ten  anker  leggende,  den  En- 
Kadix  gelfchcn  niet  foo  fèer  de  fwaerigheit  tot  het  landen ,  dan  de  hoop  om  rij- 

ken buyt  te  maeken,  heeft  doen  befèffen.  Daer  waeren  vier  Galeoenen, 
twee  Galeaflèn  van  Andalufien,  alle  gewaepent  met  vijftighofmeerftuk- 

ken,  en  omtrent  fèevenhondert  mannen.  Eenentwintigh  's  koninghs 
oorlogh  fcheepen,  en  omtrent  foo  veel  gelaede  koopvaerders ,  maer  ook 
die  felfs  voorfien  met  twintigh  ftukken.  Drie  Fregatten,  yder  met  acht- 

tien Hukken,  gereet  om  figh  te  weeren,  en  bevracht  meteen  meerder  ge- 
tal, ten  dienft  der  vloote,  die  tot  Lifièbon,  en  in  andere  Spaenfche  hae- 

vcnen,  wierdt  uytgeruft:  want  hier  was  alleen  het  derde  gedeelte  der 
Spaenfche  fcemaght.  Hier  by  hadden  figh  nogh  vervoeght  vijftigh  on- 
gewaepende  fcheepen,  of  die  weynigh  ftukken  op  hadden,  van  byfbn- 
dercluyden,  uyt  Spanjcn,  Italién,  en  van  elders.  En  niet  verre  van 
de  ftadt  eenentwintigh  Galeycn.  Eftèx  brande  van  ongedult,  om  hen» 

eer  de  vrees  aen  't  verdwijnen  racktc,  ind'eerfteontfteltenis  en  beroerte, 
te  befpringhen ,  op  dat  hen  tot  het  vereenighen  hunner  krachten  en  raedt- 

ftae- 
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flaeghen  geen  tijde  gegeeven  wierdc.     't  Welk,  indien  hy 't hadt kunnen    15-5)6. 
te  weeghe  brenghen,  envoorwaer  de  Hollanders  toonden  daer  toe  hunnen 

yver,  geweeft  waere,  om  treffelijke  glory  en  buyt  te  verooveren.     Maer  Zjfexigevte- 

Houwardt  vreefde  de  fchecpen,hem  toevertrouwt,  inlbnderheit  de  koningh-  il'ndecUt 

lijkc,  welke  Elifabeth  wel  ftip  verbooden  hadt  in  eenigh  gevaerte  ̂ ee~  T"dJjlt. 
ken,  aen  de  wint,  toen  juyft  onftuymigh  opgefteeken,  ten  beften  tegee-  L'^rde 
ven ,  inlbnderheit  daer  de  fee  naeu ,  en ,  om  haere  drooghten ,  onveyligh  u  befpïm- 

was.  Dus  is  de  faekuytgeftelt,  de  geleegenheit  verlooren.  's  Anderendaeghs  ghen,  worde 
(dit  is  geweeft  den  eerften  van  Hoymaendt}  belette  't  ebben  der  fèe ,  dat  van  Hou- 
niet  terftont  aen  't  flaen  gekoomen  wierdt.     In  't  inkoomen  vandeftraet  wardttee~ 

ter  linker  fijde  is  een  haeven ,  Porto  Real  genoemt ,  werwaerts  de  Spaen-  Sfnieh9U' 
f  che  fcheepen  waeren  geweeken :  behalven  de  Galeoenen  en  Galeyen ,  die 

figh  verftout  hadden ,  dicht  aen  de  ftadt  te  blijven  legghen ,  ter  plaetfè      't?' 'f' r 
alwaer  de  kuft  uytloopt  als  een  tonghe,  welke  d'inwoonders 't  PuntaL;foe  ̂enen(ie 
noemen.  Maer  Francois  Veer  op  deelè ,  met  de  lightfte  Icheepen ,  aengc-  0,ie[  yerlta- 
vallen  fijnde,  en  ftrax  naer  hem  Elièx ,  hebben  de  fèlve  föo  leer  gedron-  ren. 

ghen,  datfe,  kiefendede  brugh  Zwazzo,  en  aldaer,door 'tuytfettenvan    mdaUe- 
hun  gefchut  gelight  lijnde,  eerft  de  ftraet,endaer  naede  Middelandtfche  gbeder 
lèe  gewonnen  hebben.     Elïèx  en  Houwardt  hebben  de  Galeoenen  vier  spaenfche 
lieren  langh  met  grof  gefchut  befchooten,  des  te  vinnigher,  om  dat  de  vloote- 

vloet  der  lèe  hen  deede  naederen:  en  op  dien  tijdt  is  't  gebeurt,  dat  een 
Hollandtfch  fchip,  waer  op  hopman  was  Pieter  Henriksfoon ,  door  lijn 
eyghen  vuer  en  kruyt,  uyt  achteloosheit,  in  ftukken  flaende,  den  vy- 
andt  een  korte  vreughde  baerde.     Want  ftrax  fijn  de  Galeoenen,  niet 
darrende  een  gevecht  afwaghten,  nae  datfe  hunne  ankers  gekapt  hadden, 

op  't  drooghe  gefet,  't  volk  geberght  fijnde.     Eenighe  fijn  'er  afgehaelt, 
andere  door  hun  eyghen  of 's  vyandts  vuer  in  brandt  gevlooghen.     Een 
der  Engelfche  is  te  gelijk  verbrandt .     En  niet  weynigh  fchriks  heeft  dit    ,  aeïdm 

gebaert  in  de  Spanjaerts,  gewoon  figh  op  de  groote  hunner  Icheepen  te  t}eitf,°'L~ vertrouwen:  fbo  verre,  dat  koningh  Philips,  die  tijdingh  ontfanghen  vahaüeftnts 
hebbende,  van  ftonden  aen  nae  Napels ,  Genua  en  Sicilien-fbndt ,  om  de  bulpeop- 
Galeyen,  aldaer  fijnde,  fpoedigh  ter  hulpe  te  doen  affenden.     Ook  heeft  ontbiedt. 

hy  de  Ridders  van't  eylandt  Malta  gebeeden  hem  byteftaeh:  dandeFran- 
coifèn,  aldaer  in  dienft,  hebben,  door  hun  tuflchenkoomen ,  't  gevolgh 
verhindert.     Nae  de  fcheepsftrijdt  heeft  Eflex,  op  't  vallen  van  den  a- 
vondt,   fönder  teegenftant  van  yemandt, 't  krijgsvolk  op 't  Puntal  aen 
landt  gefet,  en  't  Hollandtfch  bootsvolk  't  kafteel,  dat  op  de  feekufr. 
leght,  geweldigher  handt  ingenoomen,  eri  aldaer  hunne  vendelen  geplant. 
Andere  gefonden ,  om  de  brugh  Zwazzo  af  te  breeken ,  op  dat  van  die 

kant  geen  onderftant  foude  koomen,  hebben  't  gheen  hen  belaft  wasuyt~ 
gevoert.     Hierentuflchen  was  den  Spaenlchen  aedel ,  daer  rondtom  om- 

trent woonende,  tot  verdaedigingh  der  fteede,  fterk  feshondert  te  voet, 
by  een  gekoomen ,  en  gelijk  getal  te  peerde  in  aentoght.     Teegen  wel- 

ke wierdt  gefonden  Luidewijk  van  Naflau,  met  vierhondert  fpiefïèn» 

fijnde  een  bende  vrywillighe  Engelfche ;  en  niet  langh  duerde  't  geveght 
teegen  onbedreevene  inde  waepenen.     d'Ooverwinnaers  hen,  die  met 
den  eerften  indruk  te  rugh  gedreeven  wierden,  en,  fönder  eenighe  orde, 
de  vlught  nae  de  ftadt  naemen,  vervolghende,   fijn,   terwijl  de  fchrik 

nogh  verfchin 't  lijf  fat,  ten  deele  oover  de  mueren,  ten  deele  de  poor- 
ten opgebrooken  hebbende,  innewaerts  ingevallen.    In 't  eerft  weerden 

die  van  Kadix  figh  van  booven  de  platte  daeken  hunner  huyfen,  worpen- 

de  met  fteenen  en  groot  gewight  van  keyen  op  den  vyandt,  die  figh  dooi- 
de ftraeten  hier  en  daer  verfpreidt  hadt.     Dan  ftrax  daer  aen,  wanneer 

Mm   iij  fe 
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i  596 .    fe  figh  van  de  markt  en  't  raedthuys  meefter  gemaekt  hadden ,  op  't  ka  - 
ttEngelfche  fteel  te  hoop  gerukt  fijnde,  hebben  foo  wel  de  fteedelinghen ,  als  twee 
en  Hollan-   vendelen  foldaetcn ,  niet  langh  teegengehouden  •,  gemerkt  fy  verftonden  :l 
ders  ver-     jat)  door 't  inneemen  van  de  brugh,  hier  vooren  gemelt,  hen  ook  den 
meeftewi     toecTangi1  was  afgc(heeden.     Dus  fijn  de  voornaemfte  der  fteede  tot  gijfè- 

laers  gegeeven,  voor  hondert  en  twintigh  duyfent  dukaeten :  met  welk 
geldt  fy  alleen  hun  leeven  afgekoft  hebben :  maer  deefe  gijfelaers ,  korts 
daer  aen  nae  Engelandt  oovergevoert  fijnde,  lieten,  naerdien  de  Konin- 
ghin,  geterght  door  verfche  ongelijken,  geen  af loflingh  gedooghen  wil- 

de, het  leeven  in  de  gevanghenis.     Ook  is'er  gehandelt  tuilchen  Pieter 
Herrera,  Spaenfch  koopman,  en  Eflex,  oover  d'afkoopingh  van 't  plun- 

deren der  fteede  en  der  fcheepen ,  voor  twintigh  hondert duyiènt  guldens, 
fbnder  dat  Eflex  figh  daer  van  afkecrigh  toonde,  uyt  infight,  dat  den 

buyt  onder  't  krijgsvolk  fbude  vernielt  worden,  en  voor  't  ooverigh  in  't 
M  •■    s-  gemeen  geenen  dienft  doen.     Dogh  dit  verdragh  heeft  den  Hartogh  van 
doniaver-   Medina  Sidonia,  Landtvooght  van  de  naefte  kuft ,  verworpen ,  en  liever 

trorpthet     gewilt,  dat  de  Koningh  van  fijn  vloot  berooft,  en  tien  duyfent  burghers 
verdragh     uyt  alle  hunne  geleegenheit  gefchupt  wierden :  reekenende  toenmaels  in 

oover d'af-    dat  verlies  voor  winft,  fbo  den  vyandt  daer  uyt  niets  te  baete  quam:  wes- 
ko°pi"gbder  halven  de  ftadt  geplundert  is,  niet  fonder  fwaere  fchaedc  felfs  der  Hol- 
plundermgb  iandtfche  kooplieden,  die  ten  meerendeele  door  den  vergeleegenen  han- 
An  fcbee-    ̂   on<^er  de  vyanden  vermenght  wierden ;  en  hun  befondcr  verlies  wel 

peJ  op  driehondert  duyfent  guldens  gefchat  hebben.     Selfs  is  ook  een  Hol- 

De  ftadt    landtfch  fchip,  dat,  figh  vertrouwende  op  de  gedaene  verklaeringh ,  tot 

wordt  ge-    d'Engelfche  oovergingh,    berooft  van  vijftighduyfent  guldens ,   onder 
plundert:     voorgeeven,   dat   het  's  vyandts   geldt  was.      Beneevens   dien   wordt 
De  Amen-  d'Amerikaenfche  vloot,  beftaende  in  tweeendartigh  fcheepen,  gelaeden 

kaenfche     met  koopmanfchappen,  en  eenighe  geleyfcheepen ,  door  de  Spanjaerts 
vloot  door  de  fe\VQ  m  brandt  gefteeken.     Toenmaels  is  niet  min  dan  de  weerde  van 
spaenjaerts  tjen  miinoenen  fchats  aen  de  vlam  ten  beften  gegeeven.     Hier  op  is  tuf- 

V  ve J*r~     fchen  de  Opperhoofden  gefchil  gereefenj  Eflex  raedende  de  veroover- 
de  fèeghe  te  handthaeven,  terwijl  de  faem ,  roemrughtigh  door  haereon- 
voorfiene  vlught,  de  naebuerighe  haevenen,   en  de  ftadt  Sivilien  felve  * 

met  fchrik  vervulde  ■,  dat  het  moogelijk  was  de  enghten  door  te  graeven , 
welke  weghgenoomen ,  de  ftadt  felfs  tot  een  eylandt  worden  fbude :  dat , 

of  fchoon  alle  d'andere  wilden  vertrekken ,  hy  bereit  v/as ,  alleen  met  vier- 
Ejfex,  rae-  hondert  fbldaeten,te  blijven,  om,  of  den  vaederlande  eenen  uytfteeken- 

dendede      den  dienft  te  doen,  of  manhaftigh  op  's  vyandts  boodem  't  leeven  telae- 
feeghete      ten-,  dat,  al  hadt  hy  geene  andere  vrucht  fijnes  verblijfs  te  waghten,  ten 
handtbae-    m[nften  hem  den  roof  der  fcheepen  of  allenthalven  ongeloofelij ke  tollen 
ve»iw°r  f  Uyt  de  ftraet,  Waer  door  Europa  en  Afrika  naeft  aen  een  quaemen,  te 
wardtwee-  noopen  ftonden,  en  figh  taftelijkop  deeden.  Maer  Houwardt,  als  bevreeft 
deromtee-   voor  hongher,  beteugelde  Eflex  glory,   wiens  daeden  en  achtbaerheit, 

gengefproo-  veroovert  door  'tinneemen  vanKadix,  by  de  voorfpoedt  des  anderen  ter 
ken.  fee  geenlints  vergeleeken  wierden.     En  't  was  waer,  dat  d'Engelfche  met 
Sywien  ook.  weynigh  voorraedt  van  leevensmiddelen  van  huys  vertrokken  waeren, 

jiarmondt  en  in  de  ftadt  felfs  achteloos  verquift,  't  gheen  voor  veele  daeghen  hadt 
geengehoor  konnen  ftrekken.  Maer  geen  meer  gehoor  kreegh  ook  Warmondt,  die 
^T  '  aenboodt  hunne  vloot  een  maendt  uyt  fijne  fcheepen  te  fpijfen :  dat  men 
brandt  ve-  ondertuflchen ,  nae  de  wint  dienen  fbude,  uyt  Italien  of  Engelandt  toe- 

fteekaifijn-  voer  haelen  konde:  dat  d'Afrikaencn  felfs,  die  eenen  geduerighen  oor- 
de,maeken  logh  met  de  Spanjaerts  hadden,  dien  niet  weygheren  fouden.  De  ftadt 

d'ooverwin-  in  brandt  gefteeken  fijnde,  is  men  t/feyl  gegaen,  en ,  onaengefien  Eflex naersfejl.  ander- 
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andermael  vertoonde,  dat 'er  een  vloot,  gelaeden  met  filver,  die  ten  min-    i?^- 
ften  fèeventigh  tonnen  fchats  oovervoerde,  uyt  Amerika,  op  wegh  was, 
en  een  andere  in  't  weederkeeren  uyt  Indien,  eenen  buyt,  die  hen  niet 
ontraen  konde,  indien  men,  't  welk  naeft  Kadix 't  befte  was,  nae  de 
eylanden  Azores,  onder  des  kreefts  keerkringh,  die  de  Nederlanders, 
als  eertijts  bewoont  geweeft  door  hunne  landtsluyden ,  naer  hunnen  naem 
de  Vlaemfche  noemen,  de  vaert  wende,  fïjnde  door  de  fpoedt  alle  hulpe 

en  het  gerucht  des  aenflaghs  voorgekoomen  •,  hadden  noghtans  andere  ree- 
denen, die,  onder  fchijn  van  een  naeukeurighe  voorfienigheit ,  meeren- 

deels de  dapperfte  onderwindinghen  bederven ,  d'ooverhandt.  Jae  dat  niet 
de  fcheepen  uytdeSpaenfche  haevenen ,  die  men  ontmoete,  weghgeileept 

wierden,  was  dat  de  voorgaendeafgunft  't  gevaer  hunner  fcheepen,  en 't  ge- 
brek aen  leevens  middelen  ten  dekmantel  gebruykte  :  invoeghe,  dat  al- 
leen de  bloote  kuft  eneenoneedel  plunderen  der  fwakfte  fteeden  dewinft 

hunner  feeghe  geweeft  is.     Dus  heeft  men  gemaekt ,  dat  den  buyt  en 
de  affchen  der  fteede  Kadix  niet  het  minfte  van  dien  aenflagh  was ,  daer 
hen  geheel  Spanjen  te  waeter  en  te  lande  ter  plunderingh  oopen  ftondt, 

ten  waere  die  nimmer  oovereenkoomende  gelijkheit  van  gefagh  in 't  op- 
pergebiedt  daer  teegen  geweeft ,  en  't  geluk  Efïèx  te  vergeefs  föo  verre 
gevleyt  hadt.  De  nyverheit  der  Hollanders  hebben  ook  gepreefèn,  dien 
't  verdroot  figh  daer  van  te  dienen,  en  deKoninghin  felfs  fchreef  aen    DeKoi]iA 
Warmondt  eenen  brief,  waer  in  fy  hem  ten  vollen  bedankte.   Nietwey-  «i,ittbedatikt 
nigh  noghtans  heeft  het  verbranden  der  vloote  voor  Kadix  de  Spaeniche  wdmondu 

rijkdommen,  reets  aen  't  verloopen ,  ten  val  geholpen :  de  inkoomften   sijfterver- 
des  volghenden  jaers  waeren  verlooren,  de  krachtenter  fee  verfwakt ,  loop  der 

twaelfhondert  ftukken  gefchuts  verfwolghen, en ,  'tfwaerfte  van  allen, de  spaenfche 
weereldt  was  gebleeken ,  hoe  fwak  fy  waeren  in  hunne  eygene  ingewan-  rH$8°mmai' 
den ,  die  buyten  's  landts  gevreeft  wierden,     Booven  alle  welke  onhey- 
len  de  oude  wockerplaegh  de  gemeene  inkoomften  hadt  ingeilikt.     Want 
Philips,  die  al  voor  twintigh  jaeren  fijn  geloof  gekrenkt  hadt,  tot  nogh 
toe  in  den  Nederlandtfchenoorloghingewikkelt  lijnde,  en  fèlfs  fijne  hoop 
niet  buyten  vreemde  rijken  ftellende ,  of  de  fchenkaedjen  en  giften  met  de 
vruchten  vergelijkende,  terwijl  hy  fijne  al  te  hooghgaende  aenflaeghen 
met  fwaere  woeker  fchulden  onderhoudt,  verbijfterde  hoe langhs  hoe  meer 
tot  armoede.     Want  alle  andere  de  moogenheit  des  fchuldenaers  verdacht 

houdende,  fijn 'er  te  Genua  en  inDuytfchlandtkoopluyden  gevonden,  die 
om  hun  geldt  te  doen  winnen  figh  in  't  gevaer  ftaeken  van  met  den  Ko- 
nigh  te  handelen.     Aen  deefèn  wierden  by  nae  alle  tollen  te  pande  gegee- 

ven:  die  de  hacchelijkheeden  der  fee  en  der  oorloghe,  't  gevaer  en  d'ón- 
gemakken  in  't  ooverbrenghen ,  en  d'intreften  felve  fonder  maete  in  ree- 
keningh  brengende ,  d'inkoomften  van  veele  aenftaende  jaeren  voor  afheb- 

ben ingefwolghen.     De  fchatkift  dus  allerweeghen  door  fchuldteyflchers 
befèt  lijnde,  hadt  de Koningh  niets  in  voorraedt,  om  of  fijne  fchulden 
te  betaelen ,  of  de  koften  der  oorloghe  te  draeghen  •,  tot  dat  eenighe  gee^ 
ften  in  fijn  hof,  meer  bekommert  voor  'tteegenwoordighe,  als  verrefien- 
de  in  't  toekoomende,  eene  konft,  die  niet  al  te  eerlijk  was,  bedachten: 
waer  van  de  Koningh  figh  dienende ,  in  Slaghtmaent  een  plakkaet  uy tgeeft , 
daer  in  hy  met  grooten  omfwier  van  woorden  ten  breetften  uy tmeet  den 
onbefchoften  gruwel  der  intereften,  dat  de  landen  bleeven  legghen,  dat 
de  koopmanfchappen  onder  de  voet  raekten,  de  tollen  des  rijx,  de  tien- 

den der  Geeftelijken,  hem  door  den  Paus  vergunt,  de  fchattinghen  der, 
volken ,  en  eyndelijk  alles  hem  onthouden  wierdt,  doorfèer  onbillijke 
verbinteniffen,  die  de  vrees  voor  argher  hem  hadtafgeperft.     Dat  fijnen foo 
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i^6. 

Tbilips 

flaekt tee- gen belofte 

fijne  tollen , 
verpandt 
aen  de  ren- 
teniers. 

Vindende 

figbgenoot- 
faekt  fijn 
geloof  te 
berfteüen , 

geeft  by  die 
tveeder. 

De  Nieuw 

opgeftelde 
fchattingh 
wil  in  Hol- 
landt  onder 
de  burgery 
niet  door. 

Onderlin- 

ghe  twee- 
draght  der 

Vriefenoo- verde 

fchattin- 
ghen. 

foo  meenighvuldighen  arbeidt  ten  dienfte  der  gemeene  Chriftenheit  t'ee- 
nemael  om  verre  geworpen  wierdt,  indien  men  teegen  lbo  nijpende  be- 

hoeften geene  middelen  van  verlightingh  te  werk  ftelde.  Door  geenen 
anderen  glimp  van  woorden  is  den,  bant  der  verbinteniflèn  geflaekt,  de 
Koninghaen  fijne  inkoomften  geraekt,  de  woekeraers  de  hoop  gelaeten: 

en  wel  op  deefe  voorwaerde,  dat  al 't  gheen  booven  de  behoorlijke  in- tereften  nu  reede  betaelt  was ,  tot  afkortingh  der  hooftfbmme  ftrekken 
fbude.  Een  groot  gedeelte  der  fèlver  was  hierentuflchen  buyten  alle  ge- 
leegenheit  geraekt,  hoewel  ook  andere  een  valfch  voorwenden  van  ar- 

moede mifbruykten  ,om  winft  te  doen.  En 't  uytftaen  van  reekeninghen 
metdegefèyde  hadt  ook  eenighe  koopluyden  in  Nederlandt  onder  de  fèlf- 
de  elende  bedolven.  Seeker  den  Aertshartogh ,  voelende  figh  getroffen 
door  byftere  behoefte  aen  geldtmiddelen ,  heeft  het  volghende  jaer  niet 
fbnder  't  befueren  van  onboetbaere  fchaeden  doorgeftaen :  wanneer  men 
ten  laetften  weederom  figh  tot  het  oude  wende,  niet  foo  fèer  uyt  fchaem- 
te  voor  fijne maenders,  die  figh  luyds  keels  hooren  lieten,  dat  alle  geloof 
uythadt,  wanneer  de  koninghlijke  maght  met  de  verbinteniflèn  gemenght 
wierdt,  als  om  dat  de  tijden  der  inkoomften  onfèeker  en  verfcheyden ,  de 
wegh,  langhs  welken  de  gelden  moeften  ooverkoomen ,  door  feeroovers 
onveyligh  was,  maer  de  laften  der  oorloghe  in  tèegendeel  een  daetelijk 

hulpmiddel  vereyfchten.  Noghtans  is  het  geloof,  mits  't  weedergeeven 
der  panden,  niet  eer  herftelt,  voor  hem  belooft  wierde 't  opbrenghen 
van  vierhondert  duyfènt  dukaeten,  booven  de  oude  hooftfbmme,  voor 
den  tijdt  van  achtien  achtervolghende  maenden,te  betaelen  een  derde  ge- 

deelte in  Spanjen, 't  ooverighe  door  wiflèlbrieven  in  Nederlandt.  Dogh 
in  Hollandt  minderden  de  befbndere  en  gemeene  inkoomften ,  fbo  veel 
den  hongher  in  Italien  hadt  afgenoomen.  Om  welke  te  verfterken  die 

van  Hollandt,  booven  de  verhoogingh  van  een  achtfte  gedeelte  op  d'ou- 
de  belaftinghen,  een  nieuwe  fchattingh  inftellen,  om  den  daeghlijxaen- 

waflènden  ooverdaet  in  te  toornen,  of  immers  t'hunnen  gebruyke  te  be- 
keeren.  Men  heeft  fèeker  geldt  geftelt  op  die  met  fijde  en  andere  dier- 
gelijke  koftelijke  gewaeden  bekleet  gingen.  Dogh  als  de  pachter  dit 

plakkaet  in  elke  ftadt  hadt  begonnen  in  't  werk  te  ftellen,  hebben  eeni- 
ghe ,  die  figh  daer  teegen  veriètteden ,  in  't  eerft  hun  onbenoeghen  ge- 

toont  met  woorden,  die  daer  nae  tot  daedelijkheit  en  wonden  fijn  uyt- 
gebarften.  Die  de  belaftinghen  der  daeghelijxe  leevensmiddelen  gedul- 

digh  droeghen ,  ftreeden  voor  d'oovertollighe ,  als  voor  hunne  vryheit. 
Maer  deefe  fcheen  hen  veel  eereenen  hoon,  en  niet  een  fchattingh  tewee- 
fèn ,  en  de  weêrbarftigheit  van  veelen  heeft  de  gemeene  achtbaerheit  fbo 
halfterrigh  weêrftaen,  dat  niet  veyligh  was  daer  teegen  in  te  druyflen. 
Dan  in  Vrieflandt  hebben  de  Magiftraeten  der  fteeden  en  de  Grietenijen , 
als  nogh  oneenigh  fijnde,  terwijl  ydcr  fijne  goederen  teegen  de  fchattin- 
ghen  verdaedight,  doen  blijken,  wat  ongemakken  infbnderheit  een  ge- 

meene regeeringh  onderheevigh  is ,  wanneer 't  voordeel  niet  oover 'tal- 
gemeen  gaet.  Den  Staeten  echter  gingh  geene  forghe  foo  nae  ter  harten  * 
dan  dat  met  den  Francoifen  en  Engelfchen  een  bondtgenootfchap  op  ee- 
nen  vaften  voet  en  feekere  punten  moght  geflooten  worden :  want  tot 

nogh  toe  hadt  elk  van  hen  hulp  gefbnden  en  geè'yfcht,  nae  't  hem  gelee- 
ghen  quam ,  waer  uyt  by  beurten  onder  hen  klachten  vielen ,  en  dreyge- 
menten  van  een  befonderen  vreede  te  maeken.  Maer  dien  van  Hollandt, 

welker  belangh  't  was  in  eenen  geduerighen  oorlogh  te  blijven,  en  gelijk 
meerendeels  verbinteniflèn  voornaementlijk  ten  lafte  der  mindere  moo- 

gentheeden  ftrekken,  fmerte 't  niet  weynigh ,  en fweeghen  dat fè,  fbnder 

figh 
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figh  des  ycmant  bekreunde ,  terwijl  hunne  troepen  in  dienft  der  Francoi-    1  ̂ C , 

fen  oorloghden ,  of  mee  d'Engelfche  t'fèyl  waeren,  Huift  en  de  brandt- 
fchattinghen  in  Vlaendre  verlooren  hadden.     Hierentuflchen  ontveinfden 

de  Francoifen  niet  het  verlies  van  Kalis,  en  'ttraegh  bykoomen  der  hulp- 
troepen, klaegende,  dat  het  vertrouwen  hunnes  Koninghs ,  die,  voort- 

fèttende  't  belegh  van  laFere,  daer  fijne  bondtgenooten  ibo  maghtigh  te 
waeter  waeren,  voor  geen  geweft  fijner  landen  min,  dan  voor  de  fèekuft, 

was  bekommert  geweeft ,  figh  te  leur  gefet  vondt.     En  hunnen  hoogh- 
moedtwas  opgefteeken ,  fèedert  Mayenne,  en  andere  aen  de  fèlfde  fijde, 

's  Koninghs  genaede  booven  den  handel  met  die  uytheemfche  opgeblaefèn- 
heit  verkooren  hadden :  en  een  vergaederingh  der  Staeten  van  geheel 
Vrankrijk  nu  te  Rouan  befchreeven  fijnde,  vertoonde  figh  het  wettelijk 

weefèn  des  rijx.     En  gelijk  't  waer  was,  dat  Philips  geenen  afkeer  hadt 
van  voorflaeghen  tot  vreede  te  doen,  fboookhadtin'teerft  een  uytftroy- 
fèl  der  Spaenfche  konftenaerijen ,  en  daer  nae  een  valfch  gerucht,  daer  op 
geklampt,  dat  hy  fijn  doghter  aen  Bourbon  ten  huwelijk  geeven  fbude. 

Maer  de  Koninghin  Elifabeth  heeft  haer  in  't  begin  omtrent  de  Francoi- 
fche  gefanten ,  den  Hartogh  van  Bouillon,  enden  Baroen  van  Sancy, 
aen  haer  gefönden ,  ten  tijde  als  Albertus  Kalis  hadt  veroovert,vry  onhan- 
delbaer  getoont,  des  vijfentwintigh  duyfent  kroonen  te  leen  niet  dan 

fwaerlijk  van  haer  te  verkrijghen  waeren.     Dogh  ftrax  daer  aen  't  gevaer 
dieper  infiende,  heeftfè  felfs  de gefan ten  opgehouden,  en  voorflagh  van    Elifabeth 
een  vafter  verbonclt  gedaen,  welkers  punten  ook  van  toen  af  begonden  handelt  met 

by  gefchrift  geftelt  te  worden.     De  geruchten  van  vreede  hierentuflchen  Am  Fran~ 

in  Vrankrijk  wakkerende,  heeft  deKoningh  d'Algemeene  Staeten,  be-  ï°livmnr~ 
kommert  föo  ten  deefèn  opfighte,  als  oover 't  veranderen  van  's  Koninghs 
Godtsdienft,  bekent  gemaekt,  dat  hy  fijnen  foen  met  den  Taus  op  die 

voet  hadt  ge  floot  en ,  dat  hy  't  honden  van  vriendtfehappen  met  volken  van 
verfc billenden  Godtsdienft  in  haer  geheel  aen  figh  behouden  hadt ,  en  't  niet 
te  verwonderen  isnas  •,  indien  hy  de  gemoederen  der  gemeente  met  eenighe 

hoop  van  vreede  verquikte.     'T) at  voorts ,  indien  hunne  bondtgenootfehap 
wier  de  bevefiight ,  hy  bereydt  was,figh  met  acht  duyfent  mannen->behalven 
de  krachten  fijnes  aedels,  op  de  grenfen  van  Artois  te  vervoeghen.  Maer  nenr\uun,(t 

wanneer  niet  langh  daer  nae,  in  't  belegh  van  Huift,  föodaenigh  eenen  tnge]jreei^ 
dienft  hen  voornaementlijk  konde  te  ftaede  koomen,  hebbende  Fran-  den  staeten 
coifen  figh  geruft  gehouden.     En  dat  meer  is,  Bouillon  nae  huys  gekeert  de  beloofde 

fijnde,  en  ftaende  om  andermael  nae  Engelandt  gefönden  te  worden,  tot  hulptefen- 
het  fluyten  des  verbondts  tuflehen  die  twee  kroonen ,  wierdt  aldaer  ge-  dm- 
heele  drie  maenden  opgehouden.     Ook  was  'er  tuflehen  de  befettinghen 
van  Kalis  en  Boulogne  een  beftant  getroffen,     't  Een  en  't  ander  hebben 
de  Francoifen  dus  ontfchuldight :  dat  hen  onmoogelijk  was  geweeft  een 
leegher  te  velde  te  brenghen ,  om  dat  en  den  Francjoifchen  aedel ,  gedue- 
rende  den  Oegft ,  was  gewoon  de  waepenen  needer  te  legghen ,  en  de 
naeftgeleegene  plaetfèn  aen  de  grenfen  van  Nederlandt  door  de  peft  ver- 
woeft  wierden:  dat  het  verbondt  verachtert  was ,  om  dat  het  ter  berae- 

dinghe  aen  alle  Parlementen  van  Vrankrijk  was  omgefönden.     't  Beftant 
hebben  fe  korts  daer  aen  afgebrooken.     Meer  werk  vonden  die  van  Hol-  Dieookjeel 

landt  met  de  Koninghinne  van  Engelandt,  die  nu  twee  jaeren  langh  hadt  «"rkj/Meu 
begeert  tot  reekeningh  te  koomen,  en  betaelingh  van  haer  achterftal  ge-  j^J,    j£ 
vordert,  niet  fonder  fchijn  van  ftaetyver  optellende  den  voorfpoedt  hun-  hm)rchult 
ner  waepenen,  en  de  prachtighe  gebouwen  hunner  fteeden,  en  in  tee-  m^igb 
gendeel  haere  eygene  behoeften,  die  door  geene  geduerighe  mijnen  van  iveedet- 
goudten  filver,  hoedaenighe  inkoomften  den  Spanjaerthadt,  maer  alleen  ejjebt. 

Nn  door 



282  HUGO  DE   GROOTS   VYFDE   BOEK 

i  fp6-     door  goedtwilligheit  haereronderdaenen  konden  vervult  worden.-  en  dat 
gelijk  de  beroerten  in  Ycrlandt  haer  genootfaekten  geldt  in  haer  eyghen 

rijk  te  lichten,  lbo  ook  haer  leerde  haere  penninghen  van  buyten'slandts 
weeder  in  te  trekken.     Hier  teegen  hadden  de  Staeten,  met  voor  afgaen- 

de  danklbggingh ,  haer  gebeeden  by  't  verbondt  te  blijven :  klaegende  hoe 
weynigh  tijdts  fy  'vrucht  genoot  en  hcdden  van  de  punten ,  twaelf jaeren 

te  vooren  tujfchen  hen  geflooten  :   want  dat  hen  't  krijgsvolk  volghens 
verdragh  be donghen  niet  ten  vollen get aele ge fonden  wierdt :  vüaer  door  fy , 
die,  als  geenfints  twijfelende  aen  haere  getrouwheit ,  toen  hunne  bedenke- 

lijke raedtjlaeghen  ten  oorlogh gekeert  hadden,  nu  hunner  krachten  onfee- 
ker  f oo  dikmaels  tot  vruchteloofe  aenjlaegen  vervielen:  waerom  des  te  on- 

tij digher  ,  in  't  midden  van  de  hitte  der  oorloghe ,  hen  afgevordert  wierdt , 
vüaer  toe  fy ,  volghens  verdragh,  niet,  dannae'tvefiighencener  vree  de , 
begonden  verfchult  te  worden.     Ook  waeren  de  faeken  voorwaer  foo  niet 
verandert ,  of  men  moght  hen  veel  eer  beklaeghens  dan  benijdens  weer- 
digh  oordeelen :  want  dat  f  e  feeder  t  dientijdt,  behalven  de  rijke  Jleeden 
in  Brabandt,  de  plaetfen  oen  de  Mae  f  e,  en  e  ene,  die  tot  de  fchattinghen 
der  Vlaemfche  kufl,  te  waeter  en  te  lande,  treffelijk geleeghen  was,  ver- 

horen hadden :  behalven  dat  het  winnen  en  verdaedighen  felve  hen  tot 
op  brenghen  van  meerder  middelen  hadt  doen  vervallen.     Jae  niet  wey- 

nigh  was  'er,  nae  't  verjaeghen  der  Spaenfche  vloot  van  Engelandt,  aen 
foo  veel  fcheepstoghten  der  Engelfchen  te  kof  geleght ,  niet  weynigh  in 
den  Franc  oi f  en  onderflant  te  doen,  uyt  geen  ander  infight,  dan  om  de?i 

oorlogh  af  te  keer  en-,  en,  door' t  verjaeghen  der  vyanden  van  hunne  kuflen, 
oopene  fee  te  bouwen.     Hier  by  wierden  gevoeghtde  geleedene  fchipbren- 

ken,  de  fcheepen  acngeilaeghen of  genoomen,  't doorbreeken  der  dijken, 
de daegelijxe ongevallen getelt  voor  oorloghs  rampen.     Hier  oover  ismen 

eenighen  tijdt  in  woorden  geweeft  met  Bodley ,  die  d'Engelfche  faeken 

'in  Hollandt  beförghde  :  maer  Elilabeth,  die  figh  van  daghtotdagh  flraf- 
fer  aenftelde,  is  eerft  door  uytftelop  uytftel,  daernae  door 't  fendcn  van 
onderflant  tot  den  toght  nae  Kadix,  ter  needergeftelt.     De  vrucht  dee- 
fer  gedienftigheit  verdweenen  lijnde  quam  men  weeder  tot  den  felfden 
flrijdt;  en  de  Koninghin  heeft  de  gefanten  Sebaftiaen  van  Loiè,  Jakob 
Valk  en  Abel  Frankena ,  afgelbnden  nae  Engelandt,  geantwoordt ,  het 
verflant  hunnes  verbondts  niet  te  fijn ,  dat  de  Hollanders  den  oorlogh  voor 
fïghfelven,  de  kof  en  voor  andere,  f  onder  maet  of  eynde ,  nae  hun  wel- 

gevallen f  ouden  fleepende  houden :     maer  vreede ,  waertoemen  toenmaels 
hoop  hadt,  welken  foo  fe  fchae  delijk  oordeelden,  fy  ook,  dat  het  haer  niet 

dietifligh  was ,  twaelf  jaeren  langh,  en  foo  veel 'er  nogh  ooverigh  fijn 
moght,  haer felven,en  haere  onderdaenen,met  het  fenden  van  geduerigh 

oriderjlant ,  en  't  befetten  der  jleeden ,  haer  te  pande  gegeeven ,  uyt  te  put- 
ten.    Want  wat  verbintenis  f  oude  het  fijn,  welkers  knoop  alleenlijk  ter 

befcheider.heit  der  eene  jijde  gelaeten  wier  de?  jae  dat  meer  is,  foo  men 
de  punten  felve  nat  der  infien  wilde,  men  bevinden  foude ,  dat  Je  foo  ver- 

re het  de  Koninghinne  believen  moght  e, en  langher  niet ,  verbonden  wae- 
ren.     Weliswaer,  dat  het  verdragh  indiervoeghe  wasopgeftelt,  maer 

de  woorden,  die  men  t'haerer  eere  hadt  laeten  in  vloeyen,  wierden  by 
't  hayr  gegrecpen.     Burghley  voeghden  'er  by»  dat  de  beroerten  in  Yer- 
landt,  en  de  befondcre  vrees  die  men  voor  Engelandt  hadt,  rechtveer- 
dighe  oorfaeken  genocgh  waeren ,  waerom  de  Koninghin  moght  uyt  het 
verbondt  treeden,  naerdien  ook  lèlfs  verbinteniflen  onder  belbndereluy- 
den  door  onvoorficne  toevallen  gemeenehjk  uyt  hadden.     Dit  betwiften 
van  reght  dcrhalven ,  als  tuflehen  ongelijke,  vruchteloos  en  in  fchijnge- bruykt 
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bruykt  lijnde,  keeren  die  van  Hollandt  figh  tot  hunnen  gewoonelijken    if^ó. 

toevlught,  vertoonende  'tgevaer  den  omleggenden  rijken  te  duchten, 
indien  de  gemoederen  der  fteeden ,  verflaeghen  door  hunne  eygene  on- 
hey  len ,  verder  door  duftkenighe  begeerten  wierden  ter  needer  geworpen , 
en  de  Spanjaert  ibo  groot  eenen  aenwas  van  foo  veel  lèe  en  rijkdommen 
genoot.  Waerop,  naerdien  men  figh  on tfchuldighde  op  den  bekommer- 

lijken ftaet  der  faeken  en  die  geeniints  lijden  konde,  dat  men  tot  ilotvan 

rcekeninghe  van  ontfangh  en  uytgaef  quaeme,  d'Engellche  begeerden, 
men  foude  ten  minften  eenigh  gedeelte  der  Ichult  opbrenghen,  en  hulp- 

middel teegen  de  toekoomende  gevaeren  loeken  ,  niet  uy t  kracht  der  ou- 
de verbonden,  als  daer  toe  dwinghende,  maer  nieuwe  weldaeden ,  door 

bewijs  van  dankbaerheit ,  pooghen  te  verdienen.     Degeianten,  naeveel 
onlchults  en  verlbeks ,  hebben  aengebooden  een  fbmme  van  penninghen 

jaerlijx ,  gemaetight  naer  hunne  teegen woordighe  benaeutheeden ,  en  't  00- 
verighe  nae  'teynde  der  oorloghe.  't  WelkdeKoninghin,  als  te  geringh, 
verfmaedt  heeft:   lijnde  de  fchrik  hierentufichen  alom  doorgebrooken , 

naerdien  'er  geruchten  uyt  Spanjen  ooverquaemen ,  dat  die  Koningh  figh 
teegen  haer  ten  oorlogh  waepende,  en  grooter  toeruftingh  dan  naer  ge- 

woonte maekte.     Luyden ,  die  lbo  van  d'Engellche  als  Nederlandtfche 
laeken  grondighe  kennis  hadden,  oordeelden,  dat  nogh  de  Hollanders 
lbo  leer  door  behoefte  gedrukt  wierden ,  als  wel  allerweeghen  trachtten 
eene  bondtgenootfehap  hen  noodtlaekelijk  door  gevaer  van  merkelijk 

verlies  aen  ligh  te  verbinden,  en  de  Koninghin  van  haerer  lijde  'tont- 
beeren  haerer  penninghen  leer  light  hadt  konnen  verletten ,  ten  waere  fy 

raedtlaemft  hadtgekeurt,  de  Hollanders,  hen  door 't  weedereyflehen  van 
die  Ichult  ten  onderen  houdende ,  haerer  moogenheit  nu  en  dan  indachtigh 
te  maeken ■,  en  immers  niet  te  dulden,  dat  haere  Ichuldenaers  door  hun- 

ne voorfpoedt  figh  al  te  ongelaeten  op  anderer  vriendtlchappen  verheffen 
lbuden.     Bouillon  immiddels  weeder  nae  Engelandt  gefbnden  fijnde,  is 

'tverbondt,datlangh  was  fleepende  gehouden,  tuflchen  de  twee  rijken    #f<wj_ 
op  deefe  bedingspunten  geflooten.     'Daer  fy  een  verdragh  en  bondtge-  fUntendes 
nootfehap  tot  verweerenden  en  beleedighenden  oorlogh  tufte  hen  den  Koningh  verbondts 

■van  Frankrijk  en  d'ingejeetenen  van  Engelandt,  op  de  volghende  bedings-  tujfchen 
punten  en  voorwaerden :   d'Onde  verbonden  worden  verft  aen  in  hunne  Hennkjn 
voorighe  kracht  en  weefen  te  blijven.      Beyde  de  kroonen  beneerftighen  E"r^'';* 
figh ,  om  andere  Vorften  en  volken  te  doen  in  't  felfde  verbondt  treeden. 
En  foo  haeft  de  faeken  binnen  's  landt  s  't  fullen  toelaeten,  worde  een  ge- 

meen leegher  der  bondtgenootenter  beene  gebraght ,  om  den  oorlogh  op' 's  vy- 
andts  boodem  te  gaen  voeren.     Geen  van  beydcnfy  geoorloft  vreede  of  be- 

ft'ant  voor  'tgeheele  rijk  te  maeken ,  fonder  toeftemmingh  des  anderen.  JVae- 
penen  en  andere  oorlogh  s  behoeften  f  al  d'een  den  anderen  ter  goeder  trouwe , 
en  op  behoorlijke  weerde,  ooverlaeten.  T)enfoldaetenfullenJe  Ie  evens mid- 

delen verfc  haffen,  fonder  eenigh  bedrogh :  de  koophandel blijve  ongekreukt , 

en  de  vreemdelinghen  genieten  een  felve  reght  met  d' onder  d aen  en.     T>e 
Koningh  van  Frankrijk  belette ,  dat  d'Engelfchen  in  fijn  rijk  om  hunnen 
Godtsdienft geen geweldt gedaen  worde  •,  en  aengefienhynudenaefteis,om 
vanden  vyandt  befpronghen  te  worden,  heeft  de  Koninghin  belooft  vier- 
duyfent  Èngelfche foldaeten,  om  Normandyen  en  Tikardyen,  de  nae  ft  e 
aen  haer,  te  befchermen,  ftaende  f  haer  er  betaelinghe ,  voor  den  tijdt 
van  fes  maenden ,  nae  dat fe  alvoorens  pantsluyden  daer  teegen  ontfavghen 
hebbe:  dan  indien 't  den  Koningh  geliefde  figh  langher  van  hen  te  dienen, 
gefchiede  fulx  f  fijnen  kofte :  die  ookvan  fijner  (ijde  de  Koninghinne  ,foofe 
dier  van  nooden  hebben  moght,  't  felfde  onder  ft  ant  belooft  heeft,  maer 

Nn  ij  om 
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15-5)6.     om  gebruykt  te  worden  omtrent  defeekuft,  of  niet  dieper  landewaert  in> 
dan  vijftigh  mylen.   't  Stae  den  bondtgenootenvry  foldaetenbhinen  elkan- 

ders landen  te  werven,  ten  getaele  van  vier  duy  jent.  't  Opperbevel  oover 
de  krijgsluydenfy  aen  den  genen ,  binnen  wiens  paelen  den  oorlogh  f  al ge- 
voert  worden.  Dit  wacren  de  punten, die  figh  fchoon  voor  al  de  weereldt 

opdeeden  :   want  in  de  geheyme  is  't  getal  der  fbldaeten,  die  de  Konin- 
mlkfwee-  gi-,jn  voor  dit  jaer  hadt  te  lenden,  vermindert.     Dit  verbondt  is  by  de 
derfijtsbe-   Koninghinne  befwooren.     Om  den  Koningh  den  eedtaf  te  neemen  heeft 
ju'ooren       ̂   gefonden  den  Graef  van  Sarif  burry.  Van  daer  is  Bouillon  vertrokken  nae Hollandt,  om  van  gelijken  de  Vereenighde  Landen  onder  eede  te  bren- 

ghen.    Oover  de  beveftigingh  des  verbondts  hebben  neevens  hem  geitaen 

Paulus  Bufênval,  's  Koninghs  gewoonelijkcn  gefant  by  den  Stacten,  en 
George  Gilpin,  Raedtsheer  der  Koninghinne  in  den  Raedt  van  Staete, 

Dat  ook,  volghens 't  oudt  verdragh.     Ende  Algemeene  Staeten  hebbende  ingenoo- de  staeten    men  den  raedt  van  Prins  Maurits  en  des  Raedts  van  Staete,  is  hen  den 

doen.  eedt  tot  onderhoudingh  der  felve  punten  afgenoomen :  behalven  dat  tui- 

Befondere  fchen  hen  nogh  deefe  befondere  geweeft  fijn.     In  't  begin  der  Lente  heb- 
verdragbs-  ye  fa  Koningh  van  Vrankrijk  een  leegher  op  de  grenfen  van  Tikardyen 
punten  mf-  en  ̂ rtois ,  en  de  Staeten  van  d' ander  Jijde  acht  duy  f  ent  voetknechten  en 
je  muemnk,  V!jftienhondert  peer  den ;  op  dat  de  vyandt ,  weederfijts  aengetajl  wordende , 

onfeeker  blijve  werwaertsjïgh  in  die  beflommeringh  te  keeren.     Ten  dien 
eynde  fullen  de  Staeten  by  de  twee  regementen  hulptroepen ,  die  fy  reets 
op  hunne  kojlen  den  Koningh  bygefet  hebben,  nogh  andere  twee  toevoe- 

ghen: foo  noghtans  de  vyandt  met  alle  fijne  maght  op  hen  quam  af  te  for- 
ten, jlae  het  den  Landen  vry  die  weeder  te  roepen.  Ook  f  al  den  Franfois 

van  gelijken,  wanneer  fijne  faeke?i  in  beeter  ftaet  fijn,  dien  van  Hollandt 
eeven  foo  veel  regementen  ooverfenden ,  en  daer  by  nogh  duyfent  peer  den. 

Tder  hebbe  op  fijnen  boodem  't  reght  van  opperbevel  oover  de  hulptroepen. 
Alle  voorighe  verbintenijjen ,  en  in  welke  by  dit  teegenwoordigh  verdragh 
niets  verandert  of  vernieuwt  bevonden  wordt ,  fullen ,  gelijk fe  geweeft 

hebben,  fijn  en  blijven.     'Den  Koningh  be  lieve  te  volharden  in  fijne  be- 
fondere gunft  te  ftrekken  oover  de  fieeden  der  Vereenighde  Landen  en  de 

ingef eet  enen  onder  dit  verbondt  behoor  ende  •,  en  booven  al  oover  den  huy- 
fe  van  Najfau ,   om  desfelfs  onfier ffelijke  dienften  aen  deefen  Staet  ge- 
daen.     Gaen  en  weederkeeren ,  handelen  en  verhandelen  fy  van  weeder 

jijden  vry  en  onbekommert :  nogh  den  eenen  by  den  anderen  gehouden  fwaer- 
der  tollen  en  belaftinghtn  te  betaelen  ,   dan  de  natuerlijke  onderdaenen. 

't  Reght  van  Aubeyne  en  de  wetten ,   waer  door  goederen  der  vreemden 
worden  aenge/laeghen ,  fullen  onder  hen  geen  plaets  grijpen  :  laetende  hen 
het  reght  van  uyterfte  wille  te  maeken ,  en  in  erffenijfe  te  treeden.  T>en 

buyt  ter  fee  fy  des  genen,  die  's  vyandt  s  fchip  eer  ft  aengeklampt  heeft, 
't  Stae  den  Hollanderen  vry  te  vaeren  werwaertsjy  heen  willen ,  ook  felfs 
nae  de  JVefterfche  rijken.     Brieven  van  weederneemingh ,  beflagh ,  ver- 
pandivghen  en  diergelijke  fullen  niet  geleeden  worden :  nogh  befonderen  af- 

geperft ,  't  gheen  in  't  gemeen  verfchult  is  -,  alles  worde  in  reght  en  en  door 
weeghe  van  reght spleegingh  afgedaen.     Scheepen  in  't  voorbyvaeren  of 
haevenen  op  te  honden,  of  tot  ontlaedingh  en  verkoopingh  hunner  goede- 

deren te  dwinghen,  fy  niemandt geoorloft .     De  punten  deeiès  verbondts 
fijn  wccdcrlijts  geteekent  op  den  laetften  van  Wijnmaendt.     Hier  om 
heeft  men  geenerhande  pleghtighe  vreughde  teekenen ,  tot  bewijs  des  ge- 
lux  den  Landen  oovergekoomen,naergelaeten.\Vant  behalven  dathettot 
vaftftellingh  der  eendraghtftrekte,gaf  het  ook  geenen  kleynenluyfreraen 

de  glory  en  de  majefteyt  der  Republijke,  heftigh  benijdt  van  d'afgunft om 
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om  haere  nieuwighcit,  haer  te  fien  onder  Koninghen ,  op  gelijke  voor-     lS9^- 
waerden  in  verbondt  treeden.     Dus  hadt  het  den  Francois  doorgedron- 
ghcn,  terwijl  hy  fulx  ten  diende  fijner  ey gene  faeken,  en  in  erkentenis 
der  weldaeden ,  hem  door  Hollandt  beweeièn,  raedtfaem  en  gevoeghlijk 
oordeelde:  alhoewel  E lifabeth  daer  teegen  hadt  gedreeven,  men  fbude 

hen  in  't  verdragh  begrijpen  als  haere  oude  bondtgenooten ,  ftaende  on- 
der haere  befchermingh  ■,  vaftftellende  dit  genoegh,  en  geene  reeden  te 

fijn,  waerom  fteeden,  die  lïgh  van  eens  anders  heerfchappy  ontllaeghen 
hadden,  neevens  en  onderde  hooghfte  moogenheeden  louden  geftelt 

worden.     Men  vondt 'er  die  weeder  ophadden  de  oude  verbintenifïèn  j 
dat  de  Franken ,  eertijts  afgekoomen  van  de  Wael  en  die  geweften ,  wel- 

ker gedeelte  thans  by  die  van  Gelderlandt  befeeten  wordt ,  de  Betuwe 
bewoont  hadden,  en  de  Koninghen  den  naem  van  Merovinen  nergens 
anders,  dan  van  dat  geweft  hadden :  en  dat  uyt  Vrankrijk  Landtvoogh- 

den  oover  Hollandt  geiönden  waeren :  dat  ook  d'Engelfche  belanghende, 
de  klank  hunner  fpraeke  genoeghfaem  te  kennen  gaf,  dat  fè  Vrieflandt 
hunnen  oorfprongh  fchuldigh  waeren,  waer  op  korts  daeraende  Vorften 
iigh  door  huwelijken  aen  beyde  de  kroonen  verknoght hadden:  en  nogh 
verder,  dat  ten  tijde,  wanneer  de  Roomlche  faeken  ten  tinne  hunner 
moogenheit  gefteeghen  waeren ,  de  Batavieren  door  hunne  waepenen, 
door  hunne  getrouwheit,  en  door  hunne  eenvoudighe  vryheit  verdient 
.hadden  genoemt  te  worden  broeders  en  vrienden  eenes  volx,  welkers 

heerfchappy  de  weereldt  wetten  ftelde-.datdefèlve,  de  Romeynen 't  fpoor 
van  alle  reght  en  reeden  te  buyten  ipattende,  figh  met  de  waepenen  en 

de  bondtgenootfchap  der  Hooghduytfchen  en  Francoifen,  onder 't  be- 
leydt  van  Klaudius  Civilis,  daer  teegen  gehandthaeft  hadden.     Andere, 

binnen 't  voorbeeldt  deefer  eeuwe  blijvende,  ooverweeghden  't  wiflelbaer 
geval  der  menfchelijke faeken naeder>  dat  Vrankrijk,  welkers  Koninghen, 

voor  lbo  weynigh  jaeren,  de  gefanten  der  Vereenighde  Landen,  uyt  eer- 
biedigheit  ten  Spanjaert,  naeulijx  hadden  darren  gehoor  gee ven ,  thans 
met  hen  teegen  den  Spanjaert  was  in  oopenbaer  verbondt  getreeden. 

Maer  die  van  Hollandt  hebben ,  in  plaets  van  de  regementen,  waer  aen    DeVeree- 

fè  volghens  verdragh  gehouden  waeren ,  aen  Henrik ,  met  fijn  bewilli-  m&  fe!ae" 
gingh ,  geldt  tot  betaelingh  der  foldyen  gefbnden ,  als  die  meer  gebrek  „j£-8 

aen  geldt  dan  aen  volk  hadt.     Dan  dit  felfs  wierdt  ook  by  d'Engelfchen  piaetsvan 
ten  arghften  opgenoomen:  en  de  Koninghin  achten  't  niet  weerdigh  ye-  volkaen 
mandthaeren  t'weeghen,  neevens  de  gefanten  van  Hollandt  en  Vrankrijk,  Henrik. 
rondtom  aen  de  Duy tfche  Vorften  te  fènden  -,  en  die  ftaety ver  is  de  voor- 

naemfte  hinderpael  geweeft,  dat  niet  meer  andere  onder 't  felfde  verbondt 
gebraght  wierden.     Bittere  arghwaen  is  den  Francois  hier  uyt  ingevallen, 

dat  d'Engelfche  niet  anders  beooghden ,  dan  hem  in  eenen  eeuwighen    Arghtvaen 
oorlogh  te  houden:  en  de  Koninghin  met  geen  ander  infight  hadt  gear-  derFrancot- 
beidt,  om  eenen  vreede  tuffchen  den  Turk  en  den  huyfe  van  Ooftenrijk  Pm°t*Sn' 
te  bemiddelen.     En  niet  langh  daer  nae  een  byeenkoomft  te  Dieppe  ge-  &e'c  en' 
leght  lijnde, om  eenen  voet  van  oorloghen  teegen  't  aenftaende  jaer  tebe- 
raemen ,  heeft  den  Francoifen  weederom  mifnoeght  den  eyfch  der  En-    Jjm    r^ 
gelfchen,  om ,  indien  ie  Kalis  konden  herneemen,  fy  befettingh  daer  in  derFngd- 
moghten  legghen.     Sy  hadden  ongelijk  liever  dat  deftadt  in  handen  van  fihenmif- 

den  Spanjaert  bleef,  en  grooter  hoop  vandiein'ttoekoomendehemdoor  noegbtden 
geweldt  of  verdragh  af  te  perfièn,dan\ven'erde  Britten  meefter  wierden.  Francoifen. 
Te  deefer  tijdt  heeft  men  van  Henrik  verkreeghen,  dat  de  getuygeniffèn 
die  de  Hooghleermeefters  in  verfcheyde   weetenfchappen  der  Hooghe 
Schoole  tot  Leyden  den  vernuften  onder  hen  gevordert  tot  eenighen 

Nn  iij  trap 
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trap  van  geleertheit ,  verleent  hadden ,  ook  in  Vrankrijk  beftaen  mog!i- 
ten ,  en  hunne  tijtelen  van  weerde  weefen.  Deefe  ftadt  hadt  Oranjcn  eer- 

tijts  gekooren  t'eencn  feetcl  der  geleertheit  en  der  geleertheits  oeffemn- 

ghen,  opdat  een  volk,  gebooren  in 't  midden  der  waepenen,  aïge- 
lchriktdoor  de  koflen,  die 't  in  verregeleegene  fchoolen  te  draeghenhadt, 
tot  verwildcringh  en  onweetenheit  niet  quaeme  te  vervallen.  En  dit  voor- 
reght  was  den  inwoonderen  van  Leyden  gegunt  tot  verquikkingh  teegen 
de  bittere  rampen  eener  beleegenngh ,  welke  die  ftadt,  doorfoo  vermaer- 

de  trouwe  en  ftandtvaftigheit,  hadt  doorgebeeten ,  en'teenerbeloomngh, 
diefê,  in  plaets  van  quijticheldingh  der  belaftinghen ,  verkooren  hadt. 

Dcvoornaemftebeweeghreeden  wasdeGodtsdienit,'tfteunfel  der  partye  , 
den  laft  van  welken  te  verklaeren  eenigc  handtwerxluyden ,  of  ongeletterde 
uytdeonervaeremeemghte,figh  tot  ncgh  toe  hadden  aengemaetight :  ter- 

wijl dien  arbeidt ,  lijnde  in  der  daet  buy  ten  alle  hoop  van  eerampten ,  en 
eenen  leekeren  wegh  tot  armoede ,  lchaersheit  van  leeraers  en  leerlinghen 
maekte.  Deelè  Hooghe  Schoole  der  Hollanders  is  in  korten ,  hoewel  die 
van  Vrieflandt,  omdefelfde  reeden,  eenete  Franiker  hadden  opgereght, 
lbo  door  den  uytfteekenden  roem  haerer  Hooghleeraeren,  als  door  den  mee- 

nighvuldighen  toeloop  der  jeught,  burgerenen  vreemdehnghen ,  d'andere 
in  aenfienelijkheit  en  luyfter  verre  te  booven  gekoomen.  De  Reghtsge- 
leertheit  heeft  tot  Hooghleeraer  gehadt  Hugo  Donellus,  die,  naelpoo- 
rende  de  voetftappen  van  Connanusen  Duarenus,  de  weetenfehap  der 
wetten  in  orde  en  in  weefentlijke  konft  gefchikt  heeft,  en  befhoeyt  van 
al  den  nutteloofen  omflagh ,  welke  eene  al  te  forgeloofè  onweetenheit 
dervoorighe  eeuwedaer  onder  verwart  hadt>  echter  foo  niet,  dathy  figh 
gevoeght  hebbe  nae  de  onachtfaemheit  der  volghende  tijden,  die,  door 
bloot cieraet  van  woorden,  de  kraght  dier  wijfheit  felve  krachteloos  ge- 
maekt  heeft.  Dan  dees  hadt  figh  door  de  Leycefterfche  partyfehappen 
lbo  verre  laeten  vervoeren,  dat  hy,  ingewikkelt  in  die  drift,  niet  het 
geringhfte  gedeelte  lijnes  ampts,  welke  de  plichten  eenes  befonderen  en 
eenes  buy tenboorlinx  fijn ,  vergeeten  hebbbende,  figh  genootlaektvondt, 
buyten  eer  en  aenfien,  nae  Altdorf  te  verhuylen.  Met  het  uytlegghen 
der  Roomfche  fèeden,  en  der  aeloude  tijden  heeft  Julïus  Lipfius  fighlel- 
ven  en  de  llede  eenen  hooghen  roem  bygelet;  een  man  door  aenminne- 
lijke  ernfthaftigheit  van  lèeden  booven  lijn  leerampt  aenfienelijk,  en  die 
door  eene  wellpreekenheit,  hem  als  eyghen,  veelen  nae  figh  lokte :  want 
daer  de  natuer  niet  Ipaerlaem  was  geweell  in  hem  eenen  bloemgeurighen 
en  bloey enden  ftijl  meede  te  deelen ,  verkoos  hyfigh  een  andere  lbortvan 
wellegghen,  die  wel  in  der  daet  beknopt,  en  niet  fonder  bevalligheit ,  maer, 
onder  lchijn  van  oudtte  fijn,  waerlijk  nieuw  was:  welken  eenighe,  dien 
gelijk  vernuft  en  oordeel  ontbrak,  naebootfende,  tot  allerley  baïlaerdyen 
fijn  vervallen.  Maer  lèedert  dat  een  algemeene  vrees,  en  ongelijk  in 

't  befonder,  Lipfius  hadden  doen  belluyten  party  te  wiflelen,  heeft  men 
uyt  Vrankrijk  ontbooden  Jofephus  Scaliger,  loon  van  Julius,  die  aenge- 
moedight  door  de  voorreghten  deseedeldoms  van  den  huyle  van  Scaliger, 
en  de  wijfheit  fijnes  vaeders,  die  beyde  aen  een  algemeene  kennis  aller 
volken  en  aller  eeuwen  te  koft  gcleght  heeft :  dervoeghe ,  dat  hy  in 
fijne  geleertheits  oefreninghen  met  eene  lïaeghwaekendc  nyverheit  tot  op 

den  lactllen  ouderdom  onverlctrelijk  is  voortgevaeren ,  wacr  toe  t'eenen 
lönderlinghen  troofl;  ftrekt,  van  de  beginlèlen  fijner  jeught  af  eene  altoos 
meer  en  meer  aengroevendc  facm  te  bcleeven.  Maer  ook  hebben  Fran- 
cilcus  Raphelengius  de  Oollcrfche  taelen,  Vulcanius  de  Griexe,  niet 
lönder  lof  voorgeleelen.     Scliarpfinnigh  van  vernuft  was  ook  in  Godtsge- 

leerde 
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leerde  en  kerkelijke  gefchillen  te  betwiften  Francifèus  Junius,  een  man     *f9f* 

wiens  gcfleepe  breyn  was  afgereghtin  defpirsvinnigheit  fijner  weederpar-  _]liMl9Ïcm 

tijders'teegen  hen  "(elven  te  gebruyken.     Daer  by  hadt  figh  wijdt  uytge-  Jmms' breidt  de  gelcertheit  van  Hadrianus  Junius,  Hollander,  wien  de  natuer    Uadriartus 

en  de  Geneeskonde  was  te  beurt  gevallen.     Behalven  dat  ook  d'oove-  Junius. 
righe  deelen  der  wijf  heit  niet  verwaerlooft  wierden.     Aldaer  hadt  figh 

vervoe^ht  dat  feer  uytfteekendt  licht  den  Heer  van  Sant  Aldegonde,  die  Mdegonde. 
alhier  een  bequaeme  ruftplaets  fbght,  om  de  Heylighe  blaederen  in  fij- 

ne moedertael  te  mooghen  ooverlètten.   En  in  de  krachten  der  kruyden 

te  kennen  was  een  man  van  naeme  Karolus  Clufius,  uyt  Artois.     On-    Clufws. 
der  de  eerfte ,  die  de  S  taeten  tot  opfienders  en  befbrghers  der  Hooghe  Schoo- 

lc  o-eftelt  hebben ,  is  ge  weeft  Janus  Doufa,  wiens  afkoomft,  wiens  be-  Janus  Dou- 

kleede  eerampten,  en  cedelmoedighe  ftandtvaftigheit  in 't  belegh  van/*>  befor' 

Leyden,  onder  de  naekoomelinghen  by  de  glory  fijner  rijmen  fiiilen  te&      'r 

kort  fchieten:  waerin  noghtans  fijnen  (bon,  die  den  (elfden  naem  voert,  s°(foJe 
hem  te  booven  gaet.    Dees  hadt  fijnen  vacderin  't  befchrij  ven  der  jaerboe- 
ken  van  Hollandt  behulpfaem  geweeft,  en  een  vernuft  bequaemtotgroo- 

ter  vruchten,  foo  niet  een  ontijdighe  doodt  dien  jonghelingh,  in 't  bloeyen 
fijner  jaeren  ,   de   grootfte  hoop  en  verwachtingh  der  geleerden  hadt 
ontweldight.     De  jeught  dan  door  dufdaenighe  meefters  en  voorbeelden 
opgewekt,  heeft  in  foo  geweldigh  een  meenighte  toegenoomen,  dat  de 
konden  en  weetenfehappen ,  die  den  gemeenen  en  befonderen  voordeele 

't  meefte  nut  aenbrenghen ,  en  die  voor  deefèn ,  door  fchaersheit  der  ge- 
ner  die  'er  figh  toebegeeven  wilden,  onder  de  voetlaeghen,  thans naeu- 
lijx  ma^htigh  fijn  den  verftanden  voedtiel  te  (èhaffen :  hoewel  ook  ande- 

re, gedreeven  alleen  uyteyghenfinnelijkheitarbeyden,  om  hunnen  naem 

door  fraeye  letteren  en  aerdighe  rijmen  bekent  te  maeken  •,  een  (bort  van 
welfpreekenheit,  waer  in  Hollandt  nimmer  is  onvruchtbaer  geweeft,  ge- 

lijk eertijts  door  de  fchriften  van  Petrus  Nannius,  Janus  Secundus  en  fij- 
ner broederen,  en  voorts  in  deefe  tijden  door  de  dichten  veeier  jonghe- 

linghen  is  ondervonden.     Echter  (al  men  in  't  algemeen  naeukeurigher  in- 
fiende'tgheen  dien  landtaerdt  half  gekookt  enqualijk  geteert,  als  te  voor- 
baerigh  nae  winft,  heeft  voortgebraght  tot  nogh  toe,  nogh  het  vaeder- 
landt  van  Erafmus,  nogh  van  Longolius  bekennen  konnen.     Maer  de  /J^H^ 
liefde  en  eerbiedigheit  tot  foo  groote  lichten,  en  het  ooverweeghen  van  ni„hdcstae- 
foo  gerufte  wijsheit,  heeft  my  te  verre  van  de  Republijk  en  de  waepe-  tenaendm 
penen  doen  afdwaelen ,  waerom  ik  my  weeder  derwaerts  keere.     Aen  Konïngh 

Chriftiaen ,  den  vierden  van  dien  naem ,   die  nu  meerderjaerigh ,   den  van  Dene- 
teugel  des  rijx  van  Denemarken  begon  met  eyghen  handen  te  beftieren,  m^ken. 
wierdteengefantfehap  afgeveerdight ,  om  de  gelukwenfchingh  endeblijdt- 
fchap  der  Vaederen  bekent  te  maeken ,  echter  niet  eer ,  dan  nae  dat  de 

pleghtigheeden  der  krooningh  voltrokken  waeren ,  om  in  foo  grooten  by-    Van  men 

eenkoomft  van  andere  gefantfchappen  oover  de  plaets  in  geen  gefchil  te  a^iJI' treeden,  niet  fbnder  haet  op  figh  te  laeden,  of,  föo(èvan(èlfs  weeken ,  $m Span_ 

tot  verkortingh  hunner  weerdigheit.    Soo  verre  van  daer  is 't  geweeft,  in  jaert  wordt 
d'algemeene  vrees  voor  de  dwinghelandy  der  Spaenfche  moogenheit ,  onder-  verkgee- 
ftant  te  verkrijghen ,  dat  alleen  dien  van  Amfterdam  hunne  voorreghten  gben. 

beveftight  wierden ,  afwijfènde.de  ftecden  Schiedam  en  Enkhuyfen,  die  ̂ en  sPae>'- 
(è  voorgaeven  hen  van  de  Koninghen  fijne  voorfaeten  vergunt  geweeft  j'fe'anjt 
te  fijn.     De  gefanten  echter  hebben  met  bewijs  van  eere  en  gefchenken  fla'em,ML hun  affcheidt-  gekreeghen  :   en  oover  fulx  is  Joan  Baptifta  Taxis ,   niet  vm  den 
langh  daer  nae,  weeghens  den  Spanjaert,  aldaer  aenkoomende,  hoewel  Deenfcben 
met  vry  aenfienelijker  fchenkaedjen,  echter  metgeene  gelijke  beleeftheit  Keningh 

ont-  ontfatighen. 
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ï55>6.    ontfanghen,     De  reeden,  gelooft  men,  was,  dat  den  Spanjacrt,  die, 
maer  onlanghs  te  vooren,  drichondertduyfent  dukaeten  jaerlijx  ,inplaers 
van  den  tol,  aen  den  Deenfchen  Koningh  belooft  hadt,  om  dien  van 
Hollandt  de  Zondt  te  iluyten,  dit  niet  hebbende  konnen  verkrijghen, 
naederhandt  was  oovertuyght  geworden,  fijnen  aenilagh  geweeft  te  fijn, 

de  kafteelen  gelecghen  op  die  Enghte  door  verrafïingh  t'ooverrompelen  -, 
befcheyden  van  welke  faek  de  Vereenighde  Staeten  nae  Denemarken  ge- 
(onden  hadden.     Nae 't  verooveren  van  Huift,  is,  omen  omtrent  den 
boodem  van  Hollandt,  alles  in  ruft  gebleeven,  uytgenoomen  eenighe  lighte, 
en  niet  verhaelens  weerdighe,  fchermutfèlinghen  tuflehende  ruytery:  ge- 

merkt en  deele  figh  ontbloot  van  krijgsvolk  vonden,  en  de  vyandtwerk 
ten  oover  hadt ,  met  de  grenfen  der  Nederlanden  teegen  den  Francoifen 
te  befchermen.     Want  Henrik,  om  fijne  beloften  nae  te  koomen,  hadt, 

Biron,  in  0p  't  ingaen  van  den  Herfft,  niet  fonder  taftelijke  hoop  en  groote  gunft 
Artot'gej0'1-  by  fijne  bondtgenooten,  Biron,  met  een  aenfienelijk  getal  peerden,  in 
veertien       Artois  gefönden,  't  gheen  ookfelfs  fcheen  tot  bewaeringhvan  Pikardyen 
vaenenruy-  te  (trekken.     Warenbon,  brandende  in  y  ver  om  de  Landtvooghdy,  hem 
ters,  en      toebetrouwt,  voor  ruyten  en  rooven  te  veylighen,  rukt  mettwaelf  vae- 
memtwa,-   nen  peerden  den  Francoifen ,  dat  pas  minder  in  getale,  te  lijf;  deneeder- 
renbonmet  laeghe  echter  viel  den  fijnen  te  beurt,  enhy,  beneevens  den  Italiaenfchen 

meerande-  Graef  Montecuculi  en  andere,  voor  welker  flaekingh  fwaere  losgelden 
rengevan-  gevordert  wierden,  den  Francois  in  handen.     De  (eegebenden  ftrax  daer 
*  op  niet  alleen  in  Artois ,  maer  ook  inde gren(èn  van  Vlaendre,  ingeval- 

pnaekt  jen^  j^j^^jj^  met  alles  te  rooven  en  te  plunderen,  gruwelijker  verwoe- 
Itjkfver-     ̂ ngh  veroorfaekt,  dan  oude  luy den  heughden,  dat  eertijts  onder  Karel, 
woeftinghin  en  naederhandt  onder  Philips  in  den  oorloghen  teegen  Vrankrijkgepleeght 
Artois  en     waeren.     De  huysluyden ,  nae  de  (teeden  gevlught,  braghten  niet  alleen 
Vlaendre.     behoefte,  maer  ook  fiekten,  met  figh  daer  binnen.     Hier  op  is  Chimay 
inpet  ook_y^n  ftonden  aen  met  nieuwe  maght  tot  verdaedigingh  der  grenfen  gefon- 
cbimayop   den }  dogh  van  gelijken  op  de  vlught  geflaeghen ,  naerdien  Ambrofio  Lan- 
ev  ui  n-    drian ,  Opperbevelhebber  oover  de  ruytery ,  hem  weygherde  te  gehoor- 

faemen ,  die  flux  daer  aen  om  die  reeden  gevanghen  genoomen ,  in  een 
geldtboete,  verge(elfchapt  met  fmaetheit,  geftraft  wierdt.     Dus  is  den 
Francois  meefter  te  velde  gebleeven ,  die  in  veldtflaeghen  te  peerde  de 

fterkite  fijnde,'t  geweldt  der  voetknechten,  door  .weeghen  wijt  en  fijdt  te 
leur,  ftelden.     De  Winter  nu  dichter  op  de  handt  fchietende,  hadt  den 

Fran^oifchen  Koningh, als  gefint  ook  yets  teegen Henegouw  t'ondernee- 
men,  de  Staeten  gebeeden,  in(gelijx  den  vyandt  van  d'andere  kant  werk 
te  verfchatfen.      d'Algemeene  Staeten  dit  verfoek  naerkoomende,   op 
geene  andere  hoop  en  met  fwaere  ongemakken,  hebben  hun  krijgsvolk 
in  fcheepen  voor  Berghen  gehouden,  tot  dat  men  hadt  vernoomen,  dat 

Uuytery  der  's  ̂-onmgns  aenflaeghen ,  door  den  aenwas  der  ftroomen  gebrooken  wae- 
Hoogbdtyt-  ren»  en  al  de  maght  der  Francoifen,  uyt  vrees  voor  koude,  den  boo- 
Jibencndcr  dem  van  Nederlandt  verlaetcn  hadt.     Op  de  armoede  des  Aertsharto- 
denAerts-    ghen  volghde  nogh  een  andere,  niet  ongewoone,  plaegh.     Gemerkt 
bartogb.      de  Hooghduy tfchen ,  in  fijnen  dienft ,  by  gebrek  van  betaelingh ,  figh  van 

Hcrenthals  verlèekerden ,  en  eenighe  Spanjaerts,  om 't  naevolghen  hun- 
ner gewoonte  te  wreeken,  derwaerts  gelbnden,  en  geweldigherhandt  te 

Mmes,voor-  rUgn  gedreeven   fijnde,  is  de   muytery   heevigher  ontfteeken.     En  in 
heb  ende      Walcheren  wierdt  (eeker  Schotsman,  genoemt  James  Wimes,  diege- 

raeden      "  tracht  hadt  andere  te  bekooren ,  om  Veere,  een'ftadt  in't  (elveeylanclt, trordtont-    aen  den  Spanjaert  oover  te  keveren, met  den  fwaerde  geftraft,  belijden- 
balft.  de  dat  hy  tot  dit  verraedt  cerft  door  de  Jefuiten  was  opgeftookt.     Dit 

pas 
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pas  vermcenighvuldighcn  de  tijdinghen  handt  oover  handt,  dat  de  Ko-     l  W6- 

ningh  van  Spanjen,  hebbende  fbo  veele  gereede  penninghen  als  't  hem 
moogelijk  was  by  een  vergaedert,  figh  ten  uyterften  bevlijtighde,  om 
een  vloot  in  fee  te  brenghen :  en  dat  ten  dien  eynde  alle  uytheemfche 

fcheepen,  fonder  onderfcheit,   wierden  aengehouden:  maer  de  Hollan- 
ders booven  dien,  om  uyt  hunne  taele  bekent  te  worden,  nacrgegaen  en 

ter  ftrafre  gefleept  wierden.     Men  vondt  geraeden  by  plakkaet  te  verbie-    Pe^nee- 

den,  waer  voor  men  figh  om  de  gevaeren  niet  genoeghfaem  wachte,  dat  "^  JLvfl 
figh  niemandt  hadt  te  vervorderen  eenigh  kooren  nae  Spanjen  oover  te  denbyvii^- 
voeren,  en  voorwaer  met  des  te  meerder  reeden,  om  dat  ook  Polen  en  kjet  kooren 
Pruyflèn  hunne  gewafïèn,  dat  jaer  quaelijk  geflaeght  fijnde,  voor  figh  nae  spanjen 

fèlven  inhielden -,  waer  door  dan  met  eenen  den  hongher  voorgekoomen  teveivoe- 
en  den  vyandt  toegefchikt  wierdt.     Wel  is  waer  dat  Amfterdam ,  wiens  rau 
winft  voornaementlijk  beftont  in  dit  oovervoeren,  figh  daer  teegen  ftel- 
de,  dan  de  oovereenftemmingh  der  andere  fteeden  hadt  het  wegh  ge- 
draeghen:  en  om  voor  te  koomen ,  datdeoovertreedinghen  der  inwoon- 
deren  nogh  den  Engelfchen,  nogh  den  Francoifên  ten  prooye  vielen, 
hebben  fè  fëlfs  eenighe  fcheepen  van  oorloghe  in  de  hoofden  geleght ,  om 

de  aldaer  doorvaerende  fcheepen  t'onderfbeken.     In  Wijnmaendt  wierdt   ̂ e"Sroote 

de  Spaeniche  vloot,  als  door  ongedult  van  gramfchap  niet  maghtigh  de    ™    fo~y wraek  oover  de  fchaede  en  den  hoon  te  Kadix  geleeden ,  tot  den  Soomer  pfej/jL  tce- 
uyt  te  ftellen,  flerk  hondert  en  achtentwintigh  fcheepen,  bemant  met  ge  d  Engel- 
veertienduyfènt  foldaeten,  daer  ingereekent  eenighe  ruytery,  onder  Mar-  fiheinfee 
tin  Padilla,  in  fee  gefbnden,  loopende  de  geruchten  daer  neevens,  dat  gtfonden , 

het  op  Kornwal,   landtfehap  in  Engelandt,   't  welk  figh  Zuydtwaert,  beeftander- 

tufïchen  Vrankrijk  en  Yerlandt,uytfrrekt,  was  aengefien.  Daerby  voegh-  m'e ^uZ" 
de  men,  dat  den  Koningh  van  Spanjen,  nae  dathy  Engelandt  in  Godts-  êeuytflasb. 
dienft  hadt  gefuyvert ,  was  gefint  dat  rijk  fijn  doghter  ten  huwlijktegee- 
ven,  op  dat  de  vrees  voor  uytheemfche  heerichappy  de  gemoederen  der 
Spaensgefinde  niet  en  quaemete  vervreemden.     Maer  hoedaenigh  eenen 
aenllagh  hy  gehadt  hebbe,  de  felfde  Godt,  dieiè  foo  vaeken  heeft  ge- 

brooken,  is 'er  noghmaels  tufichen  beyden  gekoomen;  gemerkt  wel  veer- 
tigh  fcheepen ,  in  eenen  naght,  op  de  drooghten  vervallen  fijn,  met  ver- 

lies van  vijfduyfènt  menfchen,engrootefömmen  geldts.  Die  fchaede  heeft 
den  Spanjaerts  hun  eyghen  wantrouwen  veroorfaekt:  wantfe  hadden  de 
Hooghduy  tfche  en  Nederlandtfche  fluerluyden ,  die  fè  met  figh  op  de  vloot   De  EolUn- 
genoomen  hadden-,  hen  raedende  eenen  anderen  wegh  te  neemen,  met  dersver- 
den  deeghen  in  de  vuyft  gedwonghen  de  vlagh  der  geener  die  in  hun  be-  branden 

derf  voor  uyt  liepen  te  volghen.     Eyndelijk  heeft  feeker  Hollandtfch  '^/n^w- 
fchipper,  dieookachtjaerentevooren,  oover  't  behouden  van  veele  Span-  pgorU 
jaerts,  rijkelijk  beloont  geweeft  fijnde,  thans  met  des  te  grooter  getrouw-  Humc 
heit  hen  gelijken  dienft  bewees,  onder  d'achterfte  fcheepen  geloof  gevon-  nae  vei 
den.       Die  dit  ongeval   (hen    weedervaeren  by  de   Kaep  Finifterre)  «eleege 
ontkoomen    waeren ,    fijn   nae   huys   gekeert.      Maer  in    Nederlandt  landen. 
hielden  de  Duynkerkers,  gelaft  deefe  vloot  te  wachten,  figh  hierentuf-  verhaelder 
fèhen  fonder  yets  te  verrichten.     Dus  is  dit  jaer,  fonder  eenighe  fchaede  wonderlijke 

ter  fee,  aen  de  fijde  der  Hollanders,  geeyndightj  en  hen  in  teegendcel  gefchiede- 

gelukt  twee  fcheepen,  die  voor  de  ftadt  Nieupoort  gebouwt  wierden,  te  w#,;'  rm~ 

verbranden.     Den  handel  op  Spanjen  d'ingefeetenen  deefer  landen  ver-  s^'Je°p 
booden  fijnde ,  hebben  fe ,  als  woelachtigh  van  aerdt ,  in  plaets  van  dien ,  on-  vam  dcï 
dernoomen  devaert  nae  d'eylanden  aen  geene fijde  des Eevenaers,  die,  fon-  jjolLwders 
der  toedoen  van  menfehen  arbeidt ,  vruchtbaer  in  föudt  fijn :  ook  na  Guinea ,  me  't  Noor- 
om  goudt,  elpenbeen  en  peeper  te  haelenj  nae  Brafil  om  houtj  nae  'tey-  den. 

O  o  landt 
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iy9<>.  landt  Sant  Thomas  om  fuykcr,  't  gheen  de  Portugijfcn,  om  hun  voor- 
deel te  vinden ,  teegen  'sKoninghs  plakkacten ,  door  de  vingheren  faeghen. 

Dan  infonderheit  is  verwonderens  waerdigh,  en  foodacnigh,  dat,  nogh 
eenighe  gedenkfchriften  der  aeloude  tijden,  nogh  de  gefchiedeniflcn dee- 
fèr  eeuwe,  hoewel  rijker  in  cervacrenheit,  niet  hebben  naergelaeten , 

't  gheen  de  Hollanders,  op  't  eynde  deelès,  en 't  begin  des  volgenden 
jaers,  verfoght  hebben,  wanneer  Ie  nu  ten  derden  maele  hunne  ftraffein't 
onderiöeken  der  Noordtlche  gehcymen  droeghen.  Sy hadden  figh  erinnert 
dat  groote  iaeken  langh  gefoght  worden ,  dat  niet  aile  de  geweiten  en  de 
kennis  der  nieuwe  wecrelt  gelijkelijk  en  op  eene  reylë  ontdekt  waeren, 
dat  ook  de  Portugijfèn  eenen  geruymen  tijdt  omtrent  de  Kaep  Bona 
Elperanfa  gefukkelt  hadden:  en  luyden  die  figh  den  loop  der  natuerever- 
ftonden  weefen  aen  eenen  wegh  veel  lèekerder  door  den  ruymen  Ocean , 
welke  de  vrye  vloet  der  feebaeren  en  een  geduerigh  op  en  afloopen 

teegen  de  vinnigheit  der  koude  bevrijden  foude.  Twee  Icheepen  d'Or- 
kades  en  Noorweeghen  voor  by,  en  den  woeftcn  Occan  diep  ingelèylt 
fijnde,  hebben  van  daer  eenen  verfcheyde  wegh  gehouden:  beyde  nae 

't  Noorden ,  maer  't  eene  naeder  aen  't  Ooften ,  't  andere  naeder  aen 
't  Weden.  In  die  ièe  leght  een  landtftreek  bewaflên  met  Kruyden,  en 
van  een  aengenaeme  groente,  't  welk  te  verwonderen  is,  ten  opfight  dier 
geleegenheit,van  waer  men  de  hooghte neemt  van  tachtigh  graeden ,  hoe- 

daenigh  d'oude  neegentigh  tuflehen  yder  Afpunt  en  den  Eevenaer  geftelt 
hebben.  Of  Ie  rondtom  door  de  fee  befpoelt  wordt ,  of  van  achteren  aen  an- 

dere landen  vafl:  is,  was  als  toen  nogh  niet  ontdekt:  eenighe  lêeluyden  lieten 
figh  voorftaen ,  dathet  washeteylandtGroenlandt,  in  voortijden  vermaert 
door  den  koophandel  der  Venetiaenen,  Noormannen,  en  Nederlanders, 
waer  van  echter  thans  niet  anders  dan  den  naem  gehoort  wordt  j  de  Ko- 

ningh  van  Denemarken  telt  het  onder  fijne  rijken,  hoewel  hy  't  niet  ge- 
vonden heeft.  Dit  heeft  men  de  achteloosheit  der  geener  te  wijten,  die 

't  gheen  eertijts  is  bekent  geweeft,  hebben  verwaerlooft  den  naekoome- 
linghen  ter  geheugenis  en  by  gelchrifte  nae  te  laeten.  En  wy,  fonder  ons 
te  bekommeren  met  het  gheen  Godt  lbo  nae  by  van  ons  afgelcheyden  heeft , 
begeeven  ons  tot  het  naefpooren  van  verre  geleegene  geweften.  Nae- 
derhandt  een  naeukeurigher  onderlbek  door  Yflandt  gedaen  lijnde,  heeft 
men  geleert,  dat  Groenlandt  eenighermaeten  verder  van  het  Noorden 
af  leght.  Op  deefe  landtftreek ,  die  wy  befchreeven  hebben ,  door  gee- 
ne  menfehen  bewoont  fijnde,  hebbende  eerftc  vinders  gedenkteekenen 
van  paelwerk  en  faem  gevoeghde  fieenen  opgereght,  haer  geevende  den 
naem  van  Spitsberghen,  in  opfight  derfpitfe  toppen  der  geberghten,  met 
welken  naem  fy  naederhandt  door  de  weerelt  bekent  geworden  en  in  de 

landtkaerten  geftelt  is,  fullcnde  nogh  t'eenighcn  daeghe,  om  de  oover- 
vloedighen  walviichvanghft  door  veele  boghten  gheen  geringhe  ftoftevan 
gcfchillen  tufichen  de  Hollanders  en  Engelfche  verichaffen.  Ook  heeft 

men  ondervonden  dat  aldaer  voogels,  niet'onbekent  onder  onfe  heemel- 
ftreck , getcelt  worden,  naementhjk  een  foort  van  ganfen,  welke  iommi- 
ghc,  onkundigh  haerer  oorfprongh,  hebben  gefchreeven ,  dat  in  Schot- 
landt  van  de  boomenin  ftaende  waeter  afreeghenen.  Het  eene  ichip , 
nae  dat  het  een  weynigh  Zuydtwaerdt  aen  gewent  hndt,  en  pooghdevan 

hier  nae  't  Ooften  te  feylen,  is  door  ftorm  achter  uytopdekuft  van  Rul1 
landt  gcflaeghcn.  Het  ander,  laeghcr  fijnde,  heeft  van  d'eylanden ,  by 
haer  ontdekt,  en  dat,  't  welk  den  naem  van  hacren  vinder  Willoughby 
behoudt,  de  vaert  nae  Sembla  genoomen,  alwaer  men  lesenleeventigh 
graeden  Alpunts hooghte  bcreekent.     De  fêeluyden,  terwijl lè  alhier  figh 

op 
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ophouden  met  de  kuften  en  der  felver  naemen,  gegeeven  op  hunne  eer-  15-96. 
fte  reyfè,  te  bekennen,  eerfl  door  windt,  daer  nae  door  'tys,  verhin- 

dert wordende  weederom  in  ruyme  fee  te  fètten,  hebben  eyndelijk,nae 
veele  kommerlijke  belemmeringhen,  en  nae  gevaervanvolken  fchip,  ter 

naeuwer  noodt  de  eylanden  van  Oranjen  gewonnen:  gemerktfe  d'eene 
tijdt,  wanneer  hetysgeveftwas,  wierden  genootfaekt  figh  als  op  het  vafte 

landt  te  verfeekeren;  d'andere,  'tys  weederom  in  ftukken  fcheurende, 
en  dan  weeder  aen  een  raekende ,  door  de  fwaere  gangh  der  fchorfïèn ,  in 
alle  deelen  groot  gevaer  liepen.  Saeken,  die  buyten  twijfel  waerfijn,  dan 
voor  welke  men  niet  min ,  als  voor  de  beufèlinghen  der  Grieken ,  moet 

verftelt  ftaen.  Maer  weynigh  waerenfè  nae  d'andere  fij de  van  Sembla 
voortgevaeren ,  toen  een  vinnighe  koude,  ftrengher  van  daeghe  tot  dae- 

ghe,  hen  den  ingangh  in  de  Scijtifche  fee  van  d'eene  iijde,  en  den  wegh 
in  de  ftraet  Nafiau  van  gene,  geflooten  hadt.  Eyndelijk  was  den  laet- 
ftentroofttekeereri,  vanwaerfè  gekoomen  waeren;  dit  doende  bleef  het 

fchip  omringht  in  't  ys  fitten,  en  niet  verre  van  de  kuftj  waer  door 't  ge- 
beurt is,  dat  naederhandt,  fchoon  het  ys  allefints  in  fee  gefmoken  was, 

het  fchip  echter  niet  los  raekte.  't  Eenighe  dan  dat  hen  te  doen  ftont, 
was,  op  Sembla  00  verwinterende,  bequaemer  tijden  af  te  waghten.  Hier 
toe  de  planken  en  deelen  uyt  het  fchip  gebrooken  hebbende,  beginnen 
fèeenberghplaets  voor  hun  lijf  en  voor  hunne  goederen  op  te  timmeren. 

En  juy ft  geviel  't,  dat  de  vloet,  onfèeker  uyt  wat  landen,  een  groote 
meenightevaihout  opdefelfde  kuft  gefmeeten  hadt :  't  welk  hen,  infbo 
vervaerlijk  eene  eenfaemheit,  tot  dak  en  brandthoudt  gedient  heeft. 

Hierentuflchen  viel  'er  daegelijx  teegen  de  beeren  te  ftrijden ,  die  meer- 
maelen  door  yflëlijk  fchreeu wen,  of,  föofè  verwoedernae  hen  toe  quae- 
men,  met  fchieten  op  de  vlught  en  ter  needer  raekten.  Dat  hun  vleefch 
ongefont  gegeeten  is  (gemerkt  de  wilde  dieren  dier  geweften  alleen  door 
feegedrochtcn  worden  gevoet)  fijn  fè  niet  fönder  fchaedegewaer geworden  -, 
hun  fmout  heeft  hen  voor  naghtlicht  gedient.  Deefè  ellendighe,  die  in 

rampfpoet  naeulijx  weergaê  vinden,  dus  in  een  dor  geweft,  in  't  mid- 
den der  woedende  dieren,  van  alle  menfchelijke  behoeften  ontbloot  fijn- 

de,  heeft  ook  ten  Iaetften  de  Son  verheten-,  die,  als  wy  elders  gefèght 
hebben,  op  haeren  gefètten  tijdt  des  jaers,  buyten  den  fighteynder  dier 
landen  wijkt,  en  niet,  dan  nae  langh  verloop ,  weeder  opkoomt.  Met 

de  duyfternis  is  de  vervaerlijkheit,  en  d'ongemaetightheit  des  Iochtsver- 
fwaert.  En  met  eenen  't  fneeu  tot  föo  ongeloofelijk  eene  hooghte  op- 

gehoopt, datfe,  om  niet  onder  hun  verblijf  bedolven  te  worden,  't  fel- 
ve  met  veel  moeytens  befwaerlijk  afkeerden,  en  tot  trappen  doorfheeden, 
met  fbo  groot  een  ftrengheit  van  locht  rondtom  hen,  dat  hen,  maer  wey- 

nigh buyten  geweeft  fijnde,  de  leedcn  brandden  tot  fwellens  toe.  En 
fèlfs  van  binnen  hadt  de  felheit  der  koude  de  wanden ,  de  kleederen  der 
menfchen,  ja  ook  het  vuer  dermaeten  beknelt,  dat  alle  dinghen  veel  eer 
braedden,dan  warmte  kreeghen.  Soo  dat,  terwijl fe  met  befloote  deu- 

ren teegen  de  koude  ftrijden,  het  weynigh  fcheelde,  of  den  damp  der 
kooien  hadt  hen  ongevoeligh  doen  neederfijghen.  Dat  een  badtftoove 
nae  te  bootfèn,  of  de  bedtfteeden  met  gloeyendt  yfèr  of  keyfteenen  te 

verwarmen,  nae  de  teegenwoordighe  geleegenheit,  't  allerbefte  was, 
hebben  fè  door  ervaerenheit  ondervonden.  De  plaetfèn  van  beeren  ont- 
leedight  (want  de  beeren  fijn  fwak  van  gefight,  en  fchrikken  dienthal- 
ven  voor  de  duyfterheit,  blijvende  in  hunne  hooien  verborghen)  wier- 

den ingenoomen  door  de  voffen ,  die  met  vallen  en  fprenghen  gevan- 
ghen fijnde ,  hen  tot  kleedingh  en  voedtfel  voordeeligh  geweeft  fijn.     Hun 

O  o   ij  gedult 
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15-96.  gedult  hadt  figh  nu  langh,in'c  midden  dier  onheylen,  altoos  met  de 
hoop  van  een  bequaemer  tijdt  des  jaers  getrooft,  wanneer  de  Son,  als 

door  een  befondcr  meededooghen  des  heemels,  ook  fneller,-  dan  de  ge- 
fteltenis  des  weerelts  fcheen  te  lijden,  met  het  geheele  hooft  is  booven 

gekoomen.  Want  de  tijdt  der  duyftere  naght  is  korter  dan  drie  maen- 
den  geweeft,  hoewel  dat  geweft  des  weerelts,  geleeghen  op  de  hooghte 

van  fèevcntigh  graeden,  langher  vereyfcht:  't  ij  dan,  datfe,  of  inde 
geleegenheit  der  plaetlb,  of  in  dafmeetingh  dier  donkere  tijdt,  gemifr. 

hebben,  't  ghecn  hunne  daghregifters  naeulijx  geloofelijk  maeken;  of 
wel,  dat  wanneer  de  Son  niet  verre  van  hunnen  heemel  ondergaende, 

eenen  dikken  neevel,  't  afdrukfel  haeres  weefens  gevat  hebbende,  foo 
verre  liaeren  weerfchijn  gcgeeven  hebbe;  of  ook  eyndelijk  eenighe  ver- 
borghe  oorfaek  der  natuere,  oover  welkers  werkingh  wy  ons  alleen  ver- 

wonderen moeten,  hen  foo  gelukkigh  gemaekt  hebbe.  Toen  eerft  heb- 
ben fè  figh  durven  buyten  begeeven,  en  hunne  quijnende  lichaemen, 

teegen  allerhanden  arbeidt,  die,  fooeenighen,  fwaer  op  handen  was, 
te  waepenen.  Wantte  hadden  te  bevaeren  den  woeften  Ocean,  wer- 

waerts  hy  figh  nae  't  Noorden  felve  ftrekt,en  niet  werwaerts  hy  nae  Scy- 
thien  loopt.  Door  welk  bewijs  nietweynighe  gelooft  hebben ,  dat  het 
ys  langhs  de  ftroomen  van  Scythien  koomt  affakken,  en  de  koude  veel 
eer  vermeerdert  door  de  naebyheit  der  ftranden ,  als  des  Afpunts.  Want 
dat  ook  felfs  de  warmte  niet  van  ftonden  aen  vermindert  nae  reeden  dat 

men  van  den  Eevenaer  afwijkt.  Dat  derhalven,  wen  yemant  in  't  toe- 
koomende  figh  verfloute  derwaerts  heen  te  vaeren ,  't  hem  geraeden  wae- 

re  de  oopene  fee  te  kiefèn,  en  de'wegh  reght  aen  nae  't  Noorden  felve. De  tweede  bewijsreeden,  waer  op  dit  gevefl  is,  was,  dat  het,  ey  landt  * 

't  welk  wy  verhaelt  hebben  met  kruyden  bewaflèn  te  fijn ,  beneeden  Sem- 
blaleght,  daer  Sembla  felfs  geenerhande  groene  kruyden  draeght,  en 
ooverfulx  geen  gedierte,  dat  fuik  een  voedtfel  gebruykt,  voortbrenght. 
Maer  te  vergeefs  bleeven  de  feeluyden  het  los  raeken  hunnes  fchipsp  dat 

als  toen  nogh  in  het  ys  valt  fat,  op  hoop  van  daer  meede  't  feyl  te  gaen, 
afwaghten.  En  in  dat  draelen  hadden  de  leevensmiddelen ,  dieiè  tot 
nogh  toe  by  daeghen,  en  hooft  voor  hooft,  met  befbndere  fuynigheit 
uytdeelden ,  hen  bynaer  ontbrooken.  Den  drank  door  de  vroft  bedor- 

ven hadt  hen  genootfaekt  fneeu  te  fmelten,  en,  föo  fe  langher  bleeven 
hanghen,  was  de  Winter  weeder,  en  een  feeker  omkoomen,  op  handen. 
Sy  hebben  hunne  booten  toegeruft :  en,  hoewel  fè  meerendeels  fiek,  en 

hunne  krachten  in  't  algemeen ,  door  foo  veele  jonghflgeleedene  rampen 
en  behoefte,  afgefleeten  waeren,  de  noodtdwangh,  maghtigher  dan  alle 

fwaerigheeden ,  heeft  hen  aengemoedight,  'tys,  dat  figh  tot  berghen  hadt 
opgeworpen,  met  bijlen  en  houweelen  te  flechten.  De  booten,  langhs 
deefe  wegh  in  fee  geftooten ,  fijn  ten  laetflen  vlot  geraekt :  maer  nogh 

toen  was  de  moeyelijkheit  niet  ten  eyndej  meermaels  in  't  ys  beknelt, 
en  't  met  fèylcn  en  riemen,  en  ook  dikwils  met  handen,  ter  naeuwer 
noodt  ontworflelt  fijnde,  worden  Ie  door  hongher  en  dorfl  genootfaekt 
de  naefle  kuften  aen  te  doen:  want  aldaer  vondt  men  eyeren,en  vooghc- 
len,  light  om  te  vanghen,  om  dat  hen  demaet  der  menfchelijke  begeer- 
lijkheit  onbekent  wasj  en  doorgaens  hebben  deefe  en  andere  plaetfèn 
taflelijk  ten  bewijlè  gedient,  dat  eenighe  dieren  ons  fchuwen,  niet  om 
dat  hacr,  maer  ons,  tamheit  ontbreekt.  De  ficken  hicrentuflchen ,  die 

reegen  en  windt,  en  d'ongcmakkcn  vaneen  flrenghe  koude  te  befueren 
hadden,  flervcnde,  fijn  van  hunne  rcysgcfèllcn  beklaeght  of  ook  benijdt 
geweeft:  naerdicnfe,  bevrceft  wat  uytflagh  het  geval  hen  geeven  moght, 

met 
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met  anghft  voor  'tgheen  hen  weedervaeren  moght,  bekommert  bleeven.    ifptf. 
Onder  de  dooden  is  ook  geweeft  Willem  Barentslbon,  ftuerman  van  dat 
ongelukkigh  fchip,  die,  fëlfs  in  weerwil  der  fortuyne,  geenen  minderen 
naem  verdient  heeft,  dan  Vefpucio  en  Columbus.    De  weynighe  oover- 

gebleevene  fleepten  nu  hunne  fchuyten  oover'tys,  en  kalfaterden  dan 
weeder 't  gheen 'er  aen  ontftelt  was:  dus,  terwijl  teegen  't  verminderen 
hunner  krachten  den  arbeidt  aenwies,  onmaghtigh  langher  dien  1  aft  te 

draeghen,  heeft  een  faghtcr  windt  hen  voorfpoedigh  gebraght  tot  op  d'uy- 
terfte  kuft  van  Sembla,  en  teegen  oover  onfèn  Ocean.     Aldaer  hebben 

Ie,   d'eerfte   menfehen  naer  't  verloop  van  een  rondt  jaer,   gevonden 
Ruflchc  fëeluyden;  en  juyft  de  lèlfde,  diefè,  op  hunne  tweede  vaert, 
omtrent  de  Straet,gefien  hadden.  Deefè  dan,  als  een  volk  geenfints  (on- 

der meiifchelijke  befcheidenheit ,  toonden  met  hun  weefèn,  en,  lbo  veel 

men  konde  verftaen,  met  woorden,  hunne  meededoogenheit  in  't  aen- 
fchouwen  dier  ooverblijffelen  eener  vloote,  eertijts  lbo  treffelijk  uytge- 
ruft :  en  hebben  hen  fèlfs  met  leevensmiddelen  behulpfaem  geweeft.  Hier 
vonden  lè  een  heylfaem  kruyt  teegeil  het  fcheurbuyk;  fiekte,die  den  fèe- 
luyden  eyghen  lijnde,  hen  door  oovervinnighe  koude  vreellèlijk  hadt 
aengetaft:  door  goedertierenheit  der  natuere,  die  teegen  de  quaelen  ook 
de  geneesmiddelen  heeft  voortgebracht.     Men  houdt  dat  dit  is  de  *  Bri-    *  LeepeU 
tannica,  daer  Plinius  van  gewaeght,  't  welk  die  leer  naeukeurighe  fchrij- 
ver  verhaelt  van  de  Romeynen,  op  't  aenwijlèn  der  Vrielèn,  teegen  de 
lèlfde  quael  gebruykt  te  lijn.     Korts  daer  aen  wierden lè  eenen  geruymen 
tijdt,  door  dien  de  wint  niet  diende,  in  de  enghte  der  Ruffifche  lêe,  op- 

gehouden •,  en,  lbo  vaek  hen  eenen  uyterften  hongher  perfte,  verquikt 
door  onvoorfiene  ontmoetingh  van  fcheepen,en  ten  laetften  door  deher- 
berghlaemheit  der  Lappen,  die  kuft  bewoonende-,  waer  nae  hunne  fchuy- 
ten ,  door  de  duyfterheit  van  een  gedwaelt,  gelijkelijk  op  't  eylandt  Kil- 
duyn  fijn  acngekoomen.     Aldaer  bericht  men  hen  (lbo  dikmael  redde 
een  gelukkighe  toeval  hunne  verloore  faeken}  dat  in  de  naebucrighe  hae- 
ven  een  fchip,  met  hen  uyt  Hollandt  gevaeren,  ert  door  ftorm  op  die 

kullen  vervallen,  fïgh  gereet  maekte,  om  nae 't  Vaederlandt  te  keeren. 
Twaelf  in  getaele  waereniè,  die,  onder 't  beleidt  van  Jakob  Heemskerk, 
van  d'uytcrfte  woeftijne  des  weerelts,  tot  Amfterdam  weeder  aengekoo- 
men  fijnde,'t  wonderwerk  van  lbo  veele  fwaerigheedèn  befaemt  gemaekc heeft. 

Oo  iij  HUGO 
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@S1F3  durits  feeghe  by  Turnhout.     Beanghftheit  van  Albertus.     Tor- 
tocarrera  verfchalkt  Amiens.     Albertus  verfiaet  dat  men  de 
ftadt  behoort  te  behouden.  Henrik  beleeghert  Amiens.  Verfcheyde 

aenjlaeghen  van  weederfijden  mislukken.     'De  gefchillen  tuf- 
fchen  Gröninghen  en  d'Ommelanden  worden  geflift.     Ook  bygeleght  den 
twift  gereefen  tujfchen  die  van  Hollandt  en  Zeelandt.     Den  Toolfchen 
gefant  wordt  op  Jij  n  verwaent  aendringhen  tot  vree  de  by  de  Saeteneedel- 
moedigh  geantwoordt.     De  Staeten  ontfchuldighen  figh  met  beleeftheit 

weegens  't  gefantfchap,  't  welk  de  Keyjer  en  de  Duytfche  Vorften,  om 
de f  elf  de reeden ,  Jenden  wilden.     Sy  ge  even  den-  Deenfchen  Koningh ree- 

den  van  't  afflaen  der  vreede.     Anna  van  den  Hoove  wordt  tot  Bruf- 
jel  leevendigh  in  d'aerde  gedolven.     'De  Vereenighde  Staeten  onfchuldi- 
ghen  't  party  loopen  op  den  Duytfchen  boodem.     Ongelukkighe  uytkoomfi 
van  EJfex  feetoght.     Swaerder  toeval  van  den  ongelukkighen  Tadilla 
voor  de  tweedemael.     Verhael  der  Hollanders  van  Indien  en  der  Jèlver 
volken ,  nae  hunne  eerjle  te  rugh  koomjl  van  derwaerts.     Amiens  geeft 

Jïgh  oover  aen  Henrik.     CMaurits,  nae 't inneemen van  Alpen,  vermee- 
Jlert  Berk,  de  Je  hans  Mut  diana,  Meurs,  Grol,  Breevoort ,  Otmarfen, 

Oldenfeel,  Linghen en  andere plaetfen.     Desfelfs  mifnoeghen  oover'tge- 
heyme  huwelijk 'fijner  fufter.     Muytery  van  't  Spaenfch  krijgsvolk.     'Phi- 

lips handelt  met  Henrik  van  pays ,  welke  deefen  by  EUJabeth  en  de  Stae- 
ten voorgeeft  figh  nootjaekelijk  te  fijn.     Thiltps,  hebbende  den  Staeten 

gepooght  door   nieuwe  aenlokfelen  tot  vreede  te  bekoor  en,    belooft  fijn 
doghter  aen  Albertus  ten  huwelijk ,  en  met  haer  Bourgonjen  en  Ne- 
derlandt  tot  bruytfchat.       Den    Vereenighden    Nederlanders  is  alles 

verdacht.     Antwoordt  der  Spaenfche  Nederlanden  op  's  Koningh s  brie- 
ven. 

Nogh 
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]  Ogh  macr  ten  halven  de  "Winter  heeft  eenen  gelukki-    Mamls 
ghen  toeval  dien  van  Hollandt  verfcbaft  een  treffelijk1',  'fa?' 
voorbediedtfèl des  begonnen  jaers ,  en  't  weederkeeren  Spln-,aerts 
des  gelux,  dat,  nae  de  glory,   verkreeghen  methetfcmf)  en 
verooveren  van  Gröninghen,    figh  tullchen  beyden  vgfraenen 

hadt  ftil  gehouden:  want  Albertus,  nae 't  bevrijden  peerden,  hj 
der  grenfen  van  Artois  van  de  vrees  der  Francoifên ,  turnhout. 
hadt  fijn  krijgsvolk  nae  de  befettinghen  verfonden, 

laetende  noghtans  het  grootfte  gedeelte  ten  plattenlande  van  Brabandt, 
alwaer  figh  by  Turnhout  onthielden  vier  regementen  oude  foldaeten ,  op 
nieuws  verfterkt,  foo  dat  Ie  booven  de  vierduyfent  te  voet  uytmaekten, 

met  vijf  ftandaerden  te  peerde,  yder  van  hondert  koppen.     Deefe  vry- 

heit,  geene  der  minft  vermaerde  in  Brabandt,  die  alom  't  uytfight  00- 
ver  vlakke  velden  heeft,  is  eer  tij  ts  geweeft  een  Luflplaets  der  Vorften, 
wanneer  fè  genoeghfaem  hun  vermaek  in  jaeghen  en  andere  fchaedeloofe 

uytfpanninghen  vonden  ;  en  wierdt  thans  gekooren  om  heymelijke  aen- 

ilaeghen  te  bedekken,  dewijl  die  plaets,  geleeghen  in  't  midden  van  vee- 
Ie  andere  uytweeghen ,  niet  de  minfte  blijk  geeft  welken  men  gefint  is  in 

te  flaen  :   waerom  de  kommer  der  Hollanders  door  d'onfeekerheit  des 
te  grooter  was ;  terwijl  men  voor  de  naellgeleegene  fteeden  in  Brabandt 
en  de  Zeeufche  ey landen  vreefde-,  plaetfèn,  die  infonderheitfïjn  verdaght 
in  tijde  van  vroft,  waer  door  de  ftroomen,  wel  de  fterkfte  veftingh  dier 

geweften,  lichtelijk  allerweeghen  Arryen  toegangh  baenen.     Een  giflingh 
niet  vreemt  van  de  daedt  was ,  dat  fe  figh  in  deeiè  plaets  voor  andere  had- 

den ter  needer  gelet ,  om  den  rijken  buyt,  te  vinden  in  den  oovervloet 
der  omleggende  landen,  in  plaets  van  betaelingh,  uytte  plunderen.     De 
bevintsluiden  der  naellgeleegene  befettinghen  hebben  den  Prinfe  gerae- 

den  deefè  geleegenheit  by  't  hayr  te  grijpen ,  om ,  aleer  de  troepen  aldaer 
vermeerderden,  de  voornaemite  maght  des  vyandts  verflaeghen  fijnde, 

figh  van  alle  vrees  ook  voor 't  toekoomende  t'ontlaften.     Reeden  om  ee- 
nen goeden  uytflagh  te  hoopen  gaf,  dat  Opperbevelhebber  dier  troepen 

was  de  Graef  van  Varax,  broeder  van  Warenbon ,  die,  onbedreeven  in 

't  fluk  der  oorloghe,  nogh  felfs  befèt  in  voorfightigh  beleidt  was,  nogh 
de  krijgsluiden  al  te  wel  t'fijncn  gebiede  hadt.     Maer  in  teegendeel  gaf 
niet  weynigh  naebedenken,  dat,  de  foldaeten  in  de  fr,eeden  verdeelt  fijn- 

de,  men  veel  tijts  behoefde,  om  de  troepen  en  't  gefchut  by  een  te  bren- 
ghen, dat  den  toght  bekommerlijk  was  om  de  fwaere  winter,  en  echter 

niet  foo  koudt,  dat  de  weeghen  hart  wierden,  dat  ondertuflchen  de  vy- 
andt  hier  van kontfehap  krijghen, de aenflaeghen  te  niet  loopen  fbuden. 

De  hoop  heeft  d'ooverhandt  gehadtj  en  men  bevhjtighde  fighj  foo  veel 
men  konde,  om  alle  fwaerigheeden  wegh  te  neemen,   door  geheymert 
laft  aen  de  bevelhebberen,  en  alles,  wat  tot  meerder  fpoet  konde  dienen  * 

te  bevorderen.     Ook  heeft 'er  't  geval  het  haere  toegedaen,  door  dien 
de  vroft,  en  noghtans  met  droogh  weeder,  eenighermaeten  was  ontbe- 

ten. Totplaetfe  der  faemenkoomfte  wierdt  gekooren  Geertruydenbergh, 

niet  meer  dan  fes  uyren  weeghs  van  daer  geleeghen,  en  om  dat  'er  rondt- 

om  veel  ruytery  was';  al  't  ooverighe  kon  men  gemakkelijk  de  Maefc  af 
en  opvoeren.      Den  beraemden  dagh  is  met  vergaederen   verloopen. 
Daeghs  daer  aen  deede  Prins  Maurits  fijn  uyttoght  met  vijfduyfènt  voet- 
knechten,  en  achthondert  peerden,   die  ter  middernaght  tot  Raevels 
fijn  aengekoomen,  met  twee  muerbreekers,enföo  veel  veldtfhikken :  om 

met  het  aenbreeken  van  den  morgenftont,  naer  figh  de  geleegenheit  op deedt, 
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I597.  deedt,  of  de  fterkten,  maer  lichtjens  opgeworpen,  te  befpringhen,  of 

ilagh  in  't  oopen  veldt  te  waeghen.  Want  van  hier  tot  by  den  vyandt 
was  maer  een  uyre  gaens,  die,  'tfy  alvoorens  door  bericht  gewaerfchuwt , 
of  ook  door  't  gefight  der  vueren,  geftookt  by  de  Hollanders,  om  hun- 

ne lichaemen  te  verquikken,  opgewekt,  van  verfcheyde  gevoelen  was:  ee- 
nighe  vonden  geraeden  den  vyandt  binnen  de  fterkten  in  te  waghten ,  an- 

dere oordeelden  beeter,  hen,  afgemat  door  den  toght,  en 't  flodderen 
door  beflijktc  weeghen,  te  ge  moet  te  trekken,  en  men  voorwaer  Mau- 
rits  die  glory  niet  behoorde  te  laeten,  dat  oude  krijgsluiden,  befaemt 
door  dapperheit  in  oorloghe,  den  flagh  teegen  maer  weynigh  fterker  troe- 

pen ontweeken  waeren.  Maer  de  meelte  bewimpelden  hunne  vreefè  met 

eenen  eerlijken  dekmantel:  dat  het  raedtfaemer  waere  dit  gevaer  t'ont- 
gaen  met  volle  krachten,  naerdien  Hcrenthals,  een  veylighe  berghplaets, 

niet  verre  van  daer  was-,  dat  men  nogh  fijne  dapperheit,  noghfijn  geluk 
telos  behoorde  te  waeghen.  En  gemerkt  Varax,  bedwelmt  door  00- 
vermaetighe  vreefe,  figh  met  deefè  voeghde,  heeft  het  dien  raedt,  fchoon 
fchandelijker  en  felfs  gevaerlijker,  weghgedraeghen.  Want  en  de  vy- 

andt fbo  nae  by  fijnde  was  dit  te  fpaede;  en,  hoewel  fe  hun  leeghertuygh 
in  de  naenaght  voor  heen  geibnden ,  en ,  als  den  dagh  was  doorgebroo- 
ken,  figh  in  (laghorde  gcftelt  hebbende,  meer  een  gelaet  van  optoght 
derwaerts,  dan  van  vluchten  getoont  hadden,  konden  fe  des  echter  niet 
ontgaen ,  of  het  vervolghen  fcheen  een  werk  van  grooter  dapperheit. 
Hier  by  was  den  foldaet  gelaft  figh  ftille  te  houden ,  men  hoorde  nogh 

geluyt  van  trompet,  nogh 't  flaen  van  trommelen  ■,  ydelheeden  in  der 
daet,  maer  faeken,  die  in  de  dapperheit  en  moet  der  földaeten  vry  van 
argher  gevolghe  geweeft  fijn.  De  Prins  hier  van  verwittight,  was  nu  niet 

bekommert  oover  d'uytkoomft  vaneen  geveght,  maer  dat  de  vyandt  hem 
ontwijken  moghte,  des  te  meer,  om  dat  hy  voorfien  hadt,  dat  de  wac- 

teraghtighe  velden  en  een  ftroomtje  tuflehen  't  fijn  en  's  vyandts  troepen 
hem  föuden  ophouden.  Dies  hy  figh  heel  vroegh  in  den  morgenftont, 
met  de  ruytery ,  en  de  veerdighfte  uy t  de  regementen ,  tot  tweehondert 
in  getaele,  fpoedt  nae  de  Tielfche  heyde ,  belaftende  het  voetvolk  met 
het  gefchut  van  verre  te  volghen.  By  hem  waeren  de  Graef  van  Hoohen- 
loo ,  die  juyft  toen  gereet  (lont  om  een  reys  nae  Duytfchlandt  te  doen ;  maer 
hoeweide  Prins  hadt  naegelaeten  hem  te  roepen,  echter,  uyt  figh  iel- 

ven giflènde  wat 'er  te  doen  was,  derwaerts  quam  ,  om  ,  fijn  eyghen 
belangh  ter  lijden  Hellende,  de  geleegenheit  om  den  Lande  goeden  dienft 
te  doen  waer  te  neemen:  en  Eberhardt  Graef  van  Solms,  met  oplet  om 

figh  van  de  quaede  geruchten,  'tjaerte  vooren  t'fijnen  naedeele  geftroyt, 
door  een  nieuwe  proef  van  dapperheit  te  fuy veren ;  voorts  d'Engelfche 
Francois  Veer, en  Robbert  Sidney,  Steêvooght  van  Vlillinghe;  uyt  de 
Nederlanders  Marcelis  Bax ,  ooverfte  van  een  braeve  troep  peerden ,  en 
eender  voornaemfte  aenraeders  van  dien  toght:  daer  nae  meer  andere. 
Veer  met  eenighe  lightgewaepende  voetknechten  geibnden,  om  de  bof- 

fchen  t'ontdckkcn ,  of 'er  mifichien  hinderlaeghen  achterfchuilden,  trekt 
voor  uyt  tot  aen  het  ftroometjen , 't  welk  door  de  velden  loopt,  waer  oo- 

ver men  in  cen  langhe  enghte  door  een  ondiepte  en  oover  een  houte 
bruggetje  naculijx  man  voor  man  konde  oovertrekken ,  en  verdrijft  door 
gewelt  van  muf  kettcn  de  földaeten,  die  de  vyandt  daer  gelaeten  hadt, 

om  hem  op  te  houden.  Van  daer  's  vyandts  flaghorde  achterhaelt  heb- 
bende, befpringht  hy  den  hindertoght  in  den  fleert  en  doet  hem  ftant 

houden:  want  niet  verre  van  daer  was  een  finalle  wcgh,  tuflehen  twee 
dichte  bofïchen,  die  nae  Hcrenthals  leyde  :   welken  foo  de  vyandt  hadt 

kon- 
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konncn  inkrijghen  (gelijk  'er  't  leeghertuygh  nu  reets  was  ingeraekt)  waere  1  5^7 
hem  de  geleegenheit  tot  flaen  benoomen  geweeft.  Hierentufichen  fagh 
menden  Graefvan  Hoohenloo,  wien  Maurits  vierhondert  peerden  tot 

fteun  der  voetknechten  gegeeven  hadt,  op  'svyandts  fijde:  dan  als  nogh 
was  't  hem  onmoogelijk  aen  den  man  te  raeken,  fijnde  tuffchen  hen  een 
waeterachtighe  deïlinghe,  en  geen  vlakte  bequaem  om  een  taemelijke 
flaghorde  uyt  te  breyden.  De  regementen  onder  Varax  trokken  in  ge- 

lijke  wijte  van  den  anderen,  neegen  en  elf  in  't  gelidt.  Het  voorfte  was 
het  Duytfch  regement,  onderden  Graefvan  Sultsj  het  tweede,  de  Wae- 
len,  oude  fbldaetenvan  La  Motte  en  Coquel,  onder 't  beleidt  van  Hachi- 
court;  een  ander  van  dien  fèlfden  landtaerdt  ftont  ten  gebiede  van  Bar- 

lotte.  De  Napolitanen ,  fijnde 't  regement  van  den  Marquis  van  Trevico, 
toens  in  Italien ,  flooten  den  hindertoght.  De  linker  fijde  der  flaghor- 

de was  bedekt  met  doorgaende  boomen,  en  een  waetertjen,  afloopende 
van  Turnhout:  de  ruytery,  verdeelt  in  drie  hoopen,  reedt  fbm wijlen 

voor  in  't  hooft,  en  bedekte  fbm  wijlen  de  rechter  fijde,  ten  beleyde  van 
Nicolo  Bafta,  en  onder  hem  Cordua,  Mondragon,  Grobbendonk  en 
Gousman.  Plaets  en  teeken  om  in  te  breeken  gegeeven  fijnde,  doet 

Hoohenloo,  al  'svyandts  regementen  voor  by  rijdende,  den  eerften  aen- 
val.  De  ruytery,  geplaetft  om  de  fijde  te  dekken,  wijkt  eerden  indruk 
gefchiet,  en  brenght  haer  voetvolk  in  wanorde;  dus  wierden  de  Hoogh- 

duytfchen  lightelijk  van  een  gefcheurt.  En  fèlfs  hebben  d'Italianen'tge- 
weldt  van  Veer  ?  met  een  gedeelte  der  ruytery,  die  de  Prins  by  figh  ge- 

houden hadt,  gefbnden  om  den  vyandt  in  denftaert  te  vallen,  niet  wee- 
derftaen:  welke  needergemaekt  fijnde,  worden  ook  de  middelfte  rege- 

menten geflaeghen,  met  een  fèltiaeme  fnelheit  van  ooverwinnen  :  tot 
verwonderingh  fèlfs  der  feegeveghteren  ,  dat  oude  fbldaeten  hen  fbo 
laf  hartigh  de  plaets  ruymden.  Maer  behalven  dat  het  af  druypen  der  ruy- 

tery hen  eenen  fchrik  hadt  aengejaeght,  waerende  regementen  fèlveniet 
in  al  te  goeden  orde  gefchikt.  Want  in  plaets  van  de  flaghorde  van  alle 

fijden ,  door  een  dicht  gefielde  rij  pieken ,  om  d'andere  te  bedekken ,  te 
fluyten,  hadt  men  die  wijt  van  den  anderen  verftroyt  rondtom  geplaetft, 

waer  doorfe  Maurits  volk  genoeghfaeme  oopeningh  gaeven ,  om  'er ligh- 
telijk in  te  breeken:  en  met  des  te  minder  fchaede,  om  dat  ook  de  muf- 

kettiers  niet  oover  den  anderen,  en  by  beurte,  maer  alle  gelijkelijk  hun- 
ne roers  geloft  hadden.  Bafta,  naederhandt  befchuldight ,  dat  hy  niet 

veel  eer  het  voetvolk  van  achteren  hadt  geflooten ,  toonde  den  laft  van 
Varax.  Aen  de  fijde  der  befpringhers  waeren  alleen  vier  dooden ,  fès 
gequetften ,  en  dien  dagh  heeft  een  treffelijke  proef  eener  nieuwe  wae- 
peningh  gegeeven.  Want  Maurits  hadt  fijne ruyters,  niet  met  landen, 
gewoonte  tot  nogh  toe  gebruykelijk,  maer  met  karabijnen,  gewaepent, 
een  krijgs  benaemingh  van  roers  wat  langher  dan  de  langhfte  piftoolen. 
Wanneer  fè  dan  het  eerfte  af  loflèn  der  mufketten  ontweeken  hadden ,  is 

de  vyandt,  aleer  hy  tijdt  hadt  om  fijne  pieken  te  vellen,  fbo  geweldigh 
dight,  en  met  fbo  onmijdelijke  wonden  getroffen,  dat  hy  langher  on- 
maghtigh  was  fijne  waepenen  of  fijne  geleeden  te  houden.  Maer  in  wan- 

orde en  geflaeghen  fijnde,  was  'er  nu  geen  ontkoomen  meer:  gemerkt 
het  geboomte  en  het  waeter,  die  hen  in  't  veghten  tot  een  borftweer 
fbuden  gedient  hebben ,  t'hunnen  naedeel  keerden.  Dogh  aen  d'andere 
fijde  hebben  ook  d'ooverwinnaers  figh,  door  al  te  groot  een  betrouwen, 
by  nae  in  gevaer  gefteeken.  Want  terwijl  eenighe  verhit  in  't  needer- 
maeken ,  d'andere  op  roof  verflinghert  fijn ,  veynfde  Bafta  ,  vergefel- 
fchapt  met  weynighe  der  fijner,  fiende  dat  hem  de  enghte  des  weghs  en 
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1 597-  de  waeghens  in  de  vlucht  beletteden,een  gedwonge  ftouthartigheit,en  floegh 
met  loflèn  toom  weederom.  Deefe  fbo  onvoorfiene  nieuwigheit  verby- 

fterde  niet  weynighe  van  Maurits  foldaeten,  vierigh  in  't  plunderen,  en 
'tdoorfhoffelen  der  leegherwaeghenen ,  de  lafhartighfte  föort  van  men- 
fchen,  dermaeten,  datfè  de  vlught  naemen.  Maer  de  Ooverften  der 
voetknechten ,  welker  grootfte  en  fwaerfte  gedeelte  van  achteren  volghen- 
de,  toen  juyft  op  flagh  quam,  liepen  dert  verfchrikten  te  gemoet;  en 

hielden  ftaende  die  aen 't  wijken  waeren,  hen  dreyghende,  ten  waere  fy 
weeder  nae  den  vyandt  toe  keerden ,  fy  grooter  gevaer  van  hen  te  ver- 
waghten  hadden.  En  in  de  fèlfde  onfteltenis  wierden  eenighe  gevan- 
ghene,  die  rondtom  de  Prins  ftonden,  om  fijne  genaedeafte  bidden  j 
uyt  vrees  voor  veranderingh  van  geluk,  afgejaeght  en  doorfteeken.  De 

Prins,  voorfightigh  in 't  voorfien  van  diergelijke  toevallen,  hadt  al  van 
eerften  afvier  vaenen  ruyters  buyten  gevaer  gehouden ,  en  figh  en  de  fèe- 
ghe  tot  verfeekeringh  geftelt.  Maer  een  Ritmeefter,  gelaft  alleen  fijne 
vaen  aente  voeren,  dit  bevel  quaelijk  gevat  hebbende,  hadt  (e  alle  tege- 

lijk in  't  geveght  gemenght,  die  ook  uyt  hen  fel  ven  meer  om  te  rooven5 
dan  om  te  gehoorfaemen ,  veerdigh  waeren.  Dogh  ten  laetften ,  die  hun- 

nen plight  en  eyghen  achtbaerheit  meer  in  weerde  hielden,  figh  vlijtigh 
om  hunnen  veldthcer  vergaederende ,  is  men  dit  gevaer  ontkoomen :  en 
de  vyandt  andermael  op  de  vlught  gedreeven  fijnde,  hadt,  om  figh  te 
redden ,  met  de  enghte  des  weghs  en  fijne  verflaeghene  te  worftelcn :  en 
heeft  niet  verder  bekommert  eenen  feeghen,  verkreeghen  met  fbo  groot 

een  gefwintheit  en  fbo  gemakkelijk,  dat'er  naeulijxtien  uyt  d'ooverwin- 
naers  vermift  wierden :  en  het  bataillort  voetknechten  alleen  was  aenge- 

koomen  om  deel  in  't  plunderen  te  vinden.  Booven  de  tweeduyfent  fijn 
'er  van  de  vyandt  begraeven,  omtrent  vijfhondert  gevanghen,  ten  groo- 
ten  deele  vaendrighs  •,  eenighe  fijn  aen  hunne  wonden  geftorven.  Den 
volghenden  dagh  heeft  het  kafteel  van  Turnhout,  omringht  met  graf- 

ten, figh  met  verdragh  oovergegeeven  :  't  voetvolk  wierdt  nae  de  be~ 
fettinghen  verfbnden:  en  ook  de  ruytery  gelaft  aenftonts  te  vertrekken ,  op 
dat  de  vyandt,  fijne  kraghten  weeder  by  een  verfaemelt  hebbende,  hen, 

afgemat  in  't  vervolghen  der  feeghe,  by  naghtniet  quaeme  t'oovervallen. 
Maurits,  fèeghaftigh  van  daer  vertrekkende,  heeft,  onder 't  plechtigh 
toejuyghen,  en  d'ongemeene  vreughdegalmen  der  gemeente,  achtendar- 
tigh  vaendden,  en  een  kornet,  naementlijk  die  van  Mondragon,  den 

vyanden  ontweldight,  in'sGraevenhaghe,  op  de  groote  faele  van 't  Hof , 
op  gehanghen.  En  tot  geen  minder  bewijs  der  feeghe,  wordt  het  doode 
lichaem  van  Varax,  gcbleeven  onderde  eerft  verflaeghene,  met  brieven 

aen  Albertusoovergelbnden:  die 'er  breede  dankfèggingh  op  gedaen  heeft  -, 
en,  alfbo  onlanghs  geleeden  een  van  Maurits  ruyters  by  de  vyandt  opge- 
hanghen  fijnde,  die  daet  door  gelijke  ftraf  eenes  anderen  gewrooken  was , 

belooft  het  krijgsgebruyk  in 't  toekoomende  te  fullen  onderhouden  *  naer- 
dicn  fijnen  aerdt  van  alle  wreetheit  vervreemt  was.  Dit  is  geweeft  het 

eerfte  procfftuk,  't  welk  Prins  Maurits,  nae  fijn  tienjaerigh  vcldtheer- 
fchap,  van  fijne  bequaemheit  om  in  't  oopen  veldt  den  vyandt  flagh  te 
leeveren  gegceven  heeft :  en  niet  fbo  fcer  heeft  den  fbldaet  door  d'uy tkoomft 
in  rtoutmoedigheit  teegen  den  vyandt  tocgenoomen,  als  de  dinghen  die 

hy  gefien  hadt  hem  in  't  verhoeden  der  toevallen  voorfightigh  gemaekt 
hebben-,  bemerkende  dat  de  krijgstught  in  fijn  leegher  niet  te  wel  voor 
fchiclijkheeden  verleckert  was,  hoe  de  minfte  verwifïèlingh  van  dapper- 

heit  d'uy  tkoomft  van  den  vcldtflagh  in  de  waeghfchael  ftelde ,  en  dat  in  de 
feeghe  ièlfs  fbo  veel  gevaers  gefteeken  hadt.  Maer  Albcrtus ,  fijnde  te  gelijk 

door 
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door  behoefte  aen  geldt  en  foo  groot  een  neederlaegh  in  geweldighe  be-    1  f97- 

naeuthei't,  ooverleyde  by  naght  en  by  daeghe,hoe  beft  iigh  uyt  beyde    Grootebe- 
die  quaelen  te  redden ,  wacr  toe  hy  feer  befwaerlijk  middelen  vinden  kon-  angftiwt 

de.     Te  vooren  was  hy ,  niet  alleen  in  't  betaelen ,  maer  ook  in  't  wegh-  van  Alber- 

fchenken,  oovermildt  geweeft,  dervoeghe,  dat  hy  in 't  belegh  van  Huift  tusci'ent- 
alleen  meer  aen  fchenkaedjen ,  dan  Parma  in  drie  jaeren,  verfpilt  hadt  •,         * 
waerom  hy  van  dien  tijdt  af  was  in  gebreeke  gebleeven  van  den  fbldae- 
ten hunne bloote  foldyen  te  verfchaffen.     Dus  wierdt  hy,  die  maer  wey- 

nigh,  te  vooren ,   door  't  betaelen  van  hooghe  maendtgelden ,    veelen 
tot  ooverloopen  verlokt  hadt,  thans  ontbloot  door  't  weghdruypen  der 
fijner.     De  Hooghduy tfche ,  een  volk  te  oevel  geldtfuchtigh ,  die  hy  te 
voet  en  te  peerde  hadt  laeten  werven ,  weygerden  of  dienft  te  doen ,  of 

raekten,  foo  haeft  fe  gekoomen  waeren ,  aen 't  verloopen.     Defteeden, 
en  infonderheit  Ypre,  wilden,  uyt  vreefè  voor  muyteryen,  geene  be- 
fèttinghen  inneemen.     Om  fbo  merkelijke  ongemakken,  gefprooten  uyt 
die  behoefte,  fbo  veel  hy  konde,  wegh  te  neemen,  hadt  hy  felfs  fijnen 
eygenen  huysraedt  verpandt :  en  badt  de  fteeden  hem   eenighe  gelden  te 

leen  by  een  te  brenghen,  't  gheen  die  van  Bruflel  darden  afilaen.     Ook 
meende  hy  met  de  Fuggcrs  te  fluyten:  maer  hen  fchrikteafde  kleyne 

fèekerheit  in  't  Spaens  geloof,  en  het  voorbeeldt  van  het  onlanghs  ge- 
maekte  plakkaet  van  dien  Koningh.     't  Ooverighe  van  de  Winter  en 
't  begin  der  Lente  is ,  fbnder  dat  de  leeghers  tot  nogh  toe  te  velde  qime- 
men,  met  verrafïïnghenenkrijgsliften  doorgebraght,  terwijl  kleyne  troe-      .      , 
pen  groote  dinghen  beftaen  darren.     Fernandez  Tellio  Portocarrera  was  j,ortoUïïe_ 
fleêvooght  voor  den  Spanjaert  binnen  Dourlans-,  niet  verre  van  dat  fteedt-  ntm_ 
jen  is  geleeghen  Amiens,  hooftftadt  van  Pikardijen :  eeneonderde  groot-  flikten 
fte  fteeden  in  Vrankrijk,  maghtigh  in  rijkdommen,  en  die  toen  voor  ingtnoomen. 
den  oorlogh  en  den  toevoer,  als  waer  langhs  de  Sommeftroom  ,   van 
outs  genoemt  Samara,  loopt,  treffelijk  te  ftaede  quam.      Deefè  ftadt 

ftont  onder  s;ehoorfaemheit  van  koninsh  Henrik ,  fbo  nofhtans  dat  'er 
befèttingh  buyten  bleeve ,  en  de  bewaeringh  den  Magiftraeten  toebetrouwt, 
aenmaetighendefigh,  onder  fchijn  van  handtveften ,  te  achteloos  het  reght 
eener  vryheit,  die  den  Oppervorften  haetelijk,  en  omtrent  den  vyandt 

volgevaers  is.     Fernandez  van  dit  alles,  door  'tberight  van  eenighe  bal- 
linghen, en  infonderheit  van  feekeren  Monnik,  en  te  gelijk  door  uytge- 

fondene  verfpieders,  van  de  geleegenheit  der  plaetfen  verwittight  fijnde, 
ontfanght  van  Albertus  krijgsvolk  om  fijnen  aenflaghte  volvoeren.    Ach- 

tien  der  fluxfte  gaften  worden  met  het  aenbreeken  van  den  dagh  en  't  00- 
penen  der  poorte,  d'eene  nae  d'andere,  derwaerts  gefonden,  in  boere 
kleedingh ,  draeghende  appelen  en  nooten ;  andere  ook  menden  eenen  hoy- 
vvaeghen,  om  de  lchotdeuren ,  wen  die  needergelaeten  wierden,  gelijk 

gemeenelijk  in  gevaer  gefchiet,  in  't  vallen  op  te  houden.     De  wachters 
der  poorte  worden  door  waepenen,  ofte  vooren  onder  hunne  kleedingh 
verborghen,  of  den  eerft  vermoorden  afgenoomen,  ter  needergemaekt : 

en  door  't  fhel  aenrennen  der  gener,die  figh  in  plaetfen  naeflaen  de  ftadt 
verborghen  hadden,  de  wegh  voor  d'andere  troepen,  die,  ten  getaele 
van  tweeduyfent  te  voet  en  feshondert  te  peerde,  in.  aentoght  waeren, 

geoopent.    Juyft  in  dat  fèlfde  gev/richt  des  tijdts  ('t  was  de  Vaften)  fèy- 
deyemant,  in  fijne  preeke  tot  den  volke,  hunne  fbnden  beftraffende, 
en  der  faeke  onkundigh,  datfè  verdient  hadden  den  Spanjaertsin  handen 

te  vallen,  enfe  fijn  'er  ingevallen  :  want  de  ftadt,  hoewel  fterk  en  volk- 
rijk, als  bewoont  van  ten  minften  veertienduyfentmenfehen,  heeft  niet 

langh  teegengehouden,  't  fy  fe  in  haere  trouwe  ten  Koningh  vlot  ftont, 

Pp  ij  of 
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1 597-    of  door  haere  voorighe  forgeloofheit  verfchrikt  was ,  en  beftier  van  noo- 
den  hadt.    Ook  was  hunnen  fteèvooght,  de  Graef  van  Sant  Paul,  heb- 

bende de  waepenkreet  gehoort,  eenander  geweft  der  fteede  uytgewee- 
ken.     De  faeken  in  feekerheit  gebraght  lijnde,  wierdt  de  befettingh  ver- 

fterkt,  deplaetfen  aen  de  ftadt  in  d'aflèn  geleght,   d'ingefeetenen  ont> 
waepent  en  geplundert,  t'eenen  treffelijken  buyt  voor  den  foldaet,  maer 
ook  voor  't  Opperhooft  ■,  aengefien  'er  de  Koningh,  niet  langh  te  Voo- 
ren,  groot  geweldt  van  gefchut  en  alle  oorloghs  behoeften  hadt  binnen 

hu**1/*'  gef°nden.     De  tijdingh  van  lbo  wel  gelukten  aenflagh  heeft  Albertusaen 
dmvbvan*  Philips  gelbnden,  en  hem  beright,  dat  het  eene  en  de  voornaemftedier 
dunwehe-  fteeden  was,  die  de  Hartoghen  van  Borgonjen  op  de  Sommeftroom  be- 
luktenaen-  feeten  hebbende  den  Francois  eertijts  een  ouderloolè  maeght  ontweldight 

flagb  aen     hadt:  dat  men  nu  moell  arbeyden,  om,  't  gheen  in  oorlogh  gewonnen 
pbdtpsge-    waSj  ook  in  vreede,  wen 'er  eene  getroffen  wierdt,  te  behouden.  Maer 
fonden,raedt  jaer  m  fweegh  men }  dat  die  fteeden  in  voortijden  door  de  Francoifen  te 

h\    d        Panc^e  gegeeven,  en  weeder  geloft  waeren;  en  dat,  indien  'er  verder  yets door  waepenen  of  noodtdwangh  was  afgedronghen  geweeft,  Hilx  door 

de  waepenen  verlooren ,  en  alle  reght  op  't  felve  door  de  wetten  vernie- 
tight  was.     Groot  was  die  fchaede  voor  den  Francois ,  dan  echter  niet 
fonder  vrucht.  Want  gefien  fijnde,  hoe  hart  die  van  Amiens  door  den 
Spanjaert  gehandelt  wierden ,  hebben  ook  de  Roomsgefinde  in  Vrankrijk, 
figh  gehoorfaemer  onder  hunnen  Koningh  fchikkende,  niet,  gelijkvoor 
deefen ,  befettingh  geweyghert.  De  Koningh  felfs ,  Hellende  alle  gedach- 

ten van  vreede  voor  een  tijdt  langh  ter  lijden ,  voeghde  figh  geheel  nae 

fijne  bondtgenooten-,  lbo  verre,  dat hy  thans  geneeghen fcheen ,  devoor- 
waerden,  die  d'Engellchehem,  raekende  de  Hadt  Kalis,  onlanghs  hadden 
voorgeflaeghen ,  te  fiillen  aenneemen.     Hierentullchen  heeft  het  ongeval 

van  eenen  dagh  den  Francois  langhwijlighen  arbeidt  verfchaft,  om  't  gheen 
, .    hy  verlooren  hadt  weeder  in  te  krijghen ,  fijnde  de  ruytery  van  ftonden 

Uelhen      aen  gefonden,  om  Amiens  te  berennen  •,  en  de  troepen  onder  Bironver- 
Amuns.      volghens  tot  een  volkoomen  belegh  daegelijx  fterker  wordende,  tot  dat 

de  Koningh  in  eygener  perfoon  daer  voor  gekoomen  is,  en,  beluft  hem 

sijnen       dien  kans  betaelt  te  letten,  de  ftadt  Atrecht,  door  't  aenfteeken  van  bus- 
vrucbidoo-  poeder, om  de  mueren  te  doen  fpringhen,en  met  beladderingh , ongeluk- 
fenaenpgb  kigh  aengetaft  heeft.     Geenen  beeteren  uytflagh  hadden  de  Ichalkheeden 
opAtrecbt    ̂ er  prang0ifen  op  Kamerijk  en  Dourlans.     Maer  vruchteloos  was  ook  de 
en  au  ere     foQOp  ̂ er  Spanjaerden  op  's  Graevenweert,  geleeghen  op  de  Icheydingh 
v      i'ken^es  ̂ hijns»  en  weederom  op  de  ftadt  Steenwijk,  alwaer  duylènt  voet- 
niitluktde    knechten  en  vierhondert  peerden ,  uyt  de  befettingh  van  de  Twent,  door 
boopder      verfcheide  afweeghen  waeren  by  een  gekoomen.  Deelè,  hebbende  in  de 
spanjaerde  naenaghthet  paelwerk,  dathen  ophieldt,  om  verre  gerukt,  beklommen 

op's  Grae-    de  wal  •,  en  gelijk  lè  hunnen  aenflagh  in  't  begin  door  ftilte  gevordert  had- 
venwemen  £cn^  f00  ook  beftormdenlc,  om  den  fchrik  by  duyfteren  te  verfwaeren, 
steenwijk  met  een  vrceflèlijk  gelchreeuw  en  gefchal  van  trommelen  trompet,  de 

mueren  aen  verlcheyde  oorden.     Maer  de  wachters,  figh  geenfints  aen 

dicrgelijke  ydelheedenftoorende,  hebbenden  belpringhers 't  hooft  geboo- 
den:  en  dit  heeft  alle  d'andere,  die  verre  van  daer  woonden  (want  veele 
onthielden  figh  in  hutten  omtrent  den  wal  opgellaeghen}  doen  opwae- 
ken,  die  ten  declen  ongekleet,  gelijk  Ie  ten  bedde  waeren  uytgefpron- 
ghen,  de  beklimmersmet  fteenen  wierpen,  andere  half  gewaepent ,  door- 
ltieten  fommighe,  die  reets  de  wal  in  hadden,  of  verdreeven  die  hen 
volghden  metfehieten,  en  vervolghdcn  felfs  de  verdreevene.  Dus  fijn 
de  beftormers,  nae  eenighe  revlèn  den  moedt  hervat  te  hebben, ten  laet- flen 
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flen  afgeweeken ,  ontveinfènde  hunne  groote  neederlaeghe  met  het  wegh-     J  f 97- 
ileepen  hunner  verflaegene.      Omtrent  den  fèlfden  tijdt,   als  waere  de    Met  geen 

fortuyn  de  partijen  eeven  gunftigh,  is  Maurits,  met  eenighe  fchaeren  te  foeter  ge- 

voet  en  te  peerde,  uyt  Nymegen,  londer  figh  fèlven  ergens  ruft  te  gee-  l"kfo- 

ven,  met  welbedachten  raedeomVenlo  te  verraden,  trekkende,  fijnen  JPJ'"S.'}t 

aenilagh  teegengevallen.  't  Krijgsvolk  hadt  hy  in  twee  fcheepen  teegen  v'enlo 
ftrotom  opgelbnden;  die  met  het  eerfte  aenquaemen  gelandt  fijnde,  had- 

den, met  het  needermaeken  der  waghten,enheymelijk  verftant  meteen  of 
twee  binnen  de  ftadt,  nu  reets  de  poort  ooverweldight.     Maerhet  twee- 

de, dat  hondert  ibldaeten  inhadt,  kon  door  't  flappen  van  de  wint,  en 
de  drooghte  niet  bygekoomen :  en  hierentuflchen ,  de  dagh  aenbreeken- 

de,  waeren  de  fteedelinghen  t'fuemen  geloopen,  en  kreeghen  vooreerft, 
niet  londer  geweldt,de  binnepoort  toe:  de  meenighte  ftrax  daer  op  aen- 

groeyende,  heeft  hen  die  't  buytenfte  inhielden  (aengefien  'er  niet  boo- 
ven  de  vijftigh  waeren)  door  een  uytval  afgedreeven.     En  de  Luykfche 
fchippers,  aldaer  leggende,  fchooten  met  mufketten  nae  de  vluchtelin- 
ghen.     Nu  in  fijn  derde  proefftuk  van  dapperheit  is  alhier  gemeuvelt 
Matthijs  Helt,  die  figh  in  deefèn  aenflaghniet  min  dan  voortijtste  Bree-  Doodt  van 
daa  en  in  den  Noordtdam  befaemt  gemaekt  heeft,  en  met  hem  den  fcheeps  Mmlnp 

Hopman  Schalk.     Andere  worden  gevanghen,  en,  welk  oorloghsreght Helt- 
door  een  algemeene  oovereenftemmingh  is  doorgedronghen ,  om  dierge- 
lijke  gevaeren  voor  te  koomen,   ter  doodt  veroordeelt.     Een,  die  de 
poort  hadt  oovergegeeven ,  door  een  heylfaeme  ftoutheit  dwars  door  de 

ftadt  loopende ,  als  ontftelt  in  d'algemeene  verfleegenis,  raekt,  ibnder 
bekent  te  worden,  aen  't  ander  eynde  ter  ftadt  uyt.     Booven  dien  fijn 
ook  de  foldaeten,  gefonden  meteen  vloot  nae  de  Vlaemfchekuft,  onver- 

richter faeke  weedergekeert.     Daerentuflchen  doorliep  en  plunderde  Bou- 
illon, met  een  kleyne  maght,  Hcnegouw  en  de  landen  naeftaendeMae-  M     ■ 

fe.     En  Maurits  ruytery,  te  ftout  uyt  hunnen  leeghen,  fijnde  uyt  deruylery 
befèttinghen  van  Brabandten  Gelderlandt  getrokken,  worden  beyde,  in  wordt  ge- 
verfcheyde  plaetlen ,  van  den  vyandt  oovervallen  en  geflaeghen.     Alleen  jlaegben. 
met  lbo  geringhe  aenflaeghen  is  de  Soomer  omtrent  de  Hollanders  door- 

geloopen,  blijvende  den  Aertshartogh  bekommert  oover 't  behouden  van 
Amiens,  en  om  dat  de  Vereenighde  Landen,  terwijl  fe  die  ruft  genieten, 
fbnder  nae  de  geleegenheedenvanoorloghe  veelom  te  fien,  fighgenoegh- 
den  hunne  bondtgenooten  hulpe  te  lenden,  en  ièlfs  niet  beftooktte  wor- 

den.    Maer  ondertuflchen  maekten  hen  ook  de  binnel andtlche  twiften 

moede,  hoewel  niet  oover  'tftuk  der  Vereenigingh , dogh  in  eenongelee- 
ge  tijdt,  en  derhalven  des  te  verdachter.     De  Stadt  Gröninghen ,  en  die  Ttveedught 
de  platte  landen  tuflchen  Lauwers  en  Eems  bewoonen,    voedende  a\stuPlun^e 

nogh  hunnen  ouden,  en  door  den  oorlogh  ingewortelden  haet,waeren  fwaer-  Sta  ! Gl  °~ 
hjk  te  verlbenen,  terwijl  de  ftadt  halfterrigh  aendrongh  op  'tgheen  Par-  ̂ o»!»»-" 
ma  hen,  nogh  aen  'sKoninghs  fijde  fijnde,  wel  niet  voor  een  eeuwigh-  [anden, 
deurende  wet,  maer  alleen  als  by  maniere  van  tuflchenfpraek ,  hadt  toe- 

geftaen .     d'Ommelanden  in  teegendeel ,  neemende  alle  gemeenichap  met 
haer,  als  een  verminderingh  hunner  vryheit,  om  alföo  hunne  faeken  al- 

leen te  beftieren,  d'oude  bondtgenootfchap  met  haer  afbreeken.     Wel  is 
waer,  dat  de  Vrieflche  volken,  ibo  wel  als  eertijts  die  van  geheel  Duytfch- 
landt,  eenen  geruymen  tijt  hun  gebiedt  van  elkander  afgefcheyden  ge- 
hadt  hebben,  dervoeghe,  datfè  niet,  dannaer  eyghen  goedtdunken,  ge- 
faementlijk  ten  gemeenen  nutte  beraedtflaeghden :    echter  ook ,   dat  de 
Ooverlauwers ,  van  gelijken  in  Grietenijen  verdeelt,  hunne  krachten  tee- 

gen alle  buyte  en  binnelandtfche  onheylen  te  faemen  voegende,  een  al* 
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1597-    gemeen  verdragh  geflooten  hebben  met  de  naebuerighe  ftadt,  aen  wel- 
ke als  bloeyende  en  in  koophandel,  en  in  heyligheit  van  reghtpleegingh , 

hacre  naebueren  uyt  vryen  wille  een  groot  gefagh  ooverdie  beyde,  tot 
belooningh  der  bondtgenootfehap,  hebben  opgedraeghen ,  gewoon  fijn- 

de  hunne  Staetsvergaederingh  aldaer  te  beroepen.     Dogh  't  gheen  in  den 

beginne  uyt  eyghen  believen  gefchiet  is  hadt  in  't  vervol gh  door  langh 
gebruyk,en  verlcheyde  onderhandelinghen, kraght van reght  gekreeghen : 

en  voorwaer  nu  was  't  de  tijdt  niet,  om  de  banden  van  vriendtfehap ,  op 
hoedacnighe  voet  die  ook  geveftwaere,  te  flaeken.     Den  Spanjaert  in  der 
daet  heeft  wel  van  allen  tijden  een  gedeelte  fijner  moogenheit  gefcheenen, 

de  gefchillen  der  onderdaenen ,  niets  bellechtende ,  te  voeden :  maer  't  ge- 
Die  door    weidt  der  Bondtgenooten  in  teegendeel  rufte  op  eendraght.     Derhalven 

reghtersge-  f]jn'er)  om  de  gefchillen  by  te  legghen , reghters  geftelt:  eerft  drie;  en, 
fielt  by  de     ajg  d'Ommelanders  figh  in  't  geweefene  der  fel  ver  befwaert  vonden,  nee- 

ü^bt  wordt  §en  ̂ dere s  welker  befluy  t  door  de  vergaederingh  der  Algemeene Staeten 
'  beveftight  wierdt.  d'Uuytfpraek  was,  dat  de  Stadt  en  d'Ommelanden  te faemen  een  heer  lij  kheit  en  landt fchap  maeken ,  en  onaffcheidelijk  van  den 
anderen  by  de  gefaementlijke  Staeten  van  Stadt  en  Lande  fonden  gere- 
geert  worden  ■,  verhandelende  faeken  van  grooten  gewighte  in  een  alge- 

meene Vergaederingh  e ,  de  mindere  door  afgefondene :  't  beleidtder  fchat- 

f'mghen ,  hefgelden ,  gemeene  middelen ,  en  al  's  Vorften  en  der  Geeftelij- 
ken  inkoomen  en  eygendommen  gelaeten  ten  bejliere  der  felver :  fy  had- 

den met  eenpaerigheit  van  ftemmen  tegaen,  waer  in  deftadt  het  voor- 
flemmen,  en  geen  gejagh  booven  dien  hebben  foude.     Echter  was  vaftge- 
ftelt,  dat  de  Landtreghters  (Hooftmannengenoemt)  door  den  Raedt  der 

ftadt,  volghens  't  oudt  gebruyk,  by  die  van  Gelderlandt  aengenoomen ,  en 
van  't  huys  van  Ooft  enr  ijk  gevolght ,  fonden  gekooren  worden ,  d'ooveri- 
ghe  •Raedt  sheeren  van  'tfelfde  hof,  door  de  Staeten.     Aengaende  de  koop- 
manfehappen  heeft  men  dufdacnigh  een  middelwegh  beraemt,  dat  ge  ene 

waeren  in  d'Ommelanden gevallen,  ofgemaekt,  fonden  nytgevoert  wor- 
den ,  fonder  die  alvoorens  binnen  Gröninghen  ter  ftaepel  te  brenghen : 

nogh  eenigh  bier  (Tijnde  waeter  met  kooren  gekookt,  eenen  gemeenen 
drank  der  Duy tfche  volken}  gedronken ,  behalven  Gröningher ,  uytfluy- 

tende  die  beyde  punten  noghtans,  't  gheen  ten  behoeve  van  't  huyshouden 
moght  noodigh fijn :  dogh  belanghende  alle  andere  uytlandtfche  waer  en  ■> 
was  henvryheit  toegeweefett :  en  meerdiergelijke  punten,  welke,  fchoon 
fè  heevigh  ooveren  weeder  betwift  fijn,  myniet  luft,  als  te  gcringh  voor 

Twifttuf-  ons  ooghmerk,  breeder  op  te  haelen.     Maer  'tmisverftant  tuflehen  Hol- 
fcbenHol-   landt  en  Zeelandt  was  des  te  fwaerder,  en  van  meerder  gevolgh ,  om  dat 

landt  en      door  de  maght  en  rijkdom  men  dier  beyde  d'eendraght  van  't  geheele  lichaem 
zeelandt    infonderheit  gehandthaeft  wordt.     Hunnen  twift  was  oover  de  belaftingh , 
coverde      gcftelt  op  de  koopmanfchappen ,  dienae  uytheemlche  volken,  ofnaeden 
ver  vü.*  -    vyandt  uy  tgevoert  wierden.     Hier  van  hadt  yder  Provintie  den  ontfangh , 

niet  t'hacan  belbnderengebruyke,  maer  ten  dienfte  der  gemeene  bondtge- 
nootfehap, om  daer  door  te  vervallen  de  fèelaften,  die  yder,  den  gemee- 

nen nutte  fulx  vereyflehende ,   voor  fijn  deel  te  draeghen  hadt.     Die 
van  Zeelandt  waeren  nogh  verder  gegaen ,  hebbende  de  koopmanlchap- 

pen, gevoert  uyt  Hollandt,  door  hunne  eylanden,  om  nae  andere  ge- 

weften  te  vaeren,  gcdwonghen,  de  helft  van  't  verlofgeldt  aen  hentebe- 
taelen:  't  welk,  nacrdien  't  niet  konde  geweert  worden,  door  een  ver- 

dragh voor  feckcren  tijdt  tuflehen  de  twee  volken  was  vaftgeftelt.     Maer 
dat  verdragh  feyde  den  Hollander  op ,  figh  beroepende  op  het  plakkaet 
der  Algemeene  Staeten,  houdende,  dat  waer  de  inlaedingh  gelchiede,  al- 

daer 
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daer  ook  het  verlofgeldt  ibudc  betack  worden.     Boovendien  wierden  die    1 197- 

van  Zeelandt  befchuldighr,  dat  fe  door  't  verminderen  der  verlofgelden,  en 
d'oovertreedinghen  door  de  vingheren  te  fien ,  de  gemeene  faeke  t'hun- 
nen  bewinde  maekten,  en  de  koopmanlchappen en  voordcelen  van  ande- 

re, door  dat  bedrogh ,  nae  iigh  fleepten ,  teegen  de  trouwe  en  de  punten 
eener  föo  noodtfaekelijke  bondtgenootfehap.     Waer  op  als  die  van  Zee- 

landt t'hunner  onfchult  inbraghten,  dat  die  van  Hollaiidt,om  hunne  be- 
geerlijk hceden  eenen  dekmantel  te  geeven,  iigh  van  het  bevel  der  Alge- 

meene  Staeten,  als  wel  eer  van  den  naemdes  Raedtsofdes  Prinfen,  dien- 

den, met  een  gelchil  meer  andere  gemenght  wierden.     Waer  by  die  bey- 
de  niet  ophielden  teegen  de  laf hartigheit  der  andere  fijne  groote  dienften 

in  den  oorlogh  te  ftellen ,  en,  lbo  men  quam  uyt  het  verbondt  te  ichey-  Wontygc- 
den,  bedektelijk  fijne  krachten  op  te  geeven,  waer  meede  fè  figh  af  ge-    £  * 
{öndert  befchermen  of  onderhouden  fouden ,  fijnde  die  van  Zeelandt  lbo 
verre  in  gramfchap  uytgebarften ,  dat  (è  weygerden  hunne  fchattinghen 
in  de  gemeene  middelen  in  te  brenghen.     Nae  dat  ook  de  mindere  vol- 

ken dit  verderfelijk  voorbeeldt  volghden,  is  men  ten  laetflen,  nae  veel 
hafpelens,  ooverkoomen,  dat,  laetende  die  van  Zeelandt  ecnighe  belbn- 

dere  voordeden  genieten ,  't  gefagh  der  Vergaederingh  van  d'Algemeene 
Staeten  voor  't  toekoomende  ibude  ongekreukt  blijven.     De  faeken  dus 
ftaende  gaf  men  ondertuflchen  gehoor  aen  uytheemfche  gefantfehappen , 
die  en  den  vreede  aenpreefën,  en  den  oorlogh  beklaeghden,  door  aendrij- 
ven  des  Spanjaerts ,  niet  lbo  leer  op  eenighe  hoop  van  vreede,  dan  wel 

om  den  weygerenden  denhaetop  den  hals  te  lchuyven.    Met  verwonde-  eJona 
ringh  wierdt  gehoort,   hoewel  fijne  reeden  niet  leer  aengenaem  was,  „aemtree- 
Paulus  Dyfalijn ,  afgelbnden  van  Sigifmondt ,  Koningh  van  Polen,  dis  den  des 

meteen  ooverheevighe  ftemme  in  't  Latijn  luyt  uytvaerende,  nae  dat  Poolfchen 
hy  wtjtluftigh  van  de  plicht  der  onderdaenen  omtrent  hunne  Vorftenge-  gefantsaen 

fwetft  hadt ,  dien  van  Hollandt  dreyghde  eenen  onvermij  delijken  onder-  ie  staett:»- 
ga?igh  door  de  maght  des  huys  van  Ooftenrijk ,  ten  waerefy ,  in  tijts  hun- 

ne fc  hult  bekennende, om  vergiffenis  baeden,  aenbiedende  fijnen  Koningh 

tot  bemiddelaer.  Maerdaer  beneevens  roemde  hy  ook  in  't  breede  de  goeder- 
tierenheden trouwe  van  'Philips,  en  dat  in  teegen  woordigheit  derfbonen 

en  fchoonfoonen  van  Oranje  en  Egmondt :   en  niet  min  wierden  feenen 

dekmantel  genoomen  de  Chriftelijke  Godtsdienft,  en  't  geweldtdes  Turx, 
loerende  van  verre  om  figh  van  hunne  tweedraghten  te  dienen  ,   daer 

't  naeftgegrenfde  Polen,  figh  door  e  ene  vreede  dier  vree  f  e  ontflaende,     {'^V? 
den  gemeenen  oorlogh  was  ontweeken.     'Den  Staeten  was  ook  niet  onbe-  zjlfau 
kent  de  maeghfc  happy ,  die  Polen  aen  Spanjen  verknochte,  en, 't  gheen  hen  muvmdt 
nogh  naeuwer  verbondt , dat  de  Jefuiten'thofin  hadden.  Hier  op  wierdt  der  staeten. 
met  beleef theit  geantwoordt ,  belangende  de  reghtveerdigheit  der  faeke ,  en 

't  gevaer  ft  e  e  kende  in  de  vreede ,  dat  ook  de  Spanjaert ,  door  een  onmeetely-  Be  staeten 
ke  heersfught ,met  groot  er  heevigheit  de  waepenen  teegen  Chr  ijl  enen,  dan  ontfcbuldi- 

teegen  den  'Turk ,  voerde ,  die  Sigifmondt ,  meer  dan  maeghfehappy  van  fijnen  S)Hn  fe* 
huyfe,  behoorden  ter  harten  tegaen.     En  als  hy  des  onaengeiien  metby-  nm"eleeit- 
ftere  verwaentheit  voortlloegh,  als  ge  fint  den  handel  af  te  breeken,  heb-  fr^  «!&»£' 
ben,  die  met  hem  in  gefprek  waeren,  te  kennen  gege 'even ■>  dat,  indien  fcbap/twlk. 
men'treght  der  volkeren  quaeme  te  fc  henden,  fyfoo  welde vruchtbaerheyt  de  Keffer  en 
yan  Polen,  als  Polen  hun  geldt,  f  ouden  konnen  derven.     Van  gelijken  ander  eDuyt- 
haddenookde  Keyfer,  en  de  Duytfche  Vorften,  neevens  de  acnfiene-  fcheVorftfn 

lijkfte  fteeden  plaetfe  en  vrygeley  voor  een  heerlijk gefantfehap  verfoght,  fmdenunl- 
't  welk  de  Staeten ,  houdende  de  pleghtighe  koomfte  eener  foo  hooghe  acht-  Atn' 
baerheit  verdacht ,  ontfchuldighden.   Waerom  fy  andermael  brieven  gefon- den 
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15-517.    den  hebben ,  oovergebraght  door  Karel  Nutzel,  die  hen  wel  fcherpelijk 
afvraeghden,<?/ dat  de  eerbiedigheit  tot  de  maeghfc  happy  van  T>uytfch- 
landt  was,  of  dit  was  hunne  dankbaerheit  voor  f 00  veele  we  ld ae  den ,  dat 

vrienden  wierdt  geweyghert,  't  geen  ook  by  alle  volken,  felfs  vyanden, 
was  toegelaeten  ?     'Dogh  dat  den  gef anten  f  oude  gelaft  worden  niet  alleen 
van  vreede  te  handelen ,  hoewel  noghtans ,  indien  figh  daer  toe  eenighe 

geleegenheit  moght  opdoen,  fy  figh  met  alle  vlijt  en  yver  fouden  beneer- 
fiighen ,  om  tot  een  trouwe  en  verfeekerde  te  koomen  -,  maer  veele  gewigh- 
tighe  faeken  voor  te  draeghen ,  in  welker  handelingh  niet  min  die  van 
Hollandt  felve ,   als  1)uytfchlandt  hunne  welvaert  te  vinden  hadden. 

Dit  duyde  Nutzel  op  't  vernieuwen  der  oude  verbonden.     Ook  voeghde 
men  hier  by  dreygementen ,  dat  niemant  firajfeloos  met  de  majefieyt  des 
rijx  den  Jpot  foude  drijven.     Met  ootmoedigheit  vertoonden  de  Staeten 
op  dit  alles,  datfe  uyt  ontfigh  en  eerbiedigheit  ten  T)uytfchen  rijke  figh 
hadden  verplicht  gevonden ,  hen  de  gedaene  waerfchouwingh  alvoorens  te 

laeten  toekoomen,  op  datfe  de  moeyte  van't  fendeneener gefant fchap ,  die 
dogh  vruchteloos  fijn  foude ,  fpaeren  moghten:  dat  van  hunne  faeken,  en 

't  gheen  hen  oorbaer  waere,  ge  ene  andere  beet  er  kennis  hadden,  danfy 
felve.     Een  weynigh  laeter  fijn  ook  gekoomen  Arnold  Witfeldt,  kanïe- 

De  Gefan-  lier,  en  Chriftiaen  Barnkaw,  weeghens  den  Koningh  van  Denemarken, 
ten  des  ko-  diej  naedemael  hy,    gelijk  de  meefle  geloofden,  tot  het  af  lenden  der 
ningbsvan  fèlver  veel  eer,  om  dat  hy  dien  dienft  niet  hadt  konnen  weygheren,  dan 

f g T"T    uyt  '"'o'1  ̂ ven>  was  bewooghen  geweeft,  heeft  voorgedraeghen :  dat  hy, 
lenoot'van   volhardende  inde  vriendt fchap  fijne s  vaeders  met  den  huyfe  van  Najfau vreede  bt      en  de  ingefeetenen  van  Hollandt ,  en  belijdenis  doende  van  den  opreghten  en 

den  staeten.  gejuy  ver  den  Godtsdienft , niet  gefint  was  hen  y  ets  af  te  vorderen,  't  gheen 
of  deefe  of  hen  naedeeligh  weef  en  moght  i  maer  dat,  naedien  men  ook  in 
vreede  den  Godt  des  heemels  fuy verder  en  met  meerder  oprtghtheit  dien- 

de, enfoo  wel  de  behoudenis  van  den  Staet,  als  de  welvaert  der  befon- 
dere  inwoonders ,  buyten  de  hacchelijkheit  der  oorloghe ,  met  meerder  fee- 
kerheit  beflaen  konden,  hy  figh  beloofde  dat  fijnen  raedt  en  yver  ten  dien 
eynde  hen  niet  onaengenaem  fijn  foude.     Op  lbo  veele  fèfFens  gedaene  aen- 
maeninghen  tot  vreede  hebben  de  Staeten  met  veranderingh  van  woor- 

den ,  uy  tkoomende  op  den  lèlfden  fin ,  Ichriftelijk  geantwoordt :  dogh  met 

Sygeeven  meerder  naeukeurigheit  aen  Denemarken ,  dan  aen  d'andere.     De  ree- 
Denemar-    denen  nu  meermaelen  verhaelt  lal  ik  ten  kortften  ooverloopen ,  op  dat 
ksnnaeu-    mec  fe  walgingh,  die  fy  in  het  lelfde  lbo  vaeken  te  hooren  en  te  lègghen 
keurig) ree-  gekreeghen  hebben  van  gelijken  denleeler  ooverkoome.  Sy  betooghden, 
verwonen   datfe  aen  de  bondt genoot fchap  met  Vrankrijk  en  Engelandt ,  ten  anderen 

der  vreede.  aen  ̂   hooghfte  dienften  van  <JMaurits  verplicht  fijnde ,  voor  hen  in' tbe- 
fonder  voorwaerden  van  vreede  nogh  voordraeghen ,  nogh  aenneemen  kon- 

den,    't  Welk  gelijk  fy  't  onbillik,  J'00  ook  daerbeneevens  fchae delijk  oor- 
deelden ,  door  dien  een  onderhandelingh  van  vreede  ,  hoewel  fonder  vrught , 

alle  menfehen  in  't  oorloghen  doet  verflaeuwen ,   in  vryheit  en    bondt- 
genoot fchap  van  fieeden  ook  tweedraght  maekt.     Te  gelijk  wierden  ont- 

dekt de  brieven,  gefchreeven  by  Gulielmo  de  Sant  Clement,  Spaenfch 
gefan  t  by  den  Keyfer ,  welke  foodaenigh  e  ene  hoop  de  e  den  blijken ,  en  dat  men 

door  het  aenbieden  van  vreede  hadt  gefoght  de  Hollanders  by  den  'Duyt- 
fchen  haetelijk  te  maeken.     'Daer  by  wierden gevoeght  de  voorbeelden  de; 
onderhandelinghen  van  Breedaa ,  Ghendt  en  Keulen ,  die  ten  geenen  an- 

deren eynde  gedient  hadden,  dan  om  's  vyandts  laeghen  teegen  Brabandt  en 
Vlaendre  te  doen  gelukken.    Naer  welke  dinghen  fy  geheel  geen  nytkoomft 
der  oorloghe  van  de  trouwe  des  Spanjaerts ,  maer  eerfi  van  den  onfier ffe- 

lijken 
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lijken  Godt,  die 't  be  leidt  der  waepenen  in  fijne  handt  heeft ,  endaernae,    ifp/. 
of  't  foo ge-viel  1  uyt  d'oovereenfiemmingh  der  Nederlanden,  konden  ver- 
waghten.     En  ook  yetwes  voor  de  reght-veerdigheit  hunner  faeke :    met 
hoe  groot  eene  teegenheit,  en  door  ■wat  noodt  dwangh  gedronghen,  fy  ge- 
koornen  waer  en  tot  die  dinghen ,  welke  hen  niet  toelieten  figh  op  eenighe 

vreedehandelingh  te   vertrouwen.     *Dan  nogh  was  'er  den  naeburighen 
Vorflen  aengeleeghen  ,    dat  de  Koningh  van  Spanjen ,  oyitlaft  van  dien 

f  waer  en  oorlogh ,  niet  door  d'oovergaeve  van  foo  geweldighe  maght  ver- 
jlerkt  wierde  -,  waer  toe  hy  gekoomen  fijnde  immer  hondertduyfent  man- 

nen foude  konnen  in  waepenen  hebben ,  om  nu  den  eenen ,  dan  den  ande- 

ren ,  op  't  lijf  te  vallen.     T>at  de  Spanjaerts  voor  een  vafte  fiokreeghel 
t'elkens  in  de  mondt  hadden ,  ketters  moeft  men  met  het  bloedt  der  kette- 

ren dempen :  en  onder  die  benaemingh ,  naer  het  oordeel  en  van  hen  en 
van  de  Paus,  niet  meer  de  belijders  des  Gereformeerden  Godtsdienfls ,  als 

die 't  geloof  van  Augsburgh  volghden,   wierden  begreepen.     En  naer- 
dien  de  benaemingh  van  Republijk  nu  niet  min  gehaetis,  als  eertijts, 
toen  het  Roomfche  volk  in  haere  volle  moogenheit  bloeide,  den  koningh- 
lijken  tijtel  was,  en  men  noghtans  met  die  volken  te  doen  hadt,  die  eene 

opperheer/chappy  naeft  aen  de  vryheit  koomende  beminnen  •,  eene  nae- 

mentlijk,  die  niet  foo  (eer  door  't  lot  der  geboorte,  als  door  verkiefinghe, 
wordt  verkreeghen,   't  welk  de  Poolen  oopentlijker  onderhouden,   en 
waer  van  de  Duytfchen  en  Deenen  alleen  de  gedaente  draeghen,  fprae- 
ken ie  van  hunne  regeeringhe  op  de  (elfde  wijfè:  T)e  Nederlanders,  (eg- 

gen fe,  fijn  nimmer  dienflbaer  geweefl ,  maer  't  Vorflendom  den  wetten. 
'Deforghe  en  't  handthaeven  der  wetten  is  door  o?ife  voorouders  den  gee- 
nen  toebetrouwt ,  dien  hunne  deught  aenfienelijk  maekte.  T)e  gemoederen 

door  reght  veer  digheit  in 't  regeer  en  ingenoomen  fijnde ,  hebben  de  heer- 
fchappy  van  ouders  op  kinderen  oovergebraght ,  dannogh  toen  felfs  is  hun- 

ne moogenheit  niet  onbepaelt  geweefl ,  maer  gebleeven  binnen  f  e  eker  e  ver- 
bonden •,  waerom  men  ook  figh  van  den  Koninghlijken  naem  onthouden 

heeft.     Vorflen  en  volk  fijn  by  hunne  trouwe  gebleeven,  tot  dat  Philips, 
niet  alleen  met  reght  en  reghtbanken  om  verre  te  worpen,  met  fchattin- 

ghen  buyten  bswilligingh  af  te  vorderen,  't  gheen  hy  befwooren  hadtver- 
brooken-,  maer, teegen  alle  Goddelijke  en  menfchelijke  wetten,  't  heyligh 
reght  der  ge  fantfc  happen  verfmaet,  figh  f  elven  met  het  bloedt  van  ontel- 

baere  moorden  der  onnoofelen  befoedelt  heeft,     't  Gheen  de  natuer  alle  ge- 
dierten ingeftort  heeft,  hun  eyghen  Ie  e  ven  te  befchermen,  dat  hebbenwy 

gedaen-,   en  voorwaer  niet  met  een  lojfe  en  verwarde  ongebondenheit , 

maer  onder  't  beleidt  des  Prinfen  van  Oranje.     Hier entujfc hen  hebben 
wy  langhen  tijdt gefmeekt ,  en  Koninghen  aengefoght ,  om 't  gemoet  van 
'Philips  te  verfaghten.     Maer  ten  laetften ,  nae  dat  onder  fchtjn  van  vree- 
de  tweedraght  e?i  wraek  hebben  ver  hooien  geleeghen ,  hebben  wy  ■>  volghen- 

de  't  gheen  volken,  en  ook  felfs  die  onder  Koninghen  leeven,  niet  onge- 
meen is,  hem,  wiens  daeden  ftreeden  teegen  al  het  geene  waer  aen  een 

Vorft  verplicht  is,  by  oopenbaeren  plakkaete ,  enom  reedenen  alle  de  wee- 

relt  gemeen  gemaekt ,  afgefwooren.     En  vervolghens  fijn  'er  eenighe  te 
roede  geworden  's  Koninghs  van  Vrankrijx  broeder  't  hoogh  bewint  der 
faeken  op  te  draeghen ,  andere  Oranje  te  verkiefen ,  onder  wiens  regee- 

ringhe wy  gebleeven  fijn,  tot  dat  hy  door  het  fchelmfiuk  der  'Spanjaerden 
uyt  de  weerelt  weghgerukt  is  j  en  nae  hem  hebben  wy  tot  naefaet  in  de 
regeer ingh  verhoren  CMaurits,   die  nu,   onder -/leunt  door  een  heerlijk 
verbondt  met  Koninghen,  de  landtpaelen  door  de  waepenen  nytbreidt. 
Van  dit  alles  heb  ik  ten  dien  eynde  verhael  gedaen,  om  dat  den  dien  ft 
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i£97-     der  reegenwoordighe  facken  fcheen  te  vereyffchen,  dat  den  ftaet,  waer  in 
fe  Jigh  als  toen  bevonden,  onder  verre  gelcegene  volken  bekent  wierde. 
En  die  van  Hollandt,  niet  vernoeght  met  den  vreede  af  te  wijfen,  dee- 
den  ook  fel fs  hun  beft,  om  andere  tot  het  aenneemen  der  waepenen  te 
beweeghen,  met  den  Spanjaerts  hunne  graetigheit  tot  anderer  rijken,  en 
hunne  maght  om  re  befchaedighen  te  lalt  te  legghen,  belaftinghen  voor 
langh  veroudert,  en  die  groote  rijken  nimmer  ontgaen  konnen.     Om 

echter  die  te  doen  gelooven,  wierdt,  boovcn  't  blijekbaer  voorbeelt  van 
Vrankrijk  en  Engelandt,  voortgebraght  den  eyfch  van  Albertus  teegen 
veele  fteeden  in  Duy  tfchlandt :  en  wat  van  den  Godtsdienft  was  te  hoopen  > 

Anna  van   ftrekte  ten  bewijfe  't  onlanghs  voorgevallene  in  Brabandt.  Anna  van  den  Ho- 
den  Hove,    VCj  eene  dienftmaeght,  was,  neevens  Ramparts  doghters,  twee  gefufters  wcl- 
verdaebt      ̂ e  ̂ y  diende,  verdacht  van  ftrijdigh  gevoelen  met  de  Pauflelijke  infettin- 
vangevoec  gjlcn  j  en  m  je  gevanghenis  geworpen.  En  als  die,  verwonnen  of  door  drey- 
denRoom-    g<?menten5  of  door  vrienden  gebeeden,  en  bekooringhen  des  leevens, 
[chenGodts-  waer  door  ook  mannelijke  gemoederen  befwijken,  met  hunne  onweetenheit 
dienft,        te  belijden,  vergiffenis  verdient  hadden ,  is  deefe  alleen  on verlèttelijkge- 
tpordttot     bleeven:  betuygende  daerentuflchcn  met  ièedighe  woorden,  dat  Je  was 

Bruffel  lee-  een  trouwe ,  die ,  en  door  haere  kunne ,  en  door  haeren  ftaet  van  leeven> 
vendighm    yUyten  alle  gewoel geftelt  fijnde ,  foofevaftelijk  geloofde  ̂   een  reghtfinnigh 
daer  e  Se'  gevoe/en  hadt  i  f oo  niet ,  en  men  hoer  oordeelde  te  dwaelen-,  't  billijkwae- re  haerfulx  te  vergeeven:  maer  foo  yemandt  teeghen  fijn  geweeten,  door 

vreefe  oovcrweldight ,     hoewel  de  waer  heit  fpreekende ,  darde  lieghen , 
die  mifdaet  niet  voor  menfehen,  maer  voor  Gode  ftrafbaer  was.     Die  van 

den  Raede  verfbekende  't  gevoelen  van  Albertus  of  fy  vonniflen  ibuden, 
gaf  hy,  fbo  men  verhaelt,  tot  antwoordt,  fy  de  plakkaeten  hadden  in 

't  werk  te  ft  ellen.  Met  meerder  reeden  magh  ligh  yemandt  verwonderen, 
dat  men  in  fbo  bittere  en  in  d'ooghen  der  aenfehouwers  felfs  lbo  verwoe- 

de ftraffe,  bchaeghen  gefchept  heeft.     Sy  is  tot  Bruflel  leevendigh  on- 

der d'aerde  bedolven  •,  't  is  geloofelijk,  dat  de  beleyders  dier  wreetheit 
berouw  verwaght  hebben.     Dogh  fy  nu  in  den  kuyl  afdaelende,  geftelt 

tuftchen  de  doodt  en  't  noopen  der  Priefteren  tot  aengeboode  vergiffenis, 
heeft  'tooverfchuppen  van  aerde  onverfchrikt,  en  alleen  in  gebeeden  tot 
Godt,  ontfanghen.     Deefe  ftantvaftigheit  eener  vrouwe  is  met  groot 

meededooghen  der  Nederlanders  geroemt  geworden-,  maekende  denieu- 

wigheit  der  faeke  de  faem  te  berughter,  daer  eertijts  't  ombrenghen  van 
veele  duyfenden,  flechts  eens  gehoort  fijnde,  vergeeten  wierdt.     En  nae- 

derhandt  is  't  Albertus  genoegb  geweeft  diergelijk  eene  foort  van  mifdae- 
den  door  dreygementen,  of,  wen  hy  geperft  wierde,  door  geheymer 
ftraffen,  in  te  toornen.     Dan  ondertuflehen  dienden  de  Hollanders  figh 
van  de  haetelijkheit  dier  faeke,  met  alle  menlchen,  wien  de  Godtsdienft 
ernft  was,  tot  voorkoomingh  dier  wraeke  aen  te  letten.     Van  gelijken 

hebben  ie  den  Koninghen  bedankt  voor  hunne  forghe,  genoomen  in  't  be- 
vorderen van  de  rufte  der  Nederlanders,  en  yder  van  hen  gebeeden  den 

welftant  hunner  laeken  te  willen  gunftelijkinacht  neemen.     De  gefanten 
De veree-  **Jn  gcherberght  en  onthaelt  op  koften  van  den  Staet,  en  op  hun  affcheit 

ritghdestae-  begiftight.     In  de  brieven  aen  de  Duytfchen  hebben  fe  figh  van  't  party- 
tenontfcbul-  loopen  in  de  naebuerighe  landen  ontfchuldight ,  met  vergelijkingh  der  vy- 

digben         anden ,  en  den  noodt  dwangh  des  oorloghs ,  om  't  welk  te  weeren  't  eenigh 
'tparyloo-    middel  waer -e ,  den  Spanjaerts  joo  verre  doenlijk  te  verdrijven:  oover 
pen  op  den-  melker  baldaedigheit  in  't  beweldighen  der  plaetjtnop  den  T)uytjchenboo- 
vujrji  en    demjy  klaeghende  meermaels  gehoort ,  maer  nimmer  geholpen  waer  en. 

ïPaerdoorfe,  ook  aengaende  deefe  j'aeke ,  figh  genoot Jaekt  vonden  alle hunne 
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hunne  hoop  in  hunne  waepenen  te  ftellen,  die  noghtans  in  't   toekoomen-    1597* 
de  ge  ene  on/ij  dighe  volken  fouden  befchaedighen.     'Dat  f  e  dienthalvenook 
de  maendtgelden  der  krijgskneghten  nogh  onlanghs  verhooght  hadden ,  om 
hen  door  des  te  naeuwer  krygstught  in  toom  te  houden.     De  Deenen  had- 

den in  't  beiönder  verföght ,  door  de?i  oorlogh ,  die  buyten  hen  was ,  niet 
befwaert  te  worden ,  nogh  verfteeken  van  den  handel  met  de  Spanjaerts. 

't  Welk  de  Koninghinne  van  Engelandt,  lbo  wel  den  Koningh  van  De-    Elifabetb 
nemarken,  als  dien  van  Polen,    lijnde  de  felfde  gelanten,  die  in  Hol-  wyghertdt 

landt  geweeft  waeren ,  aen  haer  gefönden ,  gewevghert  hadt :  enalsdeefè,  Gelanjen 

verheffende  de  natuer ,bybraght en,  dat  die  en  de  jee  en  het  reght  om  00-   fr    mn~ ver  en  weeder  te  handelen  allen  volken  heeft  willen  oopen  ftellen ,  hadtfy  1>uienen 

geantvvoordt,  dat  'er  niets  foo  feer  met  de  natuer  en  't  reght  der  volken^  Denemat- 
oover  een  quam ,  als  't  gevaer  van  figh    te  weeren  ;    waerom  de  wijfe  ken  dun 
nimmer  gedooghenfal,  dat  hy,  wien  hy  weet  fijnen  ondergangh  te  foeketi,  handelmet 

door  eentghen  byftant  worde  geholpen.     Desfy  niet  alleen  waepenen,  maer  de  span- 
ookallcn  anderen  toevoer  verboodt:  gemerktfy  flaende  hieldt,  dat,  door  )Mns' 
een  vaftge  (lelde  gewoonte  van  oorlooghen ,  het  vryjlaet  fijnen  vyandt  je ijs 
door  hongher  te  beklemmen ,  om  hem  tot  het  aenneemen  van  vreede  te  ver- 

plichten,    't  Selfde  verdaedighdelè  met  het  verbondt  der  oude  Engel  (che 
met  de  Hanfèfteeden ,  en  de  voorbeelden  van  andere  printen ,  ipotten- 
de  met  Paulus  Dyjalin,  die,  door  fijne  verwaende  manier  van  handelen, 
veel  eer  een  krijgsboode  geleek,    dan  een  gefant:  ook  fpaerdefe  Sigif- 
mondt  nietj  als  eenen  naementlijk,  die,  om  fijne  jonkheit,  en  om  dat 
hy  door  verkiefingh  tot  de  kroon  gekoomen  was,  der  koninghen  wijle 

van  doen  onkundigh  was.     'Dat  voorwaer  fijn  vaeder  en  grootvaeder , 
toen/e  teegen  den  Mujkoviter  oorloghden ,  wel  anders  met  de  Engeljchen 

ge  handelt  hadden.     'Dit  was  quanjuys  den  fchoonen  dank ,  dien  men  haer 
bewijfen  quam ,  voor  datfe ,  door  bemiddelingh  haer  er  gefanten  >en  Sweeden 
van  den  Mufkovitifchen  oorlogh ,  en  Tolen  van  den  Turxen  hadt  bevrijdt. 

Dogh  die  van  Hollandt,  't  niet  reedel  ijk  oordeelende  anderen  hardere  Dt*n  f 
wetten  dan  hen  felven  voor  te  lehrijven,  hebben,  londer  figh  daer  tee-  HoUa"  m 
gen  te  verletten,  alle  andere  volken,  onder  gelijk  reght  met  de  inwoon-    ■* 
oers  der  Vereenighde  Landen,  hunnen  handel  nae  het  Weften,  en'svy- 
andts  kuften,  onbekomme't  laeten  drijven.     Dit  jaer  fijn  'er  verlèheyde 
uytruftinghen  en  toghten  ter  lèe  gedaen,  van  welker  beleidt  men  in 't  be- 

gin figh  groote  laeken  beloofde,  die  echter,  mits  lbo  veele  onleekerhee- 

den,  in  hunne  hoop  verydelt  fijn.     d'Engelfche,  verlekkert  op  de  voor- 
Ipoedt  in  hunnen  toght  nae  Kadix,  vlamden  op 't  ooverrompelen  van 
's  vyandts  nieuwe  fcheepsreedingh  lèlfs  binnen  fijne  haevenen,  op  't  be-  ongelukkig 
maghtighen  der  eylanden  Azores,  op   't  weghneemen  van  rijkgelaede  gbe  uyt- 
fcheepen,  en  't  verooveren  der  gener  die  uyt  de  wijtgeleegene  Indien  koomftvan 
weederkeerden.      Hier   toe   heeft   de   Komnghin  verveerdight  festien  EJfcxfee- 
haerer  kloekfte  fcheepen,  geweldigh  gewaepent,  waer  onder  twee  voor  t0^H' 
Kadix  gen 00 men ,  en  de  Hollanders  twintigh  der  hunne,  onder 't  beleidt 
van  Warmondt  daer  nèevens  gevoeght.     Daer  by  waeren  omtrent  fès- 
tigh  andere  van  minder  groote,  om  oorloghs  behoeften  en  krijgsvolk  te 
voeren.     Want  fy  hadden  te  gelijk  gefchut  om  Iteeden  te  beftormen,  en 
lesduylènt  löldaeten ,   om  die  te   doen  landen,   met  figh  genoomen,- 
onaengefien  de  tijdingh,  dat  op  de  feekuften  van  Spanjen  ook  voetvolk 

gereet  gehouden  wierdt.     'tOpperbewint  oover  die  vloot  en  't  krijgsvolk 
was  den  Graeve  van  EfTex  opgedraeghen ,  om  d'onheylen ,  onlanghs  ge- 
reefen  uyt  de  tweedraght  der  Opperhoofden ,  te  verhoeden.     Deefe  in 
Hoymaendt  uytgeloopen  lijnde,  hadden  in 't  eerft  een  befaedighde  fee , 

CLq  ij  en 
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i  f$J.     en  een  fachte  koelte  uyt  den  Noorden  hieldtde  feylen  foetjens  draeghert- 
de:  de  wint  korts  daer  aen  geweldigh  opgefteeken,  en  wanneer  de  vloot 

in  ruy me  fee  was ,  op  de  hooghte  van  Gallicien ,  de  windt  en  den  Ocean 

naer  't  Suyden  gekeert  fijnde,  vermenght  met  vreefTelijke  florm,  ver- 
ilroyde  te  gelijk  de  fcheepen  en  den  raedt  der  hoofden.     Eenighe,  heb- 

bende de  lightfte  fcheepen ,  fijn  tot  in  't  gefight  van  Spanjen  opgela  veert  -,  de 
meefte,  verdrietigh  oover  d'ongemakken  en  de  gevaeren  der  fee,  lieten't, 
om  des  te  fpoedigher  in  't  vaederlandt  te  keeren  ,   voor  de  windt  af- 
loopen.     Maer  EfTèx,  onaengefien  de  maften  van  fijn  fchip  gebrooken, 
de  gebinten  van  een  geweeken  waeren  ,   foo  dat  het  inftortendt  waeter 

ter  naeuwer  noot  was  uyt  te  pompen ,  wilde  fijn  reys  vervolghen,  en  't  teegen 
de  windt  in  fètten :  dan  en't  uytfight;wierdt  hen  benoomen  door  don- 

kere wolken»  en  't  gehoor  door  't  fchreeuwen  der  verbaelde,  door 't  tee- 
geneen druyfïèn  der  baeren,  en  het  donderendt  gckraekdes  heemels:  be- 

halven  dat  de  teegenwoordighe  vreefè  't  fcheepsvolk  hunnen  plight  en 
't  gefagh  voor  hunne  hoofden  hadtdoen  vergeeten.     Dus  door  't  eenpae- 
righ  gevoelen  der  gener  die  hy  by  figh  hadt  ooverreedt  fijnde,  heeft  hy 

de  meefte  fcheepen,  die  door  lekken  pas  vlooren  konden,  fbo  dat 'er 
't  waeter  naeulijxdoor  ooverf  waeren  arbeidt  was  uyt  te  pompen,  noghtans 
alle,  den  tienden  dagh  nae  fijn  uytloopen,  behouden  in  Engelandr  ge- 

braght.     Alwaer,  terwijl  hy  d'ooverighe  fcheepen  fijner vloote  verwagh* 
te,  en  door  teegen  windt  indehaeven  gehouden  wierdt,  gebrek  aen  leef- 
toght,  en  oo verval  van  fiekten  hem  genootfaeken  de  vrachtfeheepen  en 

't  krijgsvolk  af  te  danken,  behoudende  maer  een  regement  oude  en  ge- 
oeflènae  foldaeten,  't  welk  Veer,  met  bewilligingh  der  Hollanders,  hadt 

met  figh  genoomen.     Met  de  troepen  fijn  ook  d'aenflaeghen  geweldigh 
ingekrompen,  en  laetende  de  hoop  van  oorloghen  te  lande  vaeren,  ismen 
te  raede  geworden,  de  vloot  uyt  Indien  koomende  omtrent  de  eylanden 

Azores  t'onderfcheppen .     Maer  d'Engelfche  fcheepen  anderwerf  door 
nieuwe  flor  men  befchaedight  of  verftroyt  fijnde ,  is  Eflèx ,  nae  dat  hy  langh 

op  fee  gefworven  en  eenighe  eylanden  in  't  voorbyvaeren  geplundert 
hadt,  korts  daer  aen ,  door  misflagh  der    lootsluyden,  afgedwaeltj  ter- 

wijl Rawleygh,  weynigh  geftelt  om  naer  bevel  te  luyfteren,  een  andere 
flreek  fètte.     HierentufTchen  koomt  de  Spavnfche  vloot,  gelaeden  met 

koftelijke  rijkdommen,  in  de  haeven  van  Angra,  achter 't  eylandt  Ter- 
eera  ,  't  maghtighfte  der  Azores,  wordende  d'Engelfche  door  teegenwin- 
dert  en  voorooverhanghende  rotfen  belemmert.     Drie  fcheepen  echter, 

afgedwaelt  van  d'andere,  fijn  geflrant  of  veroovert:  waeruyt  een  oeuve- 
letweedraghtisgereefèn,  belchuldighendede  Hollanders  Rawleygh,  Am- 
mirael  van  een  Engelfch  efquadre,  dat  hy  hen  een  genoomen  fchip,  ter* 
wijlfe  een  ander  vervolghen ,  hadt  ontweldight.  Op  de  fclfde  reys  fijn  ee- 

nighe geringhe  ongevefte  fleedtjens  door  d'Éngelfchen  in  brandt  geftee- 
ken,  gelijk  ook  een  Caracke  uyt  Indien  koomende  van  de  haere,  om  niet 

in  's  vyandts  handen  te  vallen.     De  hoofden  dus  van  hun  ooghmerk  ver- 
fleeken,  en  de  Winter,  onbequaem  om  fee  te  bouwen,  op  handen  fijn- 

de, wierden,  nae  hunne  weederkoomft  in  Engelandt,  van  eenighe,  hen 
niet  al  te  gunftigh,  uyrgclacchen ;  en  den  nayver,  die  nu  voor  langh  on* 
der  hengebroeyt  hadt,  tot  vyandrfchap  uytbarflende ,  hebben  f  e  deramp- 
faeligheuytkoomftdiervaert  verfchoont  met  voor  te  wenden  het  omfigh- 
tigh  beleidt  hunner  raedtilaeghen ,  en  met  den  y  ver  en  den  arbeidt  tot  het 
uytvoeren  der  fel  ver  aengewendt.     Dat  nogh  den  wijfen  de  toevallen  der 
fortuyn  in  fijne  handt  heeft,  nogh  fulx  van  een  reedelijk  menfeh  gevor- 
dert  wordt.     Swaerder  was  het  geval  van  Padilia,  die,  met  gelijken  lafl, 

als 
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alseenighen  tijdt  te  vooren,  uyt  Spanjen,  tot  af  breuk  van  Engelandt,    I5"5>7. 
gefbnden,  met  honderten  acht  fcheepen,  bemant  met  achtduylènt  fbl-    swaerder 
daeten,  fijne  reyfe  vry  verre  gevordert  hadt,  wanneer,  door  vreeflèlijk  rampfpoedt 

ftormenuytden  Noorden,  drie  Galeoenen,  fes  andere  fcheepen,  en  mee-  Padüuan- 

nighte  van  menfchen  en  geldt  in  fee  verfwolghen  fijn.     Padilia  weeder  derwerjbe- 

t'huys  gekoomen,  wordt,  fchuldigh  aen  onvoorfightigheit,  of  om  dat  )ee&"ent- 
hem  het  geluk  nu  meermaels  teegen  geloopen  hadt,  van  fijn  Ammirael- 

fchap  afgefèt,  en  in  fijn  plaets  gekooren  Don  Diego  Brocaro.     Deefè    "  vanJ'}n 
Soomer  fijn  vier  Hollandtlche  fcheepen,  die  de  derde  Lente  voor  deefè  fci,apaf„e. 

waeren  uytgevaeren,  d'eerftevan  allen  uyt  Indien  weeder  in  't  Vzeder-  fetwordt. 
landt  gekoomen.     En  niet  grooter  is  geweeft  de  blijdtfchap,  dan  de  ver-  $eraemgm 

wonderingh  der  ingefeetenen ,  wanneer  ie  hoorden ,  hoe  de  volken  van't  ey-  derkoomft 
landt  Madagaskar  op  de  keer  van  Afrika  nae  't  Ooften ,  de  fchaemelheit  der  Hol- 
belheedenen  bewimpelt  hebbende,  voorts  methethchaem  naekt  loopen:  tindifibe 

op  wat  wijfè  deefè  Godt  kenden,  en  niet  en  kenden:  hoe  groot  een  ver-  fcheepen  uyt 

mooghen  de  quaede  geeften  aldaer  hadden:  en  wijders,  datfè  elkander1"^"'- 
niet  door  mem  en,  en  ook  niet  de  tijden,  onderfcheyden-,  hoefè  onfèr    Verfelver 

feeden  lbo  onkundigh  waeren,   datfe  teegen  eenen  tinneleepel  eenen  os  veïllaelvan 

verruylden.     Daerenbooven  verhaeldenfe  hoe  gevaerlijk  de  muytery  van   tevo  ̂n' 
't  fcheepsvolk  in  't  midden  van  foo  veele  gevaeren  geweeft  was :  dan  ook 
den  trou  wel  oofèn  aerdtder  woefrelinghen, diende  Portugijfen  doorgaens, 
en  infonderheit  op  lava,  omgekoft  hadden ,  om,  onder  fchijn  van  vree- 
de  ,  moort  en  plunderingh  te  verberghen :  waer  uyt  flaeghen  en  tijt  ver- 

lies reefèn.     Maer  dat  felfs  de  Hollanders  eenighermaeten  fchult  hadden : 
want  dat  door  ouders  of  vrienden  derwaerts  gefbnden  waeren,  die,  om 

hunne  fchulden  of  quaede  feeden  uyt  het  vaederlandt  verjaeght,  met  hun- 
ne gebreeken  vergefelfchapt  quaemen.     En  de  domheitvan  eenigheisfbo 

groot  geweeft,  datfe,  onder  die  arghwaenende  volken,  de  diepte  der 
haeve  van  Bantam ,  by  helderen  daeghe,  peylden.     Dat  Java  een  eylandt 
is,  ten  naeften  by  als  Engelandt,  en  niet,  als  fbmmighe  gelooven,  een 

gedeelte  van  't  vafte  landt  van  't  Zuyden,  is  door  't  rondtom  vaeren  ge- 
bleeken.     't  Heeft  veele  Koninghen:  eenighe  aenbidden,  nae  de  wijfè 
hunner  voorouderen,  afgooden-,  andere  hebben,  niet  feer  langh  gelee- 

den, den  Godtsdienft  der  Mahometanen  aengenoomen.     Ook  hadden  fè 

befoght  het  eylandt  Sumatra,  Groot  Java,  en  't  kleyne  eylandt  Bali:  en 
in  't  weederkeeren  een  ander,  genaemt  't  eylandt  Sant  Helena,  vrucht- 
baerin  veele  dinghen,  dogh  van  geene  menfchen  bebouwt.     Seedertdien  'nejj0ua}}: 
tijdt  hebben  de  Hollanders  begonnen  peper  en  andere  fpecerijen,  die  on-  denbaekn 
der  eenen  warmen  heemel  vallen ,  te  haelen  •,  welken  handel  de  Venetianen  peper,  en 
m  voortijden  oover  Egypten  gedreeven  hebbende,  de  Portugijfen,  vin-  andere fpe- 
ders  van  dien  Ocean,  door  langhe  vaert  en  gifte  des  Paus  omtrent  hon-  cerijenuyt 
dert  jaeren  alleen  genooten  hadden.     Deefe  eerfte  vaert  heeft,  nae  mee-  ln.dt*n  •  ., 

nighvuldighe  fwaerigheeden  ,   echter  buyten  fchaede,   hoop  van  winfl 'Lweea  jL 
voor  't  toekoomende  gegeeven:  en  veelen  niet  alleen  in  Hollandten  Zee-  ̂ „deider 
landt,  maer  ook  ballinghen  uyt  Brabandt,  derwaerts  genoodight,  om  venetianen 

de  felfde  met  grooter  getal  van  fcheepen  t'onderneemen.     't  Belegh  van  en  Portugij» 
Amiens  wierdt  fèedert  de  Lente  nu  eenighe  maenden  fleepende  gehou-  ƒ«»• 
den,  terwijl  de  Koningh,  hoewel  al  met  een  aenfïenelijk  heyr  van  veer- 

tienduyfent,  fpaerfaem  oover  't  bloedt  der  fijne,  en  niet  graetighnaedat 
van  andere,  fijn  leegher  befchanft  teegen  geweldtvan  binnen  en  buyten: 
en  eerft  toeleght  op  een  faemenfweeringh  der  burgheren,  en,  nae  dat  dee- 

fe was  ontdekt,  op  't  vullen  der  graften,  op  't  ondergraeven  van  de  wal, 
bedrij  ven  van  weynigh  bloedts,maerlanghenduer,  en  waer  inde  beleege- 

Qjl     iij  raers 
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i  $97.    raers  niet  al  te  wel  geoeftent  waeren  :    ook  gebrak  het  den  beleegerden 

nogh  aen  dapperheit,  nogh  aen  knjgsliften,  om,  op  hoop  van  ontfet, 

rijdt  te  winnen  jdrieduyient  verdachte  burghers  fijn 'er  uytgefet:  waer  tee- 
gen eenighe  ruytcry »  terwijl  de  vyandt  iigh  verfaemelt,  binnen  geraekt 

lijnde,  de  beféttingh  verfterkte.    "En  hoewel  hen  de  pcfl:  drukte,  ge- 
fchieden  'er  veekijts  uytvallen  en  flaeghen  buyten  de  wallen,  metwifïèl- 
baerekans,  die  uytfteekende  hoofden  ten  weeder  fijden,  en  onder  die 
den  beleider  des  aenflaghs  Portocarrera,  heeft  wegh  genoomen:  en  de 

Tortocarrv-  fteedelinghen    hadden    de   droom    opgeftopt ,   en   dien    ruggewaerts 
™>  Vf7^"  nae  den  vyandt  doen  ooverloopen.     Maer  de  gefondcne,  om  door  onbe- 
Amkns       waekte  plaetfen  in  de  ftadt  te  koomen,  en  met  hun  getal  de  befettingh 
wordt  door-  te  verfterken,  meermaels  te  rugh  gedreeven  fijnde,  is  den  Aertshartogh 

fchooten.      fel  ve ,  met  fijne  oude  en  nieuwe  troepen ,  als  ook  met  de  leenheeren  en  ben- 

DenAerts-  den  van  Ordonnantie,  die  hy  volghens 't  oudt  gebruyk  hadtopontboo- 
bmogb       den,  en  gefchikt  in  vaendelen  en  kornetten,  met  meerder  gefchal  als 
trek:  te  ver-  hoop,  omtrent  den  Herfiï,  daer  op  aengekoomen.     In  den  eerftenaen- 

geefs tot  bet  fien  bleek  het,  dat  door  's  Koninghs  befchanfiïnghen  heen  te  breeken 
ontfet  van    onmoogelijk  was-,  en  de  vyandt,  nu  omfightigher  dan  naer  gewoonte, 
Amuns;      d'onfeekerheeden  van  een  veldtflaghniet  foude  waeghen.  Daer  vielen  ee- 

nighe geringhefchermutfelinghentuflchen  kleyne  partyen:  en  Pikardijen, 
nu  verwoelt  door  den  oorlogh ,  hadt  gebrek  aen  leevensmiddelen ,  en  daer 

op  ook  liekten   onder  den  man  gebraght.     Deefe  reedenen  hebben  den 

Aertshartogh  genootfaekt  te  vertrekken,  fijnde  hy  felve  aen  't  quijnen 
van  verdriet  oover  't  verlies  der  fteede,  welke,  nae  't  verloop  van  acht 

Cl    f>jdaeghen  beftants,  figh,  volghens  verdragh,  indien 'er  onderwijlen  geen 

Hcmfkpt-"  kerker  hulp  dan  duyfent  mannen  binnen  geraekten,  aen  Henrik  oover- 
vergeeft.     geeft -, en dees,waer  door  hem  'tvervolghen  fijnerfeeghe  ontglipte,  wordt, 

uyt  vrees  voor  de  Winter,  door noodtdrufts behoefte,  van  't  beleghvan 
Albertushe-  Duurlans  afgetrokken.     Korts  daer  aen  fendt  Albertus,  ter  beede  der 

fluytde  uyt-  Vlaeminghen,  een  gedeelte  fijner  fchaeren,  om  d'uytganghen  van  Oo- 
gai,ghenv.m  (lende  met  fchanffèn  te  befluyten,  aengefien  hy,  hebbende  de  werken 
oojiende.     ̂ er  p]aetfè}  fo0  van  de  fèekant  als  de  landt  fijde,  laeten  befpieden,  en 

bewuil  fijner  teegenwoordighe  fwakheit,  't  belegh  fel  ve  als  nogh  niet  dar- 
de onderneemen.     Daerentuffchen  echter  wierden  ingetoomtde  plunde- 

ringhen van  Eduardt  Norrits ,    fteêvooght  der  fteede ,   die  ftraffeloos 

't  geheele  landt  door(lroopte,en  figh  den  vyandt  ontfaggelijker  gemaekt 
hadt,  nae  dat  hy  onlanghs  Alvarus  Agilare,  fteêvooght  van  Duinkerke, 

neevcns  anderen  buyt,  gevanghen  hadt  weghgevoert.  't  Heeft  my  goedt- 
gedacht  den  draedt  deelèr  faeken  tot  op  'teyndedes  jaers  t'achtervolghen, 
om  't  gheen  by  de  Hollanders  ondertuflchen  is  verricht,  als  dinghen  aen 
deefe  nietgefchackelt,  in  't  blonder  te  verhaelen.     Sy  hadden  tot  diep 
in  de  Soomer  ftil  geleeten,  terwijl  Vrankrijk  't  geldt,  Engelandt 't  krijgs- 

volk ophieldt,   afwaghtende  veranderingh  van  faeken,  of  muytery  der 
vyanden.  De  troepen  van  Albertus  tot  het  ontfet  van  Amiens  opontboo- 
den  lijnde,  heeft  men  geraeden  gevonden  die  geleegenheit  ter  verrigh- 

De  Verte-  tingh  waer  te  neemen:  maer  de  belanghen  der  Pro  vin  tien,  inwatgeweft 
nighde  stae-  men  den  oorlogh  voeren  fbude,  van  den  anderen  verfchillende,  wordt 
ten  trekken  de  keure  gelaeten  aen  Prins  Maurits ,  Graef  Willem  en  den  Raede  van 

te  velde,  om  Staete.     Hen  heeft  goedtgedacht  den  vyandt  die  befettinghen  te  doen 
de  span-      ruymen,  welke  de  Spanjaert  nogh  maer  weynighe  inde  geweften  van 
KeUmnéKn  Ooveryflèl,  onder  befchermingh  van  Frederik  van  den  Berghe,ooverigh 

rauo'ver-  llaclc;  om»  den  oorlogh  binnen  den  Rhijn  getrokken  fijnde,  delandenaen 
yjfeltever-  d'oov er  fijde  geleeghen  van  's  vyandts  brandtfchattinghen  te  bevrijden. drijven.  Om 
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Om  deefen  aenflagh  met  meerder  fèekerheit  te  doen  gelukken,  wierdt    ifP7. 
men  te  racde  (aengefien  men  geen  gelijke  troepen  teegen  de  iijne  binnen 

's  landts  hadt,  en  het  ook  te  duchten  ftont,  dat  de  Spanjaert,  van  beraet 
veranderende,  moght  te  rugh  trekken}  hem,  die  fbude  willen  volghen, 
den  wegh  af  te  fnijden ,  figh  verfeekerende  van  de  plaetfen ,  daer  hy  kon- 

de  oover  den  Rhijn  fetten.     Dit,  gelijk  het  t'eenen  uytfteekenden  luy- 
fter  hunner  achtbaerheit  ftrekte,  diende  met  eenen  tot  verfeekeringh  der 

grensplaetfen,  en  om  den  toevoer  nae  Duytfchlandt,  die  door  den  vy- 
andt,  tot  geen  geringhe fchaede  voor  de  koopmanfchapj  geflooten  was, 
vryengangh  te  geeven;  dewijl  de  goederen  oover  feeontfanghenlanghs  de 

ftroomen  te  vervoeren,  en  weer  andere  in  te  brenghen,  ondoenlijk  viel.  Henrikjre- 

Eerft  te  deefer  tijdt  wordt  Henrik  Frederijk,  hebbende  nu  veertien  jae-     fjrV*' 
ren,  en 't  voorighe  fijner  jeught  tot  dien  dagh  te  Leyden  doorgcbraght  ̂ Vm; 
in  d'oefTeningh  van  taelen  en  weetenfchappen ,  van  daer  genoomen ,  om 
de  beginlèlen  der  krijsgkunde  in  te  neemen.     De 'Prins  en  d'ooverighe 
krijgshoofden  vergefeïfchapt  met  deefen  en  meer  andere  van  fijnen  huylè, 
nae  heymelijk  geraedtpleeght  te  hebben,  op  dat  de  vyandt  niet  ibude 
konnen  naevorflèn ,  voor  wat  plaets  hy  voornaementlijk  förgh  te  draeghen 

hadt,  neemen  hunnen  wegh  nae  's  Graevenweert.     Seevenduyfënt  voet- 
knechten  en  twaelfhondert  pcerden  ,in  aller  yl  derwaerts  gerukt,  fijn  met 
ponten  oover  den  Rhijn ,  en  van  daer  met  een  fcheepsbrugh  oover  de 
Wael  gefèt,  meedevoerende  de  waeghenen  en  het  leeghertuygh.     Maer 
defcheepen,  waer  in  veertigh  halve  kartouwen  en  alle  andere  oorloghs 
behoeften,  gereekent  nae  deefe  meenighte,  quaemen  met  een  voorwindt 

de  ftroomen  opfeylen,     't  Leegher  trekt  langhs  den  oever,  die  eertijts 
denFrancoilchen,  of  ook  den  Roomfchen ,  genoemt  wierdt:  in'tvoorby 
trekken  wierdt  Alpen,  een  kleyne  ftadt  met  haer  kafteel,  fbo  haeft  de 

befertingh  't  heyr  en  de  ftukken  (want  de  veldtftukken  is  men  gewoon 
op  wegh  meê  te  voeren)  in  't  gefight  kreeghen ,  fönder  uytftel  ooverge-    Die  Aue„ 
geeven:  en  den  felfden  avondtde  ruytery  gefbnden,  om  Rhijnberk  te  ingenoomen 

berennen.     Men  vindt  'er  van  gevoelen,  dat  die  plaets  in  voortijden  Ti-  hebbende-, 
beriacum  is  genoemt  geweeft,  en  daer  van  nogh  't  ooverblijffel ,   door  Rhijnberk, 
taelvallighe  verkortingh ,  in  haeren  heedensdaeghfèn  naem  draeght.     Dit  vtleegeten. 
is  een  kleyn  fteedtjen,  maer  rijk  door  tollen,  om  dat  het  op  dien  oever, 

te  vooren  gemelt,  aen  den  Rhijn  leght;  booven  Santen,  't  welk  men  ge- 
looft te  fijn  het  oude  Vetera,  eertijts  feer  vermaert  door  't  belegh  der 

Roomfche  Legioenen  en  den  oorlogh  der  Batavieren.    Maer  in  de  boght 

heeft  het  Weefèlin  't  gefight;  fijndevan  achteren  geflooten  door  de  gren- 
fèn  van  Geldcrlandt,  en  van  beyde  de  fijden  door  de  landen  van  Kleef 

en  Gulik.   Het  behoort  onder  't  gebiedt  des  Biflchops  van  Keulen ;  dogh 
Parma  hadt  het  voor  deefen  ,  onder  fèhijn  van  den  Truxifchen  oorlogh  s 
daer  in  veel  hafpelensis  geweeft,  bemaghtight:  fèedert  dien  tijdt  is  het* 
behalven  haere  natuerlijke  fterkte,  en  oude  werken,  geveft  door  men- 
fchen  handen,   met  een  befettingh  van  ten  minften  duyfènt  mannen, 

Nederlanders  en  Hooghduytfchen,  bewaert  geweeft.    Aen  't  booven  eyn- 
de  der  ftroom  is  eenen  weert,  groot  in  fijnen  omtrek  drieduyfent  fchree- 
den,  aen  de  ftadt  vaft,fijnde  alleen  daer  van  afgefchey  den  door  de  rivier, 
die  deefen  kleynen  weert  omvanght.     Op  deefen  heeft  de  Prins  fbo  veel 
volx  geleght  als  noodigh  was,  en  een  brugh  oover  de  ftroom,  om  figh 

van  allen  toevoer  en  voeragie  te  verfèekeren.     Daer  nae,  hoewel  't  ree- 
genachtigh  weeder  was,  flaet  hy  fijn  leegher,  voornaementlijk  op  twee 

plaetfen:  maer  op  dat 'er  geen  oopeningh  gelaeten  wierde,  belafte  men 
de  fcheydinghen  met  een  doorgaende  loopfchanffe  en  een  graft  van  bey- de 
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1597.     de  de  kanten  der  ftroome,  aen  een  te  hechten.     Dus  is  de  ftadt  befloo 
ten,  om  dat  de  fcheepen  den  Rhijn  befet  hadden:  dogh  de  fterkten,  ge- 
leeghen  hier  en  daer  op  de  weeghen  ,  en  rivieren  van  minder  naeme, 
wierden  door  foldaeten  uyt  het  leegher  by  waghtbeurten  befet  gehou- 

den.    Al  't  welk  dier  wijle  bedelt  fijnde,  vingh  men  aen  eenen  tweeden 
arbeidt,  en  'tmaeken  van  loopgraeven,  om  veylighde  ftadt  te  naederen: 
fbnder  dat  de  beleegerde  de  ftoutheit  hadden  van  'svyandts  werken  door 
uytvallen  te  vernielen  -,  alleenlijk  weerden fe  ligh  met  lchieten  van  verre-, 

want,  hoewel fè  niets  gebrek  hadden,  was  'er  geen  dingh  in  lbo  grooten 
oovervloet,  als  gefchut:  werdende  in  de  ftadt  gevonden  omtrent  tagh- 
tigh  ftukken:  met  deelè  hadden  Ie  hunne  fterkten,  met  deefe  de  hoogh- 
ten  in  de  ftadt  beplant  ■,  dienende  ligh  infonderheit  tot  diergeüjke  fchae- 

de  van  den  grooten  tooren,  die  booven 't  Raedthuys  uytfteekende,  de 
plaetfen  naeft  aen  de  ftroom  allermeeft  befchaedighde.     Uyt  deefen  veele 

ter  needer  gefchooten  fijnde,    ontftont  'er  in  't  leegher  ontferminghe, 
Lmdewijk,  vreefe  en  gramfchap :  naedemael  ook  Luidewijk  van  Naflau  met  een  koeghel 

vanmjjau  m  ̂ n  ̂ -^  getroflfen  wierdc,  en  'sPrinfen  gevaer  gemerkt  uyt  eenen,  die 
unksejbel.  juyft  door  fijne  tente  vloogh.     De  beleegeraers  plantten  hun  gefchut  daer 

'  teegen,  en  maekten  den  tooren  weereloos, darrende  niemandt  aldaerlan- 
gher  ftant  houden.     Maer  flaeuwelijk  hadt  men  tot  nogh  toe  en  met  poo- 

len gegaen,  dogh  nae  dat  men  hadt  begonnen  en  de  gruft  te  vullen,  en, 
onaengefien  quaedt  weeder,  onder  geduerighen  reeghen, een galerye ver- 

re nae  't  raveleyn  oover  te  brenghen ,  heeft  men  met  fchieten  van    de 
weert  voornoemt  op  de  Rhijnpoort,  dogh  op  d'andere  fijde  van  het  plat 
der  fteede,  onophoudelijk  voortgevaeren.     Daer  op  wierden  'er  gefort- 
den  om  den  beleegerden  de  ftadt  op  te  eyflehen,  als  fijnde  nu  blijkelijk, 
dat  men  geen  ydele  dreygementen  deede,  dewijl  men  alles  wat  naeft  aen 

't  ftormen  was  in  't  werk  ftelde.     Hunne  beede  om  ftilftant  wierdt  afge- 
flaeghen-,  en  dien  dagh  tweeduyfent  fcheuten  achter  den  anderen  gedaen. 
En  hierentuflehen  hadt  Willem  van  Naffau  de  halve  maen  op  de  ftroom 
bemaghtight,  fijnde  de  verdaedighers  door  geweldt  van  lchieten  daer  uyt 
gedreeven.  Een  fcherpe  opeyllingh  heeft  den  beleegerden  den  moedtdoen 

lakken,  wanneer  men  hen  verklaerde,  datlè  't  uyterfte  te  waghten  had- 
KJ»;'»6cr^den,  en,  wen  Ie  verder  weer  booden,  geen  genaede.     Dus  wordt  Rhijn- 

wordt  oo-     berk  den  tienden  dagh  oovergegeeven ,  en  den  befèttelinghen  vergunt  yder 
vergtgu-     met  het  fijne  uyt  te  trekken.  De  gemeene  ftukken  der  vyandenendefchee- 

ven'  pen  vielen,  gelijk  altoos,  den  ooverwinnaer  in  handen.     Menvindt'er, 
die  hen  van  al  te  voorbaerighe  vreele  befchuldighen,  infonderheit   naer- 

dien  GraefHermanvanden  Bergh,  landtvooght  van  Gelderlandt,  'thun- 
ner  ontfet,  in  aentoght  was,  'tfy  de  Ichult  van  dien  misflagh geweeft  heb- 
be  by  den  fteêvooght,   een  onmaetigh  fnorker,   en  te  opgeblaeièn  eer 

't  op  gevaer  aenquam:  ookofby  den  foldaet,  dien  veele,  dewijl  hy,  korts 
nae  fijn  uyttoght,   binnen  de  ftadt  Gelder  aen  't  muyten  floegh,  van 
't  voorleedene  oovertuyghden.  Deefe  faeken  aldus  befchikt  lijnde,  quae- 

Mömvln  men  'er  ge^anten  van  den  Aertsbiflchop  van  Keulen,  en  de  faemeningh 

Keulen  ve'r-  ̂er  Gc^^jke  by  Prins  Maurits  ,en  vervolghens  by  de  Staeten,  verfoe- foektde       kende  ontruymingh  en  weedergaeve  van  Rhijnberk,  als  van  een  vrye 
weedergae-  ftadt,  en  die  met  den  oorlogh  geen  gemeenfehap  hadt.     De  befondere 
re  der  ftadt.  welgeleegenheit  dier  plaetfe  heert  den  Staeten  bewooghen,  op  deelè  wij- 

le te  antwoorden.     Onaengefien  door  V  reght  der  Jeegbe  al  't  gheendevy- 
Antwoordt  andt  heeft  befeeten  ons  wettelijk  fchijnt  toe  te  koornen^  echter  beflaethet 

der  staeten.  vertrouwen  van  de  billijkheit  der  Hollanders  ■>  by  u  opgevat,  ingeetiyde- 

Ie  iz aen,  dewijl  gy  geen  fivaerigheit  maekt ,'t  gheen  jöo  langhaen  de  ge* 

wel* 
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weldenary  der  Spanjaerden  gelaeten  is,  uyt  onfe  handt  weederom  te  eyj-    IJ97- 

fchen.     IVy  foudenudc  plaets  van  felfs  inruymen,  ten  waer  e  't  voorlee- 
dene  ons  hadt  geleert ,  dat  gy  onmaghtigh  fijt  die  te  befchermen.     't  On- 
reght  is  hy  elendigh,  wien  eens  anders  vaddigheit  naedeeligh  is.     Nu 
foo  de  Spanjaert  met  fijn  leegher  voor  Rhijnberk  trekt,  gy  de  f  elf  de  for- 
ghe  als  voor  Bon  en  Nuys  draeght ,  worden  wy  door  ftrooperyen  uytgeput :  ons 
eyghenlandt  endegemeene  firoom  ons  ook  ontweldight ,  dus  geeven  wy  de 
ftadt  niet  wee  der,  maer  oover.  Waerom  gelooft  ge  niet  liever,  dat  f  e  de  uwe  is , 
dogh  ons  te  pande  gelaeten,  en  niet  alleen  teegen  gevaer ,  maer  ook  voorde 

gedaene  kofien,  welke  feeker  't  billijk  waere  ons  weeder  uyt  te  keeren,  in- 
dien we  voor  u  gewonnen  hebben?  Voorts  belooven  wy,  dat  den  tol,  dieti 

den  Biffchop  is  gewoon  alhier  fontfanghen ,  hem  trouweltjkfal  geworden. 
Met  dit  antwoordt  fijnfe  dat  pas  afgeweefèn.     Echter  noghtans  hebben 
de  Staeten  Rhijnberk  niet  geveft  als  een  ftadt  haer  toebehoorende ;  alleen- 

lijk wierdt  weeder  opgemaekt  't  gheen  door  'tbelegh  vernielt  was,  en  tot 
befettingh  daer  binnen  gelaeten  een  regement,  met  een  kleyn  getal  peer- 

den-, boovendien,  op  dat  de  vyandt  daer  omtrent  niets  hadt  te  neftelen, 
fleghte  men  de  fchans  Mutiliana,  om  dat  de  felfde  nae  behooren  te  lier-      Lfstaê* 
ken,  teveeltijdtsfcheen  te  vereyfichen.     Deefè  fchans,  voor  deefèn  op  tfnnen\nm 

den  oever  des  Rhijns  gebouwt  door  Camillo  Sachino,  die  onder  Parma  de  ('thans 
diende,  was  treffelijk  geleeghen;  en,  gelijk  men  geloofde,   op  d'oude  Mutiliana. 
ooverblijffèlen  van  Afchburgh,  een  kleyn  fteedtjen,  welkers  oorfpronk 

't  oude  Duytlchlandt  fèlfs  van  de  beufelaghtighe  doolinghen  van  Ulyfles 

afgehaelt  heeft. "  Hyfelfs  hadt  Ie  dennaem  gegeeven  nae  fijn  vaederlandt, 
geleeghen  op  den  boodem  van  Parma.     En  't  is  buyten  twijfel,  dat  de 
ftichter  figh  door  dit  werkftuk  eenen  langhduerighen  roem ,  en  geheuge- 
nis  onder  den  naekoomelinghen  belooft  heeft,  welke  toens,  juyft  als  de 
Graef  van  Hoohenloo,  die  met  kleyn  gevolgh  nae  Duytfchlandt  reyfde, 

daer  voor  by  reedt,  met  groote  ontfteltenis  verlaeten,  en  uyt  's  Prinfèn 
laft  gefleght  is-, wordende  van  veelen  bijtier uytgelacchen  de  verwaentheit 

vanden  Italiaen,die  'er  in  eenopfchrifthadtgeftelt^ikfalde  eygene woor- 
den verhaelen)  een  onwinnelijke  fchans,  gebouwt  door  eedelmoedighe  dap- 

per heit.     Op  dees  tijdt  hebben  de  Vereenighde  Staeten  gefchreeven  aen 

de  Vorften  van  Nieuburgh  en  Brandenburgh ,  datfe  liever  hadden  wil-  Hunfchripe 

len  hen  den  wegh  in't  landt  van  Kleefmetter  daedt baenen, danmet woor-  1en  ,ieu' 
den  belooven.     T)at  voor  't  oover ighe  aen  henftont,  den  bequaementijdt  Br^n^„. 
en  geleegenheit  om  hun  reght  te  ver  f  eekeren,  waer  te  neemen.     Indefelf-  burgh. 
de  ftreek  is  Meurs,  geleeghen  op  denKeulfchen  boodem,  maer  onder be- 

fchermingh  der  Vorften  van  Kleef.     Die  't  befeeten  hebben  voerden  den 
tijtel  van  Graeven.     De  laetft  oovergebleevene  erfgenaeme  van  dat  ge- 
flaght  is  geweeft  de  Gravin  van  Valburgh,  die  eertijts  grooten  luyfter 
hadt  gekreeghen  door  haer  huwelijk  met  den  Graeve  van  Hoorne,  maer 
weduwe  geworden  was  door  Alvas  wreetheit,  en  figh  andermael  herhuwe- 

lijkte met  den  Graeve  van  Nieuwenaer,  uythaeren  ftamme,van  wienfe 
naederhandt  berooft  wierdt.  Terwijl  deeiè  figh  inHollandtonthieldt,  had- 

den de  Spanjaerts  de  ftadt  en  haer  kafteel,  van  geen  geringhe  fterkte, 
elf  jaeren  te  vooren  by  hen  ingenoomen,  in  befettingh,  welkers  getal 
Graef  Herman  van  den  Berghe ,  ter  been  geraekt  op  het  gerucht  van  Rhijn- 

berk, dan  tot  ontfet  te  laet,  en  onmaghtigh  flagh  te  leeveren,  booven 
de  achthondert  manverfterkt  hadt;  waerom  hy  fijne  ooverighe  fchaeren 
met  figh  neemende  feifs  te  rugh  oover  de  Maes  fette.     De  ftadt  lcght  af- 
gefcheyden  vanden  oever,  waer  door  de  vyandt  te  lighter  aenkoomen, 
den  beleegeraerte  meerder  ongemakken  heeft.     De  Prins,  de  geleegen- 

Rr  heit 
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IJP7-    heit  wel  befightight  hebbende,  floegh  fijn  leegher  needer  op  twee  plaet- 
fen ,  noghtans  (onder  omgraevingh :  den  reegenltortenden  Herfft  verach eer- 

de hem ,  die  nu  begon  acn  te  fchanflèn ,  in  't  nacderen.     Den  derden  dagh 
heeft  henl  gebraght  tot  aen  de  graft,  die  op  drie  plaetfen  gevult  wierdt. 
Tot  nogh  toe  hadden  geene  ftukken  gcfpecltom  breflènte  lchieten-,  maer 
Maurits  gelaft  eenighe  te  planten,  en  een  brugh  te  verveerdighen,  als 

Maurits     gcfint  te  irormen,  wanneer,  en  felfs  onverwaght,defteê-  en  flot-vooght 

neemt         (genoemt  Andreas  de  Miranda,  een  Spanjaert  van  geboorte)  oovcr  en 
weeder  gyfelaers  gegeeven  lijnde,  is  tot  verdragh  gekoomen:  hoewel  hy 

weynigh  te  vooren  by  brieven  door  Maurits  verlbght  lijnde,  dathy'tka- 
ftecl,  wenhykonde,  verdacdighen  ,de  fiadt  en  haere  burgeren,  geftelt 

buyten  'treght  der  oorloghe,  verfchoonen  Ibude,  verwaent  geantwoordt 
hadt.     d'Uyttrekkendcn  is  vergunt  vendelen,  waepenen  en  een  (luk  ge- 
ichut  met  figh  te  neemen ,  terwijl  de  Prins,  met  het  toeftaen  dier  ydelhee- 
den,  hetfleepen  desoorloghs  afkoopt,  en  hy  fijne  fèhande  met  de  glimp 
van  valfche  eere  lief  kooft,  hoewel  hy,  op  het  voorbeeldt van  Rhijnberk, 
gebrek  aen  buspoeder  ten  dekmantel  gebruykte:  maer  ook  dat  hadt  te  be- 

koom en  geweeft,  en,  mits  de  ftadt  een  weynigh  oomaekende,  lpude 

't  hem  aen  geene  konffenaeryen  om  't  belegh  nogh  ileepehde  te  houden 
ontbrooken  hebben ,  wen  hem  de  vrecle  niet  al  te  voorbaerigh  't  hert  benee- 

pen hadt.  Terwijl  de  krijgsmaghtvan  Vnellandt  Maurits  volght, valt  Frede- 
Frcderijk.  Tl^  van  jen  Berghe  ondertuflchen  met  de  iijne,  gelight  uyt  Linghen  en 

va"  ,en       andere  befettinfrhen  in  Seevenwolden  fnaem    eener  gedeelte  van  Vries* 

j00*_  landt)  van  waer  hy ,  naer  veele  ftrooperyen ,  en  het  afbranden  van  hoe- 
fiioop'  een    ven ,  eenighen  buyt  en  gevanghenen  met  figh  voerde.     Echter  hebben  de 

gedeelte  van  befondere  rampen  geenlints  de  gemeene  acnflacghen  verachtert.     't  Lee- 
VriefUndt.    gher  der  Hollanders  dan  flaet,  omtrent  Orfoy,  een  fcheepsbrugghe,  en 

't  Leegher  trekt  oover  den  Rhijn.     Op  deefen  toght  is  hen  ook  gevolght  't  ielfde 
derHolUn-  geluk,  dat  het  tot  nogh  toe  met  geieegende  ooverwinninghen  hadt  be- 
derstnkt     gunftight,   fonder  yemandt  te  bejeegenen ,    terwijl  Albertus  racddaemfi: 
oover  den     oordeelt  op  de  Francoifche  grenfen  te  blijven  hanghen ,   waer  door  de 
K  "1"'         belcttinghen  in  vreefe  Honden.     Al  waer  't  -fchoon  dat  ik  gelijke  oorloghen 

met  die  der  ouden,  en  de  krachten  vaneen  geweldigh  Koninghrijk  of  van 
een  maghtigh  volk,  die  gebeeten  teegen  elkander  aenvielen,  in ibo groot 
eene  gelijkheiten  oovervloetvan  voorvallen  tot  verfaedighcnstoeverhael- 
de,  men  hadt  figh  niet  te  verwonderen,  indien  en  ik  lel  ve  onder  lbo  vol- 

le meenighte  verdrietigh  wierde,  en  den  genen,  wien  foodacnighe din- 
ghen moghtenin  handen  vallen,  baede  niet  te  willen  walghen.     Nu  is  al 

mijnen  arbeidt  omtrent  geringhe  iacken,  en  felfs  is  't  my  niet  gegeeven 
nogh  veldtllaghen ,  nogh  verbitterde  llaghordens  elkander  in  't  gelight 
ftaende,  nogh  doorluchte  dooden,  nogh  uvtfteekende  gevaeren  te  be- 

fchrij  ven :  maer  my  is  te  beurt  gevallen  't  aeneenhechten  van  een  langhereex 
achtervolgende  belcegeringhen ,   flormen  en  ooverwinninghen  van  Mee- 

den, en  ielfs  geen  beroemde  j  't  gheen  ,  heb  ick  oordeel,  grooter  dien  ft, 
dan  vermaek  lal  baeren.     Want  elders  hebben  eertijts,  en  cok  onder 

onfe  voorouderen  ,  talrijke  heyrleeghers,   en  geweldighe  maghten,  vijf- 

tigh,  jae  ook  vacken  lèftigh  duyfcnt  mannen  fterk,  in  't  oopen  veldt  ge- 
ftacn,  en  ge  reet,  om  d'uvtkoomfldes  oorloghsmet  fightefleepen.    Ten 
welken  tijde  de  konfl:  der  oorloghe  beftont  in  fneedigh  worp  en  fchootte 
mikken,  in  onvcdcttelijk  voet  te  houden,  en  op  den  vyandt  in  te  druk- 

ken.    De  volghendc  ecuwe  heeft  minder  woede,  meerder  fchranderheits 

gehadt ,  en  ook  niet  was  men  gewoon,  als  wel  eer,  de  kanflbn ,  die  gefchae- 
pen  fcheenen  de  geheele  hooftlaeke  te  fullen  befleghten,  feffens  op  te  ièt- 

lènj 
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ren  -,  maer  men  hadtgeleertde  grootfte  gevaeren  door  deftighe  werken  af    1  ƒ97. 
te  keeren j  en  in  teegendeel  heeft  men  geweldt  gevonden,  om,  van  verre,  van 
naeby,  geflootene  plaetfen  te  oopenen,  en,  natte  plaetfen  allerweeghen 

droogh  gemaekt  hebbende,  d'afgefheedene  te  effenen ,  hooghten  en  fteyl- 
ten  needer  te  haelen.     Al  't  welk  indien  't  yemandt  lufte  nae  tefpooren, 
en  een  naeukeurighe  kennifle  der  tijden  en  des  oorloghs  te  hebben ,  hy 
verlèekere  figh ,  dat  hem  geene  andere  volken  meenighvuldigher  en  vrucht- 
baerer  voorbeelden  verfchaffen  flillen ;  dat  hy  langh  en  te  vergeefs  lal  loe- 

ken  nae  een  landt,  't  welk,  buyten  dit  ons,  lbo  dight  met  fteeden  be- 
let, lbo  wel  met  veftinghen  geflooten  fy.     Herwaerts  aen  is  alles  t'faemen 

gevloedt,  dat  oude  en  heedensdaeghfche  vernuften  hebben  konnen  uyt- 
vinden ,  herwaerts  aen  heeft  de  langhduerigheit  der  oorloghe  aenfchou- 
wers  uyt  alle  geweften ,  als  tot  een  gemeene  waepenlchool ,  en  krijgs- 

kunde, getrokken.     En  voorwaer  in  dees  tijdt  felve  wierdt  de  Prins  van* 
Hartoghen,  Graeven,  en  aenlienelijken  aedel  uyt  Duytfchlandt,  Vrank- 
rijk ,  Engelandt,  en  nogh  verder,  in  den  Ooveryflèlfchen  oorlogh  gevolght. 
Hy  felfs  trok  oover  de  Lippeftroom,   op  den  Duytfchen  boodem-,  de 

fcheepen  fijn  den  Rhijn  en  vervolghens  d'Yflèl  af  tot  Doefburgh  aenge- 
koomen.     Niet  verre  landtwaert  in  ontmoet  men  Grol,  onder 't  gebiedt   ̂ nbelee- 
van  Zutphen,  dat  en  de  fleutel  des  landtfehaps,  en  voor  twee  jaeren^,m      ' 
vruchteloos  beleegert  lijnde,  tenwaere't  figh  oovergaeve,  Icheen  tot  ver- 

wijt te  ftrekken.     En  niet  gemeen  waeren  de  veftinghen  dier  fbeede,  too- 
nende  de  belbndere  lorghe  van  Karel  de  vijfde  voor  die  grenfèn:  buyten 
de  wal  hadtfè  uytfteeken  vijf  bolwerken,  der  wijle  beltreeken,  dat  lede 
beftormers  allerweeghen  befchieten  konden.     Deefèplaets,  die  niet  groot 
in  haer  begrip  is,  hadttot  fteêvooght  Graef  JohanvanStyrum,  metacht- 
hondert  voetknechten  en  drie  vaenen  ruyters-,  ook  hadt  hy,  verneemen- 
de  dat  den  toght  op  hem  was  aengefien ,  niet  verluymt  de  werken  te  ver- 

fwaeren.     De  Prins  hier  door  niet  afgefchrikt,  maer  veel  eer'tbefluyten 
der  ruyteren  daer  binnen  voor  win  ft  houdende,  naer  dien  Ie  anderfintsde 
weeghen  hadden  konnen  onveyligh  maeken,  was  echter  nyverer  dan  naer 
gewoonte,  in  figh  teegen  uytvallen  te  verfèekeren,  hebbende  in  eene 
naght  tweefijden  der  fteede  met  een  doorgaende  loopgraft,  en  tuffchen- 
koomende   fchanflèn  beflooten.     Achthondert  lbldaeten  waeren  hier  aen 

geduerigh  in  arbeidt,  en  deefè  door  twee  duyfènt  in  waepenen  ftaende 
befchermt.     De  volghende  naght  heeft  hy  de  twee  andere  fijden  met  ge- 

lijke neerfïigheit  omcingeltj  en  by  daeghe  de  werken  verfwaert :  begin- 
nende vervolghens  de  ftadt  door  loopgraeven  te  naederen.     Terwijl  men 

hier  meede  beefigh  was,  en  't  waeter,  door  fchuttinghen  opgehouden, 
korts  daer  aen  afgetapt  fijnde ,  wierdt  gearbeidt  om  de  fladts  graft  met 

aerde  te  vullen :  de  beleegerde  echter  hebben  niet  afgebeten  d'oovergae- 
ve  te  weygeren ,  en  figh  met  gefchut  te  weeren.     Te  gelijk  gelchieden 

'er  verlcheyde  uytvallen ,  tot  dat  door  Maurits  vernuftelinghen  gloeyen- 
de  koeghels   en  andere  vuerwerken  in  de  ftadt  geworpen  ,  en  leftigh 

huyfen  in  brandt  geraekt  fijnde,  d'ingefèetenen  figh  van  't  beftormen  der 
vyandtlijke  werken  tot  behoudenis  van  figh  fèlven  en  hunne  goederen 
keerden:  echter  befweek  hen  de  moedt  niet,  hoewel  Ie  van  binnen  door1 
vueren  wonden,  van  buyten  door  vreefèvan  een  onbekende  plaegh  ,  en 
des  te  fwaerder,  benaeuwt  wierden:  ook  hebben  Ie  begonnen  innewaerts 

op  twee  plaetfen  figh  te  befchanflèn,  om,  wen  't  geviel  dat  de  wallen  om 
de  ftadt  hen  begaeven,  figh  daer  meede  te  verdaedighen.     Maer  nae  dat 
feeven  galeryen  waeren  oovergebraght  tot  aen  de  bolwerken  der  ftadt, 

welke  Maurits  belafte  t'ondermijnen,  en  van  booven  met  vierentwintigh 

Rr  ij  ftukken 
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i  fpy.  ftukken  om  verre  te  fchicten ,  om ,  als  die  van  alle  kanten  oopen  laeghen , 

in  te  vallen,  ontfinghenfe  't  verdragh  hen  aengebooden.  Dees  was  den 
feeventienden  dagh  des  beleghs.  Den  befettelinghen ,  met  peerdenen 

Oovergaeve  vaendelen  uyttrekkende,  is  een  geley de  op  hunnen  wegh  gegeeven,  en 
van  Grol.  den  fieken  waeghenen  en  fcheepen,  maer  hen  opgeleght  de  voorwaerde 

van  binnen  drie  maenden  aen  dees  Tijde  van  de  Maesftroom  geene  waepe- 
nen  te  voeren.  Omtrent  twee  ueren  gaens  van  Grol  is  geleegen  Bree- 

Eekgben  VÜOrCj  een  kleyn  lleedtjen  in 't  lèlfde  gebiedt,  dan,  ten  aenfien  van  de 
veroove-  piaetfe)  eene  der  voornaemfte  flerkten:  gemerkt  eenen  doorgaendendijk 
wevoort  oor  ̂ c  ̂ac^t  loopt»  en  'er>  behalven  dit,  geen  ander  aenkoomen  is,  uyt- genoomen  een  fmalle  voetpadt.  Voorts  is  het  allerweeghen  wijdten  lijdt 

omringht  door  ongebaende  moeraflen ,  die  allen  toegangh  weygeren ,  en 

waer  opniemandtvoetfèt,  ofhy  blijft  in  de  modder  ileeken.  Duswas'er 

nogh  wegh  om  te  flormen,  nogh  plaets  om  't  leegher  needer  te  flaen. 
Des  was  men  niet  achteloos  geweeft  in  al  't  ooverighe  te  verforghen :  hae- 
remuer,  gemaekt  nae  d'oude  wijle,  was  omringht  met  een  leer  diepe 
graft,  fijnde 't  werk  van  Marten  van  Rollem,  toen  hy  veertigh  jaeren 
te  vooren  in  die  geweften  oorloghde :  driehondert  loldaeten  in  befèttingh 
hadt  men  naer  het  kleyn  begrip  der  plaetfe  genoegh  geoordeelt.  Dogh 

't  gerucht  liep  dat  deele  met  den  fteêvooght,  genoemt  Gardot,  en  de 
fteedelinghen  oover  hoop  laeghen,  waer  door  men  hoopte,  dat  de  fchrik 
van  buy  ten  meer  geweldt  foude  baeren.  Echter  hebben  ie  geen  gehoor 

gekreeghen ,  die  de  ftadt  opeyfehten ,  ooverweeghende  hier  in  't  gefagh 
Ses  fteêvooghts,  die,  naer  de  teegen woordighe  geftaltenis  van  faeken, 
al  te  moedigh  was ,  ten  fy  dan  dat  het  betrouwen  op  de  fterke  geleegen- 
heit  der  plaetfe,  hen,  in  alle  andere  dinghen  eens  gefint,  hier  in  hebbe 
doen  oovereenftemmen.  Maurits,  by  fijn  oplet  blijvende,  heeft  het 
voorwerp  van  lbo  geweldigh  eenen  arbeidt,  en  het  aenfien,  dat  de  ftrijdt 
veel  fwaerder  teegen  die  woefte  moeraflen  viel,  dan  teegenden  vyandt, 
den  loldaeten  afgefchrikt,  inibnderheit  dewijl  hen  onbekent  was,  wat 
wielinghen  en  verilindkolken  den  bedriegelijken  aerdt  dier  grondt  ver- 

berghde.  Want  't  gheen  ook  felfs  voor  deefèn  vaft  geweeft  was,  hadt 
het  voghtigh  weeder  en  den  geduerighen  rceghen  tot  drijvende  moeras 
gemaekt,  en  de  kleyighe  wegh  was  door  het  diepe  flijk  lbo  taey  en  glib- 
berigh ,  dat  men  nergens  wille  voet  konde  letten ;  en  om  eenen  vallen  boo- 
dem  te  maeken  wift  men  niet  waer  aerdevan  daen  tehaelen.  Maer  wan- 

neer de  Prins  nu  hadt  begonnen  aen  te  wenden  de  konften,  welker  ge- 
bruyk  hem  de  proeve  voor  Geertruydenbergh  en  Koevorden  al  reede  ge- 
leert  hadt,  wierdt  alle  fwaerigheit  verlight  door  ondervindingh.  Enhy 

lelfs  den  aenmocdigher  en  te  gelijk  den  voorgangher  in  't  werk  fijnde, 
lendteen  gedeelte  der  fchaeren  onder  Solmsenden  Marfchalk  Breederoo- 
de  naer  beyde  de  oorden  die  reght  op  de  poorten  Ipeelden,  behoudende 

voor  iigh  het  middelvlak  nae  'tNoorden,  datinderdaethetfwaerftewas. 
De  moeraflen  wierden  gevult  met  rijsboilen ,  metaerde  van  elders  aenge- 
braght ,  en  met  ileenen ,  leggende  daer  booven  oover  planken ,  om  een  vafte 
grondt  te  hebben ;  dan  was  het  waeter  ergens  dieper,  gcbruyktemen  bies- 
brugghen.  De  grondt  dus  geleght  fijnde,  Helde  hy  daer  op  twee  fchanskorven 
met  aerde  gevult,  maer  wcynigh  van  een  gelcheyden:  dit  was  een  borft- 

wecr  op  de  glibberighe  wegh,  waer  door  veel  eer  'tgefight  dan 't Ichieten 
der  vyanden  gemijt  wierdt.  En  dus  is  eenen  harden  wegh  gevoordert 
tot  aen  eene  hooghtc,  niet  verre  van  de  ftadt  oprijlende,  waer  inde 
boodtsgefellen ,  een  volk  gewoon  geene  gevaeren  aen  te  fien,  uytiteeken- 

den  dienft  deeden.     Op  deele  wierdt  gemaekt  een  beddinghe  om  't  ge- 
/  wight 
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wight  van  twintigh  (lukken  gefchuts  te  draeghcn ;  en  in  acht  daeghen  tijdts    I  f$f. 
(00  veel  arbeidts  afgcdaen,  dat  men  tot  aen  de  (ladts  graftwas  genaedert. 
Maer  om  hier  van  dacn  het  waeter  afteleyden  wiftmen  geene  middelen, 
naerdien  den  rceghen ,  vallende  op  het  wijde  vlakke  veldt ,  en  de  wel- 

len uyt  de  grondt,  altoos  meer  cpgaeven.     Op  dit  vertrouwen,  en  om 
dat  Frederijk  van  den  Berghe  hadt  belooft  driehondertfoldaeten  ooverde 

drooghtcn  t'hunner  hulpe  te  (èndcn,  hebbende  beleegerde  d'oovergaevc 
tot  nogh  toe  afgeflaeghen.     De  (aeke  fclfs  (lont  ge(chaepenop  (lormente 

fullcn 'uytkoomen ,  en  de  hoofden,  infonderheit  d'Engelfche,  die  aldaer veel  volx  uyt  de  hunne  verlooren  hadden,  hielden  niet  op  den  Prinlèaen 

te  porren,  dat  hy  den  foldaet ,  die  f 00  langh  met  vaddigh  del-ven  beefigh 

ge-weeft  was ,  ook  ten  laetften  door  bloedt  en  roof aenmoedighen foude .     <rDati 
nae  foo  -veele  bewijfen  fijner  goedertierenheit ,  eenmael  ook  de  wraek  moe- 
fteplaets  grijpen:  dat ,  gelijk  alle  andere  faeken ,  Joo de  fachtfinnigheit  en 

genaede  haere  maete  enpaelen  hadden ,  binnen  welke  'tfygeoorloftteftraf- 
fen  en  te  vergeenjen  ,    aevgefien  fchrik    en  gemaetightheit  tot  glory  en 

dienft  gedij 'dt>  eene  al  te  groote  flafheit fmaet  en  veracht'mgh  baert.  T)at 
voorwaer  het  algemeen  gebruyk  der  waepenen-,  en  de  eer  e  der  krijgsdengh- 
den  wel  foo  veel  wordt  gegeeven ,  dat  de  feegevorft  eene  ongelukkighe  dap- 

per heit  niet  "voor  een  mi fdaedt  opneemt :  doghniet,  dat  yemandt,  nae 
't  verfmaeden  der  dreygeme?iten  en  e  ene  s  fee  keren  onder ganghs-,  ook  fijn 
halfterrigh  houden  fonder  krachten  immer  ftrajfeloos  gedraeghen  hebbe. 

't  Ge(chut  hadt  nu  reets  de  toorens  en  't  opperde  der  bolwerken  om  ver- 
re gefmeeten ;  en  de  buytewerken  waeren  nae  langh  befchietens  veroo- 

vert.     De  beleegerde  verdaedighden  de  breuken  des  wals  met  hunne  li- 
chaemen  en  waepenen,  en  wierpen  (leenen  en  klooten.  Alleen  de  graftdie 
tuflehen  beyden  was  hieldt  den  (lorrn  op.     Hier  toe  wierdt  de  kurkbrugh , 
die  daer  omtrent  gereet  lagh,  fchielijk  oovergeworpen.     Een  werk  wee- 
derom  der  bootsgelellen ,  en  van  gelijken  vol  gevaers;  deefeook,  (lout 

booven  hunnen  laft ,  begonden  den  grondt  van  de  wal  uyt  te  graeven  •■, 
(êlfs  met  verachtingh  der  koeghels ,  door  de  hunne  derwaerts  aen  gedree- 

ven.  Den  (leedelinghen  op  'tgefight  der  brugghe,  als  op  een  wonderwerk, 
verbaeft  (laende,  ontfakten  harten  handen  tot  verdere  teegen  weer:  maer 
quaemen ,  verlaetende  alle  andere  oorden ,  met  gedruyfch  hier  toeloopen. 

Dogh  wanneer  (e  nu  hunne  vyanden  met  va(lentredt,enals  oover 't  vlakke 
veldt  lien  inkoomen,  en  't  geheele  leegher  achter  de  brugh  in  volle  (lagh- 
orde,  met  vliegende  vendelen ,  een  w reet  gefight,  het  dreygendt  geweer 
in  de  vuyft,  en  dat  het  gemor  der  koeghelen  alle  gehoor  en  tu(Tchen(praek 
benoomen  hadt ,  vertoonden  fe  hunne  hoeden  op  (piefien ,  ten  bewijfè 
dat  (e  om  vreede  baeden:  waer  teegen  als  Maurits  (bldaeten  niet  dan  met 
wonden  antwoordden ,  neemen(e  gelijkerhandt ,  (onder  orde,  de  vlught 

nae  't  kafteel,  dat  nogh  ongefchent  was,  laetende,  om  hunne  vervolghers 
op  te  houden ,  een  rampfaelighe  meenighte  van  vrouwen  en  kinderen  hun 
te  gemoet  loopen,  welke  met  uytgeftrekte  handen  op  hu nneknien  geval- 

len fijnde,  den  ooverwinnaer,  hoe  vergramt  hy  ook  wee(ènmoght,  door 
de  fwakheit  hunner  kunne  of  door  hunne  jaeren ,  tot  deernis  bewooghen. 

Omtrent  feeventigh  fijn  'er  in  de  vlught  gefneuvelt-,  die  binnen 't  (lot  ge- 
raekt  waeren,  hebben  van  ilonden  aen  figh  (elven  en  't  kafteel  aen  Mau- 

rits oovergegeeven,dieverheught,  dat,  nae 't  voldoen  fijner  wraeke,  hem 
ook  plaets  tot  vergiffenis  oovergelaeten  was,  hen  'tleeven  gefchonken 
heeft,  en  opgeleght  een  fomme  geldts  aen  den  feegevechtenden  foldaet  te 
betaelen;  waer  toe  hy  gijfelaers  gekooren  heeft.     Maer  ook  deefe  wierdt 
den  (leedelinghen  naederhandtquijtgefcholden,  totweederopbouwingh 

Rr  iij  hun- 
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15-5)7.  hunner  wooninghen,  vernielt  door  een  brandt,  by  naght  ontftaen  door 
een  vuerbal,  die  alle  andere  geblufcht  lijnde,  was  ongemerkt  gebleeven, 
en  veele  huyfen  verflonden  hadt,  de  meenighte  van  ftroo  en  hoy  niet 
toelaetende  de  vlam  te  dempen.  De  fteêvooght  hiercntuflchen ,  vinden- 

de figh  bewuft,  niet  min  van  den  haet  der  fijner,  om  de  bitterheitfijnes 
gefaghs  oovcr  hen  gevoert,  als  van  de  gramfchap  fijnes  vyandts,  en  be- 

ducht, dat  de  ibldaet  fijne  halfterrigheit  aen  het  Hooft  moght  wreeken, 

was  niet  met  alle  d'andere  in  de  gemeene  plaets  gevlught,  maer  hadt  figh 
ineen  duyfter  hol  onder  de  ftadt  verborghen ,  om  befaedighder  tijden  arte 
waghten;  waer  van  daen  hy  voor  den  dagh  gehaelt,  en  by  Maurits  ge- 
braght  fijnde,  meteengelaet  dat  nogh  de  blijken  fijner  voorighe  wree- 
velmoedigheit  uytwees,  voor  figh  begonde  te  fpreeken,  ophaelende  de 
trouwe  die  men  aen  fijn  party  verfchult  blijft,  en  meer  andere  faeken, 
waer  op  het,  de  fortuyn  ten  eynde  fijnde,  niet  veyligh  is  te  roemen. 
De  Prins  figh  in  deefe  voorval  genootfaekt  vindende ,  ook  teegen  fijnen  aert , 
te  woeden,  dreef  hem  dat  felfde  weeder  toe,  en  het  derhalven  billijker 
waere,  fbo  groot  eene  reukeloof  heit  door  fijne  ftraffe,  dan  methetbloedt 
des  volx  en  der  gemeene  rotgefellen  geboedt  wierde :  dies  hem  de  item 

en  't  gelaet  befweeken •,  fbo  verre,  dat  hy,tot  bidden  en  traenen  verdee- 
moedight  fijnde,  het  leeven  behouden  heeft.  Weynighe  daeghen  wier- 

den den  földaet  gegeeven ,  om ,  naer  fbo  veel  afgefloofden  arbeidt,  en  tee- 
gen den  nogh  af  te  floovenen,  hunne  lichaemen  en  krachten  te  herftellen> 

en  geen  geringhen  trooft  ftrekte  den  behaelden  buyt:  want  de  luydenuyt 
de  landen  daer  rondtom  hadden  hunne  goederen  derwaerts,  als  111  de  vev- 
lighfte  plaets ,  by  een  gevlught.  Hoe  vuyl  het  weeder  en  de  weeghen  door 
den  geduerighen  reeghen  waeren,  nogh  ftont  hen  af  te  leggen  den  toght 
door  Ooveryflêl ,  ftrengher  dan  den  oorlogh ,  welkers  fchnk  het  meeren- 

deel  hadt  weghgenoomen :  ook  waeren  'er  geene  fteeden  by  de  voorgaen- 
de  te  gelijken ooverigh  Ghoer  wierdt  van felfs verheten: de befettelinghen 
van  Enfchede  ten  deele  op  wegh  ontmoet  en  geflaeghen-,  de  gebleevene 

hebben  alleen  't  gefchutgefien,enfighdaerop  oovergegeeven.  De  troepen 
•  daer  nae  verdeelt  fijnde,  hebben  den  wegh  nae  Othmarfen  en  Oldenfèel 

Maurits  ger»oomen.  Eenighe  oordeelen  uyt  de  benaemingh  dier  twee  plaetfen, 
veroovert  dat  fè  hunnen  aelouden  oorfprongh  hebben  van  de  Marfen  en  Salii ,  eer- 

orhmarfen ,  tijts  volken  van  geen  geringhen  naem  in  Duytfchlandt.  Othmarfen ,  't  welk 
oldenfèel  wy  verhaelt  hebben,  dat  vijf  jaeren  te  vooren  was  genoomen  en  verloo- 
en  andere  ren,  gaf  figh  nu  van  ftondenaen  oover:  en  ook  draeldende  fbldaetenniet 
Jteedtjeni.  lar)gh  -,  maer  hadden  van  den  vyandt  verkreeghen ,  dat  hy ,  met  de  wallen 

te  befchieten,  den  fchijnvan  noodtdwangh  fbude  vermeerderen.  Olden- 
fèel heeft  het  drie  daeghen  gehouden.  Want  de  ftadt  was  omringht  met 

drie  wallen  en  graften ,  die  tot  befettingh  hadden  fes  vendelen ,  eer  met 
den  naem ,  dan  in  getaele ,  maer  die ,  fijnde  oude  fbldaeten ,  in  plaetfe  van 
een  grooter  meenighte  ftrekken  konden.  Hun  voorwenden  was,  dat  fy 
dooreen  fpoedighe  oovergaeve  den  burgheren  begunftighden ,  op  dat, 
met  langh  marren  ibnder  vrucht,  hunne  huyfen  niet  vernielt  wierden. 
Soo  haefl  deefe  fteeden  veroovert  waeren,  fijn,  door  befluyt  der  Staeten 
van  Ooveryflêl ,  de  veftinghen  afgebrooken ,  om  dat  het  niet  weerdt  was 
die  te  voltrekken,  en  te  vreefen  ftont,  datfè,  in  dien  ftact  gelaeten  fijn- 

de, den  vyandt  moghten  doen  weederkeeren.  Nogh  eencn  arbeidt,  en 

die  fwaer,  mits  de  Winter  nu  op  handen  was,  ontbrak 'er,  om  dege- 
heele  reghter  fijde  des  Rhijns  in  ruft  te  brenghen.  Want  dat  gedeelte 

van  Duytfchlandt,  't  welk  met  den  Nederlanders  onder  eenen  naem  en 
heerfchappyegevoeghtis,  heeft  nae  'tOoftentotgebuerende  Weftphalin- 

gers, 



DER  NEDERLANDTSCHE   HISTORIËN.     315) 

gers,  en  niet  verre  van  den  oever  Embderlandt.  Op  deefe  grenfèn  00-  i?5>7- 

ver  d'Eemsftroom  ontmoet  men  Linghen ,  eene  erfrenis  van  't  huys  van 
Teklenborgh:  maer  Keyièr  Karel,  hebbende  die  heerlijkheit,  in  den 

oorlogh  tecgen  't  Smalkaldifch  verbondt,  te  leen  gefchonken  aen  Maxi- 
miliaen  van  Bueren ,  tot  belooningh  fijner  krijgsdienften,  hadt  die  nae- 
derhandt  aen  figh  getrokken,  uyt  iüght  tot  voortfettingh der  oudelandt- 
paelen,  en  om  eenen  dekmantel  tot  inleegeringh  voor  die  van  herwaerts 
aen  te  hebben,  en  om  felfs  een  waekendt  oogh  te  houden  aen  gene  Tijde 
des  oevers,  van  waer  men  den  toegangh  heeft  nae  Hamburgh  en  Bree- 
men,  fëefteeden  in  Duytfchlandt.  Deefe  ftadt  en  des  felfs  gebiedt  hadt 
Oranje,  ten  tijde  der  burgerlijke  oorloghe,  wanneer  hy  bloevde  in  de 
blaekenfte  jonfte  der  Nederlanders,  onder  andere  te  fchenk  ontfanghen. 

De  vaftigheit  van  Linghen  is  niet  al  te  fterk,  hoewel  Frederijk  van  den  tyheke- 

Berghe,  maer  onlanghs,  op  'tacndienen  eenes  ooverloopers ,  hadt  begon- 5''w£*«- 
nen  eenighe  buytewerken  daer  aen  te  maeken.  Sterker  was  het  kaftcel ,  ̂ m : 
dat  figh  in  vier  halve  maenen ,  eeven  wijdt  van  den  anderen ,  buyghde : 
de  belèttingh  beftont  toens  in  feshondert  mannen ,  ten  meerendeele  voet- 

knechten,  en  weynighe  ruytery :  maer  buyten  twijfel 't  puyk  van 's  Ko- 
ninghs  ichaeren.  't  Gheen  hem  belette  een  meerder  getal  daer  binnen  te 
trekken,  was  den  eedt,  waer  door  de  fbldaeten ,  getrokken  uyt  de  naeft- 
omleggende  fteeden,  figh  verplicht  hadden  binnen  drie  maenden  niet 

ooverden  Rhijn  te  dienen.  Luyden,  die  gereet  fijn  in  faeken  naer  d'uy  t- 
koomft  te  oordeelen ,  merken  aen,  dat  de  Spanjaerts  beeter  gedaen  fou- 

den  hebben,  aengefien  'er  geene  hoop  was,  om  door  de  beleegeringhen 
heen  te  breeken,  ibofe,  ontblootende  alle  andere  fteeden,  hunne  ge- 
heele  maght  in  eene  plaetfe  te  faemen  getrokken  hadden :  nu  was  Frederijk 
felfs,  fiende  alles  verlooren ,  hier  binnen  geweeken,  om  tot  verdaedigingh 
der  laetfte  fterkte  fijner  landtvooghdy  alle  moogelijke  teegenweer  te  bie- 

den ;  waer  toe  hy  was  voorfien  met  metaele  en  yfere  ftukken ,  en  't  gheen 
hem  verders  tot  befehermingh  of  tot  afbreuk  van  den  vyandt  dienen  kon- 
de.  Maurits,  hebbende  eenighe  fchaeren  voor  uytgelbnden,  om  figh 
van  den  oovertoght  der  Dinkelftroom  te  verfeekeren,  en  den  vierden 

dagh  daer  aen  in  perlbon  gevolght  fijnde,  heeft  figh  oover  d'Eemsteegen 
deelè  ftadt  ter  needergeflaeghen ,  akvaer  hy  den  vyandt  beefigh  vondt  met 
eenighe  hoeven  en  ftallenafte  branden,  en iighdienthalvengenootfaekt 
het  krijgsvolk  wat  verder  van  de  ftadt  afin  de  naefte  dorpen  te  verdeden. 

Dufdaenigh  was  toen  de  geftaltenis  van  't  leegher,  fijnde  geen  vyandt  van 
buyten  te  vreefen^waerom  't  befchanftèn  van  achteren  wierdt  naegelaeten, 
en  alleen  van  vooren  een  lichte  befehanfiïngh  opgeworpen  teegen  de  ftuk- 

ken, die  de  beleegerde  op  's  Prinfen  ftukken  geplant  hadden,  endefchie- 
lijke  uytvallen  dicfè  fomtijts  deeden.  't  Weeder  was  nu  vry  befaedight, 
en  het  landt  wat  heuvelachtigh  ftjnde,  tot  aengraeven  des  te  bequaemer. 

't  Werk  tot  door  de  natte  plaetfèn  heen  gevordert  fijnde,  ondekten  figh 
demijnen,  bydefteedelinghengemaekt,  tot  vernielingh  der  befpringhers ï 
maer  ook  wierden  Maurits  fbldaeten,  daer  op  aenkoomende ,  met  fuik 
een  haeghelbuy  van  koeghelen  ooverftort,  dat  het  kafteel  door  hun  ey- 

ghen  vuer  als  in  een  luchten  brandt  ftont:  't  gheen  des  te  veyligher  ge-rf 
Ichiede,  doordien  de  Prins,  om  fijnen  toght  te  fpoeden,  alleen  maer 
weynigh  ftukken,  en  de  lightfte,  met  figh  gevoert  hadt.  De  grootehadt 

men  gelaft  den  mondt  van  d'Eemsftroom  op  te  brenghen ,  waer  in  de 
fcheepen  traeghen  voortgangh  hadden ,  terwijl  windt  en  ftroom  hen  tee- 

gen vielen.  Nae  dat  deefe  in  't  leegher  aengekoomen  waeren,  is  al 't  ge- 
weldt  van  oorl  oghe  teegen  't  kafteel  alleen  gebr  uy  kt ,  want  en  Frederij  k  van den 
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den  Berghe  hadt  daer  binnen  fijn  geheele  maght  by  een  getrokken,  en  de 
Prins  verfchoonde  de  lïadt,  alshaeftde  fijne,  op  dat  die  niet  metbefchie- 

ten  uyt  het  leegher,  en,  eeril  veroovert  fijnde ,  ook  daer  nae  uyt  het  ka- 
fteel  befchaedight  wierde.  Den  fwaerften  en  voornaemften  arbeidt  was  hier 
ook  het  waetcr  af  teleyden,  door  dien  het  met  een  ichuttingh  binnen  de 

graft  gehouden  wierdt:  waer  voor  een  ravelijn  lagh,  't  welk  de  beleegherde 
ten  uy  terften  verdaedighden ;  ibo  leer  ook,  dat  ie  ièlfs ,  het  punt  ondergraeven 
fijnde,  van  binnen  een  nieuw  opwierpen.  Maer  nae  hen  dit  alles  door 
langh  en  geduerigh  geweldt  ontweldight  was,  de  graft  gevult,  en  de  ga- 

leryen  oovergebraght,  gefchiede  eerlt  toen  d'opeyilingh,  die  tot  nogh 
toe ,  om  de  befpottinghen ,  geleeden  in  de  voorgaende  beleegeringhen ,  was 
uytgeftelt,  maer  met  byvoegingh,  dat  het  de  eerfte  en  de  laetfte  fijn  ibu- 
de.  Frederijk  dit  gehoort  en  brieven  van  Albertus  ontfanghen  hebben- 

de, by  welke  hem  wierdt  gelail  figh  iel  ven  en  fijn  volk  tot  beeter  gelee- 

genheit  te  fpaeren,  heeft  den  feftienden  dagh  des  beleghs  de  ftadten'tka- 
fteel  oovergeleevert ,  fijnde  door  de  waepenen  fijnes  neefs  ontbloot  van 
alle  heerfchappy,  die  hy  tot  nogh  toe  hadt  beièeten.  Daer  op  fijn  de  fol- 
daeten  verfonden  nae  hunne  winterleegeringhen;  en  de  gloryrijke  wee- 
derkoomft  des  Prinien,  die  in  drie  maendentijdts,  en  voorwaermet  geen 

fterke  troepen,  ibo  wijdtluftigh  een  ftreek  van  landen  en  weeghen  's  vy- 
andts  brandtfehattinghen  of  rooverijen  ontweldight ,  en  door  't  voorwerp 
van  ftroomen  voor  't  toekoomende  verieekert  hadt ,  is,  gelijk  fijnen  roem 
buyten  's  landts  hoogh  opgeheeven  wierdt,  ibo  ook  met  meerder  toejuy- 
ghingh,dannaer  gewoonte,  door  de  Staeten  en  de  gemeenten  ièegeprae- 
lende  bewelkoomt.  En  in  Duytfchlandt  fijn  geweeil  eenighe  Vorften, 
die,  aengefien  de  iaeken  in  Hongaryen  toens  niet  al  te  vooripoedigh  lie- 

pen, hem,  in  hunne  algemeene  rijxvergaederingh,  tot  opperveldtheer 

tecgen  den  Turk  fchikten.  Dan  echter  is  't  met  hem  geen  volkoome 
vreught  geweeil,  maer  befwalkt  met  huyilelijk  verdriet,  naerdien  Emi- 

lia, fijne  iufter,  ook  van  moeders  fijde,  voltrekt  haer  huwelijx  verbondt 
buyten  kennis  en  in  weerwil  haeres  broeders  en  der  Staeten ;  door  liefde 
gewondt  lijnde,  en  om  datfe  tot  lbodaenigh  een  daedt  veel  eer  vergiffe- 

nis, dan  toeftemmingh,  verhoopte.  E  man  uel  hadt  haer,  die  tot  nogh 

toe  onbefmetvan  iulkecnquaedt,  en  in  d'oprechtheit  der  Duyticheieeden 
was,  bekoort  door  de  deftigheit  van  lijn  peribon  en  reedenen,  als  die  niet 
onaerdigh  tuilchen  de  verbeeldinghen  fijner  gedieniHgheit  wift  ook  mee- 
dedooghen  te  verwekken,  vertoonende,  dat  hy,  fijnde  een  jongelingh 
uyt  koninghlijken  bloede,  door  geweldt  en  onreghtveerdigheit  was  uyt 
fijn  vaderlandt  verdreeven :  want  hy  gaf  breedt  op  van  fijnen  vaeder  An- 
tonio,  dat  die,  hoewel  maer  weynigh  tijdts,  hadt  op  denthroonvan  Por- 
tugael  gcièeten.  Dees  met  fijnen  broeder  Don  Chriftophoro  Vrankrijk, 
Engelandt,  en  alle  de  landen ,  die  Philips  tot  vyandt  hadt ,  omfwerven- 
dc,  nae  dat  hy  de  maeght  gefien,  en  toegangh  naer  eyghen  welgevallen 
gekreeghen  hadt  (eene  vryheit  ingevoertdoorde  gewoonte,  oovergeblee- 
ven  uyt  de  oude  eenvoudighcit,  naedatiefelfsverloorenis}wasmethoop 
tot  verbintenis  aen  den  huyiè  van  Nailau  ingenoomen,  hoewel ,  behal ven 
al  de  ongclijkheit  der  fortuyne,  fy  beydein  Godtsdienft  verichilden.  Den 

hicu wgehu wden  's  Prinfen  geiight  verbooden  fijnde,  hebben  fe  figh,  om  fijne 
gramichap  te  verfaghten ,  nae  Weeiel  begeeven :  van  waer  fy  weeder  in 
Hollandt  gekeert,  gefien  wierden  op  geringhe  middelen  een  leeven  binnen 
de  paelen  van  burgerlijken  ilaet  te  leydcn.  Dit  was  des  te  droevigher  in 
Oranjens  doghter,  Nicht  van  Saxen,  om  dat  te  vooren,  enooktoens, 
haere  iufter  uyt  den  huyiè  van  Bourbon,  met  goetvinden  der  Staeten, 

en 
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en  huwelijxgoedthen  uyt  degemeene  middelen  toegeleght,  aen  bloeyende    1  5-5)7. 
huyfen,  met  uytfteekende  pleghtigheeden ,  ten  huwelijk  befteet  wierden. 
Gemerkt  Louile  Iuliane  was  uytgetrouwt  aen  den  Prins  Palatijn,  eender 
Keurvorftcn:  Ifabella,  aen  Henrik ,  Hartogh  van  Bouillon:  en  Kathari- 
na,  toegenaemt  Belgica,  wierdt  gehuwelijkt  aen  Philips,  GraefvanHa- 
nou,  van  aenfïenelijken  rijkdom  onderde  Franken.     Dogh  Charlotte, 
welke  de  Brabanders  eertijts  nae  hunnen  naem  genoemt  hadden ,  was  ge- 
vrijt  van  Glaude,  uyt  den  huyfèvan  Tremouille,  Hartogh  van  Thouars, 
Heer  van  treffelijk  vermooghen  in  Poidtou :  ter  oorfaeke  van  welkers  huwe- 

lijk, als  ook  om  met  fijne  moeder  de  feeden  der  Francoifèn  te  doorfien,en 
figh  aen  den  Koningh  te  vertoonen,  Henrik  Frederijkeen  vry  gefantfehap 
vandeStaeten  verkreeghen  hadt.  De  Winter  is,  mits  het  doorbreeken  der 
dijken  in  Noordthollandtenom  Gröninghen,  nietfönderfchaedegeweeft. 
Ook  hadt  den  brandt  tot  Amfterdam  te  meermaelen  ontfteeken,  naebe- 

denken  van  's  vyandts  lift  gegeeven.   De  behoefte  aen  geldtmiddelen  by 
de  Aertshartoghen  voortfettende,  doorkroop  de  muytery  onder  de  fbldae-    Groots 
ten  veele  plaetfen.    En  hebbende  een  begin  genoomen  tot  Gelder,  volgh-  mu)terJ> 
den  die  binnen  Wachtendonk  hetfèlfde  voorbeeldt:  korts  daer  aen  wierdt ",         f. 
Kalis  ,   Kamerijk  ,   Ardres  ,   Chapelle  ,   Chaftelet ,   Lier  ,   Dourlans  ,  ur^SYOk 
Sluys,  en  't  Sas  van  Ghendt  aengetaft  van  't  felfde  oevel.     Elders  wier- 

den de  hoofden  uy tgedreeven ,  elders  hebben  fè  figh  van  fèlfs  by  de  föl- 
daeten  gevoeght.     En  als  men  hadt  begonnen  aen  eenighe  een  weynigh 
geldts  te  tellen,  dat  ftrekte  maer,  om  die  figh  tot  nogh  toe  geruft  hiel- 

den, ook  gaende  te  maeken ;  en  om  hen,  in  plaets  van  een  onnutte  ge- 
hoorfaemheit,  een  voordeelighe  ongebondenheit  te  doen  kiefen.     Hier 
om  weygherden  de  fteeden  befettingh  in  te  neemen ,  en  den  Aertshar- 
toghfelfs,  met  fijn  gevolgh,  te  Venloo  buyten  geflooten  fijnde,  heeft 
het  ooverighe  van  de  Winter ,  met  verfcheyde  konftenaeryen  van  oorlogh 

en  vreede,  tot  in't  volghende  jaer  doorgebraght.  Verraeders,  omgekoght  om 
den  Spanjaert  in  'teylandt  van  Thole  te  brenghen,  hebben  hunne  godt- 
looie  en  rampfaelighe  raedtflaeghen  met  den  hals  geboet.  En  weederom 
fchaeren,  gelönden  om  Berghenop  den  Zoom,  langhshet  bolwerk,  dat 
nogh  niet  voltrokken  was,  te  verrafïchen,-  en  andere,  om  de  poort  van 
Geertruydenbergh te  beweldighen ,  door  befpieders  ontdekt,  fijn  onver- 

richter faeke  wegh  getrokken.     Maer  alles  fchikte  figh  veel  eer  tot  vree-    philipsge- 
de.   Want  ook  Philips  felve,  befwijkende  in  moet  en  krachten,  terwijl  neeghentot 
hy  den  uytheemfchen  oorlogh  met  Vrankrijk,  die  ter  fee  teegen  Enge-  vreede. 
landt,  dien  in  Nederlandt  als  eenen  burgerlijken  aenfiet,  en  door  voor- 

beelden geleert  fijnde,  dat  d'eene  hoop  door  d'andere  om  verre  geworpen 
wierdt  j  of  moogelijk  ook,  om  dat  fijnen  afgaendenen  fiekelijken  ouderdom 
hem  tot  befaedighder  raedtflaeghen  geneyght  hebbe,  begeerde  de  waepe- 
nen  aen  een  fijde  te  legghen,  of  't  verbondt  fijner  vyanden,  onlanghs 
teegen  hem  geflooten ,  te  verbreeken,     De  meefte  fijn  van  gevoelen  ge- 
weeft,  dat  hem  raedtfaemft  gedacht  hebbe,  figh  van  den  Francoifchen  en 
den  Hollandtfchen  oorlogh  fontlaften ,  om  des  te  veerdigher ,  en  met 
minder    koften,  figh  aen    Engelandt  te  wreeken.     Want    fèedert  het 
verlies  van  Amiensin  Vrankrijk,  der  Ooverrhijnfche  fteeden  omtrent  de 

Nederlanders,  waeren  's  vyandts  krachten  vermeerdert ,  de  fijne  vermin- 
dert: daerenbooven  het  platte  landt  verwoeft:  fijn  geloof  ten  eynde :  en 

hier  uyt  gereefen  muyteryen,  en  eene  krijgstught,  die,  fonder  betae- 
lingh,  nimmer  beftendigh  blijft:  en,  wen  'er  een  gedeelte  der  krijgs- 
maght  wierdt  gefonden,  op  't  aendringhen  des  vyandts  van  d'eene  en 
d'andere  fijde,  hadt  hy ,  den  aedel  en  de  fteeden  in  Nederlandt,  weegens 
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1597.    de  voorgacnde  handelinghen,  verdacht  fijnde,  by  nae  meer  dan  oyt,  té 

vreefen:  daerin  teegendeel  't  veyligh  befit  der  landen ,  maer  infonderheit 
deoopenefèe,  dien  van  Hollandt  merkelijke  voordeelen  verfchafte,  meer- 

fybegint  dere  beloofde.     Seeker  men  hadt  brieven  van  Albertus  aen  Philipsonder- 
vanden      fchept,  waer  in  dufdaenighe  tael  gevoert  wierdt.     Maer  beft  heeft  hem 
tranfois.     gedacht  van  den  Francois  te  beginnen ,  gemerkt  dit  ook  om  den  fchijn  van 

Godtsdienft  niet  ongevoeghlijk  was,  naerdien  Paus  Clement  meermaels 
hem  vermaent  hadt,  dat,  wen  hy,  nu  Bourbon  in  de  fchoot  der  Room- 
fcher  kerke  was  ontfanghen ,  met  de  waepenen  voortvoer ,  niet  fchijnen 
wilde  ook  fijn  voorigh  oorloghen  veel  eer  uyt  ftaetfught,  dan  uyt  Godts- 

vruchtte  hebben  begonnen:  daerby  doende  de  reedenen,  die  voor  d'een- 
draght  der  Chriftenen  en  den  Turkfën  oorlogh  met  uytneemenden  luy- 
fter  worden  voortgebraght.     Welke  Philips  langh  in  de  windt  geflaeghen 
hebbende,  eerft  nu  begon  voor  goedt  te  keuren ,  feedert  hy  gefien  hadt, 

dat  al  fijn  ooverdaedigh  geldtfpillen  aen  de  Francoifën,  en 't  fenden  fijner 
leeghershem  was  teegengevallen ,  vruchteloos  verdweenen  fijnde  't  gheen 
hy  hadt  gehoopt  -,  en ,  eene  ftraf  der  gener  die  in  hunne  hoop  te  hoogh 
vlieghen,  geftooten  uy t  een  gedeelte  der  erfiènis  fijner  voorouderen.  Ook 

lietfigh  Henrik  niet  quaelijk  gevallen  dathy  weeder  in  't  befit  van  't  fijne 
geraekte,om't  rijk  door  waepenen  verkreeghen in  vreedete  beheeren-,  en 
alles,  wat  door  een  veertighjaerighe  beroerte  was  vervallen ,  door  wetten 
vaft  te  fetten.     Geduerende  fijn  draelen  wierdt  hy  door  luyden  van  den 
Roomfchen  Godtsdienft,  een  gefpanfehap  hem  eertijts  teegen,  en  nu  fij- 

ne voornaemfte  gunftelinghen ,  daer  toe  aengedreeven  j  en  dat  meer  is, 
ooverwegh  gaende  hem  een  fchaere  van  armen,  ootmoedigh  om  vreede 

biddende,  te  gemoet  gefónden.     d'Eere  om  deefè  Koninghen  te  bevree- 
dighen  is  te  beurt  gevallen  Alexander  de  Medices ,  'sPausgefant,  en  Bon- 
aventuer  Calatagironi ,  Siciliaen,  Opperften  der  Minrebroederen ,  die 
niet  verfuymden  den  Francois  te  vertoonen,  dat  onder  de  bondtgenoo- 
ten  der  waepenen  de  belooninghen  der  oorloghc  des  genen  fijn  fouden  * 
die  d  eerftc  was  in  de  vreede  te  aen  veerden.     Echter  kon  hy  niet  verftaen 
in  handelingh  te  treeden,  voor  en  al  eer  hem  woordt  gegeeven  wiercle, 

dat  men  lbodaenighe  vreedepunten  ft  ellen  föude,  die  hem  't  Francoiiche 
Tavshandel  rifc  in  haer  geheel  behouden  lieten.     Op  deeiè  hoop  fijn  weeghens  den 

tuffchen       Francois  Bellievre  enBrulart,  weegens  Albertus,  wien  de  Koninghvol- 
Henrikjn    maght  tot  de  vreede  verleent  hadt,  Mendoza,  Taxis,  Richardot,  en  Marien- 

Tbilips.       fart  tot  Sant  Quintijn  by  den  anderen  gekoomen ,  neemende  den  handel 
bylter  traeghen  voortgangh.     Henrik  hieren tuffchen ,  om  niet  te  fchijnen 
weynigh  ter  goeder  trouwe  uyt  fijn  verbondt  te  fpringhen,  vertoont  de 

Hennkjver-  EngeHche  Koninghinne,  door  Maflcy,  dat  Frankrijk  door  denfteepen- 
iltfabetb     a'en  00rl°&^  n^  alleen-)  gelijk  tot  noghtoe,  aen  't quijnen gehouden ,  maer 
dat  de  vree-  ̂e  doodt  aengedaen  wierdt.     T>at  de  aedelijke  huyfen  door  veldtflaeghen 
dehemnoo-  moeren  uyt  geput ,  de  gemeenten  onderdrukt  door  armoede :  dat  de  ft  e  e  den 

dighis,        "vernielt  en  verbrandt)  de  landen  woeft  laeghen,  een  ooverelendigh  aen- 
fc  houw  en  voor  's  Vorften  ooghen.  T>at  nogh  't  uyt  erft  e  aller  onheylen  ia  as, 
't  gebrek  felfs  van  geneesmiddelen .  En  der  halven  )foo  hem  niet  fpoedigh  een 
leegher  op  koften  der  bondtgenooten  gele  ever  t  wier  de,  maght  igh  met  ee- 
nenftagh  den  oorlogh  af  te  breeken,  wat  hemte  doetiftonde ,  naerdien  ook 
fy  den  vreede  begeerden,  die  de  vruchten  hunner  waepenen  moeften  af- 
ft  aen?  dat  hy  echter  figh  bevlijtighen  foude,  om  de  Koninghinne  en  an- 

dere fijne  bondtgenooten  te  doen  genieten  de  /elfde  voorwaerden ,  die  hy 
dacht  te  bedinghen-,foo  fy  wilden:  dan  foo fy  daer  toe  niet  verftae?i  kon~ 
den ,  het  immers  niet  te  verwonderen  waer  e ,  dat  heel  anderen  raedt  nae- 

men, 
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men->  die  hunne  behoudenis  of  roof  en  winft  in  den  oorlogh  foghten-,     1 5"5>7- 
heel  anderen ,   die  ftreedt  met  feekerheit  van  figh  te   bederven.     En 

op  dat  de  Koninghin  des  te  minder  's  Koninghs  trouw  befchuldighen 
konde,  quam  'er  ook  dit  by,  dat  fy,  hebbende  by  't  verbondt  vierduy- 
lent  mannen  t'fijner  hulpe  belooft,  hem  onlanghs,  met  wee  ten  van  leer 
weynighe ,  hadt  afgeperlt,  figh  met  twee  te  genoeghen.     En  dit  hadt  den 
Francois  verdraeghen,  terwijl  hy  begeert  den  glimp  van  lèlfs  een  ydel 
verbondt  te  behouden,  maer  op  dat  hy  des  ongelijx  gedaghtigh  bleeve. 

Niet  lbo  gemakkelijk  was  't  hem  teegen  de  Hollanders  fchijn  van  wette- 
lijke reedenen  voort  te  brenghen.     Echter  is  den  Heere  van  Bufenval  ge-  Te"welkcn 

lönden,  om  te  vertoonen,  dat  de  hulpe  hem  door  haer  belooft  en  bewee-  eJn,  ̂   l 
fen  geringh  geweeft  was ,  en  de  koopmanfchappen  die  uyt  Vrankrijk  ge-  vjue)1  '^ voert  wierden ,  dien  van  Ho  /landt  meer  opbraghten.     Beyde  hebben  lè  statten 

gemerkt  waer 's  Koninghs  konftenaerijen ,  als  der  oorloghe  wars,  heen/<?«f. 
wilden;   Elilabeth  braght  by  haere  onkoften,   gedaen  ten  behoeve  dei- 
Hollanders.     Dan  nogh  fweeghfe  niet  van  Yerlandt,  't  welkindietijdt, 
hoewel  de  faeken  der  weêrlpannelinghen  nu  by  nae  ten  eynde  krachten 
waeren,  fohan  Norrits  en  Thomas  Borowes,  voor  deelèn  twee  beroem- 

de ooverlten  in  Nederlandt,  en  aldaer  ook  liek  uyt  llaetyver,  wel  niet 
in  een  veldtflagh ,  maer  immers  door  oorlogh  verteert  hadt.     Derhalven 
heeft  Ie  haer  antwoordt  düs  gemactight,  dat,  gelijklè  haeren  bondfge- 
noodt,  wen  hy  in  den  oorlogh  volharde,  in  fijne  behoeften  niet  begee- 
venlbude,  fooook,  verkoos  hy  vreede ,  haer  wilde  laeten  vinden,  om 
de  punten  aen  te  hooren.     Alleen  de  Hollanders  laeghen  lightelijk,  dat 
lè  van  hem ,  met  wien  lè  eenen  gemeenen  oorlogh  voerden ,  in  de  vreede 
onderfcheyden  wierden.  Want  tuflchen  Koninghen  is  een  lèekere  wet  van 

eendraght,  figh  in  't  toekoomende  van  alle  vyandtfchap  t'onthouden, 
quijtfcheldingh  van  't  voorleedene  t'ontfanghen  en  te  geeven  ■,  wil  men 
den  Prins  en  fijne  onderdaenen  verfoenen ,  befchikt  den  eerften  de  laeken 

ijler  eygen  welgevallen,  de  andere  boeten  'tgheenfy  beyde  mifdaen heb- 
ben.    Hierentulïchen  hen  niet  onbewuft  fijnde,hoe  fwaeren  oorlogh  hen 

op  den  hals  te  vallen  ftont,  lboaldemaght  van  Span  jen  teegen  hen  wierdt 
aengewendt,  hebben  fe  het  geweldt  en  de  bedrieghlijk heit  der  vyanden 
breedt  uytgemeeten,  andere,  hoewel  te  vergeefs ,  gepooght  daer  door  af 
te  fchrikken ,  alles  aengebooden :  en  den  Koningh ,  teegen  Nantes  trek- 

kende, behalven  de  hulptroepen,  belooft  foo  veele  fcheepen  als  hy  be- 
geerde, om  de  Loire  te  beletten :  daerenbooven  grooter  byftant,  lbo  hy 

eenighe  plaetlèn  van  Nederlandt  naeft  aen  Vrankrijk  wilde  aentaften. 

Maer  ook  fy  felve  wierden  door  nieuwe  bekooringhen  aengelbght.  Ko-  vieookfel- 

ningh  Philips,  hebbende  twee  dcghters ,  hadt  de  jonghfre  gegeeven  aen  Je  van  F'"" 
den  Hartogh  van  Savoyen,  de  oudtlle,  genaemt  Ifabella  Clara  Eugenia,  "?s  *°f   "l 
bewaerde  hy  t'huys,  om  met  de  hoop  van  lbo  groot  een  huwelijk  te  meer-  "  *c*°* 
der  Vorfien  te  aefen:  deefe  eertijts  begeert  fijndedoor  Keyfer  Rudolph, 
den  Aertshartogh  Ernft,  en  den  Hartogh  van  Guife,  wordt  ten  laetften , 
nae  datlè  de  voornaemfte  jaeren  haerer  vruchtbaerheit  in  maeghdelijken 

ftaet  hadt  oovergebraght ,  aen  Albertus  van  Öoftenrijk  verlooft :  en ,  ge-  Jh'l'p  ver' 
lijk  veele  verhaelt  hebben,  niet  fonder  Keyfer  Rudolph  te  mifnoeghen,  ̂ hiaten 
om  dat  die  eere  niet  veel  eer  hem,  dielè  voor  langh  gefoght  hadt,  was  Jj^mm% 
vergunt  geweeft.     Philips  hadt  tot  huwelijxgoedt  belooft  Bourgonjen  , 

met  de  Nederlanden :  niet  alleen  om  haer,  als  fijne  wettelijke  erfgenae-  Bou'jen me,  door  die  verdeelingh,  teegen  haeren  jongheren  broeder,  te  verfor-  eH  Nf^r_ 
ghen,  maer  ook  om  de  gemoederen  der  afgevallene  te  winnen :  want  aen-  Undtten 
genaemer  was  den  Ooftenrijxen,  dan  den  Spaenfchen,  naem^  naerdien  huwelijk, 
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de  oude  wel dacden dier  ftammc,  deverflche  onreghtveerdighceden  deefes 
volx,  hun  geheughen  inhadden.  Al  te  faemen  ydclheedenen  gedachten 
fonder  vrucht,  omtrent  volken,  die  de  vrees  en  hunne  vryheit  eevendiep 
hadden  ingefooghen,  die  lbo  meenighvuldighe  verbintenifïèn  en  inwik- 
kelinghen  van  dat  eene  huys,  ja  ook  het  oovergceven  van  den  naem  der 
Nederlandtfchc  heerfchappy,  waer  vanhy  cleklemaen  flgh  ielven hieldt, 

gelijkerhandt  arghwaenigh  opnacmen.  Maer  de  Nederlanders  aend'andere 
fijde  hebben  op  de  brieven,  by  welke  Philips  fijne  verklaeringhen  raekende 
dit  huwelijk hadt  oovergefonden,gevocghlijk  naerden  tijde  geantwoordt: 
datfefeer  ongeerne  afgefcheiden  wierden  van  de  gehoorfaemheit  hunnes 
Koninghs ,  wiens  en  reghtveerdigheit  en  goedertierenheit  hen  door  mee- 

nighvuldighe voorbeelden  gebleeken  waeren:  foofy  niet  ook  dit  hunne  plicht 
oordeelden ,  door  's  Vorften  la/l,  fijn  waer  af  beeldt] el  te  erkennen.  Van 
daer  figh  vervolghens  tot  lofreedeneu  hunner  nieuwe  heer  en  verheffende , 
roe?ndefe  de  deughden  der  Infante,  uyt  het  gene  fe  gehoor  t  hadden,  maer 
die  des  Aertshartoghen,  als  felve  de  ooghgetuyghenfijnde-,  dit  eene  bid- 

dende, dat  hy  hen,  nu  hunne  faekeri  in  een  bedroefden  ftaet ,  foo  oyt,fton- 
den,  fijne  hulpe  niet  onttrekken  wilde.  T>at,  hoedaenigh fi/neforghe  00- 
ver  den  Godtsdienft  was  geweefl,  hoe  groot  fijn  meededooghen,  ook  uyt- 
heemjche  volken,  verbonden  door  oyitelbaere  wcldaeden>  bekenden.  Hoe 

veel  billijker  waer  e  het ,  teegen  d' uyt  erft  e  elendc ,  welke  hen  de  vyandt  van 
d'eene  fijde,  van  d?  andere  hun  eyghen  krijgsvolk,  niet  min  laftigh  dan  de 

vyandt  felve,  dreyghden,  te  voorfien  in  de  verj "eekeringh  fijner  doghter, foo  volmaekt  in  alle  deughden,  fijne s  fchoonfoons,  gefprooten  uyt  fijnen 
bloede ,  fijner  volken ,  het  erf  deel  fijner  voorfaeten ,  en  welke  hy  daer  om 
felfs  behoorde  voor  de  fijne  te  houden,  om  datfe  onder  de  heerfchappy  ee- 

ne s  anderen  ooverginghen?  foo  dit  by  hem,  en  fijnen  foone,  er  f genaem fij- 
ner kroone,  onbeweeghlijk  vafl  bleeve,  de  Nederlander  sgeenfintsweyghe- 

ren  f  ouden ,  onder  hoedaenigh  e  enen  naem  't  ook  weef  en  moghte,  de  f  elf  de 
majefteit  altoos  hunne  eerbiedeniste  bewijfen.  Die  van  Brabandtin  'tb£- 
fönder,  en  voornaementlijk  de  Vlaeminghen,  hielden  ernftelijk  aen ,  d^rc 

'er  middelen  tot  vreede  met  Hollandt  moghten  gevonden  worden:  en  foo 
fè  voortvoeren  hunne  langhverdiende  ftraflfe  door  halfterrigheit  te  terghen , 

d'omleggende  Vorften ,  volgende  den  ouden  Godtsdienft ,  met  de  Gee- 
ftelijke,aenge(bght  omdegemeene  faekedoor  waepenen  of  andere  midde- 

len van  onderftant  te  handthaeven :  want ,  dat  indien  eenighen  de  Spaenfche 
moogenheit  ontfagghelijk  geweeft  was,  deefè  omtrent  eene  afgefcheyde- 

ne  heerfchappy  figh  billijker  fouden  laeten  vinden.  Al  't  welk  hoeverre 
het  met  waeren  on  waer  fy  vermenght  geweeft,  fal  de  orde  der  faeken> 
die  ik  nu  aenvanghe  te  verhaelcn,  voor  ooghen  ftellen. 
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È  Staeten ,  hebbende  den  handel  met  de  Spanjaerts  verbooden  i 
pooghen  te  vergeefs  de  landt  dievery  en  hunner  ooverjlen  voor 
te  hoornen.     Een  groot  e  walvifch ,  vaftgeraekt  op  de  Hollandt- 
fche  kujl,  wordt  gevanghen.     Vrucht eloofen  aenflagh  op  Won- 

de. Oorfprongh  der  tweedraght  tuffchen  de  Hooghduytfchen  en  Engel 'fchen. 
'De  Hooghduytfche  uyt  Engelandt  verjaeght  fetten  figh  tot  Middel- 
burgh  ter  needer. 'De  Hollanders  Jigh  van  eens  anders  onheylen  dienende  ■> 
breyden  hunne  feevaert  verder  uyt.     Ongelukkighe  Jlout heit  van  Mouche- 

■■  ron.     T>e  beroerten  tot  Uytrecht  gereefen  worden  gedempt.  ,  De  Veree- 
nighde Staeten  f  enden  ge  f  anten  nae  Vrankrijk  en  Engelandt  tot  vervol- 

gingh  des  oorloghs.  Antwoordt  van  Elifabeth.  Oldenbarnevelt  traght  te 
vergeefs  den  Francois  den  vreede  af  te  raeden  -,  desfelfs  ?nildaedigheit 
omtrent  den  Bondtgenooten.     Vreedepunten  tuffchen  den  Franfois  enden 
Spanjaert.     Elifabeth  maent  de  Vereenighde  Landen  weederom  aen  tot 

vreede.     Nieuw  verbondt  tuffchen  d'Engelfche  en  de  Hollanders.     Thi- 
lips  draeght  de  Nederlanden  oover  aen  IfabeÜa-,  verfcheyde  reedenen  ge- 
voert  oover  de  punten  des  ooverdraghts.  Albertus ,  by  de  Vereenighde  Stae- 

ten om  vreede  aenhóudende ,  kr  ij ght  geen  gehoor .   Muytery  onder  't  Spaenfch 
krijgsvolk.     Albertus  nae  Spanjen  reyfende  beveelt  de  Nederlanden  aen 

Andreas  van  Ooft enr ijk.  Koningh  cPhilipsfterft :  verhaelvan fijne  doodt. 
Verfchillende  gevoelens  onder  de  menfchen  oover  den  aerdt  en  de  feeden 

van  'Philips.     Margareta  trouwt  met  Thilips  de  derde.     T)e  nieuwe  be- 
roertendes Graeven  van  Ooftvrieflandt  loopente  niet.     'De  Gereformeerd 

de  tot  Aeken  lijden  fchaede.     Mendofa  valt  met  een  leegher  in  de  landen 
van  Kleef  en  Gulik.   Befchrjjvingh  der  volken  om  den  Rhtjn,  grenfende 
aen  Hollandt.     Mendofa  ver/Ier  kt  Orfoy  en  Mulhem.     'Dien  Maurits  met 
een  leegher  te  gemoet  trekt ,  om  denfchrik  den  Vereenighden  Landen  aen- 
gedaente  ftuyten.     Groot  e  gefchillen  onder  de  Spanjaerts.     Sibylla  van 
Kleef  foekt  allerweeghen  hulp  teegenden  Spanjaert.     Korte  befchrijvingh 
der  Kreytfen  in  Hooghduytfchlandt .     De  Vereenighde  Staeten  traghten 
vruchteloos  de  Hooghduytfchen  teegenden  Spanjaert  op  te  maeken.     Men- 

dofa vermeeftett  Rhijnberk ,  onaengefien  de  hulpe  van  Maurits.  Valkejleyn 
S  f  iij  wordt 
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wordt  teegen  gegeeve  woordt  van  de  Spanjaert s  omgebraght.  IVeefel  ge- 
dwonghen  de  Roomfche  kerkfeeden  toe  te  laeten.  Mendofa  leght  bejet- 

tingh  binnen  Rees  en  Emmerik-,  hy  ooverweldight  ïfelburgh,  Maurits 
fluyt  den  vyandt  den  toegangh  in  Wejlphalen.  T>e  Spanjaert s  trekken  in 

1)uytfchlandt  om  te  ooverwinteren.  Emmerik ,  -van  's  vyandts  befettingh 
verloftfljnde,  wordt  met  Seevenaer  van  Maurits  op  figh  f  elven  ge  laeten. 
Aenjienelijke  lijken  in  Ne  der  landt.  Gruwfaeme  fchelmjlukken  der  Span- 
jaerden  in  T>uytfch  landt. 

W\  Ant  de  Vereenighde  Staeten  feeker  lieten  niet  af  de 
voorighe  blijken  hunnes  haers  op  den  vyandt  door 
nieuwe  te  verfwaeren,  hebbende  doen  af  kondighen  een 
plakkaet,  waer  by  verbooden  wierdt  eenigherhande 
krijgs-  of  fcheeps- behoeften  naedenSpanjaerts,of  den 
volken  onder  der  fel  ver  gehoorfaemheit,  oover  te  voe- 

ren: en  vervolghens  nogh  een  ander,  waer  door  het 
inlandtfch  gewas  wierdt  ingehouden,  uyt  vreele  dat 

het  lbeken  van  winften  buyten  's  landts  gebrek  van  binnen  moght  veroor- 
faeken ;  maer  met  's  vyandts  Vlaendre  heeft  men  allen  handel  afgelhee- 
den.  Al  't  welk  onder  luyden  graetigh  naer  winft,  en  ook  felve  ïn'tbe- 
wintder  laeken,  nimmer  genoeghlaem  naegekoomen  lijnde ,  daer  benee- 

vens door  de  Francoifche  vreede  is  te  niet  geloopen;  't  influypendt  be- 
drogh  die  vruchteloos  maekende.  Om  dien  tijdt  voorts  geraedtpleeght 
lijnde  om  orde  op  de  krijgshandel  te  Hellen,  befchreef  men  de  waepen- 
ruftingh,  lbo  wel  oover  die  met  de  piek,  als  die  met  fwaere  of  lighte 
roers,  te  voet  ofte  peerde  dienden;  en  ook  reghte  men  op  nieuwe  vaenen 
ruyters,  uyt  de  inkoomftender  landen,  indejonghfl:  verloopenen  Herfft 

veroovert.  Maernae  datmen'tvoorkoomen  der  landtdieverijen  onder  de 
krijgshoofden  heeft  begonnen ,  fijn  de  geneesmiddelen ,  waer  op  men  won- 

der Itaetgemaekthadt,  by  ervaerenheit  te  fwak  bevonden,  en 't  befnoeyea 
van  't  getal  der  foldaeten  van  yder  vendel  is  londer  eenighe  vrucht  geweeft, 
doordien  de  Ichuylhoeken  om  te  bedrieghen  ooverigh  bleeven,  waer 
door  de  getaelen  verdunt  lijnde,  hoe  Ie  minder  waeren,  hoelè  fchaedelij- 
ker  gaepten.  En  dat  meer  is,  de  hopluiden,  fiende  hunne  ongebonden- 

heit  in  'trooven  gebreidelt,  braghtende  vuerighfte  loldaeten,  eninwien 
de  dapperhei t  booven  anderen  uyfftak,  lbo  leer  als  in  eene  eeuwe,  die 

alles  te  koop  draeght,  fijn  konde,  welke  fy  tot  nogh  toe  door  grooter  be- 
looninghen  gelokt  hadden,  terwijl  Ie  lèlve  graetigher  uyt  het  gemeene 

greepen,  op' eenen  voet  met  d'andere ;  waer  door 't  ooverloopen  lbo  vae- 
ken  gebeurde,  dat  het  gelchaepen  llonde  geheele  regementen  te  fullen 

ontblooten,  lbo  niet  's  vyandts  behoefte  hen  weederhouden  hadt:  't  welk 
de  Staeten  ingefien  hebbende,  en  te  gelijk'de  vermaeningh  des  Prinlèn 
ooverweeghende,  deonhcylen,  hen  onmoogelijk  voor  te  koomen ,  be- 

kent hebben.  Hieren rullenen  heeft  de  volle  ruft  der  landen  oover  Rhijn , 
waer  door  de  inkoomften  vermeedert  waeren,  de  Landtfchappen  bewoo- 
ghen  hunne  Stadthouders  Maurits  en  Willem  met  belooninghen  in  lan- 

sy  befchen-  den  of  in  gelde  te  vereeren-,  wordende  ook  toen  gevonden  luiden,  die 
ken  Maurits  dit  getuygenis  van  dankbaerheit  den  lafter  van  een  ltaetfuchtighe  mildae- 

enirillem  digheit  nacgaevcn.  't  Jaer  thans  in  de  tweede  maendt  getreeden  fijnde, 
wordt  een  feldtfaeme  veel  eer  dan  wonderlijke  voorval,  aengefien  'er 
geen  eygenthjke  wonderteekencn  te  vinden  fijn ,  voor  een  voorbediedlèl 
aengenoomen.  Eenen  vilèh  uyt  het  geflaght  der  walvillchen,  niet  lbo 
onbekent,  of  de  lee  luyden  heughden  den  naem  van  dien  ly  meermaels 

gefien 

met  veree 

ringhen. 
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gefien  hadden,  op  de  kuft  van  Hollandt  gehoort  lijnde,  was  door  eeni-    lf9%- 
ghe  viflchers  met  kabels  op  de  naefte  flrant  getrokken.     Deelè  plaets  wordt 

genoemt  Bcrkheyde,  tuflchen  Scheevelinghen  en  Katwijk,  dat  door  fij-  Ee"enu'^- 

nen  naem  getuyght  van  de  oude  Katten  afkoomftigh  te  fijn,  niet  verre  v'lC}Van7° 

van  waer  eenen  middelarm  van  den  Rhijn  in  lee  loopt,  en  ook  nu  in  't  Berbheyde 
ebben  des  Oceans  ibmtijts  ontdekt  worden  de  ooA^erblijffelen  van  een  ver-  0p^ 

nielt  kafteel,   een  der  werken  van  Drums  of  Severus,  't  welk  onie  voor-  droogbte 
ouders,  nae  haere  geleegenheit  teegen  oover  Britannien,  'thuyste  Brit-  vaftgeraekr, 
ten  genoemt  hebben.     Hier  hadt  dit  lèegedroght,  leggende  feeventigh  wrdtge- 
voeten  in  de  lenghte  uytgeftrektj  met  fijn  vreeflijk  lichaem  beflaeghen  vaTIShen' 
de  geheele  vlakte  tuflchen  de  fee  en  de  duynen.     Alwaer  hem  een  gewel- 
dighe  meenighte  van  menlchen ,  die  van  alle  kanten  toevloey  den,  gefien 
hebben,  londer  afgefchrikt  te  wordendoorden  fwaeren  flank,  diende 

vilch ,  nae  dat  hy  op  't  drooghe  was  geftorven ,  en  met  d'ingewanden  ge- 
barften  lagli,  van  figh  gaf,  met  lbo  grooteene  befmettingh  derfeelught, 

dat  'er  eenighe  kijkers  liekten  en  ook  lelfs  den  doodt  gehaelt  hebben.  Luy- 
den  van  maer  taemelijk  oordeel  kon  geene  laek  min  wonder  lchijnen,  dan 
een  feemonfter,  hoedaenighe  ontelbaere  den  Oceanin  haere  woefte  inge- 

wanden berght,  door  de  Winterbuyen  geflaeghen  op  de  drooghten ,  aU 

waer  hy  met  d'ebbe  wasvaftgeraekt,  vruchteloos  met  lbo  groot  eenelwaer- 
te  worftelende,  ontdekt  te  fien.     Maer  andere  onder 't  gemeen ,  gelet 
om  op  alles  uytlegh  te  maeken ,  en  de  werken  der  natuere  of  des  gevals 

hun  vernuft  t'onderwerpen ,  voorfeyden  eenighe  dien  van  Hollandt,  00^ 
verwinnaers  van  lbo  vreeflijk  een  gedierte,  rijken  buyt  en  leeghe  oover 
hunne  vyanden ,  andere  fpelden  door  dit  voorlpook  dat  hen  fwaere  ram- 

pen booven  't  hooft  hinghen,  die  uyt  hunnen  Ocean  door  lbo  gruwfae- 
me  monfters  beflookt  wierden.     Al  't  welk  ook  toens,  yder  door  Ichrif* 
ten  oover  en  weeder  lijn  gevoelen  ftaendc  houdende,  wel  duydelijk  van 

enkel  ydelheit  oovertuyght  is,  door 't  vervolgh  des  jaers ,  vaddigh,  lbo 
't  met  de  voorighe  vergeleeken  worde.     Hoewel  ook  eenighe,  en  niet 
ongerijmt,  het  feekalf,  weynigh  tijts  daer  nae  gevanghen  in  de  ftroom 

niet  verre  van  Gorinchem,  een  faek  die  aldaer  ongehoort  was,  uyt  d'uyt- 
koomft  op  de  faeken  der  volghende  tijden,  uytgevoert  niet  wijt  van  die 
plaetlè,  gepaft  hebben.     Dit  magh  men  bynaer  waer  houden,  dat  in  geen 

ander  jaer  meer  faeken  teegen  hoop  fijn  uytgevallen,  aenvangh  neemen- 
de  van  de  Winter,  dieinvruchteloofè  aenllaeghen  wierdt  oovergebraght. 

Want  de  krijgshoofden  der  belèttingh  binnen  Berghen  op  den  Zoom  be- 
koort fijnde ,  om ,  hebbende  de  lèhiltwaght  tot  ftilfwijghen  gewonnen , 

Woude  te  verraflen,  een  kafteel,  dat  landtwaert  in  geleeghen,  met  len-  Vruchteloo- 

den  van  'sKoninghs  krijgsvolk  op  de  vaerten  de  ftroomen  bekommerde,  fen  ae"flagb 
heeft  den  aenleggher  dier  krijgslift,  een  niet  minbloo,  dan  onvoorligh-  0P  Woude' 
tigh  menlch ,  wanneer  't  op  't  uytvoeren  van  't  gevaer  aenquam ,  lijnen 
eyghen  aenflagh  met  de  vlught  verydelt.     Maer  den  aenflagh  van  Mau- 
rits,  die  een  vloot  teegen  Vlaendre  hadt  uytgeruft,  heeft  geen  lèhult  van 

menfchen,  maer  een  hoogher  maght  gebrooken ,  naerdien  een  ooverhee- 
vighe  ftorm  londer  op  houden  de  fcheepen,  daer  toe  gefchikt,  nu  op 
wegh  fijnde,  ten  deele  vernielde,  en  andere  niet  fonder  gevaer  deede 

veylighe  haeven  loeken.     En  juyfl:  was  't  weynigh  daeghen  te  vooren  ge- 
beurt, dat  een  fchans  op  delelfde  kuft,  geleeghen  teegen  oover  Biervliet, 

in 't  gefightvan  Zeelandt,  door  de  belèttelinghen ,  Francoifen  lijnde, 
aen  eenen  Spanjaert,  die  hen  omgekoft  hadt,  ooverleeverden ,  driejae- 
ren,  nae  dat fe,  door  trouwloofheit  vaneen  Walfch  lbldaet,  dien  van 

Hollandt  was  in  handen  gevallen.     Dus  is  fchande  en  fchaede  betaelt  ge- 
let. 
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15-98.  fet.  Ook  hebben  eenighe  ruyters,  loerende  om  by  Limburgh  't  Spaens 
voetvolk  needer  te  maeken,  hunnen  toght  ontdekt  lijnde,  door  diepe 
fneeu ,  vruchteloos  moeten  weederkeeren.  De  felfde  hebben  een  geley- 

detenvyandt,  onderfchept  in  't  landt  van  Gulik ,  door 't  ontmoeten  van 
ruytery  by  Burik,  niet  fönder  bloedt  van  de  hunne,  verheten.  En  an- 

dere, te  rugh  trekkende  uyt  het  landt  van  Luyfc  en  Trier,  hebben,  door 

's  vyandts  aentreffen,  fchaede  geleeden:  verliefen,  die,  wel  geringhdogh 
vaeken  voorvallende,  de  eere  voorleede  jaerby  Turnhout  bevoghtenaen 

't  verminderen  hielpen.  Hierentuflchen  begaeven  dien  van  Hollandtniet 
de  vruchten  die  de  vreede  eyghen ,  en  in  anderer  oorloghen  onbekent 

fijn.  En  dat  meer  is,  de  tweedraght  tufTchenden  Hooghduytfchen  en  den 

Ëngelfchen  was  t'hunnen  voordeele  uytgevallen.  Den  ooripronk  dier  ge- 
oorfprongb  ̂ hillen,  naerdieniè  in  hun  uytkoomlt  acnde  Nederlandtfche  faekenvaft 

lenfullben  geraektfijn,  falikwat  hoogher  ophaelen.  Inde  jonghft  verloopene eeu- 
deüoosb-  wen  is  de  voornaemfte  koophandel  geweeft  in  de  fteeden  van  Hoogh- 

dujtfcbenen  duytfchlandt,  van  welke  die  aen  lèeof  op  vermaerde  ftroomenfijn  gelee- 
£  Engel-  ghen ,  uyt  verfcheyde  volken ,  Wenden ,  Saxen ,  Pruyflèrs ,  Weiïphalin- 

fcben.  ghers,  tot  feeventigh  in  't  getal ,  figh  op  reghtmaetighe  punten  van  koop- 
manichap,  tot  een  lichaem  t'faemen  gevoeght  hebben,  door 't  vellen  eenes 
verdraghs,  't  welk  den  naem  van  Anlèefch  verbondt  gegeeven  is.  En 
niet  alleen  wierden  door  nyverheitder  Hooghduytfchen  bevaeren  de  boo- 
ve  kuiten  van  het  Noorden,  en  de  haevenen  in  Nederlandt,  maer  fe  heb- 

ben daerenboo  ven  ook  een  marktplaets  tot  Londen  opgereght:  alwaer, 

nae  datfe  figh  door  trouwe  en  voordeel  in 't  gemeen  aeniienelijk  gemaekt 
hadden,  hen  door  de  Koninghen  is  toegelaeten,  hunne  koopmanfchap- 
pen,  mits  maer  kleynen  tol  betaelende,  te  verhandelen.  Dogh  ftaet  te 
letten ,  dat  in  dien  tijdt  meede  de  weylanden  van  Britannien  by  nae  niet 
anders  dan  wolle ,  teegen  goederen  die  van  buyten  wierden  ingebraght,  te 
verhandelen  keverden,  en  behalven  onbereyde  vellen  niets  uyt  dat  ey- 
landt  te  haelen  viel:  tot  dat  de  Nederlanders,  wars  der  onheylen  hunnes 
vaederlandts,  en  om  verfcheyde  oorfaeken  ballinghen,  gelijk  andere  vol- 

ken andere  handtwerken ,  föo  ook  de  maniere  van  wolle  te  fuy veren  en 

te  verwen  d'Engellchen  geleert  hebben.  Dit  is  gebeurt  onder  de  heer- 
fchappy  van  Koningh  Eduard,  die,  toeleggende  om  een  gedeelte  dier 
nieuwe  winfte  in  fijne  fpaerkift  te  trekken,  gewaer  wierdt,  dat  hy  door 

de  Anlèefche  verbonden  wierdt  verhindert.  d'Engellche  derhalven  be- 
lchuldiginghen  opgeföght  hebbende,  waer  om  hen  't  van  oudts  vergunde 
moght  benoomen  worden,  fchortten  alles  op,  hoewel fè  ondertuflchen 
niet  naelieten  den  Hooghduytichen  hunne  oude  reghten  aen  te  bieden, 

wenfe  de  belaftinghen ,  geftelt  op  de  laekenen,  gelijkelijk  neevens  d'in- 
gefèetenen  draeghen  wilden  >  voorgeevende,  dat  'er  niets  föo  leer  teegen 
de  plicht  eenes  Koninghs  ftreet,  dan  fijne  onderdaenen  te  fooien  en 
vreemdelinghen  te  verfchoonen,  eyflchende  gelijke  vryheeden  voor  hen 

in  Duytlchlandt.  Teegen  al  't  welk  de  Hooghduytlche  niets  gevordert 
hebben,  figh  beklaeghende ,  dat  men  hen  de  voorreghten,  door  hunne 
verdienften  nu  driehondert  jaeren  langh  genooten ,  en  by  veertien  Ko- 

ninghen bcfwooren ,  door  t'eenemael  opgeraepte  verfierlelen ,  ontweldigh- 
de.  Niet  min  mifnoeghde  hen  de  opgereghte  maetfehappy  der  Engel- 
lèhe,  die  felfs  aen  andere  volken  hoopwerk  van  laekenen  verlchafrende, 
hen  hunne  voorighe  winltcn  onderkroopen.  Dit  baerde  afgunlt  en  veel 
klaeghens  aen  den  Keyler,  voornaementhjk  ten  tijde,  wanneer  de  En- 
gelfche,  door  de  gelchillen  tullchen  Alba  en  Elifabeth,  uyt  de  Neder- 

landen verdreeven  fijnde,  figh  00 ver  d'Eems  begeeven  hadden.     t'Hun- ner 
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ner  befchuldigingh  wierdt  bygebraght,  dat  Ie  de  waeren  vervalfchten,  en    1  ƒ98. 
door  alles  op  te  koopen  andere  buyten  llooten,  met  bewijs  van  de  markt 
nogh  eens  lbo  veel  verhooght  te  hebben.     Eenen  geruymen  tijdt  verfleet 

men  met  gefchillen  tufïchen  d'onderdaenen ,  enmetooveren  weederlchrij- 
ven  der  Vorften ,  tot  dat  den  haet  op  d'Engelfche ,  om  hunne  gedueri- 
ghe  rooveryenterlee,  meer  en  meer  toeneemende,  Philips,  een  ftooke- 

brandt  van  diergelijke  mifverftanden,  d'oude  en  de  nieuwe  gefchillen 
onder  een  frneet,  en  de  verdaedigingh  der  faekeby  den  Keyfer,  door  fij- 

ne gelanten  Mendoia  en  Clement  aenvaerde,  niet  uyt  eenighe  belönde- 
re  liight  tot  de  Anfeefteeden ,  maer  alleen  om  diervoeghe  de  mifverftan- 

den meer  en  meer  t'ontfteeken ,  en  den  vyandtterlèete  ftooren:  gemerkt 
hy ,  hebbende  ook  een  gefantlchap ,  waer  van  Floris  van  Baerlemont  de 
voornaemfte  was,  naerLubek,  hooftftadt des  verbondts,  afgeveerdight, 

ten  tijde,  wanneer  ook  't  gefagh  des  Koninghs  van  Denemarken,  om 
de  Hollanders  te  doen  buyghen,  aengefoght  wierdt,  den  Hooghduyt- 
Ichen  toedreef,  dat  lè,  voor  by  gaende  andere  Nederland tfche  fteeden,  al- 

leen de  rijkdommen  der  weêrlpannelinghen  door  hunnen  handel  ophoop- 
ten, 't  welk  geenfints  de  plicht  van  onfijdighe,  veel  min  van  eendank- 

baer  gemoet  omtrent  lbodaenigh  eenen  dienftdes  Koninghs  was.  Vruch- 
teloos daer  beneevens  heeft  hy  hen ,  op  belofte  van  byltant,  pooghente 

beweeghen ,  om  de  waepenen  teegen  d'Engelfche  aen  te  neemen.     Dee- 
len  eyfch  hadden  de  Hooghduytfche  gefonden  aen  de  fteeden ,  die  eer- 
tijts  in  't  Anleelch,  nu  in  het  Nederlandtlch  verbondt  waeren,  met  brie- 

ven, die  hun  mifnoeghen  te  kennen  gaeven,  'tfyuyt  afgunft  teegen  vol- 
ken, die  de  koopmanlchap  hadt  maghtigh  gemaekt,  't  fy  om  dat  d'er- 

vaerenheit  meermaels  heeft  geleert,  dat  naebuerighe  Godtsdienften  hee- 
vigher  van  den  anderen  verlchillen ,  en  de  belijders  des  geloofs  van  Augs- 
burgh  met  de  Roomsgefinde,  loo  leer  fy  in  gevoelen  ftrijdigh  fijn,  lbo 
veelte  naeuwer  in  geneegenheit  oovereenkoomen.     Dus  hadden  fighde 

faeken  toegedraeghen  in  't  voorleede  jaer ;  wanneer  ten  laetften ,  door  be-    d'Engel- 
vel  des  Keyfers  Rudolphs,  d'Engelfchen,  die  den  laekenhandel  dree-  fchm  wordt 
ven ,  wierdt  gelaft  binnen  leekeren  daeghe  de  paelen  des  Duytlchen  rijx  geUfl  uyt 
te  ruymen.  Dan  geenlangher  uytftel  om  in  Engelandt  te  verblijven  heeft  Dtytfib- 
de  Koninghinne  d'Anlêefche  koopluyden  vergunt.     En  fijn  d'Engelfche,  landt>  den 
naer  eenighe  vruchteloole  onderhandelinghen,  dewijl  men  tot  geen  ver-  D'9tJ<:hen 

dragh  hadt  konnen  koomen ,  vertrokken  uyt  Staeden,  de  voornaemfte  lèetel  [mfafe ' hunnes  koopmanfchaps,  nae  dat  den  handel  eertijts  van  Brugghe  op  Antwer-  yertrek}ien, 
pen  verplaetft  lijnde,  ook,  om  de  rampen  der  oorloghe,  van  daer  ver- 
huyft  was.  Dies  fy  de  fteeden  in  Hollandt,  welke,  naerdien  den  oorlbgh 
opdegrenlen  was  verfchooven,  als  in  volle  vreede   leefden,  om  figh 

een  vafte  fitplaets  te  verkiefen,  doorwandelden, en  uyt  naeyvervand'ee- 
ne  en  d'andere ,  met  aenbiedingh  van  vrydommen  om  't  lèerft  genoo- 
dight,  verrukt  wierden.     Ten  laetften  klaeghende,  dat  het  waeteraen 
veele  oorden ,  om  de  wolle  te  fuy  veren ,  onbequaem  was ,  hebben  fe  figh 

ter  needer  gefet  tot  Middelburgh  in  Walcheren,  waer  ter  plaetfe  een 'ge-    De  Hoogh- 
deelte  des  lèlven  lichaems,  de  faeken  tot  Antwerpen  door  't  belegh  en  duytfche 
vreefe  voor  ergher  verloopen  lijnde,  figh  begeeven  hadt.     De  Staeten,  fettenfigb 

om  de  meenighte  te  trekken,  hebben  't  gheen  de  tollenen  belaftinghen,  ter^eff, 
als  ook 't  vonniflèn  in  reghtfaeken  belanghde,  gefchikt  naer  de  begeer-  £! 
ten  der  verlbekers.     Langh  hadt  men  gelbght  nae  middelen  van  veree- 

mgingh  tufTchen  d'Engelfchen  en  de  Hooghduytfchen.     Die  van  Hollandt 
hierentulfchen  nu  alvoorens,  door  de  wolle-weveryen  der  Vlaemfche  bal- 

linghen, diealdaer,  en  inlönderheit  binnen  Leyden  en  Haerlem,  wae- 
T  t  ren 
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ren  toegevloeit,  dapper  aengewaflèn  fijnde,  dienden  figh  allerweeghen 
van  eens  anders  onheylen.  Waerenbooven  ook  de  vlughtelinghen  uyt 
Portugael,  een  gedeelte  der  oovergebleevene  [oodenindatrijk,  uyt  vrees 
van  onderfoek  oover  hunnen  vaederlijken  Godtsdienft,  en  andere  op 
hoop  van  meerder  win  ft,  de  grootheit  der  ftadt  Amfterdam  voor  andere 
gekoofen  hebben.  Maer  de  fcheep vaert  aengaende,  te  meer  die  in  Span- 
jen  door  verfcheyde  gevaeren  wierdt  bekommert,  te  meer  men  toereede, 
om  die  in  andere  geweften  des  weereldts  uyt  te  breyden.  Een  (elfde  windt 
heeft  een  vloot  van  hondert  en  vijftigh  fcheepen,  gebeden  met  koorn, 

uyt  d'Ooftlèe  oovergebraght ,  't  welk  door  foo  groote  graetigheit  der 
kocpluiden  of  t'ondergehouden ,  of  nae  andere  geweften  wijdt  en  lijdt  ver- 
tiert  wierdt ,  dat  de  graenen  binnen  's  landts  dienthal ven  niet  in  't  minfte 
verflapten :  't  gheen  echter  onder  de  voordeden  van  die  Republijkgeree- 
kentis,  en  ntet  alleen  om  de  buytelandtfche  winften,  maer  ook  om  dat 
de  nootfaekelijkheit  de  laften  dermaeten  verdeelt,  datfe  alle  veel  gemak- 

kelijker leeven  konnen,  dan  die  de  landen  bearbeyden.  Daerenbooven 

wierden  'er  fcheepen  geibnden  door  de  Middelandtfche  fee,  nae  Kon- 
ftantinopolen ,  en  nae  de  haevenen  van  Syrien  en  Egypten,  en  de  ey- 

landen  van  d' Archipelagus ,  onder  de  vlagghen  en  op  den  naem  der  Fran- 
coifèn,  of  des  Engelfchen  Koninghs,  mits  welke  den  Grooten  Heer  dien 
van  Hollandt  verfeekertheit  en  vrygeleyby  oopene  brieven  vergunt  hadt. 
Echter  hebben  fè  figh  niet  konnen  waghten  van ,  of  in  de  handen  der  Span- 
jaerden  te  vervallen ,  of,  foo  fè,  om  die  te  mijden,  figh  op  de  kuften  der 
Aiooren,  ofonder  de  Turkferoo  vers  vervallen  faghen,  hen  in  den  mondt 
teloopen,  die,  terwijl  fè  alle  onder  elkander  vyandt  fijn,  hen  voor  vy- 
andt  weghnaemen :  met  des  te  fchrikkelijker  gevaer,  om  dat  het  geval  dier 
oorlooghe,  wanneer  het  meeft  verfchoont,  van  vry heit  berooft.  Waer 
in  men  wel  te  reght  de  gierigheit  der  koopluiden  befchuldighen  magh, 
die  de  fcheepen,  onvoorfien  van  volken  waepenen,  foo veelerley  gevae- 

ren ten  prooye  fbnden ,  en  felfs  geene  handthaevers  hunnes  reghts  aen  de 
hoovender  woeftelingh en  houden ,  figh  genoegende  met  hunnen  toe vlught 

te  neemen  tot  die,  welker  gunft  fy  aen  d'eene  fijde  verföekende,  an- 
dere des  te  meer  verbitterden.  Gemerkt  de  Hollanders  de  Fran$oifènen 

d'Engelfchen  gevolght  fijn,  gelijk  fy  in  voortijden  de  Venetianen,  fèe- 
dert  de  Chriftenen  hunne  tweedraghten  en  eygene  belanghen  meer  dan 

d'allerheilighfte  bondtgenootfehap  dier  naeme  beforght  hebben.  De  felf- 
de  Lente,  endegeheele  volghende  Soomer,  fijn 'er  ten  minften  tagh- 
tigh  lcheepen ,  alle  van  bequaeme  groote ,  nae  verre  geweften  uytgevae- 
ren-,  eenighe  nae  de  goudtkuft  van  Ethiopien,  andere  nae  Indien  en  de 

Molukken,  fbmmighe  nae  Amerika,  't  welk  ofonder  onfèn  fighteynder 
geleeghen  is ,  of  door  de  enghte  der  ftraet  Magellaen  befèylt  wordt,  't  Is 
geenlints  nieuw,  dat  onder  veele  aenflaeghen  eenighe quaelijk  uytvallen. 
Waerom  een  der  Zeeufche  fcheepen ,  die  nae  Indien  gefönden  wierden , 
onder  Engelandt,  met  het  roer  aen  de  drooghten  vaft  geraekt  fijnde,  of, 
om  dat  het  quaelijk  was  geballaft,  00 verhellende,  door  alle.de  poorten 

van  't  gefchut,  toen  juyft  oopen  ftaende,  foo  veel  waeters  ingekreeghen 
heeft,  dat  het  fchielijk  quam  te  finken,  en  met  de  menfehen  felve  en 
maghtigh  geldt  te  blijven.  Schaedelijk  is  ookgeweeftdeftoutheitvanBal- 
thafar  de  Mouchcron,  die,  een  koopman  fijnde,  figh  onderwonden  heeft 

den  Portugijfen  en  Koningh  Philips  t'ontweldighen  een  eylandt,  in  de 
Ethiopifche  fee,  geleeghen  voorde  kuft  van  Bennin  dicht  by  de  Mid- 

dellijn, genoemt  het  Prinfen  eylandt,  niet  onvruchtbaer  in  figh  fèlven, 
en  geriefelijk  voor  de  fcheepen  dienwegh  vaerende,  mettoeleghom  figh 

aldaer 
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aldaereennieuweheerfchappyoptereghten,  'twelkde  Stactenen  Maurits    ifp8. 
hem  op  fijn  veribek  tot  buyt  gefchonken  hadden.     Ten  dien  eynde  ligh- 
te  hy  tweehondert  fbldaeten en  bootsgefellen ,  met breede hoop,  datyder 
van  haer  fèshondert  guldens  jaerlijx  inkoomen  befittcn  fbude.     Oover 
deefè  heeft  hy  geftelt  Iuliaen  Kleerhaeghen  ,   hopman  van  een  ongerulle 
geeft,  enièlfsfijn  vaederlandt  nogh  fijne  Ooverheeden  niet  al  te  getrouw, 
als  dien  men  befchuldighde  dat  figh  inde  partyfchappen  onder  Leicefter, 
niet  foo  feer  door  eenen  blinden  yver,  als  met  voorbedachten  raede,  om 

'er  figh  van  te  dienen ,  hadt  ingefteeken,  en  andere  jongelinghen,  felfs 
niet  bequaem  tot  bewint  van  faeken.     De  beginfèlen  noghtans  fcheenen 

wat  goets  te  belooven  •,  want  hebbende  door  behendigheit ,  onder  voorgee- 

ven  van  een  gaftmael,de  voornaemftevan  't eylandt in  hunne  fcheepen  ge- 
lokt, deeden  fy  hen  den  eedt  van  getrouwheit  aen  eenen  befbnderen  af- 

legghen,  daer  by  doende  de  hoop ,  dat  de  vriendtfchap  der  Hollanders 

den  Portugijfen  reedelijker  dan  die  der  Kaftiliaenen  fijn  fbude,  en  d'in- 
boorlingheneenfaghterdienftbaerheitte  verwaghten  hadden.     De  landen 
waeren  nu  reets  befaeyt,   en  andere  faeken  fchikten  figh  wel:  maer  de 

Priefter  der  plaetfè  noopte  d'inwoonders,  die  dogh  uyt  figh  fèlven,  om 
't  gheen  hen  langh  te  vooren  was  weedervaeren ,  alle  onverföghte  din- 

ghen vreefden ,  tot  waepenen  en  moorden:  door  diens  aendrijven,  en, 
nae  dathyin  hechtenis  genoomen  fijnde,  als  onder  fchijn  van  reght,  met 
de  doodt  geftraft  was,  door  dit  vonnis  wierdtde  gemeene  meenightefoo 
verbittert,  dat  de  vreede  en  vergiffenis,  die  fè  geveinft  hadden  aen  te 
neemen,  onderwijlen  maer  vooreenen  korten  tijdt,  toteenen  geduerighen 

toelegh  van  oproer  gedient  hebbe.     Dogh  d'afgefbndene  van  Moucheron , 
ten  deele  door  laeghen  omgebraght  fijnde ,  niet  fbnder  vermoeden  op  Kleer- 

haeghen ,  als  of  hy  die  hem  in  de  kaert  keeken  hadt  willen  van  kant  helpen , 

en  d'oovergebleevene  door  hunne  tweedraght  alle  fbrghe  om  figh  te  ver- 
fterken  verfloffende ,  maekten  den  vyanden  des  te  ftouter,  om  teegen 
hen  op  te  ftaen.     Kleerhaeghen  ook  ten  laetften  neevens  andere,  door 

fiekten  gefprooten  uyt  d'ongemaetightheit  des  lochts,  geftorven  fijnde, 
en  maer  weynigh  gelbnde,  die  behalven  hunne  fcheeps  koft  niets  oove- 
righ  hadden,  verlieten  fè,  uyt  vrees  voor  onderftant ,  door  de  Portugij- 

fen uyt  de  naefte  eylanden  en  de  kuft  van  't  vaftelandt  opontbooden, 
hunne  traegh  en  achteloos  opgemaekte  veftingh  :  wanneer  te  fpaede  man- 

nen, waepenen,  leevensmiddelen  jae  ook  vrouwen,  op  hoop  van  voort- 
teelingh  in  de  nieuwe  beplantingh ,  uyt  Hollandt  aenquaemen.     Hieren- 

tuffchen  bleeven  d'Engelfche  niet  ftil  fitten,  fijnde  de  Graef  van  Kum- 
berlandt  met  veertigh  fcheepen  van  befbndere  gevaeren  uyt  Engelandt 

nae  Liflèbon,  't  welk  hy  befètte,  ten  grooten  voordeele  der  Hollanders, 
die,  terwijl  de  Portugijfen  beflooten  waeren,  den  handel  in  Indien  alleen 
inhaddenj  en  niet  min  ten  blijkelijken  bewijfe  der  fwakheit  hunner  vy- 

anden, die  niet  darrende  een  eenighe  vloot  feeroovers  van  hunne  kuft  ver- 
drijven, aen  de  heerfchappy  der  fee,  van  fbo  oude  tijden  af  door  hun  be- 

feeten,  in 't  toekoomende  wanhoopten.     Van  daer  door  de  Gelukkige 
eylanden  nae  Amerika  gefeylt  fijnde,  heeft  hy  d'oovervoerdersvan'sKo- 
ninghs  goudt  door  fchrik  binnen  gehouden :  maer  korts  daer  nae  een  ey- 

landt, Porto  Ricco  genoemt ,  befpronghen  en  ooverweldight  hebbende, 

genoeghde  hy  figh  alleen  met  alles  van  daer  te  rooven ,  't  fy  hy ,  verfwakt 
door  meenighvuldighe  fiekten  der  fijner,  is  genootfaekt  ge  weeft  van  daer   ScjJaede 
te  vertrekken,  't  fy  hy,  gelijk  meer  andere  fijner  landtsluiden  voor  hem,  derHoüan- 
niet  geweeten  hebbe  figh  van  de  feeghe  te  dienen.     Maer  dien  van  Hol-  dersophun- 
landt  wierdt  de  fchaede  op  hunnen  Ocean  betaelt  gefêt,  gebruykende  de  tien  ocean. 

Tt  ij  vyandt 
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1 5-5)8.     vyandt  de  fee  niet  anders  dan  om  te  rooven,  dat  hy  al  voor  deefen  uyt 
Duynkerken ,  nu  in  't  Kanael  dicht  by  Kalis  pleeghde.     Door  welke  fmer- 
te  de  viflchers,  en  andere  fchippers,  die  'tfelfde  ge  weidt  gevoelt  hadden, 
getroffen  fijndc,  de  fèehopluiden  befchuldighden ,  dat  fè 't  ontmoeten  der 
fèeroovers  niet  en  fbghten,  als  die  Ie  wiften  dat  vertwijfelt  met  oplet  om 
te  fierven,  en  figh  voor  hunne  doodt  te  wreeken ,  voghten.     Diesfbght 

men  middelen  om  dit  onheyl   voor  te  koomen.     En  men  vondt  'er, 
die  oordeelden ,  men  behoorde  fwaer  gelaede  fcheepen  binnen  's  vyandts 
haevenen  te  laeten  finken:  maer  de  forghe  was,  dat  het  geweldt  der  fee- 
bacren  en  der  winden,  geholpen  door  menfehen  arbeidt,  alle  fwaerte, 
hocdaenigh  die  wcefèn  moghte,  fbude  weghfpoelen.     Men  vermeerder- 

de derhalven ,  met  het  aenbouwen  van  nieuwe, 't  getal  der  fcheepen,  om 
dight  by  's  vyandts  kuft  op  de  waght  te  legghen ,  en  't  uytloopen  te  paf- 

fen, en  om  andere  ongewaepende  te  geley den.    Eenighe  der  fel  ver  wierdt 
gelaft  hunne  roofneften  nae  te  fpooren,  en  op  fee  te  kruyfïen:  en  aen 
Pieter  van  der  Does  orde  gegeeven,  om,  meteen  tamelijke  vloot,  het 
Kanael  te  veylighen.     De  voornaemfte  forghe  der  Staeten  was,  met  het 
verfwaeren  der  oorloghe  tcegen  liaer,  ook  te  gelijk  de  gemcene  inkoom- 

ilen  te  vermeerderen:  't  welk  van  de  gemeente,  kundigh  der  gevaeren, 
De  beroer-  goedtwilligh  aengenoomen  wierdt:  behalvendat  binnen  Uitreght  de. mee- 

tentotui-    nighte  de  nieuwe  belaftinghen  wreevelmoedigh  weygerde,  foo  langh  de 
tregbtyge-  kerkehjke  infax>mften  >  welke  d'andere  Landtfchappen  ten  gemeenennut- 
de  nieuwe    te  aenleyden ,  door  befbndere  wierden  ingehouden.     Ten  tijde  der  eer fte 
beUftm-      inftcllinghe  der  Chriftelijke  leere,  en  vervolghens  wanneer  den  y  ver  meer 
gben,wor-  en  meer  aenwakkerde,  hadt  die  ftadt,  beroemt  in  emftighe  Godtsdienft, 
den  ge-       verfaemelt  eenighc  inkoomften,  op  welke  verfcheyde  faemeninghen  van 
dempt.        mannen  en  doghters,  afgefbndert  onder  benaeminghen  van  deefè  en  ge- 

ne heylighen,  figh  in  eene  godtvruchtighe  leedigheit  föuden  onderhou- 
den: welke  middelen  naederhandt  aengeleght  lijnde,  om  huysgefinnen 

van  kinderen  t'ontlaften ,   hun  oudt  gebruyk  fèeker  nu  al  voor  langh , 
dogh,  't  weefèn  van  den  Godtsdienft  door  deefe  oorloghen  verandert 
fijnde,  ook  hunne  gedaente  verlooren  hadden,  terwijl  die  ten  deele  tot 
voortfettingh  der  jeught  in  haere  letteroefFeningh  aengeleght,  ten  deele 

door  d'allervaddighfte  buyken,  dien  fe  door  gunft  of  geldt  waeren  toe- 
gevallen, daer  uyt  figh  fel  ven  meftende,  in  ooverdaet  en  dertelheit  ver- 

quift  worden :  en  deefe  noghtans,  opdennaemvanGeeftelijken,  hebben 

in  de  vergaederingh   der  Staeten  's  landts  van  Uitreght,  en  der  gecom- 
mitteerde Staeten,  d'eerfte  ftemme,  en  met  het  lèlfde  reght  als  den  ge- 

heelen  aedel,  als  het  derde  lidt-,  waer  van  de  ftadt  Uitreght  het  eene  ge- 
deelte, het  andere  de  mindere  fteeden  maeken.     Swaerlijk  heeft  het  ge- 

fagh  der  Vereenighde  Staeten  en  des  Prinfende  verbolgenheit  van 't  graeu 
hier  teegen,  die  nu  ook  door  voorbeelden  te  duchten  ftont,  konnen  be- 
faedighen.     Koningh  Philips  hierentuflchen  hebbende,  föo  hy  beft  kon- 
de  ,  ordre  op  de  geldtmiddelen  geftelt,  vorderde,  te  gelijk  met  de  dreyge- 
menten  der  oorloghe,   de  bekooringhen  tot  vreede  :  en,  dewijl  in  Ne- 
derlandt  foo  wel  krijgsvolk  als  geldt  gebrek  was,  en  fijn  grootfte  vertrou- 
wen  op  den  Spanjaert  rufte,  fbndt  hy  booven  de  nieuwe  wervinghen ,  die 

(endteen     om  cn  omCrenc  de  grenièn  der  Nederlanden  gedaen  wierden,  nae  Kalis 
vloot  nae     achtendartigh  fcheepen  vol  volk,  fijndc  een  gedeelte  dier  vloote,  welke 
Kdlis.         wy  verhaelt  hebben  dat  door  ftorm  van  den  aenllagh  om  in  Engelandtte 

landen  wierdt  verfteeken.     't  Bevel  oover  de  regementen  (deefè  waeren 
vier,  elk  van  duyiënt  koppen)  wierdt  gegeeven  aen  Sancius  Lei  va,  'tbe- 
wint  oover  de  fcheepen  aen  Prctcndon.     Decs  heeft  meteen  voorwindt, 

geleidt 
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geleidt  door  een  Hollandtfch  ooverlooper,  de  meefte  binnen  de  haeven    if^S. 

gebraght,  terwijl  de  Hollanders,  in  'tKanaelopde  waght  leggende,  door 
heevighe  teegenvvindt,  achter  uyt  geraekten:  dieechterter  naeuwernoodt 
opgckoomen  fijndc,  eenighe  weynighe,  die  de  haeven  nogh  niet  befèilt 
hadden,  op  de  kuft  deeden  ftranden.     Want  de  Spanjaert  hadt  dien  lafl 

ontfanghen,  dathy,  wen  hem  de  vyandt  te  vinnigh  perfte,  fonder  op 't 
verlies  der  fcheepen  te  lien,  't  krijgsvolk  ibude  uytfètten.     Een  der  (el- 
ver  wierdt  'er  veroovert;  en  den  gevanghenen ,  teegen  't  gebruyk  der  fèe 
oorloghe,  't  leeven  gefchonken,  om  dat  de  eerfte  hitte  met  beraedtflaen 
oovergegaen  fijnde,  daernaete  woedenalte  onmenfchelijk  fcheen.  Maer 
die  de  haeven  gekreeghen  hadden,  fijn  ten  deele,  naerdien  de  Hoogh- 
duytfche  en  de  Deenen  te  kennen  gaeven,  datfè  voor  deefèn  uyt  hunne 
haevenen  geloopen ,  en  in  Spanjen  aengetaft  waeren ,  met  toelaetingh  der 

Hollanders,  den  Ocean  oover  nae  huys  gekeert,  loopende  't  gerucht  dat 
d'ooverighe  op  nieuw  gewaepent  wierden,  en  door  een  grooter  vloot, 
die  men  in  de  Carogne  foude  toeruften ,  eenen  nieuwen  oorlogh  ter  fèe  te 
waghten  ftonde,  gemerkt  het  befit  van  Kalis  binnen  weynigh  daeghen 
veranderde.  Eer  langh  daer  nae  fijn  twee  fcheepen,  die  uyt  de  felfde  haeven 

ter  fluyk  de  reyfè  nae  Spanjen  hoopten  voort  te  fetten ,  dien  van  Hol-    Twee 

landt  in  handen  gevallen  ■,   deefè  waeren  gelaeden  met  koftelijke  koop-  sPae"fc"e 
manfchappen,  en  hadden  op  veele  foldaeten,  die  des  oorloghs  moede ,  ̂̂ v0i. 

en  door  belooninghen  verfaedight,  nae  hun  vaederlandt  en  hunne  ruft  ir„^ers  'va. vertrekken  wilden.     Nogh  vondt  men  in  de  felfde  brieven,  waer  in  de  oovert. 
gemoederen  befpeurt  wierden,  beneevens  eenighe  fchenkaedjen  van  Mee- 

den ,  gelchikt  aen  Fuentes ,  welke  Maurits  aen  hem  te  rugh  gefonden 

heeft.     d'Aenkoomft  der  Spaenfche  foldaeten  is  den  gemeenten  allefïnts 
niet  eeven  aengenaem  geweeft,  uyt  haet  op  hen  en  den  oorlogh.  Maer   Ben  Aerts- 
den  Aertshartogh  blijde  oover  de  verkrecgene  faeken,  welker  behoefte  hartogb 
alle  dinghen  door  gevoelen  of  vrees  voor  onheylen  getroffen  hadt ,  dee-  r"9l  °* 

óc  de  faemengerotte  muytery  tot  Grave  om  wanbetaelingh,  door  denJaeme"&e~ dienfl  des  Graeven  Harman  van  den  Berghe,  vaneen  fcheyden:  hoewel  terytot 
uyt  gevangenen  en  brieven  is  gebleeken,  dat,  met  deefè  te  vreede  te  ftellen*  Grave. 
veele  andere  hun  mifnoeghen  toonden,  en  door  fuik  betaelen  als  met  woe- 

ker gelden  party  in  de  felfde  behoefte  fteeken  bleef.     Dit  is  geweeft  den 
ftaet  in  beyde  de  Nederlanden,  voor  de  veranderingh  der  faeken  die  al- 
daer  gevolght  is.     Want  de  langh  gedreevene  onderhandelingh  tuflchen 
de  gefanten  van  Vrankrijk  en  Albertus  was  nu  tot  op  groote  hoop  van 
vreede  gevordert.     En  de  Koninghin  van  Engelandthadt  ook  derwaerts 
gefonden  Cecil ,  fbon  van  Burghley ,  Raedtin  haerengeheymen  Raede, 
en  neevens  hem  Wilkes.     Weshalvende  faekefelfsde  Vereenighde  Stae- 
ten  aenporde  gefanten  nae  Vrankrijk  af  te  veerdighen :  en  niet  min  be- 
geerigh  was  Elifabeth ,  dat  de  felfde  met  volmaght  voorfien  wierden ,  om 

met  haere  gefanten  naer  eyfch  van  faeken  oover 'vreede  en  oorlogh  te  be- 
raedtflaen: 't  gheen  men  ongeraeden  gevonden  heeft,  op  dat  niet  ftrax 

fy,  indien 't  verworpen  ongeoorloft  waere,  door  kon inghlijk  gefaghge- 
dwonghen  wierden.     Dogh  men  befchey de  twee  gefantfchappen,  meteen  Destaeten 

aenfienelijk  gevolgh,  welker  een  nae  Engelandt  föude  vertrekken.     Dit  fendenge- 
is  bekleet  door  Warmondt,  van  wien  nu  meermaels  gewagh  gemaekt  is,fanu"  me 
als  fullende  aldaer  aengenaem  fijn ,  om  't  geheughen  van  fijnen  toght  nae  Vïa"^r'J< 

Kadix,  neevens  Hottingha  uyt  Vrieflandt,  en  Joan  vandeWerke  wjt^J*'' Zeelandt.     Nae  Vrankrijk  fijn  gefonden  Iuftinus  van  NafTau,  Ammirael 
van  Zeelandt,  en  Joan  van  Oldenbarnevelt ,  Raedt  Penfionaris  derStae- 
ten  van  Hollandt,  een  man  doorweekt  in  de  kenniflè  van  de  Republijk 

Tt  iij  fijnes 
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i5"5>8.    fijnes  vaederlandts,  en  dienvolghcnde  van  foo  groot  een  gefaghalsye- 
mandt  door  vernuft  of  nyverheit  in  eenenvryen  Staetten  uyterften  berey- 
ken  kan.     En  ik,  onder  veele  andere  faeken ,  fie my  ook  dit  te  duchten 
ftaet,  dat,  wen  eenighe  vreemdelinghen   mifichien  deefè  onfè  blaederen 
moghten  in  handen  koomen ,  die  figh  verwonderen  fullen ,  dat  naemen 
van  dien  uvtfteekenden  luyfter,  die  ook  onder  hen  beroemt  fijn,  foofel- 

den  in  't  bclchrijven  onfer  gefchiedeniflèn  verhaelt  worden.    Maer  de  groo- 
te  verfcheydenheit  dier  reegcringhe  en  aller  anderer  fal  my  verdaedighen. 
Want  wanneer  verhaelt  worden  de  handelinghen  der  fleeden,  welke  by 

den  Raedt  of 't  volk  geregeert  worden,  en 'er  voorvalt  eenigh  oordeel 
of  beiluyt  van  ongemeene  dapperheit  en  fchrander  beleidt,  is  'er  gunfti- 
ghe  geleegenheit  om  den  aenraeders  van  dien  met  dankbaer  geheughente 
gedenken :  en  ook  blijven  de  Bedienaers  in  faeken  van  groot  belangh  in 
Koninghrijken  niet  verborghen.      In  Hollandt  worden  alle  befluyten 
fchriftelijk  opgeilelt  op  den  naem  der  vergaederinghe ,  fonder  te  gewae- 
ghen  van  haere  uytvinders,  die,  fchoonle  u  bekent  fijn,  niet  mooghen 
genoemt  worden,  of  men  fchijnt  met  eenen  eerfughtigh  geleegenheit  tot 
vleyery  gelbght  te  hebben,  behalven  dat  daer  door  veele  andere,  die  den 
glory rijken  lof  van  andere  als  een  verwijt  van  vaddigheitopneemen,  figh 
gebelght  houden.     De  Gefanten  nae  Engelandt  vertrokken  pooghdende 
Koninghinne  door  veelerley  beweegh reedenen  van  vreedehandelingh  af 
te  lchnkken ,  haer  ook  aenmaenende,  fy  foude  den  Francois,  aengaende 
de  veribchte  hulpe,  eenighfints  te  gemoet  koomen,  en  hem,  die uyt figh 
fel  ven  genoegh  was  aengemoedight ,  door  haere  gefanten  verder  opwekken, 
om  het  leet  en  de  fchaede  hem  voor  deefèn  en  maer  onlanghs  aengedaen 
liever  door  oorlogh  te  verhaelen ,  dan  den  ongeruften  aerdt  fijner  onderdae- 
nen  in  wendighe  beroerten  oover  den  hals  te  brenghen.     En  nae  dat  fè ,  heb- 

bende ,  volghens  de  gewoonte  van  dat  Hof,  de  knije  gebooghen ,  haer  voor 
de  reets  genoote  weldaeden  oovervloedigh  bedankt  hadden,  vervolghden  iè : 

vertoogh   ̂ //e  gjg  Uyf  eenen  reghtveerdighen  oorlogh  tot  vree  de  genoodight  worden , 

?ij"      behooren  t'ooverweeghen,  of  de  vreede,  die  men  hen  aenbiedt ,  eenwae- 
landtjcie     r£  gn  beftendighe  t  of  een  bedriegelijke  en  onfeekere  fy ,  en  of  in  teegendeel 
aendeKo-  ̂ en  oorl°£h  'voor  ̂ en  "vervaerhjk  en  h ace he lijk,  ofveyligher  dan  de  vree» 
ningbintot   defy.     Want  te  vergeefs  pooght  men  de  vruchten  e  ener  rufte  fmaekelijkte 

vervolgh  des  maeken ,  ivaer  't  niet  veyligh  is  te  ruften.      U,  Koninghinne ,  foekt  de 
vorlogbs.      Spanjaert,  feght  men,  tot  vree  de  te  bekoor  en-,  hy ,  wiens  trouwloosheit , 

vergefelfchapt  met  onmenfehehjk  woeden ,  en  wiens  heersfught  om  allen 
vorft  en  de  wette  ft  ellen,  het  onnood igh  is ,  datwy  befchuldighen,  naer- 
dien  fijne  Ie  er  mee  ft  er  s  vooral  de  weere  Idt  leer  en ,  dat  men  luyden  van  ver- 
fchillenden  Godtsdienft  nogh  trouw  ,   nogh  eenigh  goddelijk  nogh  men- 
jchelijk  reght  behoeft  te  houden;  andere  felfs  ook  niet  ontveinfen  voor  te 
geeven ,  dat  het  beflier  des  noodt lot s  aen  het  Weften  eenen  algemeenen  op- 
pervorft  voorfien  heeft,  en  het  ten  dienfte  der  Chriftenweereldt  ftrekt, 
dat  in  het  Heel-al  buytende  Spaenfche  moogenheit geene  andere  heerfchap- 

py  gevonden  worde.     *Dan  indien  't  van  nooden  waere  andere  Vorften  te 
vertoonen  den-  ondraeghlijken  hooghmoedt  des  httys  van  Ooftenrtjk,  welke 
dien  fijnen  geflaght  hoek  met  het  uyterfte  van  Kadix,  door  onfeekere  ver- 

bonden, ten  dien  eynde  nu  foo  langh  aen  den  anderen  heght ,  op  dat  hyy 

al  't  gheen  'er  tuffchen  de  beyde  paelen  van  Europa  is  geleeghen ,  voor  foo 
veel 't  nogh  fijne  maght  niet  onderworpenis,  voor  vyandt  honde ,  ufee- 
ker  te  verhaelen  't  gheen  ghy  dienthalven  hebt  geleeden, 't  gevaer  dat  ghy 
hebt  uytgeft aen,  waere  oovertolligh.     Want,   onfterffelijke  Godt ,  foude 
men  ook  konneyi  twijfelen,  wat  gedachten  hy  nu  hebbe ,  die  meer  dan  een- 

mael 
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mael  heeft  gejoght  dit  Koninghrijk  door  vloot  en  t'ooverweldighen,  die  de    if^8, 
'volken  deejer  heerfchappy  tot  weederfpannigheit  gewaepent  heeft ,  die  oo- 
•ver  alle  reght  en  billijkheit  foo  verre  is  heen  geflapt ,  dat  hy  moordenaers 
en  vergift  er  s  teegen  Ugeheyiight  hooft  heeft  uytgefonden  ?     T)e  oude  oor* 

faeken blijven -,enGhy  en  hebt  niets in't allerminfie  van  uwe  Godtsvrucht , 
nogh  hy  van  fijne  giertgheit  verandert.     T>ees  fchijnthy  Umet  eenreght- 
veerdigh  en  godtvruchtigh  gemoedt  e  enen  billijken  vree  de  te  foeken,  of  en 

is  't  niet,  op  dat  hy  den  oorlogh,  die  nu  met  uwe  geleegentheeden  gevoert 
wordt,  hy  op  de  fijne  voer  e?     T>erhalven  f  al  hy ,  als  die  alvoorens  tot 

eenen  v aften  reeghei  opgenoomen  heeft ,  op  den  grondt  der  teegenwoordi- 
ghe  faeken  altoos  aenflaeghen  van  grooter  gewight  te  bouwen ,  de  tijden 
belaeghen :  en  fullen  wy ,  in  foo  groot  een  gevaer ,  ons  door  een  vaddighe  ruft 
laeten  verlokaefen ,  om ,  naerdien  wy  niet gefaement lijk  konnen ,  wanneer 

onfe  bondt genoot fc hap ,  't  eenighe  waeromhy  wenfcht,  verbrookenfy ,  elk 
in  'tbefonder  ingefwolghen  te  worden?     Beet  er  de  e  den  d'oude  volken  en 
Koninghen-,  die,  al  eerfe  felfs  nogh  aenget  aft  wierden  ,de  heerfchappy  en 

die  hen  te  geweldigh  toenaemen ,  by  tijde  teegen  traeden ,  op  dat  niet  d'oo- 
verighe  f  hunnen  bederve  ooverwonnen  wierden.     Sy  wijlen  naementlijk , 
dat  menfomtijts  oorlogh  voerde  om  vree  de  te  hebben,  fomwijlen ,  omdat 
men  dien  niet  hebben  kan.     Want  gelijk  waeter  en  vuer ,  twee  hooft ftof- 

fenftrijdigh  van  aert,  altoos  teegen  een  gekant  fijn  ■,  foo  ook  is  'er  tujfchen 
hen,  die  begeer  en  oover  allen  te  heerfchen,  en  hen  die  geenen  anderen 
dienen  willen ,  eenen  altoos  duer enden  en  onft  erfje  lij  ken  oorlogh :  in  wel- 

ken (i  f  h  te  wreeken  immer  te  fpaede  koomt ,  fijnen  dr  ey genden  vyandt  e  erft 

op 't  lijf  te  vallen   een  faek  niet  min  vol  glory  dan  v o orfightigh e it  ge- 
oorde elt  wordt.     Want  de  reegeringh  en  de  waep enen  fijn  den  Vorftenvan 

den  heemel  niet  alleen  gegeeven,  om  onreghtveerdigheeden  te  ftraffen ,  maer 
infonderheit  om  die  voor  te  koomen.     En  felfs  befchermt  hyfigh  niet ,  die 

tnetfigh  te  befchermenvernoeght  is.  Strajfeloosheitftrekt maer  omquaedt- 

doenders  in  hun  moetwiüigh  opfet  voort  te  drijven.     'Philips  datifal, 
't fv  om  ons  f  onder  te  brenghen,  of  wat  den  heemel  oover  ons  ook  moght 
befchooren  hebben ,  onder  voorgeeven  des  Turxen  oorlogh s ,  of  wel  eeni- 
ghen  anderen  dekmantel,  niet  ruften  te  waeter  en  te  lande  gewaepent  op 
fijn  voordeel  te  loeren:  en  hy  figh  foo  gewaepent  houdende,  kan  Engelandt 

nogh  buyten  vreefe,  nogh  buyten  koften  blijven.     'Dit  alleen  is  hier  de 
vraeghe,  of  gevaer  en  te  vree  f  en,  of  die  af  te  keer  en  een  werk  van  meerder 

dapper  heit  fy  -,  en  of 't  reghtmaetigher  is  de  fchattinghen fijner  onder  dae- 
nen,  dan  den  buyt  der  vyanden  t' fijnen  behoeve  te  gebruyken.     't  Is  onfe 
meeningh  niet ,  Koninghinne ,  ons  voor  U op  onfe  bondtgenootfchap  te  be- 

roemen ,  die  d'eerfte  aen  Udoor  ontelbaere  weldaeden  verplicht  fijn  -,  enU 
miffchien  is  'er  eenighfints,  dogh  ons,  die  en  dankbaer  fijn ,  en  gehouden 
willen  weef  en,  tenhooghjlen  aengeleeghen,  dat  die  niet  verhoren  gaen. 

Soo  wy  tot  vergeldingh  derfelveryets  van  onferfijdegedaen  hebben ,  't  welk , 
naerdien  de  teegenwoordighe  laften  niet  toelieten  yets  meerders  te  doen , 
om  de  volveerdigheit  onfes  gemoets,  behoorde  aengenaem  te  fijn,  dat  f  al 
met  meerder  billikheit  van  Ü  in  geheughen  behouden ,  dan  van  onsgefeght 
worden.     T>it  feeker  is  baerbhjkelijk,  dat  ook  uwe  voorfaeten,  van  de 
Ne  der  landt fche  volken,  om  hunne  feeden  en  geleegenheit ,  dit  gevoelen 
gehadt  hebben ,  datfe  hen  tot  vrienden  of  tot  vyanden  te  hebben ,  een 
groot  gewight  hunner  faeken  oordeelden.  Maer  feedert  ghy  de  glory  rijke 
daeden  uwer  voorfaeten,  foo  f  eer  door  meededooghenendoor  weldoen,  als 
door  alle  andere  deughden,  oovertrojfen  hebt ,  fijn  veele  ooverw inninghen 
den  Franfois,  veele  ons,  en  ge  ene  min  door  lucht  e  U  en  den  uwen  toege- 

vallen. 
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15-5)8.  vallen.  Het  toekoomende  geval ' ftaet  Gode ,  den  beley der  aller  oorloghen , 
in  handen ,  die  ons  tot  nogh,  ook  teegen  alle  menfchelijke  hoop ,  fijne gunfi 
bewijft.  Moer  voor  foo  veel  het  oordeel  der  toekoomende  dinghen  den  wij- 

fen  toegelaeten  is,  al  't  gheen  waer  op  menfigh  in  oorlogh  tnagh  vertrou- 
wen .,  onfe  burgher  s ,  onfe  middelen ,  onfe  plaetfen ,  de  beroemde  dapper  heit 

onfes  veldt sheers,  die  onder  ons  ingeenendeele  vermindert  fijn ,  konnen  ook 
vermeerderen  :  de  vyandt  daerenteegen  heeft  niets,  dan  otife  fcheydingh, 
waer  door  hy  kan  groot  er  worden:  en  hoe  fijne  heer fc  happy  figh  wijder  uyt- 

breidt ,  hoe  't  den  eenen  of  den  anderen  landt  aerdt  lighter  vallen  f  al,  in 
een  groot  en  ooverlaftigh  rijk  het  jok  der  heerfchappye  af  te  werpen:  door 

welken  toeval  foo  hy  Jigh  t'eenighen  daeghe  belemmert  vindt ,  hebben  an- 
dere Koninghen  niet  gereeders ,  als  maer  de  maete  te  ftellen  op  wat  mid- 

delen fy  figh  voor  't  toekoomende  verfeekeren  willen.  "Dogh't  geen  men 
is  gewoon  hier  teegen  tejeggen,  ofte  denken,  dat  niemant  behoort  figh 

in  eens  anders  faeke  engevaer  in  te  wikkelen,  is,  foo  men't  uytenmagh, 
een  onbarmhartigh  fegghen,  firijdigh  teegen  alle  menfchelijkheit ,  ftrijdigh 

teegen  de  glory  der  Vorfien,  wienfy,  foo  hen  't  weldoen  wordt  ontfeght, 
hun  grootjte  voorreght  beneemen :  laet  dat  feeker  plaets  hebben ,  waer  ye- 

mandt  voor  figh  felven  niet  en  doet  't  gheen  hy  een  ander  toereekent.  Met 
woorden  is  't  om  ons ,  met  de  daet  niet  min  om  Engelandt  te  doen.  JVant 
die  willen  dat  de  Hollanders  ingevaerfijn  buyten  hen,  dogh ft aende blij- 

ven om  hen,  deefe  wikken  weynigh  dat  niemandt  eeven  light  de  gevallen, 
als  fijne  eygene  begeer lij kheeden  kan  bepaelen.  Saldan  onfen  ondergangh  uwe 

kraghten  eenighfints  ver  ft  erken,  of 'denvyandt't minfte fijner heerfch-fucht int  o  o  men ,  of  f  al,  gelijk  met  meerder  waer  heit  niemandt  twijfelt ,  den  brandt , 
wanneer  hy  ons  verjlonden  heeft ,  niet  in  Engelandt  ooverv  lieghen ,  dat 

gelijk  't  in  rijkdom  niet  van  de  minfte ,  foo  ook  in  gevaer  het  naeftefijn 
joude  ?  'Der halven  ooverweeght  wat  onder fcheit  'er  is ,  te  veghten  op  den 
Hollandtfchen  boodem,  of  op  deefe  kuft ,  voor  deefe  ftr  andenen  kafteelen: 
en  ons  tot  bondtgenooten  ter  befchermingh  der  gemeene  behoudsnis  te  heb- 

ben, of  den  Spanjaert  ons,  ook  teegen  wil en  dank,  tot  werktuyghen  fijner 
onreghtveerdigheit  gebruyke.  Want  indien  uyt  de  drie  volken ,  die  in 
de  es  tijdt  aller  me  e  ft  ter  fee  vermooghen,  de  Hollanders  onder  den  Span- 

jaert vervallen ,  behoeft  m,en  feeker  niet  te  twijfelen  ofjy  en  laeten  eenen 
fwaeren  oorlogh  op  den  hals  der  Engelfchen ,  die  alleen  den  Ocean  en  hun- 

ne vloot  en  tot  veftinghen  hunnes  rijx  hebben  :  en  daerbeneevens ,  dat 
geene  andere  Koninghen  by  Thilips  in  rijkdom  haele?i  mooghen ,  wanneer 
hy  eenmael fijne  jchatten  uyt  de  nieuwe  weer  eldt  en  uyt  Indien,  die  hem, 
feedert  het  ooverheeren  van  Tortugael,  tot  nogh  toe  door  den  oorlogh  jijn 
bekommert  geworden,  hebbe  verfeekert.  TDusfal,  naer  dat  fijne  kragh- 

ten, die  totopdees  tijdt  minder  dan  fijnen  haet  geweeft  fijn ,  hemtenvol- 

len  vernoeghen  fullen ,  't  den  Engelfchen  niet  meer geoor lof t  weefen  ergens 
te  verblijven, dan  't  hen  nu  geoor  lof t  is  in  T)uytfchlandt ,  van  waer  hy  U 
door  gekochte  plakkaeten,  als  heyloofe  en  mifdaedighe,  uyt  alle  de  landt - 
paelen  heeft  doen  verbannen,  en  U,  foo  veel  in  hem  is,  buyten  allen  handel 

met  menfchen  foekt  te  verdrijven.  (JMaer't gheen  ons  fmert  is  dit ,  dat 
wy  hoor  en  hoe  'er  eenighefijn,  die  door  heymelijke  reedenen  onfen  Staet  den 
lafter  van  een  haetelijk  voor  beeldt  aenwrijven ,  en  alfoo  ons  als  mifdaedi- 

ghe aen  weérfpannigheit  voor  'Philips  betichten,  dogh  wien  ter  gunftefy 
fuik  een  tael  voeren ,  dient  niet  ter  faeke  te  fegghen :  dan  veel  eer ,  dat  fy 

door  onkunde  van  f ae  ken  niet  en  weet  en,  dat,  't  gheen  in  Vrankrijkenin 
Ter  landt  alleen  uyt  fucht  tot  nieuwigheit  beft  aen  wordt,  de  Hollanders 
daer  toe  door  eene  noodt  f lekelijkheit ,  die,  foo  y  ets  ter  weer  eldt ,  is  te  ver  ~ 

antwoor- 
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antwoorden,  gedronghen  geweeft  Jïjn  -,  met  welk  een  doorftaende gelaet  1    ifp8- 

foudenfy  ons  anders  f  e  enen  lafter  darren  naegeeven  'tgheen  Koninghen 
door  waepenen ,  fchriften  en  verbonden  voor  goedt  gekeurt  hebben  ?  wy 
fijn  gebleeven  in  den  ey gendom  onf er  voorouderen  ,  de  vryheit :  van  dit 
woordt  hebbe  niemandt  eenen  affchrik ,  wy  hebben  gelooft  die  aller bloeyenjl 
te  fijn  onder  een  wettelijk  Vorflendom.      En  ooverfulx  fijn   wy  ook 
voor  geen  uytheemfche  heerfchappyen  bejchroomt  geweeft :  en  ook  nu,  foo 
yemandt  de  klem,  niet  de  naemen  infiet ,  worden  wy  geleidt  door  eenen. 

Voor  ons,  voorU,  en  alle  andere  rijken ,  Koninghinne,  is* er geenen  an- 
deren bandt  om  den  onder daenen  in  gehoorfaemheit  te  houden ,  dan  hen  te 

leer  en  met  den  teegenwoordighen  Jlaet  van  reegeringh  te  vreeden  fijnde, 

naegeene  andere  om  te  fien.     T)an  bedenk  hier'entujfchen  ook ,  hoe  veel 
fchaedelijker  voor  beeldt  hy  invoert ,  die  ,  gelijk  hy,  gedreeven  door  een 
oover  maetighe  heerfchfught ,  figh  f  elven  een  vrywiüighe  Jlaeverny  op  den 
hals gehaelt  heeft,  arbeidt  om  alle  Kroonen  onder  het  Aertsprieflerdom 
van  Roomen  te  doen  buyghen  i  en  voorwaer  niet  alleen  de  volken ,  die  hy 
door  fpilpenninghen  gaende  maekt ,  maer  ook  den  Koninghen  f  elf s  weèrfpan- 
nelinghen  noemt.     cDeefen  fullen  nimmer  oorfaeken  nogh  dekmantels  tot 
oorlogh  ontbreeken ;  maer  dat  hem  de  hoop  feenighen  daeghe  ontbreeke , 
ftaet,  naeft  den  onfier ffely ken  Godt,  in  uwe  handt,  Koninghinne,  foo 
ghy  liever  hebt  met  ons ,  die  bereidt  fijnvoor  de  trouwe  omtrent  onfe  bondt- 

genooten  't  uyterfte  op  tefettenfeeghe  te  verooveren,  dan  met  het  bederf  uwer 
vrienden  't  geweldt  des  vyandts  uyt  te  breyden-,  en  de  glory  uwer  ftant- 
vaftigheit  te  hanthaeven ,  dan  de  vruchten  uwer  weldaeden  te  vemieti- 
ghen.     In  't  beraedtflaen  was  het  hof  verdeelt,  en  de  gevoelens  weeder- 
fijts  onderfteunt  door  aenfienelijke  hoofden,  welker  feeden  en  geneegent- 
heeden  te  kennen  niet  ondienfliigh  fijn  lal ,  op  dat  blijke,  hoe  den  aerdt 
der  raedtsluyden  heerïèht  oover  de  gemeene  beraedtflaeginghen.     Eflex,  Ejfexneygbt 
wien,  gelijk  wy  nu  reets  gefeght  hebben,  om  fijne  jeught  engloryfught,  met  de  Hol- 

de hitte  in  den  boefem  fat,  was  in  't  fpillen  ooverdaedigher  dan  fijne  vae-  tenders  tot 
derlij  ke  goederen  toelieten  jen  hebbende  met  het  winnen  van  de  gunft  der  den  oorlog». 
eedelen,  der  gemeente  en  der  foldaeten,  een  goedt  gedeelte  fijner  mid- 

delen verquift,  hadt  hy  geene  hoop  in  de  vreede,  groot  vertrouwen  op 
de  vriendtfchap  der  Hollanders :  weshalven  hy,  opperveldtheer  der  Ko- 
ninghlijke  leeghers  in  Engelandt  fijnde,  vuerigh  voor  den  oorlogh  y ver- 
de,  drijvende  dat  men  uyt  den  oorlogh  niet  fcheyden  konde,  fbnderdat 
de  Koninghinne  te  gelijk  de  feekerheit  van  haeren  Staet,  haere  achtbaer* 
heit*  en  haere  gedaene  koften  in  gevaer  ftelde.     Burghleyin  teegendeel,  Burgbleyin 
eertijts  van  een  burgerlijken  ftaet  in  het  hof  en  tot  de  hoogheit  van  op-  teegendeel. 
perfchatmeefter  geroepen  fijnde,  quam  door  fijne  raedtïaeme  deunheitin 

't  beleggen  der  geldtmiddelen ,  infönderheit  nu  in  fijne  laetfte  jaeren,  fèer 
wel  oover  een  met  de  fpaerfaemheit  fijner  meefterfle:  en  hebbende  voor 
figh  felve  groote  rijkdommen  vergaedert,  washyin  langhduerighe  ervae- 
renheit  van  faeken  veroudert,  en  hier  om  door  achtbaerheit  de  gunft  des 

anderen  booven  't  hooft  gewafTen.     Dees ,  met  eenen  ophef  van  ftaete- 
lijke  woorden ,  de  Chriftelijke  eendraght  roemende,  verhaelde  wijtluf- 
tigh,  dat  men  onder  de  hacchelijke  uytkoomfien  der  beraedtflaeginghen , 
't godtvruchtighfie  en  't  eerlijkfte  voor  'tfeekerfie  behoorde  te  volghen: 
en  eyndelijk  het  teegenwoordigh  voordeel  booven  onfeekere  giffinghen  te 
fteuen ,  fullende  de  vreede  niet  meer  den  vyandt ,  dan  den  Engelfchen 
doen  toeneemen.     Ofwaeren  de  krachten  des  vaederlandts  hen  foo  wey- 
nigh  bekent,  dat  het  niet  dan  met  het  believen  der  Hollanders  foudekon- 
nen  behouden  blijven:  daer  ondertuffchen  en  den  Franfois  door  gemeene 

V  v  vreefe , 
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i>-p8.     vree/e,  en  de  Hollanders  felve  Godtsdienjlhalve,  door  banden ,  die  meer 
vajtigheit  uyt  den  noodt  dwangh-,  dan  uyt  kracht  van  verbondt  hadden , 

teegen  'tgevaer  verknocht  waeren.     Iae  dat  den  Spanjaert  >  uyt  eyghen 
ondervindingh  fijner  fwakheit,  en  de  weêrfpannelinghen  in  7 er  landt  en 
alle  andere  wanbedrijven ,  in  vree  de  geenen  rugh  vindende,  uyt jigh  j et- 

ven  ruften  Jouden.     Elifabeth,  't  fy  in  der  daedt  niet  weetende  wattebe- 
fluyren,  *c  iy  uytvreefè  voor  vreede  alle  andere  faeken  begeerende  uyt  te 
drukken ,  heeft  geantwoordt  met  een  gefbghte  gemaetightheit.     T>atfe 

ilifabetb  van  aenbeginne  ,niet  f  onder  voorgaende  raedtpleegingh  methaere  bondtge- 
dtitwoordt    nooten^hadt  willen  befluyten:  dat  haervan  hunner  Jijde  aengenaemwas, 
met  feeks**  jy  fjaer  hunne   meeningh  verklaert  hadden.     T)at  echter  den  Fran- 
gemai  g  >  -      -s  en  jj,  geene  geringhe  oorjaeken  hadden ,   om  Jigh  uyt  den  oorlogh te  begeeven ,  of  waeromfe  Jigh  op  de  vreede  vertrouwen  moghten ,  wen 

de  leegher  s  van  kant  ge  Jonden  waeren  :  gemerkt  de  Spanjaert ,  naer- 
dien  hem  de   Nederlanders  hadden  afgefwooren,   Frankrijk  hem  ont- 
weldight  was ,  en  door  foo    veele  andere   verliefen  j  Jijne    voorighe 

hoop  dapper  befnoeyt  hadt  •,  en  ,   wen  hem  lujle  de  waepenen  wee- 
derom  aen   te   neemen ,  hoer   de  Jeljde    Godt ,   het  felfde   reght,  en 
de  felfde  krachten,   des  noodt s  Jijnde,  niet  ontbreeken  Jouden.     En 
foo   men  wilde  aendringheny  om  haer   in  waepenen  te  houden ,  men 
haer   meerder  verfeekeringh ,  dan  tot  nogh  toe  ,   hadt  behooren  aen  te 
bieden.  Op  welke  woorden  de  Grooten  in  Engelandt  dcefèn  uytlegh  maek-» 

De  G  root  en  ten :  dat  'er  niet  onbillijker  waere,  dan  de  Koninghinne,  nu  door  knib- 
wEngelandt  beieryen ,  dan  door  geveynfde  beeden ,  haere  vertrouwde  penninghen 
fijn  de  Hol-  ̂ onthouden,  daerfe  dogh  oopentlijk  door  den  rijkdom  hunner  fteeden* 
TteTun-1  en  nunner  fpaerkifl,  die  fel  fs  tot  fchenkaedjen  genoegh  voorfien  was, 
fiigb.  weederleydt  wierden.     En  niet  min  ondraeghlijk,  dat  fy,  om  welker 

wille  d'Engelfchen  den  handel  op  Spanjen  derven  moeften,  hun  gewin 
booven  't  uythongeren  des  vyandts  fielden  *  en  alföo  met  den  oorlogh 
handel  dreeven.     Ten  laetften  wierdtde  vreedehandelingh  uytgeftelt,  tot 
dat  de  gefanten  van  weederfijden  fien  fbuden ,  hoe  de  faeken  in  Vrank- 
rijk  gefchaepen  ftonden.     Derwaerts  wierden  door  de  Koninghinne  gefön- 
den  de  voorverhaelde  Cecilen  Wilkes,  by  wiende  hoop  tot  vreede,  fèe- 

ce cd  en     dert  de  onderhandelingh  tot  Sant  Quintijn  eenighermaeten  verkoelt  was. 

Wilkes  wor-  Want  de  Spanjaerts  hadden  voorgegeeven ,  datfe  onderden  naem  van 
dennae       bondtgenooten ,  die  fighvan  de  Francoifche  vreede  fbuden  mooghendie- 

Vrankrijk.    nen,  deefe  alleenlijk  verftondente  begrijpen,  die  den  Roomfchen  Godts- 
gefonden.     dienft  volghden.     De  Hollandtfche  gefanten ,  opgehouden  door  teegen- 

windt,  fijn  een  weynigh  laeter  aengekoomen.     De  Koningh  onthielt  figh 

toen  ter  tijdt  te  Angers,  figh  beny  verende  in  't  bevreedighen  van  Bre- 
tanjen,  't  welk  den  Hartogh  van  Merceur,  Prins  uyt  den  huyfè  van  Lot- 
teringhen,  nae  dat  de  partyfehap  was  verftorven,  tot  nogh  toe  in  fijnge- 
weldt  hieldt,  hebbende  aen  den  Spanjaert  oovergegeeven  de  haeven  van 
Blavet,  alwaerhy,  om  de  naebyheit  der  fèe  bequaemelijk  onderflant 

konde  inbrenghen.     Maer  die,  fiende  's  Koninghs  leegher  gereet,  en  fij- 
ne genacde  voor  hem  oopen,  nogh  onbewuft,  dat,  wanneer  den  oorlogh 

G.èrielle  ten  eynde  loopt,  de laetfte  de  fchult van  allen  boeten,  maekte  fijnen föeri 

a       L-  °P  genoegn^aem  voordcelighe  punten,  en  met  glimp  van  eere.  De  Ko- 
Rt    wordt  mngn  leefde  toen  juyfl  buytcn  huwelijk,  hebbende  verftooten  Margarita 

ocoordedt    van  Valois:  dan  Gabriellc  d'Eflree,  Juffer  uyt  adelijken  huyfè,  gelicht 
ban  tot       uyt  de  armen  des  genen  aen  wienfè  verlooft  was,  hadt  fijn  gemoet,  dat 
vreede  be-    figh ,  onaengefien  den  oorlogh ,  lichtelijk  door  liefde  bedeunen  liet ,  en  door 
iroogbente  haere  fchoonheit,  en  door  haere  minnetreeken,  en  liefkooferven,  foo  ge- 
hebben.  weldlgh 
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weldighingenoomen,  dat  fè  met  den  tijtel  van  Hartoghinne  vereert  wierdt;    ifp8. 

en,  'tgheen  in  Vrankrijk  niet  nieuw  is,  een  byfit  lijnde,  figh  boovende 
maght  eener  wettelijke  gcmaelinne  verhefte.     En  deelè  wierdt  ook  geree- 

kent  onder  eene  der  oorfaeken,  die  's  Koninghs  gemoet  tot  vreede  ver- 
murruwt  hadden,  om  haere  minnevreught  gerufterte  genieten.     Syhadt 
eenen  loon,  toens  vier  jaeren  oudt,  by  den  Koningh,  genoemt  Cazfar, 
dien  de  Koningh  aen  Merceur  (dees  hadt  ook  eene  doghter,  dienaeulijx 

uyt  haere  kintlche  jaeren  getreeden  was}  door  huwelijx  belofte  tot  fwae- 
gher  toefeyde,  daer  by  doende  een  fömme  geldts  voor  Merceur,  en  voor 
lijnen  loon  het  Hartoghdom  van  Vendofme,  met  het  Stadthouderfchap 
van  Bretanjen.     De  Hollandtfche  gelanten  aengekoomen  lijnde,  vinden 
den  Koningh  belemmert  met  deelè  faeken,  en  te  gelijk  met  de  Spaeniche 
vreedehandelingh ,  en  eevenwel,  of  moogelijk  deelè  vruchteloos  quam 
af  te  loopen,  de  Staeten  van  Bretanjen  beroepen  hebbende,  beelighmet 
de  bereidtlèlen  tot  het  beleghvan  Blavet.     Sy  wierden  voor  den  Koningh    DeHol- 
gebraght  door  Bulènval,  die,  bedreeven  in  de  faeken  aldaer  te  verhan-  landtfche 
delen,  daer  by  was,  en  om  den  Koningh  met  raedt  te  dienen,  en  hen  sefMten 

ten  bellen  te  werken.     Nae  dat  de  groetenis  met  alle  beleeftheit  en  Ion-  te™1™™0* 

der  hooghmoedt  was  aengenoomen,  begint  Oldenbarneveldt,  nae  fijne     "!]  . 

gewoonte,  met  een  ftaetelijke  en  beknopte  welfpreekenheit,  de  hoop  des    °  ?!     ' 
bondtgenootfchaps  te  verheffen ,  op  lbo  onlanghs  gemaekt  een  verdragh  rMd[  bem  " 
aen  te  dringhen:  in  't  onderhouden  des  lèlvenafte  vorderen  trouwe,  fa  vreede. 
waer  door  de  achtbaerheit  der  Koninghen  inlönderheit  wierdt  gehandt- 
haeft,  en  de  vreede  verdacht  te  maeken.     Daer  by  voeghende ,  uyt  den 

naeme  der  Staeten,  beloften  van  geldt  en  hulpfchaeren  in  't  toekoomen- 
de,  te  waeter  en  te  lande,  werwaerts 't  den  Koningh  gelieven  moghte 
die  te  gebruyken ,  op  dat  den  Spanjaert  t'eenighen  daeghe  den  oorlogh 
tot  fijnent  betaelt  gelet  wierde ,  en  meer  andere  laeken ,  maghtigh  om  een 

gemoet,  gequeekt  tuffchen'tgedruylch  der  waepenen  t'ontfonken.  Daer- 
enbooven  ook  hebben  lè  voor  de  toegevoeghde  uyt  's  Koninghs  raedt  in 
't  breede  vertoont,  hoe  veel  veyligher  en  gloryrijker  't  waere  eenen  vy- 
andt,  wiens  fchatkilt  beroyt  was,  en  hy  beanghft  door  de  hacchelijke 

trouwe  fijner  onderdaenen,  die  fijne  onheylen  en  vreele  voor  'tverbondc     ■ 
fijner  vyanden ,  door  aenlbek  van  vreede,  betuyghde,  den  naekoome- 
linghen  ten  voorbeelde  te  Hellen ,  dat  niemandt  figh  lightveerdelijk  ver- 
gaepe  in  eens  anders  rijk  te  beroeren  en  te  begeeren.     Dit  gefchiedein  de 
teegenwoordigheit  der  Engellchen,  die  de  reeden  der  Hollanders  door 
ftilfwijghen,  en  ook  lömwijlen  met  woorden,  onderlchraeghden ,  ver- 

haelende  al  wat  vrypoftigh  hunne  weldaèden;  en  hoe  fchandelijk  't  was 
fijne  befwoore  trouwe  om  deteegenwoordighe  nuttigheit  ter  fijden  te  Hel- 

len: fpreekende  ook  ondertuffchen  om  de  penninghen  dielè  geleent  had- 
den.    De  Koningh  handelde  oopenhartigh ,  met  bekentenis,  dat  de  noot-    Doghte 

wendigheeden  waer  in  hy  figh  bevondt  geene  langhfaeme  hulpmiddelen  vergeefs. 
lijden  konden.     Dat  hy  echter  twijfelde  of  den  Spanjaert  Kalis  en  Blavet 

foude  willen  oovergeeven ;  deede  hy 't  niet,  dan  foude  hy  in  waepenen 
blijven ,  hen  bedankende  voor  den  byftant  hem  lbo  eedelmoedigh  aenge- 
booden.     De  gefanten  der  Staeten  ley  den  hier  op ,  dat,  lbo  de  Koningh 
hadt  beflooten  by  dit  voorneemente  blijven,  fy  echter  hoopten,  dat  hun- 

ne ooverkoomfteen'tgheenlè  aenboodenten  dienfte  van  Vrankrijk  ftrek- 
ken  foude,  om  den  vyandt  des  te  meer  te  doen  inwillighen.     Daer  tee- 

gen baedenfe  van  hunner  fijde,  lbo  de  vreede  getroffen  wierde,  diebondt- 
genootfchap  noghtans  blijven  moghte,  waer  door  de  Hollanders  figh  van 
de  Francoifche  vreede  tot  hevmelijk  onderftant,  de  Fran^oifen  figh  van 

Vv  ii  den 
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if5>8.    den  Hollandtfchen  oorlogh  tot  meerder  verfeekertheit  dienen  konden. 
De  Koningh  gaf  tot  antwoordt ,  dat  en  hunne  vriendtfchap  aen  hem  be- 

klijven, en  i'y  de  vruchten  der  fijne  genieten  fouden.     Van  nu  af  wierdt 
uyt  de  wegh  genoomen  al  't  gheen  den  onderlinghen  handel  der  volken 
is  gewoon  te  beroeren :  en  hoe  veel  deefe  befendingh  te  weeghe  gebraght 
hebbe,  is  door  de  nuttigheit  der  volghende  tijden  gebleeken,  dewijl  de 
Koningh  niet  min  gefet  op  geldt  te  fpaeren,  als  by  een  te  vergaederen, 
fbo  veel  tot  handthaevingh  der  vryheit  heeft  gedaen,  als  naeulijxdeoude 
Koninghen  uytreykten  aen  de  volken,  welker  vryheit  Ie  ondermijnden. 

Henrix    Sijne  eerde  mildaedigheit  is  geweeft  van  tweehondert  veertigh  duyfent  gul- 

tnildaedtg-  dens }  welke  in  de  volghende  jaeren  naer  eyfch  der  noodtfaekelijkheit  heeft 
heit  ae» de    toegenoomen.  Indachtigh  nacmentlijk,  in  wat  ftaet  van  faeken  fijner  bondt- 
Vereemg)  e  genoocen  j-jy  ontfanghen  hadt,  en  in  wat  ftaet  der  fijner  hy  weeder  gaf, 

betaelde  hy  niet  als  geleende  penninghen,  maer  als  een  weldaet.     En 

figh  voor  die  tijdt  förghvuldigh  oover  't  befluyt  by  hem  genoomen  ont- 
fchuldighende,  prees  hy  het  ftantvaftigh  voorneemen  der  Staeten,  tot 

befchermingh  hunner  vryheit;  aengefien,  gelijk  't  hen  niet  fbo  gereet 
ftont,  als  Koninghen,  met  weeten  van  weynighe,  by  alle  voorval  veer- 
digh  ter  been  te  raeken ,  fbo  ook  het  nieuw  gevaer  een  middel  waere ,  om 
de  traeghe  gemeente  fpoedigher  te  waepenen.     Om  de  vriendtfchap  met 

den  Koningh  t'onderhouden ,  wierdt, in  plaetfe  van  Levijn  Kalvaerd, 
ooverlceden  in  dat  ampt,  in  Vrankrijk  gelaeten  Francois  Aertfen,  wiens 
vaeder  Kornelis  Griffier  der  Algemeene  Staeten  was.     Klaerlijk  bleek  nu 
door  veele  bewijfèn,  dat  de  Spanjaert,  figh  genoeghende  met  den  Fran- 

cois ontwaepent  te  hebben,  d'Engelfche  voor  dees  tijdt  liever  te  vyandt 
hadt,  dan  hunne  vreede  op  billijke  voorwaerden.     Dit  is  geweeft  de  ree- 

den, waeromde  Hollandtfche  Gefanten ,  Nafïau  enOldenbarneveldt,  uyt 
Vrankrijk  in  Engelandt  ooverfcheepten ,  fijnde  het  eerfte  gefantfehap  nu 
reede  van  daer  vertrokken,  en,  gebruykendeeene  vrymoedigheit,  dierfè 

Vevnfwüh  %n  te  vooren  ontfien  hadden ,  hunne  reeden  dus  in  fielden:  Dat,  quae- 
der  Hollan-  me  de  Koninghinne  den  Francois  te  volghen ,  geene  gevaeren  der  vree- 
dersom-      de  den  Hollanders  fbo  groot  fijn  fouden,  datfe  den  oneyndighen laft der 
trentElift-  oorloghe  fouden  alleen  draeghen.     Dus  naementlijk  wierden  die  veynfèrs 
beth.  getoetft aen haere  eygene konftenaeryen ,  op  vertrouwen,  dat  d'Engelfche 

de  vreedehandelingh  lèlfs  fouden  in 't  war  worpen,  wenlè  geloofden,  dat 
de  Hollanders  daer  toe  te  beweeghen  waeren.     Daerbeneevens  wierden 
de  Koninghinne,  wen fe  in  den  oorlogh  volharden  wilde,  alle  billijke 
voorwaerden  aengebooden,  met  hoop  van  oovereenkoomingh  tot  aflo£ 

fingh  hunner  ichulden-,  waer  doorfe  dit  mael  bewooghen  wierdt  de  vree- 
dehandelingh voor  eenighen  tijdt  op  te  fchorten.     En  hierentuflchenisde 

Pats  te    pajs  te  yervms  (\Vant  de  byeenkoomff.  was  van  Sant  Quintijn  herwaerts 

feben"5       oovergebraght)  door  toedoen  der  gefanten  tufichen  de  twee  uytfteekenfte 
Frankrijk.    ̂ roonen der  Chriflenheit  getroffen,  op  de  fèlfde  voorwaerden,  die  nee- 
en  spMjen  genentwintigh  jaeren  te  vooren  tufichen  Philips  en  Henrikde  tweede  ver- 
getroffen.     draeghen  waeren.     Tot  deefè  wierden  gevoeght  meer  andere,  welke  van 

woorde  te  woorde  hier  in  te  laflen  niet  en  waere  het  werk  des  genen, 

die  figh  voor  eenen  fchrijver  der  Nederlandtfche  faeken  uytgeeft.     In 't 
Des-felfs  kort  noghtans  fijn  de  voornaemfte  deefe:  dat  den  handel  tujfchende  vol- 

munten.       £fW)  de  gevanghene  tn  vryheit ,  de  nytgetrokke?ie  in  't  hunne  fouden  ker- 
ft elt  vü orden :  en  den  Spanjaert  iveedergeleevert  het  graeffchap  van  Cha- 

rolois  ,  mits  dat  hy  't  van  Vrankrijk  Joude  te  leen  houden:  den  Franfois 
Kalis  en  andere  ft  e  e  den  in  cPikardtjen->  in  fuik  eenen  ftaet  als  die  waeren, 
en  ten  laetften  ook  Blavet ,  dogh  aldaer  den  Spanjaert  mooghen  fteghten  de 

veftin- 
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•veftinghenby  hem  gedaen  maeken.     Al 't  welk  alfoo  beraemten  van  weer-    1  fj?8. 
degekent  weelende,  nae'tooverleeverenvangyfelaers,  binnen  drie  maen- 
den  voltrokken  wierdt.     Maer  vergeetelheit  van  alle  ongelijken  voor't 
toekoomende,  en  eeuwighe  vreede  onder  den  naekoomeiinghen;  voorts 

dat  eene  der  beyde  kroonen  door  waepenen  aengetaft  wordende,  't  den 
anderen  ongeoorloft  fijn  fbude  den  vyandt  te  Hij  ven ,  ofte  gedooghen, 

dat  yemandt  der  fijner  fighdaerin  menghde,  en  indien  'er  yets,  waer  in 
het  reght  twijfelachtigh  was,  ooverbleeve,  men  fulx  niet  door  lift  en  gewcldt , 
maer  door  fcheitsluiden  te  beflechten  hadt,  fijn  punten,  die  veel  eer 
fchijnshalven  verdraeghen  wierden,  dan  om  tufichende  gelijkheitvanfoo 
geweldighe  moogenheit  yets  tot  verfeekeringh  der  vriendtfchap  oover  te 
laeten.     Yder  heeft  de  Koninghen ,  Vorften ,  en  volken  fijne  bondtge- 
nooten  in  den  vreedehandel  begreepen.    Philips  infbnderheit  heeft  forghe 
gedraeghen  tot  verfeekeringh  fijner  doghter,aen  welke  hy  de  Nederlan- 

den ftont  oover  te  geeven ,  en  voor  den  Hartogh  van  Savoyen.     Aer- 

fchot,  Mendofa  en  Arembergh  fijn  nae  Vrankrijk  gegaen:  nae  Bruflel   DeGefan' 
wierdt  weeghens  den  Koningh  gelbnden  den  Hartogh  van  Biron ,  om  van  ̂ era^m 
fijner  fijde  Albertus  den  eedt  af  te  vorderen:  alwaer  men  feght,  dat  die  votlieren 
dappere  krijgsman,  wiens  gemoet,  vervoert  door  toomeloofè  ftaetfught,  den  eedtaf. 

in 't  bejaeghen  van  meerder  grootheit  immer  onophoudelijk  voortfpatte, 
figh  tot  trouwloofheit,  die  naederhandt  te  helder  aen  den  dagh  gekoo- 
men  is ,  hebbe  laeten  omkoopen.     Ten  weederfijden  pleeghde  men  aller- 
ley  pleghtigheeden  van  vreughde  tot  beteekenis  der  vreede,  niet  al  te 

welkcom  by  veelen,  die  al  hunne  dapperheit  en  hoop  in  d'onheylen  van 
andere  {rellen :  ernft  noghtans  was  de  blijdtfehap  onder  't  gemeen ,  niet 
(00  feer  uyt  godtsvrucht  tot  het  Chriften  bloedt,  als  om  dat  het  reght 
ter  vierfchaere,  handthaevingh  van  yder  in  een  geruft  befit  fijner  goede- 

ren, de  landeryen  hunne  voorighe  vruchtbaerheit,  veyligh  gebruyk  der 
wceghen  en  vryen  handel  weederom  ingevoert  waeren.     Toen  eerft  is 
in  Vrankrijk,  dat ,  geduerende  fèsendartigh  jaeren  herwaerts,  door  (00 
veel  veldtflaeghen  bloed tdron ken,  door  oorlogh  verwoeft  was,  den  dagh 
van  een  vafte  vreede  opgedaeght,  en  het  rijk,  eertijts  in  lbo  heerlijkeen 

luyfter  bloeyende,  herftelt  in  fijn  voorigh  weefen,  's  Koninghs  forghe 
figh  bevlijtighende,  om,  hebbende  de  Landtvooghden  en  magiftraeten 
in  orde  en  hunnen  plight  gebraght,  hy  fèlve  der  regeeringhe  nu  ten  vol- 

len meefter  fijnde,  en  ontfchuldight  by  de  Roomsgefinde  door 't  geval 
der  tijden ,  de  belijders  des  anderen  Godtsdienfts  voor  vrees  en  onheyl 
te  veylighen :  terwijl  de  Nederlanders  hierentuflehen  in  waepenen  gelae- 
ten,  gelijk  de  hoop  van  vreede,  föo  ook  verlightingh  en  trooft  uyt  de 
naebuerighe  onheylen  verlooren.     Maer  aen  dien  van  Hollandt  heeft  de 
Koningh  Bufenval  te  rugh  gefonden,  om  door  dien  getuyghen  fijner 
vriendtfchap,  en  bemiddelaer  eener  geheyme  onderhandelingh ,   fijnen 
vreede  door  eens  anders  oorlogh  te  veftighen.     De  faeken  met  Vrank- 

rijk afgedaen  fijnde,  ismen  een  niet  min  laftigh  proefftuk  van  Koningh- 
lijke  bondtgenootfehap  weeghens  Engelandt  gewaer  geworden ,  door  de 
fcharpe  afvorderinghen  van  Elifabeth,  welke  door  den  mondt  van  Fran- 
cois  Veer  aen  den  Staeten  oovergebraght  fijn,  terwijl  fè,  ten  fel  ven  tijde 
andere  gefanten  aen  Albertus  afgeveerdight  hebbende,  de  hoop  tot  vree- 

de wilde  fchijnen  te  behouden,  welke fe  bybraght  alleen  om  die  reeden    Elifabeth 
tot  nogh  toe  achtergebleeven  te  fijn ,  dat  fè  de  waepenen  gefaementlijk  met  maait  de 
hen,  voor  wienfe  die  hadt  aengenoomen ,  wenfehteafte  legghen.     Ech-  VenemgUe 

ter,  dat  noghthans  fe  niet  gefint  was  dien  van  Hollandt  ergens  in  de  wette  StM^° 
te  ftellen ;  maer  het  onder  tufTchen  billijk  waere ,  dat  die  haer  in  den  oorlogh  JJ^J^ 

Vv  iij  in- 
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if5>8.    ingewikkelt  hadden,  van  deefe de  middelen,  om,  des  moogelijk  lijnde, 

daer  uyt  te  geraeken,  foo  niet,  om  die  in  't  toekoomende te  voeren,  be- 
geert wierden.     Dat  ook  in  dien  gevalle  haer  vry  fwaeren  haet  by  den 

Vorften  befchooren  Monde,  dat  fy  alleen  de  vreedein  Europa  verhinder- 
de.    Sulx  voorwaer  wilde  Godtniet  gehenghen,  datfe  door  ondankbae- 

re  verjaeringhen  te  leur  geftelt  lijnde,  den  Koninghen  ten  voorbeelde 
ftrekken  föude ,  om  figh  te  waghten  volken  by  te  fpringhen ,  die ,  fbnder 
eenighe  eerbiedigheit  tot  oppermaghten,  geene  andere  belanghen,  dan 
hun  eyghen  voordeel,  in  acht  naemen.     De  Staeten  gevoelden,  dat  Ie 

t'fèfïèns  met  cenen  llagh  door  oude  en  toekoomende  lallen  ooverrompek 
wierden:  dogh  felfs  den  blooten  naem  der  Engellche  bondtgenootfehap, 
was  van  foo  groot  een  naedruk,  datmenlighde  punten,  dooreen magh- 
tigher  voorgefchreeven ,  onderwerpen  moeite.  Derhalven  wierden  gelön- 
den  defèlfde,  die  beyde  de  voorighe  gefantfehappen  bekleet  hadden,  en 
neevens  hen  Andnes  Heflels,  met  heymelijken  laft,  die  hen  maghtigh 
maekte  te  daedinghen  ter  lomme  van  tien  millioenen  guldens  oover  de 
verfchulde  penninghen.     De Koninghinne verfcheyde  bekommeringhen, 
die  haer  van  den  oorlogh  afmaenden ,  verlierende ,  quaemen  op  die  tijdt 
eenighe  onvoorliene  toevallen  te  vooren.     Wantjakob,  Koningh  van 

De  Komngb  Schotlandt ,  nu  begeerende,  dat  hem  oopentlijk  de  erffenis  der  Engel- 
landt'be-     fchekroone,  waer  van  Elifabethgeengewaghmoghthooren,  wierdetoe- 
vee n  >  dut   ge^gnt  >  geloofde  men  niet ,  dat  hy ,  ten  waere  onderfchraeght  door  uy  t- 
bemoopent-  heemfche  maght,  die  ftoutheit  föude  genoomen  hebben.     Ook  ontbrae- 

Ujkde erffe-  ken 'er  geene,  die,  lijnde  ondervonden,  dat 'er  brieven,  onderteykent 
msderhn-  by  Koningh  Jakob,  den  Paus  ter  handen  gekomen  waren,  daer  uyt  den 
gelfcbe       arghwaen  en  den  haetaen  't  foncken  ftookten.  Booven  dien  hadt  Burghley , 
kzoonewor-  YeY(\y.Afa  ̂ oor  ouderdom  en  lieckte,met  betuygingh  byGodt  en  fijn  uyt- 
feebt^"'     tet"fte,  de  Koninghinne  gebeeden,  fy  hem,  die  nu  geene  menfchelijke hartstoghten  was  onderworpen ,  wilde  gelooven,  en,  dewijle  haer  gelij- 

fijn uyierl'le  ̂e  no°tlaekelijkheit  genaekte,  de  welvaert  haeres  rijx  belbrghen,  en 
raedt  dcKo-  ̂ oor  'c  veftighen  eener  vreede  op  aerde ,  dien  van  den  heemel  verdienen. 
ninghinne    Dan  nogh  verluymde  hy  niet  haer  te  vertoonen,  de  rampfpoeden  oover- 
tot  vreede.   gekoomen  in  Amerika,  of  die  in  Yerlandt  te  duchten  Honden,  en  dat  het 

eynde  der  Nederlandtlche  door  ooverwinninghen  niet  was  te  hoopen. 
Als  dcclèn  de  Iterffelijkheit  hadt  afgeleght,  en  Eflèx,  om  wangunlt  te 
mijden,  den  Raedt  fchuwde,  is  het  hof,  nu  vry  van  verdeeltheden ,  en 

haeres  felfs  lijnde,  voor  dappere  raedtllaeghen  geoopent.  Al  waer  de  ge- 
fanten  der  Vereenighde    Nederlanden    meermaels    binnen    gelaeten, 

wanneer  lè    raekende    't  opbrenghen    der    geleende   gelden    geperll 
wierden,   figh  ontfchuldighden  op  de  befwaerlijkheit  der  tijden >   ver- 

klaerende,  dat,  foo  veel  den  Spaenlchen  handel  belanghde,   ly  't  niet 
weederllrecven  louden,  lbo  d'Engelfche,  wen  Ie 't  geraeden  vonden,  van 
gelijken,  als  de  Hollanders  gewoon  waeren,  den  naem  van  eenigh  on- 

iijdighvolk  ontleenden,  ten  waere  fy 't  grooter  wind  oordeelden,  'tgheen 
men  begeert  door  waepenen  dan  door  geldt  te  verooveren.     Echter  kon- 

den lè  niet  ontgaen,  dat  het  verbondt,   gellooten  voor  achtien  jaeren, 

wanneer  't  verlies  van  Antwerpen  den  Engelsman  niet  min  dan  de  Hol- 
N'temver-  landers  verfchrikte,  en  nimmer  ter  goeder  trouwe  onderhouden ,  dermae- bondttuf-    ten  wierdt  verandert,  datfe  felfs  van  alle  verbintenis  ontheeven,  dean- 

elfcbell'  dere  vcrP,icnt:  hieldt.  Men  twifte  eenighen tijdt  oover  de geheele fchuldt , 
mlllnders.  ̂ ^J1  d'Engelfche  het  hghten  van  krijgsvolk  en  't  ooverfenden,  en  de 

fbldyen  oovermaetigh  hoogh  in  reekeningh  braghten ;  die  van  d'andere 

fijde  daer  teeghen  beweerden,  dat  'er  verfcheyde  misflaeghen  in  't  uy  tree- kenen 
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kenen  te  verftellen  waeren,  en  niet  verfweeghen  wierdt,  dat  de  roove-    if5>8. 
ryen  der  Engelichen  te  lande  en  te  waeter  dien  van  Iplollandt  fbo  duerge- 
ftaen  hadden,  dat  daermeededegeheele  fchult  foude  konnen  betaelt wor- 

den.    Eyndelijk  is  men  ooverkoomen ,  onder  't  verlijden  van  fchrifte- 
lijke  verbintenis , ter fomme  van  acht  millioenen  guldens ,  waervan  de  helft 
te  betaelen  ftonde  met  driehondert  duyfent  guldens  jaerlijx,  geduerende 

den  oorlogh i  die  ten  eynde  fijnde,hadt  men,  wen' er yets  oovergebleeven 
waer  e ,  twintigh  op  te  brenghen :  raekende  de  betaelingh  der  andere  helft , 

en  't  weederleeveren  der  jleeden,  daer  oover  foude  men,  wanneer 'er  ge- 
leegenheit  tot  vreede gegeeven  wierdt,  minnelijk  verdraeghen.     Hieren- 
tuffchen  f  ouden  de  verpande  ft  e  e  den  elf h  onder  t  vijftigh  Engelfche  tot  be- 
fettingh  hebben ,  aen  welk  getal  de  Staeten  verbonden  bleeven  alle  drie 

tnaenaen  te  tellen  vijfduyjent  een  hondert  guldens ,  en  voorts  al't  gheen 
men  gewoon  is  den  foldaeten  te  verfchaffen.     T)e  Koninghinne  wierdt 

van  haere  belofte  van  hulptroepen  te  f  enden  in' t  toekoomende  ontflaeghen: 
d' Engelfche  vendelen ,  nu  reede  in  dienft,  of  voort  aen  te  werven ,  had- 

den alleen  den  Staeten  te  /weeren,  enten  gebiede  en  op  koften  der  felver 

Staeten  te  oorloghen.  'Diervoeghe  was  dehaetelijke  maght  des  Engelfchen 
gefants,  ingevoert  by  't  voorigh  verbondt ,   vernietight :  blijvende  het 
reght ,  dat  een  Raedtsheer  weeghens  de  Koninghinne  in  den  Raede  van 
Staeten  foude  geftelt  worden.     Wanneer  de  Koninghinne  of  te  waeter  of  te 
lande  door  den  vyandt  wier  de  aengetaft  ,   of  de  Koninghinne  den  vyandt 
aentafte,  ftonde  ten  lafte  der    Hollanders  haere  vloot  met  dartigh  of 
veert igh  bequaeme  fcheepen  te  verfterken :  en  haer  leegher  te  lande  met 
vijfduyfent  voet-knechten  en  vijfhondert  peerden.     In  dit  verdragh  hadt 
men  begreepen  en  gedoodt  alle  fchulden ,  die  fè  weederfijts  op  den  ande- 

ren meenden  te  hebben,  onvermindert  noghtans  het  reght,  't  welk  de 
Koninghinne  haer  dacht  toe  te  koomen  op  de  Nederlanders  onder  Spanjen 

ftaende.     En  ook  is  uyt  dit  verbondt  gellooten*  en  in  'tbefbnder  gedae- 
dinght  de  fchult  van  Horatio  Palavicino,  van  Genoua,  een  gunftelingh 
van  Elifabeth,  ter  fömme  van  tachtighduyfènt  guldens.     Geene  reeden 

was  'er,  waerom  Engelandt  liever  vreede  verkiefèn  foude,  dan  in  oor- 
logh te  blijven,  onder  föo  gunftigh  een  verbondt,  waer  door  fy  van  alle 

laft  verlicht  wierdt  j   en  figh  felfs  met  een  burght  omheynde.      Korts 

daer  aen  heeft  men 'er  weederom  betrapt,  die  Elifabeth  vergift  bereydt 
hadden-,  enTeron,  moedigh  op  de  feeghe  eener  veldtflaghin  Yerlandt, 
en  't  verooveren  eener  flerkte,  Mommouth  in  bondtgenootfchap  fijner 
weêrfpannigheit  trekkende ,  hebben  die  faeken  't  gemoedt  van  Elifabeth verbittert.     Geen  meer  berouw  hadden  de  Staeten,  hoewel  het  weefèn 

der  faeken  by  den  vyandt  verandert  was,  en'er  veele  aenlokfèlen  gefbght 
wierden,  van  hun  eerfle  voorneemen.  't  Gerucht  van  't  nieuw  huwelijk 
figh  daegelijx  meer  en  meer  verfpreydende ,  is  Friafè  afgefbnden  met  brie- 

ven aen  de  Nederlanden,  waer  inne  de  heerfchappy  oover  de  felve  aen    Reedenen 
Ifabella  wierdt  oovergedraeghen.  De  reedenen  en  voorwaerden  des  oover-  e»  voor- 

draghts,  die  Philips  gemeen  gemaekt  hadt,  waeren  deefè:  'Dat,  aenge-  taterden  des 

fien  hy,met  bewilhgingh  des  ̂ Paus ,  en ' goedtvinden  fijner  maeghen,  hadt  verdr^"s» bejlooten  fijne  f  e  er  lieve  doghter  aen  fijnen  Neeve  ten  huwelijk  te  geeven,  p/,j/jP,^ 
en'er  den  Nederlanders  ten  hooghften  aen  geleeghen  was,  tot  voor  der  ingh  },mfchappy des  vreedes ,  of  tot  de  teegenwoordighe  regeer  ingh ,  hunnen  Vorft  voor  der  Neder- 

ooghen  te  hebben,  en  fijne  beveelenuyt  eyghen  monde  te  verft  aen,  't  gheen  landen  aen 
door  fijne  wighiighere  beefigheeden  tot  nogh  toe  was  onmoogelijk  geweeft ,  tfabeüa, 
hy  alle  de  Neder  landen,  en  elk  gedeelte  der  felver  in  't  befonder,  aen  fijne  °°ver~. 
doghter  oovergaf,  met  de  landen  van  Charloisen  Bourgonjen,  gemeene-  AxAeV^ 

lijk 



344        HUGO  DE  GROOTS  SEEVENDE  BOEK 

15-5)8.  hjk  het  Graeffchap  genoemt :  en  te  gelijk  den  tij  tel  van  Hartoghinne  van 
Bourgonjen ,  (gemerkt  den  Frangois  nu  voorlangh  de  befktingh  genoot) 
Joo  noghtans  dat  hy  en  de  Koninghen  van  Spanjen  fijne  naefaeten  de 
weerdigheit  des  [elven  tijfels,  en  des  e  erft  en  ranghs  onderde  Ridders  des 
Gulden  Vlies,  een  vergaederingh  ingeftelt door jij ne  voorfaeten,  voorfigh 

behielden.  Men  voeghden  'er  by  alle  voorforghe,  die  de  Reghtsgeleer- 
den  tot  verfeekeringh  van  ooverkoominghen  hebben  uytgevonden ,  om 

de  reghten  des  Vorftendoms,  en  d'inkoomflen  des  felven,  met  de  be- 
laftinghen  daer  aen  verknocht,  des  te  reghtmaetigher  op  Ifabella  en  hae- 
re  naekoomelinghen  te  doen  oovergaen.  De  aenmerkelijkfte  flotreede- 

nen  waeren  deelè,  dat  'Philips,  voerende  het  naemwoort  van  leenman, 
getuyghde  deefe  landen  oover  te  geeven  op  den  naem  van  leen  of  achter- 
leen,  welker  laetfte  dienthalven  magh  fchijnen  daer  by  gevoeght,  omdat 
een  groot  gedeelte  der  landen  onder  gehoorfaemheit  der  Keyferlijke  Ma- 
jefteit,  en  ook  eenighe  onder  hulde  des  Francoifchen  rijx  befeeten  wor- 

den :  voorts ,  dat  hy  de  Grooten  fijner  onder daenen  van  hunnen  voorighen 
eedt  ontjlaende,  dien  gelofte  eenen  nieuwen  aen  Ifabella  te  doen:  en  wen 

'er  in  deefe  brieven yets geftelt  waere,  't gheen  volghens  de  wetten  niet 
beft  aen  moght ,  fulx  belofte  hy  door  fijne  hooghfte  en  Koninghlijke  maght. 

Indien  het  huwelijk  J onder  kinderen  wierdt  gefcheyden,  of 'er  t'eenighen 
daeghe  man  en  vrouwlij k  hoir  quamte  gebreeken,  was  bevoorwaert ,  dat 
alle  reght  aen  den  Koninghen  van  Span  jen  vervallen  foude.  Aen  Alber- 
tus  echter  wierdt ,  ten  opfight  fijner  verdienften,  enfeenentrooftfijnes 
weduwenaersfehaps ,  gelaeten  het  Steêhouderfchap  oover  de  Nederlan- 

den s  en ,  indien  'er  eenigh  kint  van  ooverbleeve ,  't  vruchtgebruyk  -,  maer 
aen  den  erfgenaem  foude  hy  niets  ooverlaeten,  behalvende  inkoomftendes 
Hartoghdoms  van  Luxenborgh  en  des  Graeffchaps  van  Chiny.  Nogh 

wierdt  'er  in  bepaelt  de  orde  des  naefaetfehaps ,  dat  het  mannelijk  hadt  te 
gaen  voor  het  vrouwlijke,  den  oudtften  voor  den  naegebooren,  en  ook  den 
neef  van  de  oudtfte  doghter  voor  den  jongheren  foon.  T>e  landen  te  ver- 

deden of  te  vervreemden ,  was ,  fonder  goedtv inden  der  Koninghen  van 
Spanjen,  verbooden.  En  op  dat  de  gift  door  des  te  meerder  weeghentot 

hoeren  geever  keer  en  moght ',  hadt  men  beforght,  dat ,  foo  eenighe  vrouw 
in  't  toekoomende  de  heerfchappy  der  Nederlanden  .quam  te  erven ,  defel- 
ve  aen  den  Koningh  van  Spanjen  of  den  erfgenaem  foude  ten  huw  e  lijk  be- 

fieet  worden.  'Dan  ook,  dat  denTrinfen  niet  geoorloft  waere  hunnen  foon 
of  hunne  doghter  ten  eght  te  vorderen,  tenfy  op  goedtvinden  der  felvet 
Koninghen.  Booven  dien  wierdt  hengelaft,  dat  fy  en  de  hunne figh  van 

den  handel  op  Amerika  en  Indien  te  onthouden  hadden :  voorts  in  't  aen- 
veerden  der  heerfchappy  te  befweeren  deefe  punten,  en  den  Roomfchen 

Godtsdienft.  Waer  teegen  wen  'er yets gepleeght  wierdt,  foude  het  reght 
der  Nederlanden  aen  den  Spanjaert  koomen  te  vervallen.  Deefè  brieven 
hadt  de  vaeder,  in  teegenwoordigheit  van  getuyghen,  onderteekent  den 
fefden  van  Bloeymaendt ;  en  op  den  lelfden  dagh  fijnen  foon  en  erfgenaem , 
van  gelijken  Philips  genoemt,  verleent  fijne  fchriftelijke  bewilligingh, 
hebbende  forghvuldigh  waergenoomen  de  voorfbrghmiddelen ,  die  den 

minderjaerighen,  of  die  uyt  eerbiedt  t'hunnen  vaeder  't  hunne  wegh- 
waervm  Ichenken  te  baete  koomen.  Verfcheyde  en  niet  eenerhande ,  als  in  een 

rerfebejde  groote  faek ,  waeren  hier  omtrent  de  gevoelens  en  de  naefpraek.  Men 

enftijdigh  vond  'er  die  lchrolden  op  foo  quaedt  een  voorbeeldc,  dat  vrye  luyden, 
gefprooken  als  eygene  flaeven,  gefèhat  en  verhandelt  wierden.  Een  gebruyk  voor- 
tfordt.  waer 't  welk  onder  woeflelinghen  plaets  hadt,  die,  als  onkundigh  des 

onderfèheits  tufïchcn  Vorft  en  meefter ,   de  heerfchappyen  by  gift  of 

uyterfte 
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uyterfte  wille  ooverdroeghen :  maer  die,  welke  een  andere  kennis  van     i^<>8. 
reghc  en  onreght  hebben,  geenfints  twijfelden,  dat  het  was  de  gemeene 
faeke   des  volx,  en  daer  van  eenen  Gemeen  ten-ftaet  genoemt  wierdt: 
welkers  regeer ingh ,  gelijk  fê  by  andere  volken  den  Staetsvergaederin- 
ghen,  ofdenRaedt,  fbo  ook  by  de  meeflen  den  Vorft  was  toebetrouwt. 
En 'er  nimmer  wettelijke  heerfchappy,  dan  met  algemeene  toeftemmingh 
der  volken  was  opgereght,  welke  de  befcherm ingh  van  allen  of  aen  eenen 

man ,  of ,  om  de  onftelteniflèn  van  kuyperyen  in  't  verkiefen  voor  te 
koomen ,  een  geheel  geflaght  in  handen  geftelt  hadden ,  die  door  geene 
andere  belooningh  als  van  eere  bekoort  wierden ,  om  hunne  eygene  be- 

langhen voor  de  welvaert  der  burgeren  ter  lijden  te  (tellen,     't  Welk  ge- 
lijk 'tallefints  waeraghtigh  was,  fbo  ook  figh  klaerder  opdeedt  in  de  Ne- 

derlanden, die  nogh  door  waepenen  t'ondergebraght  waeren,  nogh  figh 
felvenoytin  willighe  flaeverny  begaeven,  maer  den  Vorften,  door 't  be- 
paelen  hunner  inkoomften,  en  hunnes  maghts  in  veelen  merkelijk  be- 
fnoeyt  hadden •,  fijnde  onderde  voornaemfte  faeken  hen  verbooden ,  eenigh 
gedeelte  der  landen  hunne  trouwe  aenbevoolen  van  den  Staet  tefcheuren: 
dat  dienthalven  de  doghters  eertijts  met  een  fbmme  geldts,  en  die  niet 

groot,  ten  huwelijk  uytgefet  wierden:  en  aen  d'ooverighe  kinderen  landt- 
vooghdyen  en  giften  van  mindere  weerde  gegeeven.     Dat  het  ydel  was 
teegen  dufdaenighe  wetten  te  flellen  den  Koninghlijken  naem,  onbekent 
aen  de  Nederlanders.     Dat  voorwaer,  lbo  men  voorbeelden  wilde  ge- 
bruyken ,  Vrankrijk ,  om  geene  andere  reeden ,  in  fbo  hoogh  een  top  van 
moogenheit  gefteeghen  was ,   dan  om  dat  de  goederen  des  gevals  aen 

eenen  opgedraeghen  fijnde,  geene  uytkoomft,  hoe  't  ook  gaen  moght, 
die  van  een  fcheurt.  Dogh  hoe  veel  fwaerder  waere  het,  dat  den  Landt- 
fchappen,  die  door  en  in  den  oorlogh  uytgeput  en  ingewikkelt  fijn, 

die  van  d'eene  fijde  eenen  maghtighen  vyandt  op  den  arm  hebben,  die 
door  afgunftighe  naebueren  bellooten  legghen,  en  die  nae  uytheemfchen 
rijkdom,  wen  fy  dienietreets  te  baete  hadden ,  fbuden  hebben  moeten om- 
fien ,  de  fèlfde,  welke  nu  hondert  jaeren  langh  vereenight  is  geweeft ,  als  het 
lap  en  het  voedtfel  van  lbo  fwak  een  lichaem  wierdt  onttrokken  ?     Dat 
noghtans  Keyfèr  Karel,  wanneer  hy,  geneeghen  om  het  ooverighe  fij- 
nes  leevens  in  ftilte  en  de  ruft  van  een  belbnder  leevendoorte  brenghen, 
de  menfchelijke  fbrghen  op  fijnen  fbon  ooverdroegh ,  de  orde  der  wett 
alleen  in  tijde  voorkoomende,  figh  fel  ven  en  fijnen  fbon  in  de  Vergaede- 
ringh  der  Staeten  heeft  vertoont,  op  dat  'er  aen  de  oude  gewoonte  niets 
gebreeken  moghte.     Dat  nu  de  reegeringh  door  een  brief  wierdt  afge- 
leght,  door  een  brief  aenveert,  en  de  volken,  dien  men  nogh  gefight 
nogh  aenfpraek  weerdigh  geaght  hadt,  niet  ten  minften  onder  een  man- 

nelijke heerfchappy,  verfet  wierden,  daer  noghtans  van  alle  tijden  be- 
kent was,  hoe  de  heerfchappy  der  vrouwen  den  Nederlanders  geen  ge- 

ringhe  onheylen  gekoft  hadden.      Andere  in  teegendeel,   Gaeve  Godt 
Hechts,  dat  de  Nederlanders  dier  wijfè  van  den  oovermoedt  der  Span- 
jaerden  ter  goeder  trouwe  verloft  wierden:  d'oorfaek  van  den  oorlogh  aen 
een  kant  lijnde,  fbuden  de  partyen  lightelijk  00 vereenkoomen:  maer  dat 
Philips  fijne  oude  hoop  en  konftenaeryen  fbo  verre  niet  waeren  ontvallen , 
dat  hy  figh  en  fijne  naekoomelinghen  ontflaen  fbude  van  de  Nederlanden,die 
tot  een  burght  der  Spaenfche  feekerheit  ftrekken ,  en  als  een  flot  op  Duy  tfch- 
landt,  Vrankrijk,  en  Engelandt  een  waekendt  oogh  houden.      Maer, 
om  de  vreefe  voor  hem  in  d'omlegghende  landen  te  verminderen ,  hadt 
men  den  naem  van  fijne  doghter  gevonden ,  aen  welke  een  reght  ter  beede , 

en  een  ydele  befittingh  onder  een  huyfïèlijk  leen  gegeeven  wierdt.  't  Gheen 
Xx  felfe 
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fèlfs  in  de  uytgegeevene  brieven  van  ooverdraght  niet  genoegh  ontveinft 

was,  naerdien,  't  fy 'er  kinderen  of  geene  uyt  het  huwelijk  voortquae- 
men,  de  heerichappy  altoos  weer  derwaerts  moeft  vervallen.  En  behal- 

ven  dat,  wie  is  'er  ook ,  die  nietklaer  en  fiet,  dat  eene  maeght,  die  volle 
tweeendartigh  jaeren  in  haeren  maeghdelijken  ftaet  heeft  oovergebraght , 
door  de  Spanjaerts  niet  fbude  uytgelët  geworden  hebben,  ten  waeremen 
haer  onvruchtbaer  of  geacht  of  gemaekt  hadt?  Dogh  hoe  fchandelijk 
was  dit,  dat  de  Nederlanders,  volken  die  altoos  hun  eyghen  meelter  ge- 
weeft  hadden,  en  door  welker  rijkdommen  het  huys  van  Ooftenrijk  in 
Spanjen  fèlve,  en  op  den  throon  van foo  veelerijken,  en  eenighermaeten 
op  den  nek  des  menfchelijken  geflaghts  gefeeten  is,oopentlijk  onder  uyt- 
heemfche  wetten  buyghen  moeten,  en, om  voor  eeuwigh  van  Spaenfche 
leenmannen  geregeerrtefijn,  worden  oovergeleevert  ?  Geduerende  deefe 

praetjens  worden 'er  andere  brieven  oovergebraght,  door  Ifabella,  als  nu 
Vorftinne,  gefchreeven,  beladende  Albertus  in  haeren  naeme  't  befit 
't  aenvaerden ,  den  eedt  te  doen  en  te  neemen,  en  alle  pleghtigheeden 
den  Vorften  gebruykelijk  te  voltrekken.  Dit  ftreedt  teegen  de  wetten, 

.  die  vereyflchen ,  dat  de  heerfchappy  in  eygener  perfbon  worde  aenge- 
vanghen.  Waerom  Albertus  ,  niet  darrende  ,  naer  ouder  gewoonte, 
een  volkoome  vergaederingh der  Algemeene  Staeten  beroepen,  noghhen 

laetenvrye  maght  om  te  beraedtflaen ,  om  elk  in 't  befönder  den  eedt  voor 
te  leggen ,  alleenlijk  ten  dien  eynde  afgefondene  befchrijft  tot  Buflel  teegen 
den  vijftienden  van  Oegftmaent.  Hebbende  omtrent  den  fèlven  tijdtom 
de  ftadt  vergaedert  een  groote  meenighte  ibldaeten,  ten  getaele  van  vijf- 

tien duylènt  te  voet,  en  tweeduyfènt  te  peerde,  om  den  teegenftreevers 
eenen  fchrik  aen  te  jaeghen.  Des  Richardot  in  fijne  reeden,  welke  hy 
voor  Albertus  voerde,  alle onhey lenden  Nederlanden  weedervaeren ,  op 
het  afweefen  des  Vorften  leyde.  Waer  op  Mafius  voor  de  Brabanders 

heeft  geantwoordt  met  al  't  gheen  hy  konde  byhaelen  om  de  gunft  des 
nieuwen  Vorfts  te  win  nen .  Wanneer  men  tot  de  faeke  gekoomen  was ,  vie- 

len'er  eenighegelchillen  ,  als  of  den  ouden  ftaet  der  Republijk  nogh  haer 
weefen  hadt :  dan  men  heeft  gedaen,  't  gheen  de  teegenwoordighe  nootfae- 
kelijkheit  vereyfchte.  En  in  de  meefte  is  dufdaenigh  eene  gemae- 
tightheit  gevonden ,  dat  de  gehoorfaemheit  vaftgeftelt  wierde  op  voor- 

waerden,  indien  't  'voltrekken  der  pleghtigheeden  des  huwelij x  bleeke  bin- 
nen drie  maenden,  en  hy  felfs  binnen  Bloeymaendt  des  volghenden  jaers 

in  Neder  landt  weederkeerde :  hierentujfchen  foude  nogh  door  Steedehou- 
ders>  nogh  door  hoofden  van  oorloghe yets  nieuws  ondernoomen  worden: 
geduerende  fijn  afweefen  hadt  hy  te  ft  ellen  eenen  Landtvooght  van  fijnen 
bloede.  Hier  toe  wierdt  gekooren  Andreas,  van  gelijken  Kardinael, 
fbon  van  Ferdinandt,  Graefvan  Tirol,  en  broeder  van  Maximiliaen, 

Albertus  vaeder:  ongelijk  was  fijn  afkoomft  van  moeders  fijde,  als  ge- 
wonnen by  Philippine  Welfèrinne,  geboortigh  van  Augsburgh,  uyteen 

Borgermeefterlijk  huys.  Daer  by  was  gevoeght ,  dat  de  gemeene  en  be- 

fönder e  wetten ,  en  alles  't  gheen  Th  Hips  befwooren  hadt,  foude vaft blij- 
ven. <Dat  de  mindere  vooghdyfchappen,  't  bewaeren  der  kafteelen  en 

fterkten ,  als  ook  de  reghtbanken ,  fouden  herftelt  worden  uyt  Nederlan- 

ders. Nogh  hadt  de  Koningh  te  verklaeren ,  dat  't  gheen  in  d 'ooverdraght 
van  leengejeght  was,  niet  ftrekken  foude  ten  naedeele  der  Nederlanders. 
Soldyen  voor  het  Hooghduytfchen  hun  eyghen  krijgsvolk  fouden  de  Neder- 

landers beforghen ,  foo  verre  hunne  inkoomften  lijden  konden :  't  ooverighe 
en  al  den  la/l  van  't  uytheemfch  krijgsvolk  de  Koningh  opfigh  neemen; 
en  Albertus,  figh  vernoeghende  mei  d'oude  heergoederen  der  Vorften,  de 

gemeen- 
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gemeenten  van  ongevuoone  fchattinghen,   en  huysveftgelden  der  befette-    1 5"p8. 
linghen  verlighten.     En  op  deefen  voet  fouden  fy  voor  een  tijdt  gehoor- 
faemen.  Voorts ,  dat  Albertus  met  fijne  Gemaelinne  weedergekeert  Jijnde , 
men  ten  weederfijde  pleghtelijk  foude  eedt  doen,  beroepende  daer  toe  de 

gefaementlijke  Staeten  van  alle  de  Nederlanden,  welke  Albertus  onder- 

tuffchen  foude  trachten  te  brenghen  tot  onder handelïngh  met  de  Hollan- 

ders.    Naerdien  'er  op  dit  fluk  hart  wierdt  aengedronghen ,  en  Albertus    Albertus 
niet  ongerijmt  oordeelde  in  de  handelingh  gelijke  met  gelijke  tot  gcfprek  deVeue_ 
te  laeten  koomen,  heeft  hy,  die  een  Koninghlijk  gefantfchap  te  lenden  „ighdestae- 
fijner  weerdigheit  te  nae  achte,  brieven  aen  de  Staeten  van  Hollandt  en  ten  door 
Zeelandt  en  der  fel  ver  bondtgenooten  afgeveerdight,  waerin  hy  hen  fijn  brieven  tot 

huwelijk  enreght  van  heerfchappy,  hem  door  de  Spanjaerts  oovergedrae-  vreede. 
ghen ,  bekent  maekte :  verklaerende  fijne  hooghfte  geneegenheit  tot  vreede , 
en  fy  van  hunner  fijde  geene  reeden  meer  ooverigh  hadden ,  om  den  vreede 
verdacht  te  houden.  Dat  Ie  derhalven  reedelijken  volghens  hunnen  plight 
doen  fouden,  fbofè  figh  met  het  grootfte  gedeelte  der  Nederlanden  ver- 
eenighden.     Dathy  den  laft  dier  handelinghehadt  gelaeten  aen  fijne  Stae- 

ten.    By  nae  in  den  fèlfden  fin  fchreeven  aen  Maurits,  de  Prins  van 
Oranje,  fijn  broeder,    Aerfchot  en  Havrech,   hem  biddende,  dat  hy    ,     ... 

fijn  gefagh  en  vermooghen  onder  de  Vereenighde  Staeten  tot  een  gewen-  ̂ £„  p/,,/;pl 
fte  uytkoomft  der  oorloghe  wilde  te  werk  ftellen:  dat  fulxhemtotglory}  vanoranje 
en  niet  min  ten  dienftedes  huys  van  Naflau  ftrekken  foude.     Ook  wierdt  en  andere. 
gehoort  Daniel  van  der  Meulen ,  perfbon  buyten  bewint,  maer  koopman 
van  naeme,  die  verhaelde,  dathy,  onder  dekfèl  van  fijns  broeders  fiek- 
te,  nae  Antwerpen  ontbooden,  en  van  daer  nae  Brufïèlvoor  Richardot, 
Aflbnville,  den  Abt  van  Marolles,  Havrech,   en  ook  eyndelijk  voor 
Albertus  felve  in  gefprek  gebraght  was.     Alle  de  reedenen  quaemenhier 
op  uyt,  dat  fè  gefaementhjk  den  vreede  met  ernft  meenden,  ennietsfóu- 

den  achterlaeten  van  't  gheen  dien  van  Hollandt  tot  verfeekeringh  dienen 
konde,  föofemaerde  Princen  erkenden  j  dat  fè  by  hunnen  Godtsdienft 
blijven  fouden,  en  de  Republijk  aen  hen  en  hunne  kinderen:  dat  Philips 
van  Maurits  dapperheiten  deughden  fuik  een  gevoelen hadt, dat hygefint 
was  hem  niet  alleen  geen  de  minfte  afbreuk  in  fijne  eere  en  weerdigheit  te 
doen;  maer  ook  boovendien  hem  het  Opperveldtheerfchap  fijner  leeghers 
in  Hongaryen  op  te  draeghen.     Dogh  de  Staeten ,  hoewel  fe  nu  voor  langh 
hadden  vaftgeftelt  met  den  oorlogh  voort  te  vaeren ,  vonden  figh  in  hun 

opfèt  meer  verhart ,  feedert  het  onderfcheppen  van  's  Kon  inghs  brieven,    DeVeree^- 
die  in  alles  het  teegendeel  deeden  blijken .     By  welke  nogh  was  gekoomen  miMeStlie' 
den  heyloofen  toelegh  van  Pieter  Panne,  van  Ypre,  een  quaedtaerdigh  .        h  ■ 
menfch,  dogh  hoedaenighe  doorgaens  de  veerdighfte  werktuyghen  tot  mer. 
gevaerlijke  fchelmftukken  gevonden  worden.     Dees  op  fèekere  teekenen       _ 

verdacht  en  in  hechtenis  genoomen  fijnde,  verhaelde,  dat  hy  bedolven  p^ff/pj" 
infchulden,  en  door  de  ftrengheit  fijner  fchulteyflchers,  van  d'eene  ge-  ne ,  Uyt„e . 
vangenis  in  d'andere  geworpen  was:  om  uyt  welke  onheylen  figh  te  red-  maektop 
den  hy,  niet  fönder  kommer,  middelen  föekende,   en  niet  vindende,  'tleeven 
op  feekeren  daghe  met  eetwaeren  geraekt  wasbyde  Iefuiten  van  Douay:  wwAto- 
welker  Ooverfte  op  de  praet  geraekt  fijnde,  hoe  groot  eenen  dienft  'er  ""• 
aen  de  Chriftenheit  te  bewijfen  waere,  door  eenen  man,  wiens  woede 
foo  veele  duyfènden  het  leeven  kofte ,  om  hals  te  brenghen ,  fijn  gemoet, 
nu  reets  door  verdriet  ter  needergeworpen ,  tot  de  moort  van  Maurits» 
hadt  ontfteeken:  fijnen  föon  en  hem  belooninghen ,  en  s  quaeme  den  aen»- 
flagh  te  miflukken,  den  heemel,  beloovende.      Dat  hier  toe  figh  ge- 
voeght  hadden  de  huyflèlijke  aenmaeninghen  fijner  vrouwe,  die,  ge- 

Xx  ii  fchokt 
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i  jpS.     fchokt  door  meenigherley  forghen ,  en  ongeduldigh  in  haere  teegenfpoe- 
den,  in  hem  een  mannelijke  moet  vereyfehte.     Hoe  hy  door  deefe  prik- 

kelen genoopt,  nae  dat  de  felfde  ooverfte  hem  door  't  H.  Sacrament  en 
vergiftenis  van  fonden  gefterkt  hadt,  reysgeldt  ontfanghen  hebbende,  in 
Zeelandt ,  en  van  daer  tot  Leyden  was  aengekoomen :  dogh  hoe  hy  allengs- 

kens  door  't  ontwaeken  fijner  gewiflè  oover  foo  fchandelijk  eenen  aen- 

ilagh,  en  door  vrees  voor  't  gevaer,  figh  lelven  ten  laetften  tot  beeter 
finnen  gelchikt  hadt.     Al  't  welk  hy  te  meermaelen,  en  op  verlcheyde 
tijden  herhaelende,  en  door  fijne  eygene  belijdenis  oovertuyght  fijnde, 
is  hy  den  tweeentwintighften  van  Wiedemaent  door  de  Magiftraet  van 

Leyden  met  de  doodt  geftraft ,  en  felfs  op  't  oordeel  der  hooghere  Rech- 
ters.     Aen  's  vyandts  fijde  fijn  'er  geweeft ,   die,  uyt  fchaemte  oover 

't  Ichelmftuk ,   't  ordentelijk  verhael  der  faeken  weeder leyden.      Gelijk 
dit  jaer  aenmerkelijk  geweeft  is  in  uytfteekende  veranderinghen,  fboook 

heeft  het  d'oorloghs  toeruftinghen  een  geruyme  ftilte  gelaeten ,  't  en  waere 
't  yemandt  lufte ,  den  neederlaegh  van  weynighe  voetknechten  by  Nyme- 
gen,  oo vervallen  door  's  Koninghs  ruytery,  en  weederom  de  feeghe, 
niet  ibnder  buyt,  van  eenighe  vaenen  Hollandtfche  ruytery  oover  de 
Maeiè,  al waer  onder  meer  andere  wierdt  verflaeghen  een  der  Graeven 
van  Mansfeldt,  en  andere  diergelijke  geringhe  of  vruchteloofè  aenflaeghen 

ten  breedtften  uyt  te  meeten.     d'Oorfaek  dier  rufte  is  geweeft,  daten  de 
Vereenighde  Staeten  om  de  voorfiene  noodtwendigheeden  de  koften 

fpaerden,  en  Albertus,  arbeydende  om  d'aengeboodene  vreede  al  om 
met  eenen  grooten  fchrik  te  vergefelfchappen,  hadt  voorgenoomen  niet 
eer  te  velde  te  koomen,  dan  nae  dat  de  fteeden  den  Francois  ingeruymt 
lijnde,  der  fel  ver  befettinghen  lijn  leegher  verfterkt  hadden.      Welke, 
by  gebrek  van  betaelingh,  weygerende  hunne  befettinghen  te  verlaeten, 

endenureets  vervaerlijke  moetwil  binnen 't  fteedtjen  Chafteletopquaede 
gevolghen  fagh,  heeft  het  geldt ,  dat  men  t'hunner  betaelingh  bygebraght 
hadt,  andere  binnelandtfche  meer  aen  't  hollen  geholpen:  infonderheit 
om  dat  ook  de  Graef  van  den  Berghe  de  onlanghs  geleedene  muytery 
binnen  Gelder,  niet  dan  met  gereede  penninghen,  en  hen  van  ftonden 

aen  te  verfenden ,  hadt  befaedight.     En  in  't  eerft  was  't  morren  en  weêr- 
fpannigheit.     Maer  ten  tijde  als  'er  tot  Brufïèl  oover  't  invoeren  van  een 
nieuwe  regeeringh  wierdt  gehandelt,  is  de  muytery,  gelijk  den  foldaet 
by  naer  altoos  omtrent  het  veranderen  van  heerfchappy  gereet  tot  muy- 

ten  is,   op  veele  plaetièn  t'leffens  uytgebarften.      Infonderheit  fijn  de 
Unytery     Spanjaerts  op  't  kafteel  van  Antwerpen ,  ten  getaele  van  vijftienhondert 

onder         voetknechten  en  eenighe  ruytery,  teegen  de  ftadt,  die  in  hun  bedwangh 

lr^aenih     was'  °P^aen^e>   °P  hoop  van  winft  uyt  hunne  fchelmftukken  ,   aen 
't  woeden  gellaeghen.     Hebbende  Auguftijn  Mexia,  dien  fe  tot nogh  toe 
hadden  gehoorfaemt,  uytgedreeven,  kielen  lè  tot  hunnen  ooverften  een 
foldaet  uyt  de  gemeene  rotsgelellen ,  ftout  in  den  bek,  en,  door  dien  hy 
wel  de  grootfte  fchult  in  de  muytery  hadt ,  den  lijnen  getrouw.     Sy  ree- 

kenden tweeentwintigh  maenden  foldy  ten  achteren,  niet  alleen  oover 
dienften  in  Nederlandt,  maer  ook  in  Italien :  en  terwijl  men  middelen 

t'hunner  voldoeningh  byfoght,  dwonghenlè  ondertuhehen  de  burghers 
elk  ruyter  vijfentwintigh  ftuyvers  daeghs,  en  de  helft  voor  een  voet- 
knecht  te  verfchafren.     Dogh  hier  by  heeft  het  hunne  baldaedigheit  niet 
gelaeten:  fe  vorderden  tot  hoon  dier  fteede  certijts  foo  bloeyende,  boo- 
vendien  koftelijke  kleederen,  en  huysraedt,  en  alle  werktuyghen  van 

dertelheit,  jae  ook  hoeren.     Niets  was  'er  oovermoedigher  dan  hunne 
wijle  van  eyflehen  j  fe  loften  't  gelchut  op  de  ftadt,  tot  dat  men  hen  van felfs 
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fèlfs  quam  afvraeghen,  of  fe  yets  te  belaften  hadden.     En  nu  reets  iagh     I59%- 

men  de  befettclinghen  tot  Lier  met  hen  t'faemenfpannen ;  en  men  hadt 
tijdingh,  dat  de  \Valfche  regementen  op  de  grenfèn  van  Luxenborgh, 
buyten  gehoorfaemheit  fpattende  ,  landewaerts  in  liepen ,  wanneer  veele 
uyt  de  ftadt  weghvlughtende,  deefe,  welken  hunne  geleegenheit  of  hun- 

ne goederen  daer  hielden,  ten  deele  't  geweldt  hen  aengedaen  met  oogh- 
luykingh  van  Requefèns,  andere  den  inval,  't  plunderen,  moordenen 
branden  van  Rhoda,  voorleedene  onheylen,  met  de  teegenwoordighe 

vreefe  vergeleeken.     d'Afgefondene  der  Magiftraeten  hebben  geenen  an- 
deren trooft  van  Albertus  te  rugh  gebraght,  dan  onfchult  op  de  gemee- 

ne  armoede  -,  en  d'ongebondenheit  dier  fchelmftukken  heeft  tot  in 't  vol- 
ghende  jaer  geduert.     Wat  meerder  fèedigheit  was  'er  in  den  fbldaet  op 
't  kafteel  vanGhendt,  die,  vernoeght  met  fijn  getal,  den  van  elders  aen- 
koomenden  afwees  •,  't  welk  in  een  gemeene  mildaetals  een  gunft  ge  weeft 
is.     Dogh  binnen  de  ftadt  Grave  was  nu  niet  een  muytery ,  maer  een 
onderlingh  geveght  tuflchen  de  fbldaeten ,  door  dien  de  Hooghduytfchen , 
met  hulp  der  fteedelinghen ,  teegen  de  Spanjaerts  in  waepenen  uytbrae- 
ken ,  dat  echter  eerder  dan  men  geloofde  bygeleght  wierdt.     Naer  wel- 

ke beroerten  Albertus,  die  figh  destevuerigher  tenoorlogh  fpoede,  om 

dat 'er  noghvan  Maurits,  noghvan  de  Staeten  antwoordt  oovergebraght 
wierdt,  de  fbldaeten  die  in  beièttingh  blijven  fbuden  op  hoop  heeft  uytge- 
ftelt:  verdeelende  de  penninghen ,  diehy,  of  uyt  Spanjen,  ofopfchrif- 
telijke  verbintenis,  kon  by  eenraepen ,  onder  den  fbldaeten  die  te  velde 
moeften,  fbo  de  oude,  als  de  nieuwe,  die  allerweeghen  geworven  wier- 

den, niet  fbnder  merkelijke  verfterkingh  van  Francoifèn,  diedenvreede 
hunnes  landts  ontvlooden.     De  faeke  in  den  Raedt,  en  met  de  ervaeren- 

fte  krijgsooverften ,  ooverwooghen  fijnde ,  vondtmen  geraeden 't  leegher 
oover  Rhijn  te  voeren ,  om  in  de  Betuwe  te  vallen ,  of  om  den  arbeidt  van 
Maurits,  die,  met  het bevreedighen  van  Vrieflandt  in  de  voorgaendejae- 
ren,  de  Vereenighde  Staeten  van  de  helft  der  oorloghe  ontlaft  hadt, 
vruchteloos  te  maeken :  alwaer  het  landt  wijdtluftigh,  en  van  achteren 
nae  Duytfchlandt  oopen  legghende,  nogh  fèer  met  fteeden  befèt  fijnde, 

treffelijke  geleegenheit  tot  goede  verrichtingh  fchafte.     En  gelijk 't  in  figh 
fèlven  eenen  welberaeden  aenflagh  was ,  die  van  Hollandt  ten  weeder- 

fijden  met  waepenen  t'omringhen,  van  brandtfehattinghente  berooveri, 
met  inleegeringh  te  befwaeren,  fbo  ook  was  'er  voor  die  tijdt  niets  oor- 
baerlijker,  dan  in  een  tijdt,  waerin,  fbo  oyt,  de  fpaerkift  beroyt,  en 
noghtans  de  troepen  maghtigh  waeren,    met  de  Winter  gemakkelijk  ̂ /tfrrwjr_ 

op  's  vyandts  boodem  oover  te  brenghen,  dien  van  Hollandt  door  hun  ufihet  lee- 
eyghen  voorbeeldt  te  bederven.     Omtrent  het  midden  van  den  Herfft  gbt r  te  ver- 

wordt het  leegher  belaft  te  vergaederen  omtrent  de  Maefkandt,  en  't  be-  gaederen 
vel  daer  oover  gegeeven  aen  Fran^ifco  de  Mendofa,  die  nae  't  voltrek-  aen  de  Mae- 

ken der  vreedepunten  uyt  Vrankrijk  te  rugh  gekeert  was.     Al  't  weikin  [e*  °n  *r 
Hollandt  gehoort,  en  daer  op  Hoohenloo  belaft  fijndeden  Bommeler-  v~  m  nci0. 
waerdt  en  de  plaetfen  beneeden  aen  de  Maefè  te  bewaeken ,  vergaedert  rA% 

hetgrootfte  gedeelte  der  fchaeren,  onder 't  beleidt  des  Prinfèn,  tot  Aern- 
hem.     Albertus  hierentufïchen,  veerdigh  terreyfe,  om  in  fijn  huwelijk    uyontpet 
en  heerfchappy  te  treeden,  dan  alvoorens  figh,  met  believen  des  Paus  figh  vanfij- 

van  Romen ,  van  fijn  Kardinaelfchap  en  Aertsbifdom  van  Toledo  ont-  "e  g'4elii- 

flaende,  koomt  in  Aertshartoghlijk  gewaette  voorfchijn.     Sijnen  hoet  ks^dig- 

en  purpere  mantel  hadt  hy  geoffertopden  Altaer  der  H.'Maeght,  die  tot  m  en' 
Hal,  een  fteedtjen  in  Henegouw ,  gedient  wordt.     Deefe  Kapelle  is  be-    Kapelletot 

roemt  door  den  toeloop  van  verre  geweften,  en  door  wonderteekenen,  Hal- 
Xx  iij  waer 
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waer  door  de  landtsluyden  daer  om  ftreex  voorvaft  houden,  dat  degodt- 
heir  figh  onweederfpreekelijk  daer  teegenwoordigh  toont.      Want  ook 

wierden 'er  gefien  gefchenken  van  Prinlèn,   en  veele  uyt  het  gemeene 
volk,  geredtuyt  nooden en fiekten ,  waerindegeneeskonft  tekortfchobt, 

hadden  in  die  plaets  betaelt  hunne  geloften :  en  't  gerucht  felfs  hoogher 
gaende  verhaelt,  dat  in  ontiielde  lichacmen  de  geeft  was  weedergekeert.  De 
meefte  vertellinghen  van  wonderen  heeft  Juftus  Liplius,  eenighejaeren 
naedie  gebeurt  lijn,  in  Latijnfche  welipreekenheit  opge^iert,  om  als  door 
fuik  een  pant  fijnen  Roomfchen  Godtsdienft  en  eerbiedigheit  omtrent  de 
beelden  te  verlèegelen.     Hoewel  andere  hier  teegen  fchriftelijk  beweert 
hebben,  de  taftelijke  bedriegeryen  der Priefteren, en  meer  andere  faeken 
verdicht  om  geldt  te  winnen >  dat  veele, die  wonderen  genoemt  worden, 
by  geval  of  door  de  natuer  gefchiet  waeren:  daer  noghtans  de  oudetoove- 
raers,  en  inlbnderheit  van  Egypten ,  eenen  Apollonius  Tyaneusenmeer 
andere  leermeefters  van  doemelijke  Godtsdienft,  die  hunne  leerftukken 
door  wonderwerken  beveftight  hebben,  ons  ten  bewijfe  iijn,  dat  van  die 
alleen  het  waere  geloof  moet  aengenoomen  worden ,  die  de  gemoederen 
op  den  eenighen  Godt  veften ,  die  geene  andere  befchermingh  van  elders 
aenneemen ,  nogh  door  een  verbooden  bygeloove  van  beeldendienft  de 

godtvruchtigheit  bederven.      Nae  dat  Andreas,  op  't  fpoedighft  door 
brieven  ontbooden ,  uyt  der  Elfas ,  't  welk  hy  ten  gebiede  des  Keyfers 
regeerde,  was  aengekoomen,  is  Albertus,  nae  een  kort  onthael  en  ge- 
geeven  laft ,  nae  Duytfchlandt  vertrokken.     Hy  was  vergefelfchapt  met 
de  voornaemfte  eedelen  in  Nederlandt,  om  den  Koningh  uyt  naemeder 
Nederlanden  te  bedanken,  en  met  Mevrouwen  en  Juffrouwen,  die  de 
nieuwe  Vorftinne  geleyden  fbuden.     Onder  de  daer  toe  gekooreneis  ge- 
weeft  Oranje,  oover  wiens  weederreyfè  nae  Spanjen  veele,  onkundigh 
der  grooter  kracht  eener  gewoonte,  figh  verwonderden.     Dees,  als  hem 
fijne  goederen  in  Nederlandt,  die  de  breukkaemer  hadt  ingedikt,  waeren 
weedergeleevert ,  en  die  van  Hollandt  van  Vaeders  fijde,   door  fijnen 
broeder,  fijne  moederlijke  door  Hoohenloo  beförght  wierden,  wende 

fijne  voornaemfte  kommer  op  't  Prinfdom  van  Oranje,  in  welk,  fchoon 
't  fèedert  eenen  langhen  tijdt  vry  enbuyten  yemants  gehoorfaemheit  ge- 
weeft  fy,  de  Francoifche  Stadthouders  daer  omtrent,  by  geleegenheic 
der  burgerlijke  beroerten,  gevallen  fijnde,  in  deielfde  toomeloosheit,  ten 
eynde  der  oorloghe ,  voortvoeren.     En  nogh  onlanghs  hadt  Maurits  Al- 
degondeafgeveerdight,endooronderhandelingh  en  andere konftenaeryen 
te  vergeefs  getraght  het  befit  aen  figh  te  trekken.  Maer  hy  nu  hoopende 

door  's  Spanjaerts  voorfpraek  yetsbyden  Francoifchen  Koningh  te  kon- 
nen  vorderen ,  nam  deefe  ook  voor  eene  der  oorfaeken  fijner  reyfè :  wel- 

ke aenge  vanghen  fijnde,  is  hy,  nu  hoogh  den  Rhijnkant  opgekoomen , 
nae  de  Palts  gekeert,  om  fijne  fufter,  verheerlijkt  door  het  huwelijk  met 

den  Keurvorft,  toen  voor  d'eerfte  mael  te  beibeken.     Maer  den  Aerts- 
hartogh,  figh  fpoedende  nae  Praeghe,  om  met  den  Keyièr  fijnen  broe- 

der geheyme  raedtpleeginghen  te  houden ,  en,  geloofde  men,  inhoope 
op  den  tijtel  van  Roomfchen  Koningh,   naeft  aen  den  Keyferlijken, 
wierdt  onderhaclt  door  booden,  die  hem  tijdingh  van  de  doodt  van  Ko- 

ningh Philips  braghten.      Deefe  iaeke  heeft  figh  aldus  toegedraeghen. 
Sijnlichacm,  fwak  door  ouderdom,  wierdt  al  te  vooren,  en  inlbnder- 

heit fèedert  de  jonghfte  Lente,  door  pijnelijkheedendergichtgebrooken; 
maer  fijne  fiekte  in  de  Soomer  verfwaerende ,  belafte  hy ,  om  door  uyt- 
fpanningh  fijnes  geeftes  hier  teegen  hulpmiddel  te  fbeken,  hem  opeen 

rosbacr  óover  te  brenghen  nae  'tEfcuriael,  een  Paleys  door  hem  gebouw t met 
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met  ongeloofelijke  koften,  daer  ondertuflchen  de  Nederlandtfchefaeken    ifsrê. 
by  gebrek  van  gelde  te  loor  liepen ,  en  gereekent  voor  een  der  praghtigh- 
fte  gebouwen  deefèr  eeuwe.     Dan  onmaghtigh  de  fwaere  lughtende  be- 

weeginghen  in 't  verporren  van  daer  te  draeghen,  wordt  hy,  te  ruft  ge- 
le<*ht  fijnde,  dooreen  koorts  oovervallen.    Krimpingh  van  fènuwen  trof 
hem  meer  dan  nae  gewoonte,  en  te  gelijk  oopenbaert  figh  een  verbor- 
<*hen  venijn  door  iweeren,  tot  welke  en  de  fcheen,  ontfteeken  door 
pijne,  en  inlbnderheit  de  borft,    waeren  uytgebarften.      Deefe,   door 
aengewende  geneesmiddelen  tot  rijpheiten  oopeningh  gebraght,  hebben 

vervuylt  bloedt  uytgeworpen,  waer  op,  afgrijfelijk  om  fegghen  is'tj 
hoe  grooteene  meenighte  van  luyfen  geduerigh  gevolght  fy,  dervoe- 

ghen, dat  fèlfs  de  handen  van  veelen,  die  iigh  tot  het  fuy veren  van 
eenen  geftaedigh  beefigh  hielden,  maer  het  allerminfte  gedeelte  der  00 ve- 

righe  vuyligheit  konden  weghneemen.     Eer  langh  daer  nae,  als  't  nu 
onmoogelijk  was,  dat  fwakke  lichaem,   't  welk  geen  aenraeken  meer 
dulden  konde,  wijders  te  reynighen ,  fijne  ingewanden  door  foo  vuyleen 

gewormte  doorknaeght  fijnde ,  heeft  hy  't  ooverighe  fijns  leevens ,  met 
een  doorftaende  en  onverwinnelijk  gemoedt  teegen  alle  fmerten,  tot  de 

bedenkinghen  des  doodts  gekeert:  want  gelaftende  't  hooftgieraedt  der 
Koninghen  op  een  geraemte  te  ftellen ,  en  fijne  uy tgeteerde  leeden  by 
wijlen  aen  fijnen  ibon  en  fijne  doghter  vertoonende,  leerde  hy  hen,  hoe 
brofch  het  was,  't  gheen  onder  de  menfehen  voor  het  allergrootfte  ge- 

houden wordt.     Voorts  beval  hy  hen  broederlijke  liefde  tuflchen  elkan- 
der, en  het  Roomfch  geloof ,  foo  ernftigh,  dathynaede  pleghtigheeden 

fijner  begraeffenis,  ook  naeukeurighe  orde  op.  de  dienften  oover  fijne 
uytvaert  geftelt  hebbe,  en,  onder  de  gewoonelijke  loffanghen  der  heyh> 
ghen,  met  het  laetfte  olyfèl  gefalft  fijnde,  en  nuvafthet  uyterfte  naede- 
rende,  deede  hy  figh  brenghen  het  ièlfde  beeldt  Chrifti  aen  het  kruys, 
daer  mede  fijn  vaeder  eertijts  tuflchen  fijne  handen  geftorven  was.     Waer 

nae  hy,  hebbende  figh  ontlaftvan  't  gheen  fijn  gemoedt  uyt  Godtsvrucht 
bekommerde,  en  beweefèn  eenighe  blijken  van  goedertierenheit ,   den 
dertienden  van  Herfftmaendt  de  fterfrèlijkheit  heeft  afgeleght;  welken 

dagh  hy,  door  't  aengeeven  eenes  waerfègghers,  fèlfs  voorièght  hadtfij- 
nen  laetften  te  fullen  fijn.     Dit  is  geweeft  het  eynde  des  maghtighften  in 
Chriftenrijk,  en  des  rij kften  aller  Vorften  die  gebooren  worden,  in  het 
eenenfèeventighfte  jaer  fijnes  ouderdoms,  en  het  drieenveertighfte  fijner    Aen  en 
regeeringhe.     Middelmaetighwashy  van  geftalte,  maer  een  weynigh  ver*  feedenvan 
heeven  van  voorhooft:  daer  by  wat  hoogh  en  uytfteekendt  van  lippen,  Philips, en 
denhuyfevan  Ooftenrijk  eyghen  j  en  in  weefen  geleek  hy  den  Neder-  'M™«* 

lander  foo  veel  te  meer,  als  hy  in  feedenden  Spanjaert  hadt  aengenoomen.  f%m™~ Voor  fachtfinnigh  van  aerdt  moght  hy  lightelijk  doorgaen :  gemerkt  hy  \ 
in  bejeegeningh  minnelijk  was,  en  niet  reukeloosin  gramfchap  uytbarftej 

maer  lbo  vaeken  hy  't  den  dienft  fijner  heerfchappye  reekende  j  liet  hy 
figh  aen  den  roem  van  goedertierenheit  luttel  geleeghen  legghen.     In 
fchranderheit  van  geeft,  waer  in  hy,  geloofde  men,  by  fijnen  vaeder  te 
kort  fchoot,  hebben  hemde  jaerenende  nyverheit  voltoyt,  naerdien  hy , 
figh  in  flaepen  leedigheit  weynigh  toegeevende,  de  grootfte  (aeken fèlfs, 
niet  door  bewintsluyden,  verhandelde.      Al  't  welk  de  Spanjaerts  ten 
breedtften  uytmeetendc,  hem  in  lof  met  Salomon  gelijk  ftelden.      De 
kunft  van  penninghen  te  befteeden  hadt  hy,  en  daerom  Keyfersen  Pau- 
ièn,  by  naer  wie  hy  wilde >  t'fijner  keure-,  ook  immer  een  doorfightigh 
oogll  in  't  naevorfien  der  geheymen  van  Vorften:  in  voor- en  teegen-lpoe- 
den  behielt  hy  gelijke  befaedightheit  van  weefen,  en  mifTchien  ook  van 

gemoedt} 
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ifpS.    gemoedtj  maer  een  diepen  veinfaert  fijnde  ,  voedde  hy  eenen  ingekrop- 

ten  haet  en  arghwaen:  in  fijne  hoop  was  hy  wat  t'onverfaedelijk ,  en  in 
heerfchfught  moght  hy  met  wie  't  ook  waere  der  ouden  vergeleeken  wor- 

den: in  Godtsdienft ,  ten  minften  die  figh  aen  uytwendighe  gebaeren 
bindt ,   bewees  hy  fonderlinghen  yver  :   omtrent  fijne  konftenaeryen  in 

't  regeeren,  vondt  hy  fijn  onlchult  in  't  voorbeeldt  van  andere  Vorftenj 
en  in  faeken,  waer  in  hy  als  byfonder  mifdeedt,  gaf  men  hem  lof  van 
fèedigheit.     Oorloghen  heeft  hy  van  jonghs  op  gevoert,  maer  behal ven 

den  Francoifchen ,  dien  hy  in  fijne  jeught  alleen  geilen  hadt,  alled'andere 
door  fijne  Veldtooverften  uytgereght.   Sijne  Voor-  en  Naer-faeten  heeft 

hy  dienften  ondienft  gedaen:  want  gelijk  hy  hunne  rijken  met  d'inkoom- 
ften  van  Amerika,  en  den  aen  was  van  Portugael  vermeedert  heeft)  fbo 
hadt  hy  die  onteert  met  het  verlies  van  Golette,  Tunis  en  Hollandt.  En 
echter  wierdt  aengemerkt,  datdetijdt,  in  welken  hy  geregeert  heeft ,  mer- 

kelijk van  die  fijnes  vaeders  verfchilde,  dat  hy  gekeft  heeft  niet  in  de 
eeuwe,  waer  in  te  gelijk  de  hooghfte  dapperheit  en  het  grootfte  geluk  in 
de  felfde  mannen  geweeft  fijn,  maer  toen  hy  vrouwen  en  kinderen  en  te 
laffe  ommeternft  den  oorlogh  voort  te  fètten,tot  naeyveraersof  vyandeh 

•    gehadt  heeft.     Dit  is  doorgaens  geweeft  het  oordeel  der  verflandighfte. 
Andere,  uyt  partyfchap  verbittert,  leyden  hem  te  laft ,  dat  hy  oorloghen 
reukeloos  aengevanghen ,  en  trouwlooflèlijk  gevoert  hadt,  en  eene  niet 
min  bloedighe  vreedein  Span  jen  en  Nederlandtj  dat  hy  tot  gelijke  wreet- 
heit  Vrankrijk  opgeftookt  hadt,  en  meer  andere  gemeene  en  huyflèlijke 
onheylen,  neemendede  fchandelijkheit fijnes  uytganghs fel ve ten  bewijfè: 
naementlijk  dat  de  onnooiele  fchimmen  fijnes  foons  en  fijner  gemaelinne 
Ifabella,  gene  figh  aen  fijnen  vaeder,  deefèfigh  aen  haeren  gemael,  met 
de  felfde  ftraffe  hadden  willen  wreeken,  op  gelijke  wijfèalsin  voortijden 
Herodes  (met  wien  fy  hem  in  veele  deelen,  fbo  ten  opfight  fijner  ièeden, 
als  fijner  fortuyne  vergeleeken)  en  Pheretime,  Koninghinne  der  Cyre- 
ners,  hunne  vaedermoorden  geboet  hadden:  of  dat  dien  vyandt  des  wae- 
ren  Godtsdienfts,  den  vinnighften,  dien  de  weerelt  oy  t  gefien  hadt,  wel  ver- 

dient naer  de  voorbeelden  van  den  doorluchten  Antiochus ,   van  den 

tweeden  Herodes,  en  van  Keyfèr  Maximinus;  of  fuik  een  geweldenaer 
naer  die  van  Caflander  en  Sylla,  onderdrukkers  der  gemeene  vryheit, 
was omgekoomen;  hoewel  ons,uytfèhriften  den  naekoomelinghen  ter  ge- 

dachtenis naegelaeten,  is  bekent,  dat  beroemde  Wij fgeeren,  en  Reghts- 
geleerdcn ,  en  Dichtkunftenaers  en  andere  door  de  felfde  fiekte  fijn  wegh- 

gerukt.     In  d'erfFenis  fijner  rijken  is  getreeden  fijnen  fbon  Philips,  die 
gebynaemt  wierdt  de  derde >  en  fbo  geweldighe  rijkdommen  fijn  fbnder 
eenighe  veranderingh  van  faeken  oovergegaen.     Veele  noghtansin  Hol- 
landt  ,   die  ,  uyt  eenvoudigheit ,    tot  nogh  toe  gelooft  hadden ,    dat 

fe  aen  hunnen  Vorft,  dienfe  eenmaeleedt  deeden,  hoedaenigh  hy 't  ook 
moght  gcmaekt  hebben  ,   door  geduerighe  trouw  verbonden  bleeven, 
wierden  van  dien  eedt  ontflaeghen.     Maer  eerft  toen  heeft  men  in  Span- 

jen  ftrenghe  raedtflaeghen  teegen  de  Hollanders  begonnen  in  't  werk  te 
ftellen,  die 't  gerught  uytgeftroyt  van  den  nieuwen  Koningh,  als  niet 
te  fncedigh  van  geeft,  wederleyden  •,  ten  waere  men  by  ervaerenheit on- 

dervonden hadt,  dat  vaeken  veele  faeken  heylfaemer  fijn  uytgevoert on- 

der eenen  Vorft,  die  fijne ooren  en  beveelen fchikt  nae  't gheen  andere  wel 
gevonden  hebben ,  dan  die  op  al  te  groot  een  betrouwen  van  eyghen 

wijfheit  figh  halfterrigh  toont.     Dogh  dit  fullen  wy  t'fijner  tijdt  doen 
blijken.     Albertus  uyt  Bohcmen  in  Italien  oovcrgekoomen  fijnde,  heeft 
op  den  boodem  van  Venetien  gevonden  Margareta ;  die  omtrent  veer- 

tien 
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tien  jaeren  oudt  aen  's  Koninghs  foon,  toen  Koningh  Philips  verlooft    ifp8. 
fijnde,  hem  tot  gemaelinne  geleidt  wierdt,  en  uytGrats,  eene  ftadt  in 

Hungaryen,  oover  de  Alpifche  geberghten,  van  Trenten  nae  de  Adige  m*Sareta> 
was  afgekoomen.    De  broeder  van  deeiè  Dochter  was  Ferdinandt,  die,  ̂ ww«Ha 
verfmaedende  de  naebuerfchap  der  Turken,  terwijl  hy  toeleyde,  om  de  van  püMps 
volken  in  Ooftenrijk  tot  veranderingh  van  kerkfeeden   te  dwinghen  de  ui. wordt 

("want  de  meefte  waeren  van  de  Roomlche  afgeweeken)eerfldoorgebee-  vanAlbertm 
den ,  ende  daer  nae  door  waepenen  teegengegaen  wierdt.     Van  gelijken  door  itdien 

hadtfè  twee  fufters,  gemaelinnen  des  Koninghs  van  Polen,  en  van  Sigif-  &elei(it- 
mondt  Battori ,  Vorft  van  Seevenberghen ,  beyde  rampfaeligh  in  hun  huwe- 

lijk, onder  meer  dan  burgerlijke  oorloghen.     Want  den  eer ften,  teveel 

den  raedt  der  Jefuiten  volghende,  wierdt  door  't  geweldt  fijnes  ooms, 
genaemt  Karel,  gedreeven  uyt  het  rijk  van  Sweeden,  hem  van  fijnen 
Vaeder  aengeërft :  en  dees  vervoert  door  de  fèlfde  raedtsluyden ,  om  den 
woeftelingh  fchattingh  te  weygeren,  en  daer  nae  onmaghtigh  den  fijnen 
te  befchermen ,  vindt  figh  genootfaekt  fijn  Vorftendom  aen  den  Keyfer 

oover  te  draeghen,  die 't  fijnen  broeder  Maximiliaen  te  regeeren  gaf. 
Dees  was  de  gheen ,  die,  als  hy  teeghen  den  Sweedtnae  'trijck  van  Polen 
geftaen  hadt,  door  gunft  en  daer  nae  door  waepenen  overwonnen  ,  ge- 

vanghen en  vry  geftelt  fijnde,  echter  den  Koninghlijken  tijtel  behieldt. 
Maer  Battori ,  die,  op  den  naem  van  verwiflèlingh ,  in  de  landen  van  Silenen 
verlchooven  was ,  wanneer  hy  boovendien ,  als  onbequaem  tot  voort- 
teelingh,  van  fijne  gemaelinne  berooft  wierdt,  heeft  korts  daer  aen ,  uyt 
weêrfin  in  de  verminderingh  van  fijnen  ftaet,  van  daer  gevlught  fijnde, 
fijne    echtgenoot    en   voorighe    heerfchappy   weederom    gekreeghen, 
dreyghende  die  hem  wilden  teegenftaen  met  de  hulpe  der  Turken.  Mar- 
gareca  reyfde  vergefelfchapt  met  haere  moeder,  uyt  den  huyfè  van  Beye- 
ren,  welke,   fijnde  een  nicht  van  Keyfer  Ferdinandt,  getrouwt  hadt  fij- 

nen foon  Karel.     Sy  uyt  dit  huwelijk  gebooren  fijnde,  hadt  dien  vol- 
gens haeren  oudtoom  van  vaeders  fijde  tot  vaeder ,  en  kreegh  tot  echtge- 
noot eenen  man,  die  met  haer  in  gelijke  trap  tot  vaeder  hadt  fijnen  oudt- 
oom van  moeders  fijde.  Paus  Klement  aengekoomen  tot  Ferrare (welke 

ftadt  hy  door  't  uytfterven  des  huys  vanEfte,  beweerende  dat  Caefaruyt       emen.t 
geen  wettelijck  huwelijk  was  gebooren,  veel  eer  met  dreygementen  en  totj:eïfare 

kerkelijke  blixemen ,  dan  door  waepenen  t'ondergebraght  hadt)  en  vin-  pUghteük. 
dcnde  figh  aldaer  gevolmaghtighde  om  de  Perfbnaedjen  der  afweefènde  in  den 
Philips  en  Ifabella  te  verbeelden,  heeft  met  de  gewoonelijkepleghtighee-  huwelijken 

den  twee  huwelijken  in  een  huys  verknocht.     Van   daer  op  Mantoua/kffP'7'- 
voortgetrokken  fijnde ,  ontmoeten  fe  tot  Milaen  den  hartogh  van  Sa-  "P mt 

voyen,  die  ook  felfs  figh  derwaertsvervoeghthadt,  om  fijne  maeghfchap  w*J^rt*j te  begroeten.     Dus  is  met  marren  in  Italien  het  jaer  verloopen,  terwijl  met  jraic^ 
fè  fomwijlen  heylige  grafplaetfèn  befoghten,en  veeltijdts  in  rijke  fteden,  ia. 

alwaer  vrienden  en  onderdaenen  figh  om  't  yverighft  queeten  in  hunne 
geneegentheit  te  bewijfen ,  fchouwfpeelen  en  praelteekenen ,  uy tfteekende 
in  kon  ft  en  koften,  de  grootheit  des  huys  van  Ooftenrijk,  en    Albertus 
fijne  oover  winninghen  vertoonden.     Maer  by  geleegenheit   van   deefe 
reyfe  in  uytheemfche  geweften ,  en  echter   van  de   binnelandtfche  niet 

t'eenemael  afgefbndert,  uyt  het fpoorgeweeken  fijnde,  fal  ik,  alvoorens         ^  , 
weeder  te  koomen  tot  den  toght  aen  den  Rhijn ,  een  weynigh  fpreeken    'eerun     ' 
van  denaeburigefaeken,  die, te  deefer tijdtin  onruft  fijnde, de  ftrijdendc  GraefE(t_ 
partyen  voor  geleegen theeden  gedient  hebben.  Edfart,  Graef  van  Ooft-  fartinOoft- 
vrieflandt,   mifnoeght  oover  de  Delffijlfche  verdraghpunten  ,  als  hem  vnejlandi. 
door  geweldt  afgeperft,  hadt  figh  op  den  Keyfer  beroepen.     De  Keyfer, 

Y  v  die 
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i  $9$.    die  nogh  de  beflechtingh  van  uytlanders  in  Duytfèhe  faekenkonde  goedt- 
keuren,  nogh  middel  lagh  om  de  befluyten,  in  weerwil  der  fteede  te 
vonnilïen,  uyt  te  voeren,  vondt  ten  laetften  deefen  wegh ,  dat  hy  te  niet 
doende  de  Delffijlfehe  verdraghpunten,  by  naealle  de  f  elfde  dinghen  be- 
lafte.  De  Graefvan  fijne  hoop  verfteeken,  onderftaet,  naedathyeenighen 
tijdt  de  geleegcnheit  tot  verfterkingh  fijner  moogenheit  hadt  waergenoo- 
men,  de  ftadt,  die  door  beroerten  en  koften  lbo  verre  wasuytgeput,  dat 

fe  't  geldt,  't  welkte  volghens  verdragh  verfchult  was,  en  andere  noodt» 
wendigheeden ,  fonder 't  invoeren  van  nieuwe  belaftinghen ,  niet  konde 
opbrenghen,  dit  jaer  door  inwendighe  beroerten  oover  ho^  p  te  worpen. 
Hy  fondt  in  de  ftadt  twee  fbonen ,  ftookebranden  der  beroerte ;  daer  by 
föght  hy  op  eenighe  wargeeften  uyt  het  graeu,  om  andere,  mifhoeght 

oover  de  fchattingh ,   welke  twee  van  de  neegentien  'gilden  der  fteede 
weygerden,  of  die  van  den  gemeenen  Godtsdienft  verfchilden,  te  doen 

faemenrotten,  en  de  poorten  voor  't  krijgsvolk,  beftelt  om  'er  intetrek- 
sonder      ken,  en,  hoewel  onder  ander  voorgeeven,  ten  dien  eynde  op  ontboo- 

yrucbt.       ̂ en,  te  oopenen.     Maer  de  faemenlweeringh  ontdekt  fijnde,  en  de  Magi- 

ftraetenverftoort,  doen  fè  hun  beklagh  aen 's  Graeven  kinderen  oover  hun- 
nes vaeders  trouwloosheit :  eenighe,  by  wien  beveelen  om  de  beroerten 

te  ftooken  gevonden  wierden,  hebben  fè  met  de  doodt  geftraft,  en  d'oove- 
righe,  vaft  aen  de  fèlfde  partyfèhap,  den  lande  verleght,  of  beilaeghen 
in  geldtboete.     Onder  de  voornaemfte  hoofden  dier  muytery  was  eenen 
Groene,  man  van  grooten  aenfien  onder  de  fijne,  en  in  maeghfchap  ver- 

knocht aen  treffelijke  huyfen,  onder  andere  hebbende  tot  fijnen  fwae- 
gher  Willem.  Dees,  fijnde  vermaeghfchapt  aen  Johan  Fonk,  eertijdtsbe- 
wintsman  der  Nederlandtfèhe  faeken  in  Spanjen  ,   was  maer  onlanghs, 

onder  't  dekfèl  van  befondere  gefchaften,  in  Hollandt  gekoomen.     Maer 
achterhaelt,  dat  hy  beveelen  van  Albertus  aen  Edfart  ooverbraght,  en 
gevraeght  welke  die  waeren,  hadt  hy  geantwoordt,  dat  fe  niet  anders  be- 
helfden ,  dan  verföek  van  doortoght  oover  den  Ooft- Vrieflchen  boodem 
voor  de  Spaenfche  fèhaeren;  hoewel  geloofelijker,  en  met  de  blijken  reets 

ontfanghen  meer  oovereenkoomende  was,   dat  'er  oover  een  verwiflè- 
lingh  van  't  reght  dier  Graeffèhappe ,  teeghen  andere  goederen  in  Bour- 
gonjen,  of  by  Luxemburgh  gehandelt  wierdt.     Hy,  om  deefè  reeden, 
eenen  tijdt  langh  in  bewaeringh  geweeft  fijnde,  omtenminftendoordrae- 

len  hunne  aenilaeghen  te  verydelen,  was  ten  laetften,   nae  't  betaelen 
van  een  fömme  geldts,  los  geraekt,  als  gevanghen  volghens  't  reght  der 
oorloghe  oover  't  fchenden  van  vry  geley.     Dogh  in  dees  tijdt  fijn 'er  ge- 

vonden brieven  van  dien  Fonk  aen  Edfart,  waerinhy  hem  aenmaende, 
niet  langher  het  oogh  nae  Duytfchlandt  te  wenden,  en  alle  andere  verrege- 
leegene  of  vruchteloofè  hoop ,  lbo  vaeken  gemift,  uy t  den  fin  te  fetten  ; 
dat  alleen  de  maght  van  Spanjen  maghtigh  was  hem  in  fijn  heerfchappy 
te  herftellen :  maer  dat  hy  tot  belooningh  dier  bondtgenootfchap  hadt  te 
gedooghen,  fy  hun  leegher  voor  eenen  tijdt  op  fijnen  boodem  needer- 

De stadt-  iloeghcn,  en,  om  figh  oover  de  weèrfpannelinghen  tewreeken,  hunne 

houder  van  vl00t  braghten  in  d'inganghen  der  ftroome  en  den  naebuerighen  boefèm. 
v»tf*™    Om  welke  oorfaeken  Graef  Willem,  Stadthouder  van  Vrieflandt,  ge- 

rln  ooT-     ̂cc^cn »  °P  voorvallende  noodtfaekelijkheeden  hulpbenden  t'hunnen  on- rrujlJidt    derfbmt,  veerdigh  te  houden ,  die  forghe  op  figh  genoomen  heeft:  en  on- 
onderftant    dertuflèhen  bclaft  hy  de  krijgsluyden  uyt  de  naefte  plaetlèn,  toegeruften 
teeghen  den  wel  geoeffent  volk,  door  hem  afgedankt,  in  dienft  en  eedt  der  fteede 

Graef.        oover  te  gaen.     Hier  uyt,  en  't  gheen  men  van  elders  heeft  konnen  by 
een  brenghen,  d'eendraght  der  burgheren  nu  beeter  geveftight  lijnde, om 
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om  dat  de  faemenfweeringh,  foo  men  voorgaf,  op  moorden  en  bran-    1598. 
den  was  aengefien  geweeft ,  daer  fy  figh  in  waepenhandel  onervaeren  en 
verfaeght  vonden,  en  dienvolghens  om  vreemde  befèttingh  verleeghen, 

wordt  een  vaendel  van  driehondert  koppen  geworven.     Maer  de  Graef,    '-''Graeven 
als  of  hy  ooverlaft  geleeden  en  niet  gedaen  hadt,  daeght  felfs  de  ftadt,  Wi"*"'- 
om  figh  te  verantwoorden,  voor  den  Keyferlijken  Raedt,  met  veelvul- 
dighe  klaghten,  dat  het  Hollandts  krijgsvolk  fijne landtgoederen  plunder- 

de j  datfy,  dien,  naer  wetten,  ibnder  hem  niets  geoorloft  was ,  met  de 
ftraffe des doodts  teeghen  onlchuldighe  gewoedt,en  fijne  fbonen  onweer- 
delijk  gehandelt  hadden ;  jae  ook  de  jonghe  manfchap  eenen  nieuwen  eedt 
afgenoomen ,  uy  tfchuddende  dierwijfe  de  trouwe  fchuldigh  aen  hunnen 
Vorft.     Dus  volghde  men  tot  nogh  met  woorden  den  wegh  van  reghte, 
terwijl  men  metter  daedtop  alle  vyandtlijke  aenflaeghen  toeleyde.  Maer 

beyde 's  Graeven  fbonen  trokken  den  Koningh  van  Polen,  uyt  wiens 
moeye  fy  gebooren  waeren,  vruchteloos  te  hulp,  en  hebben  aldaer  op 
weynighe  fcheepen  geftelt  de  Embder  ballinghen, uytgefeght  teroorfaeke 
der  beroerten,  daer  by  voeghende  beftellinghe,  omhunreght,  teeghen 
die  hen  dat  onreght  gedaen  hadden,  met  dewaepenen  te  verhaelen.  En 

de  Pool ,  in  opfight  fijner  maeghfchap,  deed'  föo  veel,  dat  hy  de  ftadt , 
wen  fèhalfterrigh  volharde,  dreyghde  allen  handel  in  fijn  rijk  t'ontfegghen  -, 
hebbende  oover  de  felfde  faek  eenen  brief  gefchreeven  aendeVereenigh- 
de  Staeten,  met  groote  verwaentheit,  maer  ook  niet  Ibnder  verwonde- 
ringh  van  andere,  dat  hy,  gefchopt  uythetSweedtfche  rijk  fijner  voor- 

ouderen, in  onmaght  van  figh  te  wreeken,  en  foo  verre  geleegene  wet- 
ten voorfchreef.     Van  gelijken  verboodt  den  Hartogh  van  Holfteyn , 

wiens  doghter  Enno,  foon  van  Edfardt,  ten  wijvegenoomen  hadt,  dien 
van  Embden  den  handel ,  aenhoudende  defcheepen  die  op  fijne  kuft  aen- 

quaemen.  Ai  't  felfde  trachte  men  in  Deenemarken  en  Spanjen  uyt  te  wer- 
ken.    Hoogher  reefen  de  gefchillen  tot  Aeken,  tuflchen  de  oude  Ma-  Degefdril- 

giftraeten,  geftij ft  door  den  Hartogh  van  Gulik,  erfelijk  befchermheer  UntotAe- 

der  fteede,  en  die,  welke,  onder  't  dekfèl  van  reghtspleegingh ,  d'andere  kgn  baogbei 
uytgeftooten  hebbende,  der  regeeringhe  meefter  waeren.  Niet langh daer  opende  y 
nae  fijn ,  door  een  geenfints  duyfter  aendrijven  des  Spanjaerts,  d'om-  va^enuyt 

weeghen,  diegemeenelijkin  groote  hooven  plaets  hebben,  verhaeft door  2r6«r*-' 
Mendola  en  Klement,  en  d'onthouders  voor  'tkamergereght  van  Spiers  -formeerden. 
verweefènj  maer,  dewijl fè 't  gewijfde  binnen  den  beftemden  dagh  niet 
naerquaemen ,  worden  Ie  vyanden  des  rijx  verklaert.  Oover  welke  duf- 
daenigh  een  vonnis  geftreeken  is :  deefe  onderftant  te  doen  f)  nogh  geoor- 

loft nogh  veyligh,  haer  te  beleedighen^  en  om  te  brenghen  fchaede-  en 

ftraffe-loos,  hunne  goederenden  achterhaelenden  ten  roove.  Oover  'tjaer 
is  men  gewoon  den  ban  te  vernieuwen  met  ftrengher  woorden.     Een 
herault,  nae  dat  hy  alles  met  de  gewoonelijke  pleghtigheit  hadt  afgekon- 
dight,  belaft  de  naefte  Duytfcbe  Vorften,  den  Hartogh  van  Gulik  en  te 

gelijk  de  Biflchoppen  van  Keulen  enTrier,  d'uytfpraek  des  reghters  door 
de  waepenen  te  handthaeven.  Deefe  vonden  geraeden  figh  te  dienen  van 

de  troepen  van  Albertus,  vaerdigh  t'hunner  onderftant.     En  nu  reets 
hadt  men  begonnen  't  gebiedt  van  Aeken  met  mleegeringh  te  befwaeren , 
nu  reets  hunne  beeften  en  al  't  gheen  men  ten  platten  lande  ontmoete 
door  't  krijgsvolk  van  Gulik  en  Limburgh  wegh  te  neemen.     Ook  heeft 
het  aen  hen  nietgehaepert,  datfbovermaerteenhofvanKarel  de  Groote, 

't  welk  een  geruymen  tijdt  de  hooftftadt  der  geweften  binnen  de  Alpifche 
geberghten  was  geweeft,   en  tot  op  deefen  dagh  in  gelijkheit  neevens 
Romen  en  Milaen  een  feetel  tot  inhuldingh  der  Keyferen ,  in  een  ge- 

Yy  ij  ruften 
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15-5)8.  ruften  ftaet  van  Duytfchlandt,  niet  te  gronde  wierdt  uytgeroeyt.  Ont- 
flelt  vonden  figh  de  regenten,  wien  de  gunft  en  beloften  der  Proteftantfche 
Vorften  lbo  fchielijk  een  onheyl  niet  hadt  doen  voorfien;  waeromfè,  van 

d'eene  lijde  den  optoght  des  leeghers  onder  Mendofa,  van  d'andere  de 
lightinghen  tot  den  Ongerfchen  oorlogh  ,  als  of  die  't  op  hen  gemunt 
hadden,  vreefende,  fonder  van  eenighe  fterkten  daer teeghen voorfien te 

lijn,  om  afgunft  en  haet  t'ontgaen,  't  bewint  der  fteede  den  gaffels  in handen  flellen.  Deefe  kiefen  tot  hunnen  voorbidder  of  bemiddelaer  den 

Biflchop  van  Keulen ,  om  hen  op  billijke  voorwaerden  den  vreede  te  her- 
ftellen.  Dus  ftutte  de  ftadt  haeren  naekenden  ondergangh:  maer  met 
veranderingh  des  Godtsdienfts,  die  nu  veertighjaeren  langh  figh  maghtigh 
gemaekt  hadt.  Want  befèttingh  in  de  ftadt  gekoomen  fijnde,  ftelde 
men  de  Roomsgefinden  in  hooghe  en  laeghe  bedieninghen,  afftellende 
die  fè,  van  hen  en  onderlingh  verfchillende,  aenhanghers  van  Luther  en 
Kalvin  noemden.  Die  eerampten  bekleet  hadden,  wierden  eerft  in  be- 
fondere  bewaeringh  geftelt,  en  fijn  daer  nae,  vergefelfchapt  met  veele 
Nederlanders,  dien,  om  de  burgerlijke  tweedraghten  voor  deefèn  der- 
waerts  gevlught  fijnde ,  de  felve  onheylen  volghden ,  uyt  vrees  voor 
fwaerdere ,  en  niet  in  weerwil  hunner  teegenftreevers ,  nae  Hollandt ,  andere 
nae  elders  heen,  geweeken.  Onderde  weeder  ingeroepene  ballinghen 
is  geweeft  eenen  Engelbert,  die,  eertijts  aen  de  fijde  der  Vereenighde 
Staeten  Ritmeefter  van  een  vaen  peerden,  en  veel  eer  door  allerhande 
krijgsgebreeken,  dan  door  eenighe  deught,  bekent  fijnde,  brieven  van 

verhael  tot  aenflagh  en  handtoplegghen  van  't  kamergereght  tot  Spiers 
verkreeghen  hebbende,  op  voorgeeven  dat  hem  geen  betaelingh  fijner 
foldyen  gedaen  was,  de  handt  aen  de  Nederlandtfche  koopluyden  leyde, 
en  met  gerights  roede  enopkoopers  van  verbeurde  goederen  hunne  huyfen 
doorliep.  In  de  reghtbank  der  fteede  gekooren ,  en  dies  te  00  ver  moedi- 

gher fijnde,  wierdt  hy  beteughelt  door  een  en  andermael  fchrijven  der 
Staeten,  oevel  en  als  een  onlijdelijk  voorbeeldt  opneemende,  dat  een 
gemeene  faeke  tufïchen  beföndere  gehandelt  wierdt,  voor  reghters,  die 
niet  lightelijk  een  deughdelijke  van  eenvalfchefchult  onderfèheyden  fbu- 

den,  met  bygevoeghde  dreygementen ,  wen  Ie 't  niet  naerquamen.  Men 
gehoorfaemde  van  ftonden  aen ,  daer  eertijdts  naeulijx  in  eenighe  rijken 

d'ingefèetenen  der  Nederlanden  vey ligh  voor  diergelijke  ongelijken  leeven 
konden.  Maer  't  is  van  ouden  daeghe,  en  behoeft  geen  bewijs,  dat, 
nae  de  waepenen  der  partye  en  haere  krachten  fijn,  de  reghten  gemae- 

tight  worden.  In  de  landen  van  Kleef  was  al  't  bewint  der  regeeringhe 
nogh  in  handen  van  's  Hartoghen  Hofraeden ,  eenen  aenhangh  des  huys 
van  Ooftenrijk.  En  't  inneemen  van  Rhijnberk  door  de  Staeten  felfs 
was  niet  maghtigh  geweeft  de  Vorften ,  die  op  d'erftenis  toeleyden ,  te 
beweeghen.  De  Grooten  voorwaer  des  landts  van  Kleef  en  Gulik,  als 
of  de  vooghdye  des  krankfinnighen  Vorfts  de  Stenden  der  landschap- 

pen toebehoorde,  hadden  beraedtflaeght  oover  't  lighten  van  krijgsben- 
den,  ten  getaele  van  tweeduyfent  peerden ,  en  fesduyfentvoetkneghten, 

onder  voorgeeven ,  't  waere  tot  verdaedigingh  der  grenfèn ,  dan  in  der 
daet,  om  figh  meefter  van  den  Staet  te  maeken.  Maer  wanneer  't  op 
'tverkiefenvaneenVeldtheeraenquam,  eenighe  GraefJohanvanNafTau, 
andere  Hoohenloo  begeerende,  en  de  middelen  waer  de  foldyen  te  vin- 

den t'fbek  fijnde,  is  door  fleependt  ooverlegh  den  teeghenpartyderen 
tijde  tot  verfterkingh  hunner  moogenheit  gegeeven.  Deefèn  en  dierge- 
lijken  toeftant  van  iacken  hadt  de  toeruftingh  van  Mendofa  niet  fbo  fècr 
ontiaggelijk  voor  die  van  Hollandt,als  verdacht  aen  Duy  tfchlandt,gemaekt. 

Hy 
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Hy  voerde  met  figh  tweeen feftigh  vendelen  Spanjaerts,  neghentien  Ita-    ifpS. 
liaenen,  twee  Yerfche,   voorts  vier  regementen  Duytfchen,  yder  van   Mendofa 
tien  of  meer  vendelen,   een  gelijk  getal  Waelen  ,   en  een  Borgoens:  trekt  met 

welker  getal  in  't  geheel  wierdt  gefchat  op  twintighduyfentte  voet.  Sijne  fijn  leegher 
ruyterybeftont  in  fes  vaenen  Lanciers,  Albanoifen,  twee  Spaenfche,  en  in  de  landen 

twee  Nederlandtlche:  nogh  vijf  andere  met  piftoolen,  ten  meerendeele  va"  Klef 

Nederlanders}  en  acht  met  karabijnen,  Spanjaerts  en  Italiaenen ;  bedrae-  en   U1^ 

ghendealledeclèruytery  weynigh  booven  de  tweeduyfent  mannen.  Want  G"* *  P 
d'ooverighe  ten  getaele  van  twaelf  vaenen  waeren  rondtom  Brabandt  tot  %Jtimsh$ 
belèttingh  teegen  onvoorfiene  voorvallen  gelaeten.     Seedertveelejaeren  dat  pas. 
herwaerts  was  's  Koninghs  leegher  niet  fterker  te  velde  gekoomen,  wel- 

ker luyfter  en  faem  eenen  geweldighen  omflagh  van  trosboevenen  loete- 
Jaers,  beneevens  het  gedruyfch  van  lèevenduyfent  karren  verdubbelde: 
fèeker  noy  t  ftont  het  weefen  der  Nederlanden  onder  den  Spanjaert  vrolij- 

ker, dantoens.  Gemerkt  de  fteeden  en  platte  landen,  infönder heit  die  aen 
Vrankrijk  grenfden,  van  föo  fwaeren  laft  van  krijgsvolk  verlight  fijnde, 
nae  foo  langhduerighe  onheylen  aedem  haelden.     Ook  hadt  figh  ver- 

trouwen gevoeght  by  de  veyligheit  door  't  verre  afwenden  des  vyandts 
elders  heen.     'tBewint  oover  't  geheele  leegher  was  naeft  Mendofa,  om 
den  fwakken  ouderdom  des  Graeven  van  Mansfeldt,  gegeeven  aen  den 
Graeve  van  den  Berghe ,   onder  den  tijtel  van  Veldtmaerfchalk.     De    Frederijk. 
ruytery  is  oover  de  Maele  getrokken,  ten  deele omtrent  Maeftright,  ten  vanden 
deele  by  Venloo,  en  andere  te  Roermonde.     Hebbende  van  daer  hun-  Berghe 

nen  toght  genoomen  door  de  landen  van  Gulik,  Keulen  en  andere  plaet-  Veldtheer 

fên  op  den  Duytfchen  boodem,alwaer  de  wegh  breedt,  en,  onder  onge-   e  a'M 
waepende  volken,  fonder  vreefe  was,  keerden  lè  figh  nae  den  Rhijnkant.  f/l     en~ Bourlotte,  Ooverfte  dien  men  gewoon  was  in  faeken  van  ftoutheit  en 
Ipoedt  te  gebruyken,  voor  heen  gefönden  fijnde,  dwongh  delchippers  alle 
ponten  en  aeken  die  hy  op  de  ftroom  vondt,  in  eene  plaetlè,  tufichen   Bourlotte 
Bon  en  Keulen  by  een  te  brenghen;  en  aldaer  achthondert  der  fijner,  en  verdrijft  de 
twee  ftukjens,   flanghen  genoemt,  oovergelèt  hebbende,   drijft  hy  de  Hollandt- 
Hollandtfche  uytlegghers  tot  aen  Rhijnberk.  Dus  een  meerder  getal  van  fihefchee- 
krijgsvolk  met  figh  neemende,  bleef  hy  meefter  van  de  ftroom,  fonder  ?<■»*"**'» 

vyandt  te  verneemen,end'ooverfijde des  oevers.  Mendofa  hierentuffchen  2U,i<"'w** 
d'onfijdighe  volken  door  een  fwaer  enbaldaedigh  leegher  foolende,  en  dies 
hem  onmoogelijk  hunne  klaghten  t'ontgaen,  floegh  het  maetighen  van 
dien  ooverlaft  in  de  windt.     Want  doorgaens  hadt  hy  heymelijk  ver- 

flant  met  veelen  ,  en  't  was  niet  onbekent,  hoe  Duytfchlandt  gefcheurt 
en  oneenigh  was,  en  ontwent  die  oude  glorye  hunner  waepenen:  hy  al- 

leen fijnen  Koningh  getrouw,  en,  wen  hy  maer  fijnen  laft  konde  uyt- 

voeren,  kreunde  figh  niet  feer  aen  't  naergeeven  van  vreemde,  en  haet 
ibnder  krachten.     Aengefien  de  faeke  fèlfs  ons  in  deele  geweften  heeft 

gevoert,   fal  't  niet  ongerijmt  fijn,  de  volken  die  naeft  aen  Hollandt    B  ,.  .. 
om  den  Rhijn  woonen ,  onder  de  heerfchappy  van  Vorften  of  Bilïchop-  y\nX^r' pen,  en  die  voorlangh  gedeelten  des  Duytlchen  rijx  geweeft  fijn,  met  voikent  die 

byvoegingh  van  d'orde  hunner  geleegenheit,  uyt  te  breyden.     Seeker  naeft  aen 
hunne  oude  benaeminghen  löude  ik  met  meerder  Ichijn,  als  waerheit,  Hollandt  om 
konnen  met  de  heedenfdaeghfè  vergelijken:  want  ook  de  oude  fchrij  vers,  denRhijn 
die  Duytfchlandt  weynigh  doorfien  hadden,  verhaelenniet  de  felve-,  en,  mmn' 
door  de  geduerighe  verhuyfinghen  der  volken  onder  elkander,  is  alles 
daer  nae  in  een  byftere  verwarringh  geraekt:  behalven,  dat  de  uytleg- 

ghers, die,by  verloop  van  tijden,  daer  op  gevolght  fijn,  de  duyfterheit 
niet  weynigh  vermeerdert  hebben,  yder  een  den  aelouden  roem  tot  de 
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glory  van  fijnen  landtaerdt  trekkende.     Dit  echter  fbude  ik  by  naer  darren 
vaft  ftellen,  dat  booven  de  Batavieren,  die  buyten  het  eylandtde  plaet- 
fen  naeft aen den Francoifchen  oever  ingehadt  hebben,  de  landen  die  figh 
tuflchen  Rhijn  en  Maes  uytftrekken  ,  en  eenighe  weynighe  oover  de 
beyde  ftroomen,  welker  grondt  eertijts  vol  bofch  en  moerafligh  geweeft 
is,  in  voortijden  fijn  geweeft  de  wooninghen  der  ̂ ulikers  en  Kleeflan- 
ders,   met  een  gedeelte  van  Gelderlandt,  aen  welke  fijn  geleeghen  de 

1  Luykenaers ,  en  de  volken  daer  aen  paelende ,  waer  van  eerft  den 
naem  van  Hooghduy richen  is  gefprooten ,  5  die  van  Tongeren  genoemt, 
grenfden  van  achteren  aen  de  Moefel  en  de  Trierlanders ,  ftroom  en  volk , 

die  beyde  bekent  fijn.     Op  den  rugh  omvinghen  hen  4die  van  Door- 
nik en  Audenaerde,   met  hunne  leenlanden  de  Schelde,  oover  welke 

figh  onthielden     5   die  van  Terouanne,   en    't  bofch    Ardenne  ,    die 
thans  een  fêheydingh  maeken  tuflchen  Nederlandt,  dat  onder  de  Har- 

toghen  van  Bourgonjen  behoort  heeft,  en  't  rijk  der  Francoifèn.     Maer 
nae  dat  Agrippa  de  6 Keulenaers ,  uyt  de  landtftreek, geleeghen  teeghen 
oover  de  Trierlanders,   nae  d'andere  fijde  heeft  oovergebraght,  of  die 
van  fèlfs  waeren  oovergekoomen ,  onder  fijne  befchermingh  genoomen, 

infonderheit  fijnde  door  fijne  night  daer  aengevoeght  de  *  plantplaets  der 
Romeynen ,  en  in  de  naeftgeleegene  plaetfen  figh  ter  needergefet  hebben 
de  7Guhkkenaers,  is  den  naem  der  Menapii  verdweenen,  ten  waeremen 
door  geen  ydele  giffinghen  waerfchijnelijk  fègghen  moght,  dat  die  in- 
woonders  dieper  innewaerder  gedreeven  fijnde,  eerft  op  deefè  fijde  van 
de  Maefè  en  Wael,  en  laeter  tuflchen  de  Schelde  en  de  Morini  figh  ter 
needergefet  hebben.     Seedert  dien  tijdt  heeft  deefe  geheele  landtftreek, 
van  de  Batavieren  af  tot  booven  de  Trierlanders  aen  Ments,  doorRoom- 

lèhe  befettinghen  ingenoomen  fijnde,  ten  deele  den  naem  van  Neder- 
ten  deele  van  Hooghduytfch-landt  gekreeghen;  om  dat  de  inwoonders 

hunnen  oorfpronk  van  Ooverrhijn  hebben,  't  welk  ook  nogh  heedens- 
daeghs  door  hunne  fpraek  beweefèn  wordt.     Langhs  de  ftroom  op  dees 
fljde  laeghen  8  Wageninghen ,  'Rheenenj  "Wijk  te  Duerfteede,  "  Aern- 
hem,  die  alle  op  den  Francoifchen  oever  geweeft  fijn,  hoeweleen  dwae- 

lingh  veelen  het  teegendeel  heeft  doen  gelooven:  oover  d'andere  fijde 
"Kraenenburgh,   I5Keyfersweerdt,   en14 Santen,   eertijts  vermaert  in 
den  Batavifchen  oorlogh,  en  op  wat  plaetfè  15Afburgh,  andere  Duys- 
borgh,  of  Emmerik  en  ï6 Kleef,  geweeft  fijn,  is  alleen  door  giffinghen 
nae  te  fpooren.     Nuyts,  Keulen,  Bon,  Andernach  en  Koblents  wijten 
ons  aen  de  naemen  die  fè  tot  op  deefèn  dagh  behouden.     Eenighe  eeu- 

wen daer  nae  hebben  de  Francoifèn ,  vinders  van  nieuwe  naemen  in  de 
meefte  landen ,  dit  geheele  geweft  en  andere  hooghere  beheerft ,  onder  den 

naem  van  Auftrafia,  door  dien  dat  gedeelte  van  Vrankrijk  figh  nae'tOo- 
ften  ftrekte.     Maer  nae  dat  deefe  door  hunne  eygene  tweedraghten  wae- 

ren afgeflooft,  hebben  de  Duytfche  Keyfèrs ,  met  den  Vorften  of  vol- 
ken meer  maghts  of  vryheitte  vergunnen,  de  hooghfte  heerfchappy  dier 

landen  aen  figh  getrokken.     Weshalven  thans  aen  dat  gedeelte  van  Gel- 

derlandt, 't  welk,  met  den  naem  van  Needer-Betuwe  genoemt  fijnde, 
tot  hooftftadt  heeft  Nymegen ,  volghen  de  Kleeflanders,  op  dees  fijde 
desRhijns.     Tuflchen  deefe  voeght  figh  in,  en  beflaet  van  daer  eenlan- 
ghe  ftreek  den  oever,  het  gebiedt  des  BifTchops,  die  fijnen  feetel  tot 
Keulen  heeft.     De  Kleeflanders  fijn  om  vanghen  door  een  ander  gedeelte 
van  Gelderlandt,  welkers  regenten  eertij dtsVooghden  ofBefchermheeren 
genoemt  wierden,  wacr  in  de  ftadt  Gelder  leght,  en  hier  van  heeft  het 
geheele  volk  fijne  benaemingh.     Dat  de  Gulikkenaers  achterwaerts  ge- 

woont 
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woont  hebben,  doet  ons  de  oude  befchrijvingh,  en  tot  op  deefèn  dagh    if5>S- 
het  vlek  Gogh ,  gelooven.     Op  den  rugh  der  Keulenaers  legghen  de  Gu- 
likers,  die  hunnen  naem  draeghen  van  die  vry  oude  ftadt,  en,  thans  de 
fèlfde  Vorften  met  de  Kleeflanders  erkennende,  eertijdts  eenen  met  die 
van  Gelderlandt  gehadt  hebben.     Nogh  innewaerderaen  deMaefe  ftrek- 
ken  fighde  Luykenaers  met  het  landt  van  Limburgh,  de  Luxemburghers 
nae  de  Moefèl  endeTrierlanders.  DeTrierlanders  en  de  Luykenaers  flaen 

onder  't  gebiedt  van  Bifïchoppen ,  d'ooverighe  worden  gereekent  onder 
Nederlandt.  Maerdieaen  d'ooverfijde  desRhijns,  alwaer  de  oude  woonin- 
ghe  der  Teutifcen  en  Groot  Duy  tfchlandt  is ,  op  quaemen ,  ontmoeteden  in 
voortijden  eerft:  de  Vriefèn,die  meteen  gedeel  te,de  kleyne  genoemt,figh  nae 

de*Kennemerlanders,ofKennefars,en  Kennevers,  een  volk  in 't  ey  landt  *Canme- 
der  Batavieren ,  uy  tftrekkende ,  en  het  ander  met  wijtluftighe  meyren,en  ar-      s* 
men  van  het  Vlie,  om  vanghen  fijnde,  van  daer  tot  aen  d'Êems,  langhsden         „   . 
Ocean  laeghen  uy  tgeftrekt.  Booven  aen  deefè  grenfden  de  Groote  *  Brok- 
merlanders,  andere  Bruinswijkers,  totaen  de  fèlfde  ftroom, en  nu  teeghen  ̂   sicambrï 
coverde  Menapii-,  fijnde  ooverblijffèlender*Gelderfche,  nae  dat  het  iel  ve 
volk  of  vrywilligh ,  of  door  de  waepenen  hunner  naebueren ,  of  van  Augu- 
ftus, totaen  de  Wael  geweeken  was.  Andere  Brulteri^  maer  de  kleyne,  hadt 
men  weederom  aen  de  Lippej  welke  ftroom  de  oude  geloofden  in  den  Ocean 
te  loopen:  dogh  andere  hebben  wel  gefchreeven ,  dat  hy  figh  met  den  Rhijn 
vermenght,  naementlijk  door  den  Yflèl,  waer  in  Drums  een  gedeelte  des 

Rhijns  geleidt  heeft.  Want  feeker  waer  heen*d'Ouden  YfTèl  geloopen  heeft,  *  Aiifo. 
is  föoonfèeker,  alsditvaftgaet,  dat'erook  veellaeter  ftroomen  genoemt 
worden ,  van  welke  thans  geen  blijk  te  vinden  is.    Maer  beyde  de  Brittieri 
verdreeven  fijnde ,  echter  lbo  niet  dat  fè  hunnen  naem  geheel  en  al  verdelgh- 
den,  hebben  de  *  Weftphalingers ,  en  booven  deefè  de  *  Ofnabruggers  en  *Chamavi. 
Paderborners ,  die  van  achteren  door  de  *  Minders  en  Werders  beflooten  *  Angriva- 
laeghen ,  korts  daer  aen  de  fèlfde  plaetfèn  ingenoomen.     De  naefte  aen  hen , r"  >  M^tCu 

nietopdieplaetfènaenden  Yflèl  daerfè  thans  befchreeven  worden,  pael-  ..Chattua- 

den  de  *  Twenten,  en  de  *  Drenten,  die  reght  teeghen  oover  de  Keule-  f11'    uSa" 
naers  laeghen :  omtrent  welke  eertijdts  de  £/#/'/' geweeft.  fijn.  Maer  deefè  ver-  ̂ T^an^s plaetft  fijnde ,  quaemen  in  hunne  fteede  aen  den  Rhijn  de  Alemanni,  eenen  *  Tenderil 
Gaulifchen  landtaerdt ,  en  verder  van  den  oever  de  *  Heflèn ,  tufïchen  welke  *  Catti. 
en  den  Ocean  de  *  Embders,01denburghers,  Bremers  een  geweldighe  landt-  *  Cauch^. 
ftreek  vervulden :  figh  flrekkende  van  de  VriefTche  kuft  vervolghens  tot 

aen  d'Elve:  maer  de  Weefèr  daer  midden  doorloopende ,  waeren  fè  onder- 
fcheyden  in  Groote  en  Kleyne.     Dicht  aen  de  Caucht  faeten  aen  de  fèe  de 
Saxen ,  en  van  daer  oover  d'Elve  de  Cimbri.  Oover  deefè  ftroom  koomende , 
lbo  men  wat  verder  van  de  fèe  af  weederom  nae  de  Weefèr  gaet ,  raekten  de 
Cherufci  aen  de  Cauchi ,  Angrivariï  en  de  Catti \  om  welke  de  Suevi  met 
veele  volken  beyde  de  oevers  der  Elve,  en  een  oneyndighe  landtftreek 

van  achteren  *'tSwarte  walt  befaeten,fijndeeenengeruymentijdtgeweeft  *  Hercynia 
demaghtighfte  der  Duytfchen,  dervoeghe  datfè  ook  meermaelen  de  vol-  "'va* 
ken,  die  naeder  aen  den  Rhijn  faeten ,  verdreeven  hebben.     Maer  door 
verloop  van  tijden,  en  verwiflèlingh  der  oorloghen ,  fijn  deefè  geweften 

meulijxoytin  hun  weefèn  gebleeven.     Want  gelijk  'tuyt  debenaemingh, 
die  wy  thans  gebruyken,  geloofelijk  is,  dat  de  feekuften  der  Cauchi  fijn 
ingenoomen  door  de  Vriefen-,  foo  ook  is  't  feeker,  dat  de  landen  inne- 
waerder,  die  aen  veele  volken,  by  ons  genoemt,  hadden  toebehoort, 
iïjn  bemaghtight  door  de  Franken ,  een  volk  van  elders  aengekoomen , 
of  verfcheyde  landtaerden,  die  uyt  yver  voor  hunne  vryheit  figh  in  ver- 
bondt  en  onder  eenen  naem  te  faemen  gevoeght  hebben.     Deefè  eerft  in 

de 
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1 5-5)8.  de  wijtft  afgcleegcne  plaetfen  vanDuytfchlandt,ennaederhandtin  Vrank* 
rijk  geweeken  fijnde,  hebben  de  faekender  Saxen  grooter  luyftergekree* 

ghen:  die  ook  nae  dat  fc,  aen  deefe  fijde  d'Elve,  enfomwijlen  tot  aen  den 
Rhijn,  waeren  meefter  geworden,  die  Wefter  gedeelte  Weftphaelen  ge- 

noemt  hebben.  Dit  is  in 't  kort  het  begrijp  van  yder  volk.  De  Gelder- 
fche  onderden  naem  van  Veluwe  (daer  fijn  'er  die  meenen  datfecertijdts 
Marfaci  genoemt  geweeft  fijn)  breyden  figh  uyt  van  den  Rhijn  tot  aen 

d'Y  fïêl,  en  hebben  tot  naebueren  d'Ooveryflèlaers,  hier  voor  befchree- 
ven.  Hier  fijn  de  *  Twenten,  ouden  naem  des  volx,  en  van  de*  Drenten 

wijkt  niet  verre  de  benaemingh  Tarantii^  die  ook  fijn  in  't  Graeffchap 
Heerenbergh,  een  gedeelte  des  landts  van  Zutphen;  en 'er  fijn  nogh. 
ooverblijffels  van  den  naem  der  Sicambets^  als  meede  der  Brufferi) 
welke  de  volghende  eeuwen  Bruófuarii  genoemt  hebben ,  doorgaens  ge- 

leeg  hen  in  moeraflighe  plaetfen.  Dan  hoewel  ik  fie ,  dat  gele  ~rde  vernuf- 

ten 't  gefèyde  fmaekelijk  is  gevallen,  moet  men  echter  niet  ontveinfen, 
't  gheen  uyt  de  voorgaende  betooninghe  blijkt,  dat  de  meede  volken  vry 
verre  van  daer  fijn  geleeten  geweeft,  ten  waere  men  op  lofle  gronden 
giflèn  wilde,  datfè  door  de  waepenen  van  maghtigher  herwaertsaen  ge- 
dreeven  geweeft  fijn.  De  Kleeflanders  oover  Rhijn  fijn  booven  aen 

't  punt  van  de  Betuwe  gehecht  aen  de  Zutphenaers.  't  Hartoghdom  van 
Berghen  daer  aen  volghende  op  den  oever  is  in  een  langhe  ftreek  om  van- 

ghen door  't  Graeffchap  van  der  Mark,  die  alle  onder  eenen  Vorft  be- 
hooren.  De  naeftgrenfende  fijn  mindere  Vorftendommen ,  onder  welke 
NafTau  aen  de  Looneftroom  teeghen  de  Trierlanders  gekeert  leght ,  ge- 
denkweerdigh  of  om  het  rijk  getal  der  telghen,  gefprooten  uyt  die  (lam- 

me, of  om  fijne  breedtuytgeftrektheit.  Aen  d'Ooveryflèlaers  nae  de 
feekant  fijn  geleeghen  de  Vriefèn,  welken  naem  ook  nogh  op  deefèn  dagh 

tot  oover  d'Eems  duert,  hebbende  hun  begin  genoomen  van  d'Embde- 
naers,  die  van  achteren  door  de  Oldenburghers  fijn  beflooten.  Tufïchen 

de  Weefèr  en  d'Elve  volght  het  ftift  des  Biflchops  van  Bremen  :  naer 
welke  die  van  Holfteyn,  dat  wel  een  gedeelte  van  Duytfchlandtis,  maer 
betijteltmetden  naem  van  Hartoghdom,  gelijkfè  allernaefl:  aen  Jutlandt, 
landtfehap  onder  Deenemarken,  grenfen,  fbo  ook  voor  een  gedeelte  de 
felfde  Vorften  als  teegen woordigh  de  Deenen  voor  Koninghen  erkennen. 
De  geweften  meerder  landtwaert  in  legghen deefer  wijfè.  Munfterlandt, 
gebynaemt  nae  haere  hooftftadt,  onder  gehoorfaemheit  eenes  Biflchops, 
bedekt  de  Kleeflanders,  en  die  des  landts  van  der  Mark:  naeder  aen 

Ooveryflél  is  het  Graeffchap  Bentheim ,  en  van  daer,  de  wegh  als  rijfèn- 
de,  komt  men  oover  den  boodem  van  Linghen  en  Teklenborgh,  ftaen- 
de  onder  de  gehoorfaemheit  van  Graeven ;  door  Ofnabrugh ,  ten  gebie- 
de  eenes  Biflchops ,  en  door  Diephold ,  onder  eenen  Graef  behoorende , 

in  't  landt  van  Oldenburgh.  De  tweede  orde  heeft  drie  Graeffchappen , 
dat  van  der  Lippe  aen  den  dus  genoemden  ftroom,  dat  van  Raevens- 
pergh ,  thans  onder  de  Vorft  van  Kleef,  en  dat  van  Lemgow :  naer  wel- 

ke 't  ftift  des  Biflchops  van  Minden  door  de  Weefèr  bepaelt  wordt.  Dus 
verre  Weftphaelen ,  booven  't  welk  't  Graeffchap  Waldek ,  en  verder 
Heflèn onder  den  Landtgraef  aen  den  Rhijn, en  den  Biflëhop  van  Pader- 
born  aen  den  Weefèr  koomen;  erkennende  deefèn  niet  den  Aertsbiflchop 
van  Keulen,  gelijk  de  voorverhaelde,  maer  dien  van  Ments,  voor  fij- 

nen Opperbiflchop.  Indien  ik  nu  verder  treeden  wilde,  om  de  Palts 

aen  den  Rhijn,  Frankenlandt,  Thuringen  en  't  landt  van  Bruinfwijk  te 
befchrijven,  fbude  ik,  hierin  te  langh  fijnde,  geen  wcttighe  reeden  van 
onfchult  voor  het  afbreeken  van  den  dractderfaekenkonnenbybrenghen. 

Het 
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Hetreghtvan  onfijdigheit  wierdteerftaen  Orlby  gefchonden.  Ditfteedü-  if^S. 
jen  is  geleeghen  booven  Rhijnberk,  aen  den  Rhijn  op  den  oever,  aende 
fijde  der  Kleef  landers ,  die  om  de  blijkelijke  welgeleegenheit  der  plaetfe 
voor  deelèn  aengevanghen  hadden  dat  te  fterken  •,  maer  te  naeuwer  noodt 
de  gronden  geleght,  of  groote  koftenen  onderlinghe  oneenigheeden  dee- 
den  hen  't  werk  ftaeken.  En  vrees  voor  lafter  hadt  dien  van  Hollartdt 

weerhouden  van 't  inneemen,  en  voltrekken  der  lèlver.  Maer  den  Spaen- 
fchen  Veldtheer,  wanneer  hy  voor  de  ftadt  gckoomen  was,  en  desfelfs 

regenten  teegen  't  geweldt  hun  reght  vertooghden ,  onderwondt  figh  lelfs 
de  hameyen  der  poorten  met  een  bijl  in  ftukken  te  hakken.  Waer  benee- 

vens andere  ladders,  van  de  waghens  afgerukt,  aende  mueren  gehecht  heb- 

ben }  dies  de  fteedelinghen  vol  Ichrik  hen  den  ingangh  oopenden.  't  Ka- 
fteel  was  bewaert  door  een  lbort  van  földaeten,  halve  boeren  lijnde,  en 

onbedreeven,  niet  lbo  leer  in 't  roo ven ,  als  in  den  oorlogh ,  welke  d'an- 
dereooverhun  flecht  gewaet,  en  om  dat  lè  niet ,  gelijk  fy,  verlcheyden- 

■  verwighe  veederboflchen  van  uytlandtfche  voogels  op  't  hooft  hadden, 
befpottende,  dien thal ven  Haeneveeders  noemden  Deefè,  omfighquan- 

fuys  te  quijten,  'topgeeven  verfchuyvende,  heeft  Mendofa,  hen  beul 
en  ftrop  voor  ooghen  ftellende,  gedwonghen  af  te  trekken,  't  Rege- 
ment,  waer  oover  Buquoy,  een  Nederlandts  Graef,  geboodt,  •benee- 

vens twee  andere  Spaenfche,  en  voorts  omtrent  de  helft  der  ruytery,  oover 
den  Rhijn  gefet  lijnde,  wierdt  op  de  lèlfde  tijdt,  hoewel  Mendola.  hadt 
belooft  binnen  den  vijfden  dagh  daer  uyt  te  trekken,  belaft  Orlby,  en  Mendofa 

het  dorp  Mullèrn,  daer  teegen  oover,  te  verfterken:  hebbende  door  af-  l>eldft  orfoy 

weeghen  uytgelbnden  houthouwers,  die  de  landen,  hoewel  verre  van  enMutfe'n 

daer  geleeghen,  van  boomen  ontblootende,  figh  niet  ontfaeghen  ook  de  te  Jteï«£"- 
huyfen  aen  te  taften.  Deele  verfterkingh  Icheen  toens  genoegh ,  om  den 
oovertoght  der  ftroome  te  verleekeren,  dogh  naederhandt  is  men  veran- 

dert van  gedachten.  Terwijl  de  laeken  figh  dier  wijfe  toedraghen,  en 

Frederijk,  d'omleggende  plaetlen  van  Duytfchlandt  belbekende,  allerwee- 
ghen  oover  de  volken  heerfcht  als  oover  onderfaeten ,  of  die  dreyght  als 
vyanden ,  heeft  het  geweldt  en  den  oovermoedt  des  Spaenlchen  leeghers 
bijftereontfteltenisgebaert,  niet  alleen  in  die  ongewaepende  luyden,  maer  ... 

ook  in  het  gemeen  der  Vereenighde  Nederlanden,  dat,  hoewel  de  ge-  aereonta'ei ruchten  der  oorloghe  gewoon,  echter  miftrouwde  op  hunne  grenlen,  en  tenisinde 

bekommert  was  voor  't  hart  der  landen.     De  Prins,  in  voorneemen  om  vereenighde 
deelèn  fchrik  teegen  te  trekken,  op  d'eerfte  tijdinghen,  het  krijgsvolk,  Landen. 
dat  figh  in  de  binnelandtlche  plaetlen  onthieldt,  inlbnderheitde  Schotten  Waet  teegen 
en  Engelfche,  waer  by  ook  een  gedeelte  der  belèttingh  van  den  Briel  en  de  Prins  of- 
Vliffinghen  was  gekoomen ,  opontbooden  hebbende ,  is  tot  Aernhem  ge-  trekt. 
koomen  •>  werwaerts  ook  de  ruytery ,  en  de  Vrieflche  regementen ,  on- 

der Graef  Willem ,  figh  gefpoedt  hebben.      De  lèheepen ,  gelaeden  met 
oorloghs  behoeften,  quaemen   door  teegenwindt  traegh  opleylen.     Hy 

lèlfs  ftrax  daer  aen  's  Graevenweerdt  befightighende ,  verdeelt  van  daer 
fijn  krijgsvolk  door  't  gebiedt  van  Zutphen ,  en  de  fteeden  in  Ooveryflèl , 
die  voor  vyandt  te  vreelèn,  en  eenighe  hoop  van  teegenweer  hadden. 

Maer  d'ooverighe  deede  hy  door  mindere  krijgshoofden  befightighen.  Om 
Doef burgh  en  Deutekom ,  welke  plaetlen  eerft  de  wegh  uyt  Duytlchlandt 
nae  den  Yflèl,  ter  reghterhandt  van  de  Betuwe,  oopenen,  te  belchou- 
wen,  is  hy  met  de  ruytery  in  eygener  Perlbon  getrokken.     Aldaerishem 

te  gemoet  gekoomen  fijne  moeye,  moeder  der  Graeven  van  's  Heeren- 
bergh.  Deefe ,  vergefelfchapt  met  een  ftaetelijk  gevolgh  haerer  doghteren, 
de  gewoonelijke  plichtenen  beleeftheeden afgeleght hebbende,  badthem 

Zz  om 
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ifpS.    om  't  rcght  van  verbintenis  hunnes  bloedtverwandtfchaps,  en  haeren 
rampfaelighen  ftaet,  die  alleen  haere  naefte  bloedtvriendendoor  denoor- 

logh  van  een  gefchcurt,  en  haeren  man  aen  d'eene,  haeren  broeder  aen 
d'andere  fijdc  gefien  hadt,  haere  landen,  foo  veel  den  oorlogh  konde 

Die  ter  gun-  toelacten,  te  verfchoonen.      Dus  wierdt  's  Heerenbergh  ("een  fteedtjen 
{te fijner      oncjer  >c  gebiedt  van  Zutphen,  waer  van  't  geflaght  den  naem  draeght) 
inoe)e         ontbloot  van  werken,  de  befeftingh  daer  uytgelight,  en,  naer  't  fëlve 
bervhen      voorbccldt,  meer  andere  fteedtjens  en  kafteelen ,  die  buy  ten  twijfel  voor 
andere        den  ooverwinnaer  hadden  moeten  buyghen,  hierentuflehen  onfijdighge- 
plaetfen,      mackt.     Voortsberaedde  men  figh  nictlanghooverde  leegerplaets :  want 

vanwer-     dewijl  figh  om  Rhijnberk  ter  needer  te  flaen  allenhalven  onveyligh  fcheen , 
kenont-      uvt  vreeiè  dat  de  vyandt,  tuflehen  beyden  koomende,foo  ongelijk  een  lee- 
bloodt  jijii-  gjier  ajjen  toevoer,  en  van  de  fteeden  hunne  bondtgenooten ,  moght  affhij- 
iilhUet      ̂ en>  keurde  men  voor  beft  een  kleyn  eylandt,  ter  reghter  fijde  van  de 

Betuwe,  niet  verre  beneeden  de  fèheydingh  van  de  ftroom,  genoemtde 

r"  l""er  Gelderfche  waerdt,  in  te  neemen:  en  van  gelijken  ook  den  oever  aen 
op  den  Gel-  d'ooverfijde  des  Rhijns,  al  waer  't  gebiedt  van  Kleef  figh  invlijende  door 
derfeben      't  fteedtjen  Seevenaer  het  reghtsgebiedt  van  Zutphen  eyndight.     Ten 
iraerdt  nee-  weederfijden  wierdt  een  ichipbrugh  geflaeghen,  langhs  welke 't  gefchut 
derpet.      enderuytery  bequaemelijk  konden  oovergevoert  worden.     Enaengefien 

al  't  gevaer  in  dat  eene  geweft  figh  t'faemen  gevoeght  hadt,  en  'er  dien 
volghcns  elders  niette  vreefen  ftont,  lichte  men  de  lbldaeten  uyt  Ooften- 
de  en  Nymegen,  als  ook  uyt  de  uyterfte  plaetfên  van  Hollandt  en  Zee- 
landt,  om  de  troepen,  die  de  befettinghen  hadden  weghgenoomen ,  te 
vervullen.     Deefe  heeft  Hoohenloo  aengebraght.      Die  ook  een  treffe- 
hjken  dienft  deede,  wanneer  hem  wierdt  gelaft  de  fteeden  in  Ooveryfiêl , 
al  waer  de  vyandt  nu  al  om  verfpreidt  was,  met  gefchut,  en  andere  voor- 
raedt  om  den  beftormer  van  verre  af  te  keeren,  te  verfbrghen.     Waer 
nae  de  Prins,  om  op  alle  dreygende  gevaeren  de  behoorlijke  orde  te  ftel- 
len ,  noodigh  achtende  ooverflagh  te  maeken  wat  maght  van  waepenen  hy 

by  figh  hadt,  naegedaene  monfteringh,  bevondt,  dat'er  vijftienhondert 
s  Prinjen  rUyters  s  en  naeulijx  fesduylent  voetknechten  by  hem  waeren :  een  al  te 

troepenpjn  fwa].]<en  leegher, om  in  oopen  veldt  den  vyandt  't  hooft  te  bieden-,  dogh 
(wakker  als  ̂aC  door'tbeleidt  des  veldtheers  onderftut,en  van  't  voordeel  vantijdten 
'svyandts.    pl^ets  gedient,  genoegh  was  om  's  vyandts  voortgangh  te  beletten,  en, 

naer  de  geleegenheit  quam  te  vallen,  yets  t'onderneemen.     Sijnde  der- 
halven door  gevanghenen  t'fijner  kennis  gekoomen,  dat  'er  uyt  de  ftadt 

Gelder  toevoer  voor  Mendofa  op  wegh  was,  keert  hy  figh  in  aller  yl 

met  de  ruytery  en  de  voornaemfte  hoofden  van  't  leegher  te  rugh  nae  de 
Maefe,  op  hoop  van  's  vyandts  geleyde  tuflehen  Venlo  enOrlby  t'onder- 
icheppen:  maer  oover  de  ftroom  gefet  fijnde,     quam  'er  beright,  dat  de 
Spanjaerts  hunnen  aenflagh  gemerkt  en  gemijt  hadden:  dus  vruchteloos 
uytgegaen  fijnde,  kreeghen  de  regementen,  gelaft  hen  te  volghen,  orde 

om  te  rugh  te  blijven.     Ook  fijn  'er  bejeegeninghen  gevallen  op  de  ftroo- 
men,   alwacr  booven  andere  aenmerkelijk  is  geweeft  de  ftoutheit  van 
eenighc  wcynighe  oovcrloopers,  die,  met  een kaeghefchuy t  afdrijvende, 
alsoMcby  ongeval  door  de  ftroom  derwaerts   vervallen    waeren,  een 

De  spaen-  Hollandtlche  galcyc,  teegen  oover  Rhees  op  de  waght  legghende,  met 
febt  worden  (chictcn  ooverrompclt  hebben.  Hierentuflehen  was  het  Spaenfch  leegher, 

door  't  aen-  door  't  aenkoomen  van  nieuwe  lchaeren,  verfterkt  geworden-,  maer  de 
koomenran  meenightefelvc  ftrektchen  t'eenen  ballaft,  dewijl  al  den  toevoer,  fchoon 
nieuwe       ̂   oovcrvloedigh ,  van  Keulenen  de  naebucrighc  fteeden,  aengevoert 
Lff'  wierdt,  voor  foo  groot  een  mcenighte  te  kort  ïchoot,  en 't  gebrek  van 

ibldye 
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foldye  foo  wel  als  de  fteygeringh  der  leevensmiddelen  duerte  maekte :  waer    1  fp8. 

teegen  te  baet  quam  't  plunderen  der  landen  en  dorpen  op  den  boodem    Dtedelan- 
van  Berghe,  en  meer  andere  plaetfen  in  Duytfchlandtlanghs  den  Rhijn,  denplunde- 
pleeghende  de  voornaemfte  wreetheit  aen  hen,  die  men  geloofde  van  den  ren: 
Roomièhen  Godisdienft  te  verfchillen.     Dit  is  ge  weeft  het  eerfte  begin 

der  ftrooperyen ,  en  quaemen  d'inlandtfche  fbldaeten ,  of  de  boere  man- 
fchap  die  geweldaedigheeden  't  hooft  te  bieden ,  ontftont  'er  needermae- 
ken  in  't  hondert.     Deefe  ongebondenheit  echter  was  niet  maghtigh  den 
földaet  weeder  in  fijnen  plight  te  brenghen:  want  d'eene  tijdt  geldt  be- 
geerende,  en  meermaels,  als  verdrietighooverfbolanghe  ruft,  en 't  weer- 

loos bloedtftorten  ,  keerde  hy  fijne  verwcetheit  teegen  fijne  ooverften  Endewae- 

of  krijgsgefellen :  derwijfè,  dat  de  Spanjaerts  en  Waelen,  dooreen  fchie-  ptnenteegen 

lijken  oploop  teegen  elkander  in  waepenen  geraekt  fijnde,  ter  naeuwer  e^n  "  en 
noodt  door  de  tuflchenkoomft  van  Mendofa  konden  gefcheyden  worden ,  veraeB  nee. 
en  omtrent  fijn  eyghentent  moorden  gepleeght,  en  de  hopluyden  van  hun-  me)!m 
ne  foldaeten  geplundert  wierden.     Dat  meer  is,  onder  de  Grooten  felfs  was , 
of  uyt  afgunft  ,    of  door  verfcheydenheit  van  gevoelens,   tweedraght.   De  hoofden 

Louis  de  Velafco,  Grootmeefter  van  'tgefchut,  oordeelde,  dat  Maurits,  felfs  fijn  on- 
lbo  ongelijk  in  krachten,  uyt  fijn  leegherplaets  te  verdrijven,  daer  nae  eenïgh. 

door  alle  dfe  landen,  geleeghen  tuflchen  d'Yflel  en  den  Rhijn,  en  ook  felfs 
dieper  tot  d'ingewanden  van  Hollandt  door  te  dringhen,  een  heerlijke 
daedt  waere ,  en  een  middel  om  t'eynden  oorlogh  te  koomen.     De  Graef 
van  's  Heerenbergh,  fteunende  op  fijne  bedreevenheit  in  die  geweften, 
vertoonde,  dat  de  wegh  ter  reghterhandtop  vry  veyligher  fijn  fbude,  en 

men  tot  aen  d'Eems  toe,  fönder  eenigh  geweldt  t'ontmoeten,  onbekom- 
mert  alles  vermeefteren ,  of  gelijk  als  een  loopplaets  van  den  oorlogh ,  tot 
geduerighe  fchaede  van  de  vyandt,  houden  konde,  werwaerts  ook  men 
geloofde  dat  de  föon  des  Graeven  van  Ooftvrieflandt,  toen  ter  tijdt  in 

't  leegher  fijnde,  hen  noodighde.     De  Prins,  föo  door  afgeworpene  brie- 
ven, als  door  't  aenbrenghen  der  ooverloopers ,  van  alles  verwittight, 

waerfchuwt  dien  van  Embden  't  gevaer,  met  vermaen  op  hun  hoede  te 
weefèn:  hyfêlveopde  verfèekeringh  fijner  fae ken  altoos  waekende.  S wae- 

re klachten  quaemen  'er  daegelijx  aen  het  hof  van  Kleef,  waer  onder, 
om  den  Spanjaert  haetelijk  te  maeken,  de  voornaemfte  waeren  die  van 
Orlby,  die  met  een  droevigh  huylen  en  kermen  de  Stenden  fmeekten, 

hunnen  t'halven  by  Mendoïa  te  weegh  te  brenghen ,  niet  dat  hen  nu  ver- 
gunt wierde  kommer  loos,  en  als  in  een  veyligh  befit  hunner  goederen,  ge- 

ruft te  mooghen  leeven ,  welke  voordeden,  fchoon  voor  deeièn  genooten , 
fy  door  hunne  vaddigheit  verlooren  hadden ,  dat  Ie  gefint  waeren  uyt  hun- 

nen haert  en  huyfen  te  gaen ,  hunne  landeryen  te  verlaeten ,  en  figh  ge- 
wilhgh  te  buyghen  voor  de  maghtighfte,  maer  alleenlijk,  dat  uyt  hunne 
geboorte  ftadt  vertrekkende,  hen  geoorloft  wierde  hunne  vrouwen  en 

kleyne  kinderen  met  figh  te  neemen ,  op  dat  Ie  niet,  als  d'allerverachtfte 
flaevenderSpanjaerden,aen  't  maeken  van  werken  geftelt,  endooraller- 
ley  fpot  en  finaet  elendigh ,  naer  den  eyfch  hunner  vuyle  kiften  geringelt 
wierden.  Dat ,  wen  fè  niet  anders  konden ,  fy  reekenen  fbuden  hunne  vry- 

heit  felfs  voor  hunne  ballinghfchap  niet  te  duer  te  hebben.     Al  't  welk 
maer  flaeuwelijk  aengenoomen  wierdt,  onder  hen,  dieof  hey meiijk  ver- 

ftant  hadden,  ofopiaghter  handel  in 't  toekoomende  hoopten.     Want 

die 't  grootfte  gefagh  hadden,  gebeeten  op  de  Proteftanten ,  wierdenver- 
dacht  gehouden  van  de  maght  der  Spanjaerden  teegen  de  verfchillende 
felfs  derwaerts  geroepen  te  hebben.     Eenvoudigher  luyden  geloofden, 
men  hadt  eenen  wegh  oover  den  Rhijn  gefoght,  en  dat  dufdaenighe 

Zz  ij  foolin- 
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1  f<?8.    foolinghen,  die  men  ondertufTchen  als  gewoone  gevolghen  van  den  oor- 
logh  mocft  ten  beften  duyden ,  in  korten  ftonden  te  verdwijnen :  dat  het 
ook  niet  dienftigh  waere ,  geringhe  onheylen  te  wreeken ,  om  fwaerdere 
op  figh  te  haelen:  dat  door  den  brandt  van  eenen  oorlogh  wel  haeft  de 
geheele  wecreldt  in  luchte  vlam  ftaen  fbude,  indien  de  naebueren,  op 
yders  beibn deren  ooverlaft,  den  eenen  of  den  anderen  aengedaen,  figh. 
waependen  en  party  kooien.     Hier  by  hadden  figh  gevoeght  brieven  van 

Albertus  ièlve,  die  aen  Sibylla,  's  Hartoghen  füfter,  beleefdelijk  hadt 
geantwoordt,  haer  biddende  de  noodtwendigheit  en  eenighe  ongemak- 

ken voor  't  teegenwoordighe  t'ontfchuldighen,  waer  naer  in 't  toekoo- 
mende,  de  weêrfpannelinghen  ten  weederfijden  gedempt  fijnde,  de  Vorft 
van  Kleef  een  gemeene  veyligheit  en  eenen  geruften  ftaet  met  hem  belit- 
ten  lbude.     Maer  de  klachten  hunner  baldaedighccden  daegelijx  meeren 
meer  verfwaerende,  wierdt  den  Aedel ,  den  Steêvooghden  en  den  afge- 
ibndenen  der  fteeden  gelaft  binnen  de  ftadt  Kleef  te  faemen  te  koomen. 

's  Hartoghen  naem  maer  een  yle  fchim  lijnde,  wierden  hem,  op  dat  fij- 
ne fiekte  niet  verargerde,  lbo  wel  fijne  eygene  als  anderer  onheylen  ver- 

Doór'tacn-  borghen  gehouden.     Dogh  Sibylla,  vrouwe  van  mannelijke  moedt  en 
maenenvan  w£ji heit,  vertoonde  nu  aen  allen  te  gelijk,  dan  weeder  aen  elk  in  't  be- 
stbylUvan  fonjerj  ̂ at  >er  thans  niet  viel  te  beraedcflaen ,  noghom's  Vorfteninkoo- 
wotdtvan    men  te  vermeederen ,  nogh oover faeken  den  landtpaelen  betreffende ,  maer 

alle  karnen   °P  'tbefchermen  van  hunne  vryheit,  van  hun  eyghen  leeven,  diegevaer 
hulp  liepen:  hen  derhalven  betuygende,  dat  (e  eenmael  Ibuden  ontwaeken, 

teegen  den    en ,  terwijl  'er  nogh  tijdt  om  op  middelen  t'hunner  reddingh  te  denken 
spanjaert    ooverigh  was,  gelaementlijk  ten  gemeenen  befte  befluv ten,  in  eenen  lbo 

byeenge-    neeten  yver,  datle  met  de  traenen  in  d'ooghen,   haere  toehoorders  te 
trot&eti.      meermaelen  tot  -meededooghen  ontroerde.     Alle  gefchillen  dan  te  boo- 

ven  gekoomen  fijnde ,  wierdt  bellooten  de  voornaemfte  fteeden  met  fchie- 

Tfoelin.fj  lijk  faemen  geraept  krijgsvolk  te  beletten,  en  van  allerweeghenhulptroe- 

van  '        Pen  °P  t'ontbieden.     Geheel  Duytfchlandt  is  gedeelt  in  tien  landtftree- 
Duytfcb-     ken,  genoemt  Kreytfen •,  vijf  opper  en  vijf  needer.     Deeerfteder  Ne- 
landtmüen  derkreytlen  behelft  drie  Aertsbiflchoppen ,  die  ook  Keurvorften  fijn,  en 

Kreytfen.     onder  hunne  belcherminghe drie vrve fteeden,  Ments,  Trier en  Keulen ; 
als  ook  den  Paltsgraef,  van  gelijken  Keurvorft:  en  verder  eenighe  min- 

dere Vorftendommen.     De  tweede,  de  Weftphaellche,  welken  wy  hier 
te  vooren  befchreeven  hebben,  vervanghende de-  Vorften  van  Kleef ,  van 
Ooftvriellandt,  van  Waldeken  veele  Biflchoppen.     De  derde  en  vier- 

de begrijpt  de  Saxen:  inde  derde,  waer  onder  Meiflenen  Laufnits,  fijn 
den  Hartogh  van  Saxen  ielve,  en  den  Markgraef  van  Brandenburgh, 

beyde  Keurvorften  -,  de  Hartoghen  van  Pomeren,  van  Anhaldt  en  meer 
andere  Vorften;    neevens  eenighe  fteeden.    In  de  vierde  legghen  twee 
Aertsbifdommen,   Breemen  en  Maeghdenborgh ,   vijf  Bifdom men  j   de 
Hartoghen  van  Holfteyn,  van  Bruinswijk,   van  Meklenborgh  en  van 

Lunenburgh-,  .met  veele  fteeden  aen  d'Ooftfee.     In  de  laetfte,  genaemt 
de  Burgundifchen,  wordt  gereekent  den  Aertsbiflchop  van  Beianconj 
en  onder  deefen  hadt  Karel  in  voortijden  gereekent  fijne  Nederlanders. 
Yder  kreyts  heeft  tot  opperhooft  haeren  kreytsooverften,  die  de  minde- 

re faeken  afdoet  met  fijne  bygevoeghde  Raéden,  en  tot  de  groote  eenen 
landtdagh  beroept.     Kreytsooverfte  des  Weftphaellchen  was  op  die  tijdt 
Simon,  Graef  van  der  Lippe,  wien  de  Stenden  des  landts  van  Kleef 
toen  hadden  verlbght  Orfoy  van  Mendola  weeder  te  eyflehen ,  en ,  quam 

hy 't  te  weygheren,   gefanten  der  vijf  Ncderkreytfen  tot  Dortmont  te 
befchrijven :  dat  hy  ondertufTchen  t/huyshoudende  't  krijgsvolk ,  't  welk men 
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men  voorhadt  nae  Hongaryen  te  fenden,  en  de  penninghen  toegeftaen     ifs>8. 

tot  den  Turkfchen  oorlogh,  'tgevaer  binnen  's  landts  booven 't  gheen 
lbo  verre  van  de  handt  was  fbudeter  harten  neemen.     Met  geen  mindere 

veerdigheit  fijn  'er  gelbnden,  om  by  den  Keyièr  door  gebeeden  aen  te 
houden ;  en  om  de  Bilïchoppen ,  geleeten  aen  den  Rhijn ,  den  Paltsgraef , 
den  Landtgraef  van  Hellen  en  den  Hartogh  van  Bruinfwijk,  door  vreele 
vanhetquaedt,  dat  ook  tot  hen  voortkroop,  tot  een  gefaementlijkeafwee- 
ringh  der  gemeene  onheylen  te  beweeghen :  daerenbooven ,  om  dien  van 
Keulen  af  te  maenen ,  van ,  den  Spanjaert  verderen  toevoer  van  leevens- 
middelen  doende,  dierwijfe  het  algemeene  bederf  voort  te  fetten.     Ande-    uaurits 
re  wierden  aen  Maurits  gelbnden,  met  dankiëggingh ,  dat  hy  tot  nogh  ivordtbe- 
toe,  foo  veel  in  hem  ge  weeft  was,  met  de  minjte  fchaede  der  gebuerlan-  dankt,  dat 
den,  den  oorlogh  gevoert  hadt ,  enomhemte  bidden,  alfoo  te willen  voort-  tymetde 

vaeren  in  's  vyandts  onreghtveerdigheeden  door  reghtfehaepe  dapper  heit  }i","^e,   , 
t'ooverwinnen-,  dat  hy  ook  oover  d'onheylen,hen  teegen  wil  en  dan  kop  den 'nfe  e,  " 
hals gefchonden,  en  die  behoorden  meedelijden  oover  hen  te  verwekken,  ̂ en m_ 
niet  in  gram/t hap  teegen  hen  ontfteeken ,  maerfigh  oover  de  f  leegher  s  dier  loght. 

geweldenaeryen  veel  eer  dan  oover  't  ge  duit  van  maghteloofe  volken  wree- 
kenfoude.     't  Welk  hemenden  Staeten  aengenaem  ge  weeft  is,  inibnder- 
heitom  dat,  't  gheen  men  eertijts  meermaeis  hadt  gewenlcht,  toen  by 
naer  gehoopt  wierdt,  dat  de  Duytlchen,  naefigh  vruchteloos  op  hun  reght 
en  wetten  beroepen  te  hebben,  en  bemerkende  dat  hun  ftraffeloos  toegee- 
ven  maer  hadt  gedient  om  den  Spanjaert  in  fijne  baldaedigheeden  te  ftij- 
ven,  met  hen  in  vereenigingh  van  waepenen  treeden  ibuden.     Derhalven    DeVeree- 

is  hen  geantwoordt ,    dat /e  acht  jaeren  te  voor  en  alles  wat  f  e  op  den  n'tghde 
Tiuytfchen  boodem  befaeten  hadden  oovergegeeven,  op  belofte,  dat  de  Staeten 

Spanjaerts,  foo  gebeeden  te  vergeefs  waeren,  door  de  waepenen  fouden'™^?. 
gedwonghen  worden  van  gelijken  te  doen.     't  Welk,  naer  die  n't f  onder  ge-  ot/tJevenj 
volgh  geweeft ,  en  hen  hunne  feedigheit  fchaedelijk,  den  Spanjaert  fijne  spanjaerts, 
baldaedigheit  voordeeligh  geweeft  was ,  jaefoo  verre ,  dat  f  elf s  Albertus , 
thans  den  beleyder  vanfoofchrikkelijke  geweldenaeryen,  van  veele?i  tot  erf- 
genaem  des  rijx gefchikt  wierdt,  fy  nu,  foo  vaeken  door  hunne goedt heit 
teleur geftelt ,  Jigh  eenigherrnaeten  fouden gedwonghen fien ,  gelijke  voor- 
deelen  met  hunne  vyanden,  in  plaetsvan  woorden  fonder  vrucht ,  tefoe- 

ken.     (JMaer  dat ,  foo  de  cDuytfchen  die  dinghen,  hen  foo  meenighmaelen 
voorfeght ,  ten  laetften  door  ervaerentheit  ge  leert fijnde ,  befejfenkonden , 
men,  nae  foo  vee  Ie  vyandtlijke  foolinghen ,  gepleeght  door  de  Spanjaerts > 

die geweldighe  moogenheit ,  inftortende  t 'hunner  ooverheeringhe ,  nimmer 
met  reghtveerdigher  reeden  foude  te  gronde  fetten ;  en  dat,  nu  'Philips, 
gegrijft  in  't  reegeeren,  was  oover leeden ,  achter laetende  een  behoeft igh  en 
tweedrachtigh  leegher,  nimmer  gele egener  tij dt  gebooren  geweeft  was, 
om  gefaementlijk  met  volken  hen  in  bloede  beftaende  in  vereenigingh  van 
waepenen  te  treeden.     Dogh  Mendola  heeft  den  gelbndenen  aen  hem  ge- 

antwoordt ,   dat  fijne  faeken  't  foo  vereyfehten,  naer  dien 'er  geen  ander 
middel  oover  igh  was,  om  de  weêrfpannelinghen  te  dempen,  en  niet  an- 

ders i  verlmaedendelbo  verre  het  reght,  dat  hyiigh  niet  eens  geweerdigh- 

de,  al  't  gheen  lbo  oudtalsnieu  voor  Ooftenrijk  teegen 't  landt  van  Kleef, 
t'eenen  dekmantel  met  glimp  van  reedenen,  hadt  konnen  bygebraght 
worden,  voor  den  dagh  te  haelen.     De  Spanjaerts  hierentulïchen ,  ter- 

wijl fe  andere  neemen  te  plaeghen,  leeden  felve  daegelijx  fwaerdere  on- 
heylen.    Want  door  hun  geduerigh  rooven  en  plunderen,  ook  op  dees 

fijde  des  Rhijns,  waeren  de  vruchten  vernielt,  dehuysluyden  verjaeght, 
boomen  en  huyfen  om  verre  gehakt ,  en  het  landt  alom  foo  woelt  gemaekt , 

Zz  iij  als 
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1 59°-    als  of  'er  vyandt  gebrande  en  geblaekt  hadt;  nogh  volghde  het  gewoone- 
lijk  onderftandt  het  leegher  niet,  fijnde de  geleydersvan  hunnen  toevoer 

Grooten    verfèheyde  maelen  afgefet  geweeft,  waer  uyt  hongher,  en  korts  daeraen 
wiervn-    kjjfter  verloop  onder  't  krijgsvolk  voortquam :  en  niet  alleen  in'theyme- 
loop  onder    "j^j  of  hooft  voorhooft,  maer  dermaeten ,  dat  op  eenen  dagh  verfcheyde 
't  spaenfeb   vendelen ,  die  hunne  vlught  verre  nae  de  Moefel  genoomen  hadden ,  fef- 
krijgsvolk.    fens  verliepen ,  enderuytery,  hen,  om  fe  te  rugh te  doen  keeren ,  nae- 

gefonden,  geweldigher  handt  dwonghen  hentelaeten  loopen.     't  Gheen 
de  behoefte  hadt  verfvvaert,   was,    dat  de  fcheepsbrngghe,   oover  den 

Rhijn  geleght,  't  fy  door  de  ftroom ,  beweeght  door  heevighe  windt  en 
eyghen  drift, 't  fy  dooronkunde  der  timmerluyden,losgeraekt  fijnde,de 
gemeenfèhap  van  den  eenen  oever  met  den  anderen  hadt  afgefneeden.  Men- 
dofa,  aengemaent  door  dit  ongemak,  nam  hier  op  een  vaft  befluyt  Rhijn- 

Mettdofa   berk,  waer  oover  men  dus  langh  beraedtilaeght hadt,  te  beleegeren ;  om 
beleegbert    dat  aldaer  den  weerdt,  fijnde  eenen  fleutel  des  ftrooms  en  eenen  feekeren 
B.)ijn  erk.    00vert0gilt)  neevens  meer  andere  plaetfen,  voor  een  tijde  niet  fonder 

lafter  wierden  ingehouden;  het  inneemendier  plaetfè,  gegrondt op reght 
van  ooverwinninghe,   een  eerlijker  veftingh  om  te  blijven  fijn  föude: 
waerom  het  des  te  meer  te  verwonderen  is ,  dat  dit  werk  meer  dan  een 

maendt  langh  is  uytgeftelt  geweeft,  daer  ondertuflchen  de  vyandt  fwak 
en  verre  van  de  handt  was, ten  fy  hy  geföght  hebbe  een  rechtveerdigher 
dekmantel  om  figh  in  die  geweften  op  te  houden.     Ook  noodighde  hem 

de  geleegenheit,  om  dat  de  Staeten,  meermaels  oover 't  weederleeveren 
van  Rhijnberk  aengefprooken  fijnde,  die  plaetfê  nogh  als  eens  anders 

ingeruymt,  nogh  als  de  hunne  gefterkt  hadden.     In  't  begin  des  jaers 
hadt  Ernft  van  Beyeren ,  Aertsbifichop  van  Keulen  en  andere  plaetfen , 

fijnen  eyfch  aengaende  't  weederleeveren  op  nieu  hervat  door  Johan  van 
Naflau,  fbon  van  Johan-,  betuygende  in  fèer  beleefde  taele  de  billijkheit 
fijner  faeke.     De  vergoedingh  van  koften,  die  de  Staeten,  om  figh  te 
verweeren,  t/eenen  dekmantel  naemen,  weederleyde  hy  aldus  ;hyfèy de, 

dat  fy  geweeft  waeren  d'eerfte  die  de  ftadt  ooverweldight  hadden,  en  de 
Spanjaerts  hun  exempel  volghende  echter  meermaelen  belooft  hadden  daer 
uyt  te  trekken;  maerdatfe,  eenighen  tijdtmet  uytftel  verloopen  fijnde, 
door  belegh  waeren  voorgekoomen :  en  indien  de  fchaeden  enoorloghs- 

koften  weedergeëyfcht  wierden ,  'er  feeker  geene  rechtveerdigher  waeren , 
als  die  een  yder  deede  om  't  fijne  te  naederen:  weshalven  fbo  hem  niet 
toegelaeten  wierde  eenighe  reekeninghe  oover  't  weederinneemen  van 
Hoey  te  maeken,  hoe  veel  onbillijker  waere  het  dan,  hem  te  belaften 
met  koften  gedaen  tuflehentwee  partyen,,  in  eenen  oorlogh,  daer  hy  figh 
nimmer  hadt  ingefteeken.     Daerbeneevens  vertoonde  hy,  dat  de  plaets 

den  verdaedighers  t'eenen  laft,  en  den  vyandt  niet  noodigh  fijn  föude, 
gemerkt  men  elders  veel  bequaemer  oover  de  ftroom  konde  fètten.  't  Welk 
de  Vereenighde  Staeten  voornaementlijk  bewooghen  heeft,  door  allede 
provintien  een  vergaederingh  van  Staeten  te  beroepen,  om  de  verre  af- 

geleegenheit  dier  plaetfè,  de  Ichaersheit  van  't  krijgsvolk,  en  de  fwaerigheit 
in  't  verfterken  t'ooverweeghen ;  en  hoewel  men  niet  gefint  was  langher 
op  de  koften  te  ftaen ,  vondt  men  echter  geraeden  uyt  het  weederleeveren 
der  fteede,  by  nae  buy  ten  hoop  van  houden,  yets  meer  dan  enkelendank 
te  verwachten.     Derhalven  hebben  fègeantwoordt,  hoe  fè  meermaels  on- 

dervonden hadden ,  dat  de  dienften  die  fy  goede  vrienden  deeden ,  den 
vyandt  ten  prooye  gedijdden:  datfe  daerom  niet  fonder  reeden  wilden  be- 
voorwaerden ,  dat  de  vyandt  geene  plaetfen  binnen  de  paelen  van  Duy  tfch- 

landt  föude  bemaghtighen ,  nogh  ook  yets  onderneemen ,  't  gheen  de  vrye 
vaert 
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vaertvan  denRhijn  bekommeren  moght:  waer  teegen  lbo  hy  quaeme  te    if<>8, 
doen ,  den  Aertsbiflchop  Ernft  van  Beyeren ,  en  andere  Keurvorften  aen 
denRhijn,  de  fchaede  te  vergoeden  hadden.  Hy  weederom  van  fijner  fijde 
billijker  punten  begeerende,  heeft,  wanneer  men  nu  by  naer  eens  was, 

niet  verder  aengehouden,  als  ofhy  van  's  Spanjaerts  toeruftinghen  ter 
wraeke  geweeten  hadt,  niet  fonder  bedenken  lijnde,  dat  hydienmeede, 
tot  andere  gefchillen  tuflchen  hem  en  eenighe  Duytfche  Vorften ,  felfs 

hadt  ingeroepen.     Dien  van  Hollandt  ook  is  't  veftighen  der  fteede  niet 
voor  't  gevaer  ter  herten  gegaen.     Weshalven  't  Merken ,  's  vyandts  lee- 

gher nu  alom  den  Rhijn  verlpreidt  fijnde,  te  lpaede  quam,  en  daer  by, 

behalven  d'onheylen,  die  men  hadt  konnen  voorkoomen ,  buyten  vermoe- 
den nogh  een  ander.     Want  de  peft,  ontfteeken  binnen  't  kleyn  begrip    Rhijuberl^ 

der  plaetfè ,  verfpreydde  haere  befmettingh  lightelijk,  en  maekte  de  nee-  befog^'"<st 
derlaeghe  des  te  aen  merkelijker.     Mij  nes  oordeels  is  de  oorfaek  dier  plae-     Peft' 
ghe  geweeft  de  ongewoone  drooghte  des  Rhijns  op  die  tijde ,  waer  door 
de  grondt,  van  waeter  ontbloodt  lijnde,   met  haere  fwaere  dampen  de 
lucht,  die  ook  reets  door  de  gebreeken  van  den  Herflt  bedorven  was, 

vervult  heeft,     't  Vergif,   dat  ligh  voorts  onder  't  gemeen  verfpreidt 
hadt,  wierdt,  foo  haell  het  den  eenen  of  den  anderen  befmette,  door 

den  menlchelijken  ommegangh  fèlve,  meerder  voortgelet.   Dogh  de  lol- 
daeten  aldaer  in  belettingh  legghende,  en  nogh  wel  gevoet,  nogh  wel 
gehuysveft  fijnde,  waeren  uyt  een  veel  grooter  getal  naeulijx  lèshondert 
gelbndt  gebleeven :  en  niet  minder  was  de  verflaegenheit  der  gemoederen 

door  't  aenfehouwen  dier  jammeren ,  als  't  verval  der  lichaemen  door  die 
befmettingh.     De  Steêvooght,  Schaef  genoemt,   lèlfs  ook  aen  de  fiek- 
te  legghende,  hadt  op  de  brieven,  hem  weeghens  Mendofa  behandight, 

alleen  geantwoordt,  dat  het  feer  ontijdighwas  van  d'oovergaeve  te  lpree- 
ken ,  naerdien  de  Staeten  onlanghs  eenighe  voorflaeghen  aen  den  Aerts- 

biflchop van  Keulen,  weegens  't  inruymen  der  fteede,  gedaen  hadden. 
De  Spanjaert,  door  lbo  lèedigh  een  antwoordt,  met  een  lofle  hoop  van    De  ?rm 
trouwloosheit  ingenenoomen  lijnde ,  lchreef  eenen  tweeden  brief,  met  aen-  fendt  drie 
biedingh  van  belooninghen  voor  hem  en  fijne  huysvrouwe.     Hierentuf-  vendelen  om 
fchen  heeft  de  Prins  drie  vendelen,  die  verfcheyde  maelen  gelbnden,  en  denweerdt 

t'elkens  te  rugh  geroepen  waeren,   nae  dat  de  vruchteloolë  aenflaeghen  ttbewae- 

den  vyandt  achteloos  gemaekt  hadden ,  dewijl  de  ftroom  om  de  windt  ren' 
niet  te  gebruy  ken  was ,  gelalt.  in  aller  yl  te  lande  te  trekken ,  met  orde  om  den 
weerdt,  voor  de  ftadt,  te  bewaeren,  en  ligh  onder  de  fieke  belettingh 

binnen  de  plaetfe  niet  te  vermenghen,  ten  waerein  d'uyterfte  nootfaeke- 
lijkheit.     De  werken  van  den  weerdt  waeren  fwak,  en  als  fè  begonnen 
hadden  die  te  voltrekken,   is  hen  de  vyandt  voorgekoomen,  die,  nae 

dat  hy  lijn  gelchut  by  een  gevoert  hadt,  hunne  fwakke  befchanllingh  al-  JVmfvT 
lerweeghen  doornaegelde :  daer  beneevens  is  de  ruytery ,  ter  plaetfe  daer  ,    „~£bj, 
de  ftroom  de  minfte  drift  hadt,  dooreen  drooghte  ingebrooken:  en 't  ge-  verd{eeven 
vaergenaekte  reets  van  nae  by,  wanneer  door  lalt  des  Steêvooghts'tkrijgs-  fijnde, bïn- 
volk  ooverquam,   nae  dat  de  wal  der  fteede  met  ftukken  beplant,  en  nenRhijn- 

langhs  heen  mufkettiers  geftelt  waeren,  onder  welker  belchuttingh  ook  berl^koo- 
de  laetfte  lbnder  Ichaede  fijn  binnen  Rhijnberk  gekoomen,  achterlaeten-  mn- 

de  geheyme  poppen  en  vuerwerken,  om  de  hutten  te  verbranden.  Ter-   Mendofa, 
wijlde  faeken  figh  aldus  toedraeghen,  leght  Mendofa,  op  dat  niet  eenigh  -^t»; 
vyandtlijk  geweldt  de  beleegeringh  quaeme  te  ftooren,  belettingh  in  de  MJ  , 

fteeden,  geleeghen  beneeden  Rhijnberk,  in 't  gebiedt  van  Kleef.  De  mee-  fteeden-m  't 
fte  hebben  ligh  van  felfs  oovergegeeven.     De  inwoorders  van  Burik ,  die  iMdt  van 

eerft  teegen  de  geweldenaery  van  oorloghedenydelen  naem  vanonlijdigh'fK/^f. darden 
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15-5)8.    darden  voorwenden,  heeft  hy  flrax  daer  aen,  door 't  in  brandt  fteeken 
hunner  poorte,  onder  gehoorfaemheit  gebraghc.     Ook  deede  hy  krijgs- 

volk binnen  Alpenen  Meurs  legghen,  hoewel  deefe  laetfteaendegewee- 

fene  gemaelinne  des  Graeven  van  Nieuenaer,  d'eerfte  aen  die  vanden 
Palts,  nu  beyde  weduwen,   toebehoorden;  enmaer  onlanghs  belofte  van 
Albertus  gekreeghen  hadden ,  dat  hunne  goederen  door  geene  waepenen 

befwaert  fouden  worden :  't  gheen  toen  ook  meer  andere  weedervaeren 
is,  fijnde  geene  verbonden  van  waerde*  naerdien  alle  reghten  defchop 

Hydr'wght  hadden.     Groot  voordeel  deede  den  beleegeraers  het  donker  en  mifïigh 
op  Rbijnberk_weedcr ,  waer  door  ie  des  te  fpoedigheropdrie  plaetfen  Rhijnberknaeder- 
aen'  den.     Tot  nogh  toe  waeren  fe  niet  aen  de  graft  gekoomen,  de  ftukken 

geplant  op  den  waert  en  het  vafte  landt  dreyghdennu  loste  fchieten,  wan- 

neer Alfonfo  d'Avalas,  ooverfle  der  ruytery,  en  toens  opperhooftindat 
belegh,  naer  krijgsgebruyk,  een  trommeiflaegheraende  beleegerdefendt, 
om  hen  op  te  eyfïchen.     Den  raedt  der  fteedelinghen ,  dat  men  vryheit 
föude  verfoeken,  om  een  gefantfchap  aen  den  Biffchopaf  te  veerdighen, 
wierdt,  als  een  betuygingh  hunner  vreefe,  door  den  foldaet  verworpen , 

geevende  den  vyandt  hartigh  antwoordt  •,  fijnde  ook  diesweeghen  gebelght , 
dat  Mendofa,  als  of  hy  te  geringh  was  om  door  den  veldtheer  ooverwon- 
nen  te  worden,  dien  laft  eenen  Ooverften  hadt  aenbevoolen.     DeSpan- 

Despan-  jaertS5  hebbendeeenen  ftorm  gedaen  op  het  buyten  bolwerk,  wierden 
leidennen  rufi%n  afgeweefen,  met  des  te  grooter  bloedtftortingh ,  om  datfè,  fon- 
Jtormge-     der  figh  van  vooren  te  heforghen ,  verachtelijk  waeren  aengevallen.  Maer 
daenopbet  wanneer  men  nu  hadt  begonnen  de  borftvveer  te  befchieten ,  is,  dooreen 
bolwerk,     wonderen  toeval,  dentooren,  ftaende  by  de  Rhijnpoort,  waerinvoor- 
wordenvan  raedt  van  bufkruyt,  dat  voor  langhen  tijde  hadt  konnen  ftrekken,  was 
deverdae-   opgeleght,  door  een  fchitterende  vlamme,  en  een  fchielijken  flagh,  als 
Jfb^fJ-    boorden  blixem  getroffen,  vaneen  gefpronghen.     Die  d'oorfaek naerge- 

•Cen.       vorft  hebben  verhaelen,  dat  eenige  fteenen  of  een  y leren  boudt,  door 

't  aenwrijven  van  's  vyandts  koegel,  vonken  van  figh  gegeeven  hadden , 
en  het  kruyt  hier  door  den  brandt  gevat.     Door  dien  brandt  is  de  lucht 

van  alle  befmettinghe  gefuyvert-,  maer  met  gevolgh  van  fwaerder  onge- 
lukken.    Want  door  dien  flagh  wierden  de  naefte  huyfèn  ter  needer  ge- 

worpen, en  onder  der  fel  ver  puyneneenighe  menfehen  geplettert,  jae  fèlfs 
een  gedeelte  van  de  wal  weghgenoomen,  fbo  groot,  als  naeulijx  mee- 
nighte  van  (lukken  hadden  konnen  uytwerken;  en  ten  waere  een  halve 

maen  aen  dien  oordt  den  vyanden  'tgefight  benoomen,  en  fbo  onvoorfienen 
flagh  hunne  finnen  verbijftert  hadt,  fy  waeren  'er  met  geweldt  ingevallen, 
al  eer  die  van  binnen,  of  om  figh  ter  weer  te  ftellen ,  of  om  van  verdraghte 
fpreeken ,  konden  te  raede  worden.     Want  tot  hen  waeren  ook  groote 
fwaere  fteenen  oovergevlooghen ,  niet  fonder  de  naefr  daer  by  ftaende 
wegh  te  neemen:  en  fèlfs  een  half  uere  daernae  was  alles  bedekt  met  wit- 

heit,  en  d'onfteltenis  des  Rhijns  foo  groot,  dat  de  fcheepen  gevaer  lie- 
pen.    Dogh  wanneer  binnen  de  ftadt  yder  weederom  tijdt  gekreeghen 

hadt  om  tot  figh  felvente  keeren,  ruyfchten  hunne  ooren  nogh  alom  door 
den  fchrikkelijken  flagh  diefè  getroffen  hadt:  en  de  verflaeghene  of  ver- 
fcheurde  lichaemen  bedwelmden  door  fbo  wreefTèlijck  een  gefight  hunne 
ooghen:  maer  fbovaekfy  ooverdachten ,  dat  de  werken  laeghen  om  verre 

gefmeeten,  't  bufkruyt  t'eenemael  was  verflonden,  en  al 't  gevaer  dat  'er 
nogh  te  befueren  ftont  alleen  op  hunne  handen  moefte  aenkoomen,  was 

'er  langher  raedt,  nogh  fèlfs  ontfagh  om  hen  in  toom  te  houden.    Want 
Lukas  Heddingh,  wien,   door  de  doodt  van  Schaef,  de  Steêvooghdy 
was  aenbevoolen,  lagh  neevens  andere  onderde  puyn  vaneen  omgeflae- 

ghen 

wee, 



i! 

DER  NEDERLANDTSCHE  HISTORIËN.     $69 

ghen  huys  bedolven.     De  gemoederen ,  door  die  neêrflaghtigheit  getrof-    if.98. 
Fen,   hunne  vreefe  befwaerlijk  langher  ontveinfên  konnende,   gebeurde 

juyft  wel  te  tijde,  datdevyandt  hen  het  leeven  aenboodt,  alleen  met  be-  oovergaeve 

dingh  van  in  vier  maenden  niet  te  dienen ,  hoewel  niet  onbewuft ,  dat  van  Rl^n' 
hem  tot  de  volle  fèeghe  maer  weynigh  haeperde :  lbo  veel  goedertierener      ̂  
en  foo  veel  beeter  wöordt  houdende  was  hy  hen ,  teegen  wien  hy  reght- 
veerdighe  waepenen  voerde ,  als  hen ,  dien  hy  vrienden  noemde.     Dee- 
fèn  dank ,  geloofde  men ,  vergelde  Avalos  hen ,  ter  geheugenis  van  den 
flagh  by  Knodfenburgh ,  alweer  hy  te  dier  tijdt  gevanghen,  in  Hollandt 
beleeft  onthael  genooten  hadt.     De  beleegeringh  is  den  vijfden  dagh  vol- 

trokken: en  Maurits  door  dit  verlies  van  fijne  hoop  verfteeken,  naerdien 
hy  alvoorens  hadt  gelooft,  dat  dit  belegh,   in  een  tijdt  foo  nae  by  de 
Winter,  den  vyandt  langher  werk  verfèhaft  foude  hebben,  vondt  ech- 

ter niets  te  befchuldighen ,   dan  de  meenighvuldighe  gevallen ,   die  de 

fortuyn  foo  fchielijk  t'hunnen  naedeele  befchikt  hadt,  en  de  fchaersheit 
fijner  troepen ,  die  hem  niet  toelieten  yets  buyten  de  befchermingh  der 

grenfèn  te  beginnen.     Onder  dit  beloop  was  de  eene  helft  van  't  Spaenfch 
leegher,  dat,  oover  den  Rhijn  getrokken  fijnde,  figh  teegen  Orfby  hadt 
needergeflaeghen ,  verfmaedende  door  onnutten  hooghmoedt  de  vrygel- 
den  hen  tot  af koopingh  van  pi  underen  aengebooden ,  gevallen  in  de  uy  ter- 
fte  grenfèn  van  Zutphen,  en  de  landen  van  Ooveryflèl,  roovende  en 
ruytendeter  fluyk,  wel  tot  geringhe  fchaededier  ingefèetenen,  maer  den 
Duytfchen  boodem,  dien  (e  tot  daer  toè  oover  moeden,  met  rcoven  en 
moorden  doorftraevende.     Veele  bewijfèn  hunner  wreetheit  hebben  ie  ge- 
geeven  met  het  ooverwildighen  der  fteeden  en  kafteelen ,  geleeghen  tuf- 
fchen  de  twee  ftroomen  de  Lippe  en  de  Roer.     Maer  alle  de  meenigh- 

vuldighe moorden ,  fonder  onderfcheit ,  aen  't  gemeen  gepleeght,  wor- 
den verdooft  door  de  moordt  begaen  aen  eenen  man ,  foo  ten  aenfien 

fijner  voortxeffelijkheit,  als  ten  opfightvande  veelheitder  gruwelen  daer    r>eGraet 

omtrent.      Dees  was  Ulrik  van  Valkenfteyn  ,   Graef  van  't  landt  van  van  Vaiyn. 
Brouke  (een  woordt,  't  welk  my  bynaer  doet  gelooven,  dat  hier  eertijts  feynomge- 
fijn  geweeft  de  Bru£teri)  die  in  Godtsdienft  met  dien  van  Hollandt  een  braght  ree- 
gevoelen  hadt,  en  gewoon  was  op  de  vergaederingh  fijner  landtfaeten  de  gengegee- 
Spaensgefinde  vryborftigh  teegen  te  gaen.     Hy  hadtby  figh  hondertföl-  ven  woordt. 
daeten ,  en  wat  meer  landtluyden ,  tot  befchermingh  van  fijn  fwak  ka- 
fteel ,  die  de  rooveryen  der  Spanjaerden, door  vreele  voor  haer ,  fömwij- 
len  door  needermaeken ,  in  den  toom  hielden.  Derhalven  gelaft  fijn  huys 

en  de  befèttingh  oover  te  geeven,  weygerde  hy  't,  figh  beroepende  op 
de  voorreghten  van  Duy tfchlandt :  waerom  Fernando  Lopez  gefönden 
wordt  om  het  te  beleegeren :  de  Graef,  figh  langher  weerende  als  fijne 

krachten  toelieten,  is  't  uyterfte  voorgekoomen ,  met  bedingh  van 't  lee- 
ven voor  figh  fèlven  en  den  fijnen,  neevensveyligheitvangoedtenhaeve; 

't  welk  't  gerught  verre  booven  de  waerheit  hadt  gefchat,  't  gheen  een 
der  oorfaeken  van  fijnen  ondergangh  geweeft  is.     Want,  teegen  befèhei- 
delijke  voorwaerdenen  beloften,  wierdthetflot  geplundert,  fijne gemae- 

linne  wegh  gevoert,  de  befèttingh  om  't  leeven  gebraght,  hy  fèlfs  in  be- 
waeringh  geftelt,  en,  aldaer  eenighe  daeghen  gehouden  fijnde,  genoo- 
dight  om  oopen  lucht  te  fcheppen.     Bevel  om  hem  te  vermoorden  hadt 
ontfanghen  eenen  Pedro  Agaje>  foo  noghtans,dat  de  moordt  op  eenighen 
toeval  konde  gefchooven  worden.     Hy  wandelde  oover  aerde  beplenft 

met  het  bloedt  fijner  foldaeten,  wanneer  d'uytvoerders  van  fijne  doodt, 
onder  fchijn  van  wachters  volghende,  hem  eerft  met  een  veederfpies  ge- 
flaeghen  hebbende,  voorts  met  den  deeghen doorftooten:  en  eenighe fij- 

Aaa  ner 
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ifp8.    ner  huysgenooten ,  die  hem  vergefelfchapten ,  is  gelijke  noodtlodt  wee- 
dervaeren.     De  faek  van  ftuk  tot  ftuk ,  gelijk  die  figh  hadc  toegedraeghen , 

aen  den  dagh  gekoomen  fijnde,  ontwaekten  'sGraeven  bloedtvrienden , 
om  wraek  oover  fijne  doodt  te  bevorderen ;  en  de  verbolgenheit  der  ge- 

meente felfs  was  te  heevigh ,  dan  dat  den  Raedt  van  Gulik  die  faek  met 
ftilfwijghen  konde  laeten  doorgaen.  Welken  Mendofafoo  achteloos  heeft 

geantwoordt,  dat  hy  genoegh  achte  t'ontkennen  laft  gegeeven  te  hebben 
tot  het  geen  hy  ongeltraft  liet  heenen  gaen.     Hy  hadt'er  bygevoeght,  dat 
het  felfs  nietibnder  befchikkingh  des  heemels  fbo  was  uytgevallen,  dat 

door  't  reght  van  oorloghe  was  omgekoomen  eenen,  die  om  fijne  oopentlijke 
mifdaet  van  beroerte  en  godtloofheit  al  voor  langh  hadt  behooren  't  lee- 
ven  te  verhelen ;  heevighe  klachten  voerde  hy  oover  fijne  halfterrigheit, 

ftellende  ook  dit  onder  't  getal  fijner  mifdaeden ,  dat  hy  hem  op  lijnen 
Latijnfchen  brief,  als  door  verachtingh ,  hadt  in  Hooghduytfch ,  eentael 
die  hy  niet  verftonde,  geantwoordt.     Tot  befluyt  vermaende  hy  hen, 

indien  'er  te  met  yets  fwaer  te  verduwen  moght  gebeuren ,  gedult  te  nee- 
men,  fbnder  welk  hy  fèlve  ook  niet  maghtigh  was  eene  meenighte,  ge- 
terght  door  behoefte  en  ongelijken,  te  beftieren.     Op  dit  befpotten  met 
woorden  volghden  faeken.     Onder  de  fteeden  in  de  landen  Óoverrhijn 
isdeaenfienelijkfte  Weefel,  vermaertin  koopmanfchap  en  handtwerken, 
die  de  Nederlanders,  in  de  hitte  der  vervolgingh  om  den  Godtsdienft, 
met  meenighte  hun  vaederlandt  verlaetende ,  daer  binnen  gebraght  had- 

den.    d'Inwoonders  dier  fteede,  bevroedende  dat  hunne  faeken,  onder 
eenen  Spaenfchen  regh ter,  booven  andere  fwaer  fbude  vallen,  hadden 

beflooten  's  Veldtheers  gramfchap  door  een  aenlienelijk  gefandtfchap  en 
gefchenken  voort  te  koomen.     Dit  t'fijner  kennis  gekoomen  fijnde,  heeft 
hy  geantwoordt,  dat  hy  de  man  niet  was,  dien  men  van  't  gheen 'er  noo- 
digh  gedaen  diende ,  door  praeten  Ibude  konnen  af  leyden ,  of  die  niet 
wiit  den  goeden  wel  te  doen ,  dan  bewooghen  door  gefchenken  :  dogh 

dat  'er  geen  ander  middel  was  om  hem  te  verplichten,  dan  kerkelijke  en 
burgerlijke  faeken  in  hun  voorigh  en  waerachtigh  weefen  te  herftelleni 
dat  het  aenfchouwen  van  föo  heerlijk  een  gelight  hem  voor  een  groot  ge- 
fchenk  verftrekken  fbude.     Dit  wierdt  gefèght,  om  dat  die  van  Weefel 

te  meermaelen  door  's  Hartoghen  Raedt  gelaft  fijnde,  den  Roomfchen 
Godtsdienft  in  hunne  ftadt  toe  te  laeten,  fulx  halfterrigh  geweyghert 
hadden.     Korts  daer  aen,  wanneer  de  Spanjaert,  ftaende  om  met  het 
geheele  leegher  oover  den  Rhijnte  trekken,  hen  belaite  fterke  befettingh 

te  voet  en  te  peerde  in  te  neemen,  't  gheen  Burik  haere  gebuerftadt  nu 
ookreede  gedaen  hadt,  en  booven  dien  vcrfcekeringh  te  doen,  dat 's  vy- 
andts  waepenenindie  geweften  geen  veranderingh  maeken  föuden,  heeft 

men  't  gevacr  wel  lightelijk  konnen  afneemen:  gemerkt  fulx  te  gehoor- 
faemen  veranderingh  in  den  ftaet  met  figh  fleepte>  en,  fbo  fy  't  weyger- 

Die  van  ̂e>  den  baldaedighen  foldaet,  greetigh  op  buyt,  nu  naeuhjx  van  't  be- 
WeefdMen-  ftormcn  der  itadt  konde  afgeweert  worden.    Derhalven  foght  men  midde- 

l/i kooren  len  om  den  Vcldtheer  te  verfoenen,  wiens  gramlchap  voor  het  teegen- 
en  foldye     woordighe  ontgacn  wierdt,  met  het  uytreyken  van  kooren,  en  een  gift 
verfduft     Yan  hondert  duylènt  daelders  •,  welke  lomme ,  fonder  heffen  van  fchattingh , 
hebbende,     Uytde  gemcene  middelen  der  fteede  betaelt  wierderen  de  gefchillen ,  ont- 
uwden  ge-  ̂ -acn  oovcr  (]en  pnjs  van  'fggidt  tuflchende  burgcryende  lbldaeten,  fbu- 
denRoom-   ̂ en  'l  gcvaer  wc^  nacft  vernieuwt  hebben,  ten  waere  de  regenten  deont- 
febcnGodts-  roerde  gemoederen  ten  weederfijden  befaedight  hadden.     Met  dit  geldt, 

dienfttocte  en  't  gheen  'er  boovendienuyt  de  naebuerighe  fteeden  getrokken,  of  van 
laeten.        Biuflel  aengekoomen  was,  is 't  leegher    door  Mendola  bewillight,  om, 't  gheen 
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't  gheen  het  tot  nogh  toe  hadt  geweyghert,  laetende  eenigh  volk  tot  be-    1 5"p8. 
lèttingh  op  dees  fijde  van  den  oever,  oover  den  Rhijn  te  trekken.   Daer    Mendofa 
nae  fijnfe  gegaen  oover  de  Lippe,  oover  een  fterkeen  vafte  brugh,  wel-  trekt  oover 
ke  Mendofa  dien  van  Wefel  hadt  belaft  te  maeken.     Want  die,  welke  den  Rhijn. 
een  al  te  breedt  opgeevendt  werkbaes  hadt  gemaekt  van  boften  kennip, 
ter  lijden  met  rijswerk  aen  den  anderen  gevloghten,  en  geleght  oover  een 
nieuwe  vondt  van  fchuytjens,  wierdt,  gelijk  gcmeenelijk  fuik  een  flagh 

van  werk  uyterlijk  wat  Ichijnt  te  belooven,  in  't  gebruyk  onbequaem  be- 
vonden, dewijl  die  hooft  voor  hooft  wel  te  gebruyken,  maer  voor  vee- 

len  tegelijk,  om  de  ongelijkheit  des  lafts,  te  hacchelijk  was.     Aldaer 

wierdt  men,  volgens 't  gevoelen  van  Velalco ,  te  raede  liever  nae  d'Yftèl 
toe  te  trekken ,  als  verre  van  de  gren  (en,  en  londer  verfèekerden  toevoer, 
't  00 vervallen  van  de  Winter,  en  de  moeraflen  van  den  Vrieflchen  boo- 
dem  te  moeten  uytftaen.     En  op  deefen  toght  is  den  ingelèetenen  van 
Munfterlandt  geldt  en  krijgsbehoeften  afgevordert:  waer  teegen  de  Ver- 
eenighde  Staetenhen  aengefchreeven  en  vermaent  hebben ,  dat  ie  van  hun- 

ner iijde  geene  oniljdigheit  te  waghten  hadden ,  lbo  de  vyandt  door  hun- 

ne gunft  of  hunne  lafhartigheit  verfterkingh  kreegh.     'Voorts  hebben  ̂ 7 %bf te- 
Rees  en  Emmerik,  twee  fteeden  aen  den  Rhijn,  door  vreefe,  befettingh  Jetttnihi,ni- 

ingenoomen ,  welke  Mendofa  in  't  eerft  op  niet  al  te  fwaeren  getal  gelet  ™ml"j™ 
hadt}  dogh  foo  weynigh  gingh  hem  eyghen  achtbaerheit  ter  harten,  dat 
hy,  grooter  meenighte  daer  binnen  gelbnden  hebbende, doorgaens  ner- 

gens min  op  pafte ,  dan  van  ftonden  aen  te  fchenden,  't  gheen  volkoo- 
mentlijk  in  lijn  vermooghen  was  geweeft  niet  te  belooven.     De  fteede- 
linghen  binnen  Rhees  verlöghten  vryheit  om  te  mooghen  uyttrekken , 
dat  hen  geweyghert  wierdt.     Maer  een  Hooghduytlch  hopman  ,  dien 
Mendofa  belaft  hadt  met  vierhondert  loldaeten  binnen  de  ftadt  Emmerik 

te  trekken ,  en  by  eede  verplight  geen  grooter  getal  daerenbooven  in  te 
neemen,  heeft  Barlotte,  eer  langh  daer  nae  meteen  regement  derwaerts 
gelbnden,  eedelmoedigh  buyten  geflooten,  met  oopentlijke  betuygingh, 
dat  hy,  felfs  onder  eenen  trouwloofen  Oover fien,  was  gefint  fijnen  eedt 
te  houden.     Oevel  fwaer  lbo  groot  een  verachtingh  in  te  kroppen  viel  het 
die  ftadt ,  welke  booven  andere  y  verigh  in  het  vafthouden  van  den  Room- 

fchen  Godtsdienft,  en,  op  't  aenraeden  der  lefuiten,  de  voornaemfte 
uytwerkfter  geweeft  lijnde  om  den  Spanjaert  in  die  geweften  te  doen  koo- 
men ,  door  een  belbnder  verdragh  hadt  bedonghen ,  dat  den  oorlogh  haer 
niet  Ichaedelijk  lijn  löude.  Tot  getuyghe  van  welke  belofte,  als  lèeker 
Priefter ,  uy  t  de  ftadt  aen  Mendofa  gelbnden ,  hem  eenen  brief  met  fijne 
ey gene  handt  onderteekent,  als  ten  verwijte,  vertoonde,  heeft  hy  voor 
alle  reeden  geen  ander  antwoordt  gebraght,  dan  dat  tot  voort fettingh  van 
den  dienft  Godts  en  des  Koninghs  foo  grooten  verfcheydenheit  van  toe- 

vallen niet  altoos  op  de  /elfde  raedtjlaeghen  te  beftieren  was.     En  wy , 
ièyde  daer  op  de  Priefter ,  fullen  ons  dan  voort  aen  niet  meer  verwonde- 

ren ,  dat  den  weêrfpannighen  Hollander  eenen  afkeer  heeft  van  met  u  in 
eenighe  voorwaerden  te  treeden ,  dewylghy,  als  lieden  die  alle  dinghen 
naer  hun  eyghen  voordeel  afmeet  en ,  de  billtj.khe.it  en  trouwe  die  men  is 
verbonden  felfs  fijne  vyanden  te  houden,  omtrent  uwe  vrienden  breekt: 
foo  fchendigh  eenen  handel  voorwaer  belaedt umet denhaet  vanaldewee- 

reldt ,  en  heeft  de  wraeke  Godts  tot  reghter.     Door  deele  vrypoftigheit     i/°ufT' 
echter  wierdt  den  Spanjaerts  niet  lbo  feer  bewooghen ,  of  hy  ooverwel-  y/fi/jL-^ 
dight  terftont  daer  aen  Yflèlburgh,   een  fteedtjen  innewaerder  aen  den  daerhyvee- 
ouden  Ylfel,  daer  hy  veeleburghers  ombraght.     De  faeken  dus  ftaende,  uburghers 
belaft  de  Prins,  om  den  vyandt,  die  naer  hem  in  aen  toght  was,  den  ombrenght. 

Aaa  ij  wegh 
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wegh  af  te  fnijden,  de  delvers  te  fcheep  te  vertrekken,  om  den  dijk  boo- 
ven  Emmerik  (den  Hetter  is  de  plaets  genoemt)  doorfteekende,  den  Rhijn , 

die  juyft  toen  vry  hoogh  gewafïèn  was,  oover  't  landt  te  doen  vloeyen. 
En  nu  reets  begonden  de  naefte  landen  onder  waeter  te  ftaen,  wanneer 
de  Spanjaerts  op  hen  afquaemen ,  en  de  fbldaeten  tot  befchuttingh  onder 
Hoohenloo  gelaeten  eerft  met  mufketten  aen vielen,  daer  nae,  als fy grof 
gefchut  op  den  dijk  gebraght  hadden ,  van  de  plaetle  verdreeven :  dies 

d'oopeninghen  terftont  geflopt  wierden ,  en  't  verder  onderloopen  der 
landen  voorgekoomen.  Dit  voorneemen  miflukt  fljnde,  heeft  Maurits , 

die  noodigh  oordeelde  de  fteeden  in  't  gebiedt  van  Kleef,  welke  hy  tot 
nogh  toe  hadt  verfchoont,  voor  d'aenkoomft  van  den  vyandt,  die  nae 
by  was  (gemerkt  hy  iigh  by  den  Elterenbergh  hadt  needergellaeghen} 
wegh  te  neemen,  het  fteedtjen  Seevenaer,  geleeghen  in  dien  oordt,  dien 
hy  met  lijn  leegher  felfs  befchermde,  opgeëyfcht,  met  fcherpe  dreyge- 

menten  teeghen  den  Steêvooght,alsdie  hem  weygherde  't  gheen  den  vy- 
andt wierdt  toegelaeten.  Op  de  felfde  wijfè  wierden  ingenoomen  ande- 

re plaetfen  van  het  felfde  Vorftendom ,  maer  geleeghen  binnen  de  Betu- 

we-, 'tfyde  loop  der  ftroomen,  die  eertijtsis  verandert,  of  Vorften han- 
delinghen de  landtpaelen  onder  een  verwart  hebben :  naementlijk  het 

fteedtjen  Hueflen ,  en 't  flot  Lobith ,  fijnde 't  Kleeffch  Tolhuys,  welke 
plaets  de  fchrijvers  dier  eeuwe,  onder  den  naem  van  Herifpich  en'they- 
loos  bedrogh ,  waer  door  Karel  den  Dikken  omgebraght  heeft  Godefroy , 
Heer  van  Vrieflandt ,  een  Norman  van  geboorte,  bekent  maeken.  Maer 
Mendofa,  beducht  voor  de  konftenaeryen  van  Maurits,  om  denaebyheit 

der  twee  leeghers,  hieldt  den  foldaet  in  ftrenghe  orde  ;  't  leegher  ftont 
tien  geheele  daeghen  en  naghten  onder  den  blaeuwen  heemel  in  flagh  or- 

de: fbnder  eenighe  ruft ,  dan  binnen  hunne  geleeden,  in  waepenen  en 

op  d'aerde.  Invoeghe  dat  fe  door  koude  en  waeken ,  en  ten  laetften ,  om 
dat  de  vruchten  alom  verflonden  waeren ,  en  op  roof  te  loopen  ongeoor- 

loft,  door  fvvaeren  hongher  t'eynde  krachten  raekten.  't  Voetvolk  was 
fchoon  en  welbedreeven,  door  den  naeyver  der  verfcheyde  landtaerden, 

maer  fchaedelijk  eene  ingewortelde  gewoonte  aen  's  Koninghs  iljde,  dat 
fède  voornaemfte  kracht  hunnes  leeghers  fteldeninde  ruytery,  dietoens 

door  ongemakken  uytgeflooft,  of  flaeuwhertigh  van  vreefè,  ook  d'ande- 
fe  den  moedt  befwijken  deede.  Meermaels  is  't  gebeurt,  dat  maer  een 
handt  vol  volx  uyt  Maurits  fbldaeten,  een  getal  driemael  fbo  fterk  ge- 

ilaeghen  hebben.  Grooten  buyt  viel  'er  van  peerden,  en  de  mannen  felve 
wierden  als  kudden  voortgedreeven  >  fbo  dat  uyt  eenen  weêriin  van  fbo 
meenighe  gevanghenen,  en  den  laft  der  fel  ver,  naerdien  veele,  hijghen- 
de  om.  hunnen  hongher  te  verfaedighen ,  fighniet  onwüligh  lieten  gevan- 

ghen neemen,  fbnder  dat  nae  hunne  loffingh  omgefien  wierdt,  verbodt 
gefchiede,  dat  niemandt  voortaeneenighman  leevendigh  te  vanghen  hadt. 

Én  't  is  fulx,  dat,  geduerende  al  den  tijdt  van  oorloghe  om  en  omtrent 
den  Rhijn,  als  de  Prins,  fbmwijlen  met  een  kleyngevolgh,  den  vyandt 
nacderde,  om  de  geftaltenis  fijns  leeghers  te  befightighen ,  of  op  eenighe 

hooghte  't  fijn  in  flaghorde  oopendei  en  ook  fomwijlen,  affendende  de 
voornaemfte  hoofden  der  fijner,  den  vyandt  tot  een  geveght  te  peerde 
uytlokte,  de  Spanjaert  nerghens  of  de  ruft  des  leeghers  beroert  heeft,  of 
geleeden  dat  hy  in  eenighe  de  minftc  fchermutfelinghen  wierde  ingewikkelt. 
Wel  was  dit  ccne  voorfightigheit  in  den  Veldtheer,  figh  weynighte  be- 

trouwen op  gemoederen,  die  niet  min  door  ongebondenheit,  als  door 
behoefte  bedorven  waeren-,  maer  die  felfde  ftrekteook  om  den  foldaet  in 

fijne  lafhartigheit  te  voeden:  en,  ten  waere  de  Hollanders  felfs  d'aller- minfte 
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rrnnfte  gevaeren  alroos  d'allergrootfte  voor  hunne  faeken  geacht  hadden,     1 19%- 
treffelijke  geleegenheit  was  'er  gebooren  geweeft,  om  teegen  foo  gewel- 
digh  eene  meenighte  van  vyanden  yets  vruchtbaers  te  waeghen.     Dogh 
wanneer  fè,  denRhijnkant  verbeten  hebbende,  nu  geilen  wierden  reght 
nae  d'Yflèl  toe  te  trekken,  deedt  Maurits,  laetende  voor  aen  de  Betuwe 
eenighe  befettinghmet  fcheepen^  teegen onvooriiene  voorvallen,  en  om 

's  vyandts  toevoer  te  bekommeren,  en  nae  dat  hy  de  fwakfte  plaetièn al- 
om verfterkt  hadt,  brugghen ,  gefchut,  en  alle  andere  oorloghs  toerufïingh, 

in  aller  haeft  nae  Doesburgh  ooverbrenghen ;  welke  ftadt,  behoorende 

onder  't  gebiedt  van  Zutphcn ,  d'Yflelftroom ,  koomende  uyt  Weftpha- 

len,  brenght  in  de  vaert,  die  van  Aernhem  afloopt ,  welke  men  gelooft  ,  *"'"*'?'" 

de  felfde  te  fijn,   die  Drufus  eertijts  heeft  gegraeven.      Om  voor  deefe  J.m  /'„f, 
plaets  hem  den  inganghin  de  Veluwete  fluyten,  befchanfthy  fijn  leegher  in  &<,  VeiH. 
by  de  faemenloop  der  twee  ftroomen  met  een  wal ,  die  hoogh  was  acht  we  tejluji- 
voeten,  beneeden  breedt  veertigh,  en  booven  vierentwintigh  voeten,  ten, pet 
hebbende  daerenbooven  een  borftweer  van  fes  voeten  hoogh.     Buy  ten  om  f'in  lecgbcr 

dewalwaseengraft  getrokken:  en  ook  wierdt,  teegen  de  gewoone  manie-  «eedeï  veor 

re  van  befchanflen,  van  binnen  nogh  een  tweede  gelaeten,  om  des  te  ge-    °"  m^  ' 
reeder  aerdetot  fpoedigh  voltrekken  van  de  wal  te  vinden.     Terwijl  men    MeB^0f4 
hier  meede  beefigh  was,  donderde  Mendoia  met  fijn  gefchut  op  Deute-  veïmcJat 

kom,  een  fteedtjen  in'tfèlfde  gebiedt,  een  mijl  weeghs  van  Doesburgh-,  Deutekom. 
en  hy  was  binnen  den  derden  dagh  nu  reets  aen  de  graft  gekoomen ,  fon- 
der,  volghens  de  gewoonte  van  oorloghen,  tot  nogh  toe,  alvoorens  ee- 

nighe opéyflingh  gedaente  hebben ;  als  die  liever  hadt  de  beleegerde  door 

't  gevaer,  dan  door  dreygementen ,  te  verfchrikken ,   met  opfèt,   om, 
docr  't  bloedt  plenflèn  van  deerfte  die  in  fijn  geweldt  quaemen,  andere 
een  voorbeeldt  te  geeven.     Door  voorbidden  des  Graeven  Frederijkvan 
den  Berghe  geloofde  men  föo  veel  te  weeghe  gebraght  te  fijn,  dat  den 
beleegerdcn  wierdt  vergunt  figh  op  verdragh  oover  te  geeven ,  en  den 
földaeten,  driehondert  flerk,  achterlaetende  hunne  waepenen,   uyt  te 
trekken,  met  belofte  van  binnen  fes  maenden,  buy  ten  Hollandten  Zee- 
landt,  niet  te  dienen.     Ook  wierdt  den  fleedelinghen ,  die  twintigh  jae- 
ren  achtervolghens  aen  de  fijde  der  Staeten  geweefl  waeren,  en  nu  ge- 
dwonghen  van  eedt  te  veranderen ,  goedt  en  leeven  veyligh  belooft.  Nae 

deeiè  eenighe  lbo  geringhe  fèeghe,  nae  Rhijnberk,is  dtn  loop  van'sKo- 
ninghs  leegher  flaende  gebleeven,  fiendedeSpanjaerts  hunnen  misflagh, 
dat  ie  niet  van  eerf  ten  af,  al  het  draelen  ter  fijden  flellende,  maer  flux 
op  Doesburgh  waeren  aengevallen ,  dat  figh  van  flonden  aen  hadt  moe- 

ten oovergeeven ,  föo  niet  Maurits,  tijdt  gekreeghen  hebbende,  in  ey- 
gener  perföon  met  fijne  krijgskonflen  waere  derwaerts  gekoomen.  En  yets 
anders,  dat  föo  geweldighe  troepen  weerdighfijn  moght,  aen  te  vanghen, 
kon  nogh  den  tijdt  des  jaers,  nogh  de  geleegenheit  hunner  leevensmid- 

delen  en  faeken  toelaeten ,  fijnde 't  gebrek  föo  hoogh  gekoomen,  datveele    £>espan- 
ooverioopers  t'elkens  verklaerden,  in  vijf  daeghen  geen  broodt  geproeft  jaern ,  door 
te  hebben, en  'er  door fiekten, die  den  hongher  of  onmenfchelijk  voedtfel  hongheren 
hadt  vermeenighvuldight,  meer  dan  fèevenduyfent  menfchen  waeren  om-  pekten  [eer 

gekoomen.     Die  flaet  van  faeken  aen  Andreas  oovergebraght,  en  fijn  wrmniert 

antwoordt  met  bevel  te  rugh  gekoomen  fijnde,  wierdt 'er  eenwreedt-^"^''^" 
befluytgenoomen,  van  met  het  geheele  leegher  op  den  Duytfchen  boodem     denüuyt- 
t'ooverwinteren.     Meermaels  hadden  de  Spanjaerts  hunne  onreghtveer-  ̂ c\jen  y00_ 
digheeden  en  onbefchaemde  bedrijven  aen  de  weereldc  doen  blijken:  maer  demt'oo- 
naeulijx  oy  t  voor  deefen  hebben  fe  aller  menfchen  oordeel  foo  in  den  wint  verw'mtt- 
geflaeghen,  datfe  hunne  baldaedigheeden  niet  ten  minflen  met  eenighen  ren. 

Aaa  iij  dek- 
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15-5)8.    dekmantel  bewimpelden:  maer  deefen  ooverlafl:  foo  oopentlijk,  en  naé 
gemeen  beraedt ,  geplceght ,  foude  mifTchien  dit  eenighe  konnen  ont- 
fchuldighen,  datfe  niemandtfbo  onfchuldigh  geoordeelt  hebben ,  dat  hy 
niet  veel  eer  behoorde  verlooren  te  gaen ,  dan  hunne  faekeneenighgevaer 
te  loopen.     Want  dit  voorwaer  gaet  feeker,  dat,  indien  lbo  groot  een 
meenighte  van  volk  te  voet  en  te  peerdfi,  of,  om  beeter  te  fegghen,  foo 
vervaerlijk  een  faemenrottingh  van  muytelinghen,  verwoedt  van  hon- 
gher ,   figh  in  Nederlandt  hadt  koomen  te  leegheren  ,  infönderheit  in 
een  nieuwe  regeeringh ,  de  voorighe  afvalligheeden  waeren  te  duchten 

sj nemen  geweefr.     Mendofa  dan  te  rugh  trekkende,  heeft,  nae  dat  hy  Schuy- 

m  't  «■<#'>- lemborgh,  een  kafteel  in 't  gebiedt  van  Zutphen,  hadt  tot  oovergaeve 
treken       gedwonghen  ,   fijn  leegher  gevoert  buyten  de  paelen  der  Vereenighde 
Schuylem-    Lanc[en.     £)e  Prins  volghde  hem  in  't  weghtrekken  op  de  hielen  ,  met 
borgi m.      ̂ e  acntrjaerriejc ,  dat  noyt  eenighe  fijner  voorighe  daeden  hem  gloryrij- 

ker  fijn  geweefr,  dan  thoens'tbefchermen  des  vaederlandts -,  eenen  roem, 
dien  groote  Veldtooverften  meermaels  booven  fèegeprachten  en  't  bemagh- 
tighen  van  fteeden  gefchat  hebben.     Een  befönder  genoeghen  gaf  hem 

'tbefightighen  der  ontleedighde  leegerplaetfen ,  en  de  flechte  werken  fijner 
vyanden.  Maer  ook  een  droevighe  vertooningh  was  hem  tefien  een  groote 
meenighte  van  fieken  en  gequetften  langhs  de  wegh  legghen,   die,  door 

't  leegher  achtergelaeten  fijnde,  teegen  d'onheylen  van  weeder  en  windt, 
en  gebrek  aen  alle  behoeften ,  te  worftelen  hadden.     Hy,  hoewel  vyandt, 
heeft  met  fpijfê  ververft,  die  troofteloos  ,   fonder  eenigh  meedelijden, 
van  hunne  vrienden  verwaerlooft  wierden.     Want  O&ajola  felfs ,  wien 

Mendofa  tot  Deutekom  hadt  gelaeten  ,  door  een  boode  van  's  Prinfèn 
weeghe  aengefeght  fijnde,  die  rampfaelighe  binnen  fijne  plaetfè  te  huys- 

veften,  heeft  veel  eer  krijgshaftigh  dan  menfchelijk  geantwoordt,  dat 'er 
geen  plaets  was  binnen  fijne  wallen ,  dan  voor  kloeke  en  gefönde  lichae- 

men.     Nae  dat  'er,  infönderheit  onder  'tbeleidt  des  Graeven  Luidewijk 
van  Nafïau ,  eenighe  fchermutfèlinghen  te  peerde  gelukkigh  waeren  afge- 

Maunts  ]00pen>  en  je  Graef  van  Buquoy  gevanghen  genoomen ,  heeft  Maurits 
oet   mnen  f]gn  ter  needergefèt  tot  Aernhem,  alwaer  hy  alle  voorraet  van  oorloghe 

roo'naedt    teegen  'c  aenflaende  jaer  deede  by  een  brenghen, en  niet  min  beförghde, 
van  oorloghe  dat  d'  omleggende  fteeden,  die  gevaer  liepen,  genoeghfaem  van  lijfroght 
teegen        en  waepenen  voorfien  wierden.     En  alvoorens  't  geheele  leegher  te  doen 
't aenpende  lcheyden ,   naerichtingh  bekoomen  hebbende,   dat  de  fladt  Emmerik, 
jaer  opleg-  geleert  door  ondervindingh ,   een  weêrfin  in  de  Spaenfche  heerfchappy 
gben.  gekreeghen  hadt,  fendt  hy  den  Graef  van  Hoohenloo,om  de  befëttingh 

door  geweldt  van  grof  gefchut  daer  uyt  te  drijven,  trachtende  Mendofa, 

van^svl-    ̂ e  tnoens  tot  Rhees,  niet  verre  van  daer,  ooverwinterde,  te  vergeefs 
andts  bcfet-  ̂ en  fijnen  tot  ontfèt  te  koomen,  om  dat  den  Rhijndijk  doorgefteeken 

t'mgh  ver-    fijnde,  de  weeghen  onder  waeter  gefèt  hadt.     Echter  vondt  men  niet 
loftjijnde ,    geraeden  binnen  de  ontleedighde  ftadt  befëttingh  te  legghen ,  maer  fè  wierdt 
wordt  met    gelaeten  by  haer  eyghen  reght  en  goedtvinden,  om  ook  fèlfs  door  fuik 
seevenaer  _  een  voorbecldt  den  vyandt  des  te  haetelijker  te  maeken.     Op  de  felfde 

ZlSten  n  '100P  wor<^t  °°^  Seevenaer  aen  de  Standen  van  Kleef  weeder  ingeruymt. 
&e  Van  daer  nae  's  Graevenhaeghe  vertrokken  fijnde,  vermaende  hy,  gefae- menthjk  met  den  Raede  van  Staeten,  naer  ouder  gewoonte,  de  Staeten 

van  yder  Provintie  in  't  befönder,  dat  het  noodigh  waere  een  grooter 
leegher  ter  becne  te  brenghen  :    dat  fè  derhalven  fouden  beraemen  een 
meerdere  fbmme  van  penninghen  tot  de  földyen,  en  andere  ongewoone 
laften,  aengefien  de  vyandt  nu  fwaerder  dan  oyt  in  eenen  hoek  tegelijk 
was  ingevallen:  en,  fonder  tijdt  met  fchaedelijk  uytftelte  verliefèn,  alle 

andere 
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alle  andere  noodtwendigheeden  voor  deefe  eene  ter  fijden  ftellen.     Ter    159%- 
fèlver  tijdt  wierden  in  die  geweften  aenfienelijke  lijken  ter  aerde  gebraght.  Aenfienelij- 
Florents  van  Pallandt,  Graef  van  Kuylenborgh,  eertijtseenvandevoor-  ke  lijken  in 

naemfte  hoofden  der  verbondene  eedelen  teegen  d'Inquifitie,  en  daernae  Neder- 

bekent ,  dat  hy  de  man  niet  was  om  laft  van  forghen  te  draeghen ,  als  die  fèlfs  liWtit- 
uyt  der  aerdt  een  ftille  ruft  beminde,  was  onderde  party,  aen  welkers    Des  Grac 

oprechtingh  hy  de  handt  geflaeghen  hadt,  in  een  vergeete  leeven,  ver-  venvan 

oudert.     Maer  aen fienel ijker  hadt  figh  in  een  befbnder  leeven  gedrae-  Kuylen- 

ghen  Philips  van  Sant  Aldegonde,  oover  wien,  diehem  eertijts,  toenhy     &J' 
onaffcheidelijk  aen  Oranjen  kleefde,  fteeden  en  volken  regeerende geilen     "    eerm 
hadden,  figh  verwonderden,  dat  hy  tot  den  laetften  dagh  fijnes  leevens  j^gonde. 
in  een  geletterde  ruft  figh  hadt  bedolven.     Dan  voorwaer  in  teegendeel 

is  Elbertus  Leoninus ,  voormaels  opgevoedt  onder  't  lommeren  van  ge-   yM  g/^r„ 
letterde  oeffeninghen ,  en  voor  de  Gentfche  vreede  dienaer  van  Staet  aen  tusUoni- 

's  Koninghs  fijde,  toens  kanfèlier  van  Gelderlandt,   in  't  midden  van  ««'• 
ftaetsbedrijven  ooverleeden,  een  man  dien  de  natuer  begaeft  hadt  met  het 
geen  waer  toe  de  leflènder  oude  wijsgeeren  trachten  te  brenghen  j  dewijle 
hy  by  naer  ontbloodt  was  van  alle  hartstoghten ,  fbo  verre  voorwaer,  dat 
hy  ook  fijn  party  volghde,  niet  door  eenighe  fught,maeromdathyièfoo 

gevonden  hadt.     Wonder  is  het  verhael  der  baldaedigheeden  en  gruwe-  Baldaedig- 
len,  door  welke  Mendolas  waepenen  Duytfchlandt  onderwijlen  eefoolt  leeac/len 
hebben,  ooverweldighende  fbnder  onderfcheit  de  fteeden,  die  figh  door  ̂   s 
een  aeloudt  vertrouwen  op  den  vreede  tot  teegen  weer  onmaghtigh  von-  ;aerdcn  in 
den.     De  huysluyden  hadden  gefaementlijk  in  een  fèlfde  plaets  hunnen  Dujtfch- 
toevlught  genoomen,  op  hoop  van  aldaer  hunnen  fchuylhoekte  vinden:  landt. 
maer  dit  faemenhoopen  hunner  (chatten  ftrekte  alleen  om  de  roovers  des 

te  gemakkelijker  aen  buyt  te  helpen.     De  landen  wierden  in  het  door- 

trekken alleen  meer  dan  te  veel  verwoeft,  en  derwijfe  afgerotft,  dat  'er 
voor 't  toekoo mende  jaer  geen  vruchten  te  waghten  ftonden,  naerdien 
't  vertreeden  gefchiedde  ten  tijde  als  men  behoorde  te  faeyen.  Niet  min 
fchandelijk  was  het  plunderen  van  kafteelen  en  huvfèn  der  eedelen,  die 
ten  meerendeelevoordeefè  fchelmftukkende  Spaenfchc  party  begunftight 
hadden.     Den  eerften  inval  is  gedaen  in  Munfterlandt  en  de  grenfen  van 
Benthem :  aen  welke,  naedemael  die  beyde  niet  genoegh  verfchaften  om  het 
leegher  te  voeden ,  gevoeght  wierdt  Reklinhuylèn ,  tuilchen  de  Lippe  en  de 

Roer,  behoorende  onder  't  ftift  des  Aertsbiflchops  van  Keulen ;  alwaer 
Velafco  de  ftadt  Dorften  door  grof  gelchut  en  krijgsge weidt  bemaghtight 
heeft,  eenen  hoon  die  Ernft  van  Beyeren  met  goede  ooghen  aenfagh, 
maer  diens  ftilfwijghen  fijne  onderdaenen  voor  een  heymelijk  verbondt 
met  de  Spanjaerts  teegen  hen  opnaemen:      Van  daer  is  die  landtplaegh 

doorgedronghen  tot  in  't  Hartoghdom  van  Berghen  en  't  Graeffchap  van 
der  Mark  en  dieper,  tot  dat  ie  figh  op  beyde  de  oevers  des  landts  van 
Kleef  ter  needergefèt  heeft  j  in  welk  geweft  fy  veele  fteeden,  die  hunne 
geweldenaery  in  den  eerften  intoght  in  Duytfchlandt  ongeraekt  gelaeten 
hadt,  ooverrompelden.     Andere,  onder  welke  Kleef,  het  hof  des  krank- 
finnighen  Vorfts,  wierden  door  eene  omgekofte  barmhartigheit  voor- 
bygegaen.  En  den  buyt  is  fbo  00 vermaetigh  geweeft,  datookfelfs  gemee- 
ne  rotgefèllen  daegelijx  groote  fbmmen  geks  aen  de  kooplieden  van  Keu- 

len telden,  om  die  naer  Antwerpen  oover  te  maeken.     Gierigheit  baer- 
de  hooghmoedt,  hooghmoedt  wreetheit:  want  verfmaedende  de  raedt- 
faemheit  in  ipijfè,  die  volken  aengeërft,  belaftenfè  fbo  heel  eenvoudighe 
menfehen,  hen  verre  gefbgh te  fpijfèn,  en  allerhande  gereghten  van  lek- 

kerny  en  ooverdaedighe  dertelheit  op  te  fchaften.     En  was  'er  yemandt die 
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1 5"p8 .  die  te  traegh  fcheen  in  't  gehoorfaemen ,  of  vermoedt  wierdt  fijne  fchatten 
te  verberghen,  dien  viel  men  te  lijf  met  flaeghen  en  weedom  men:  andere 
heeft  men  de  leeden  verminkt ,  andere  de  huy  t  gekerft ,  eenighe  ook  leeven- 

digh  gefènght  en  gebraeden  ■,  en  nogh  meer ,  door  't  moorden  van  fwanghere vrouwen  enonnooièle  kinderen  gefoghtden  fchrikte  vermeerderen.  Van 
welke  verwoede  wreed  theeden  en  moordende  Hooghduytfche  ontelbaere 

exempelen,  beveftight  met  geloofweerdighe  getuyghen,  in  't  licht  ge- 
braght  hebben.  Geene  mindere  fèekerheit  hadt  men ,  dat  geheele  faeme- 
ninghen  van  Godtgewijde  maeghden  en  huyfen  met  eedele  Juffrouwen 
gefchonden  wierden ,  fijnde  de  geyle  moetwil  der  foldaeten  fbo  beefta^h- 
tigh ,  dat  fè  figh  felfs  oover  geene  te  teedere  jaeren  erbarmden :  en  wan- 

neer fe  de  kuysheitvan  gehuwde  vrouwen  mifbruykten,  wierden  de  man- 
nen gedwonghen  die  vertooningh  aen  te  fien:  jae  dat  meer  is,  de  moe- 
ders genootfaekt  hunne  doghters  ter  fchendingh  oover  te  leeveren.  Gru- 

welen en  fchelmftukken  eenesvolx,  datdennaemvan  onfijdigh  draeghen 

wilde,  welke  nimmer  eenigh  feegevorft  op'treght  van  oorloghe  foude 
darren  voorftaen.  't  Is  by  naer  ongeloofelij k,  hoe  verwijft  en  hoe  laf- 
hartigh  een  volk,  dat  meermaels  oover  andere  heeft  gefèegepraelt,  en 
fèeker  van  alle  eeuwen  af  met  blaekende  fught  voorhaere  vryheit  geyvert 
heeft,  deefè  foolinghen  gedraeghen  hebbe.  Maer,  behalven  een  fbrge- 
loofe  ruft,  die  maghtigh  is  ook  felfs  de  krijgshaftighfte  gemoederen  te  ver- 

murwen ,  wierdt  men  nogh  gewaer  dit  gebrek  eener  heerfchappye  ver- 
ftroy  t  onder  veelen ,  dat  de  vergaederinghen  fèlve  langhfaem  by  een  quae- 
men ,  maer  de  belanghen ,  door  ftaety ver  der  Grooten ,  veel  fwaerder 

oover  een  te  brenghen  waeren.  Dus  wierdt, 't gheeninfbnderheit  den  Span- 
jaert  wenfchehjk  was,  en  niet  fönder  fijne  konftenaeryen ,  d'eene  vergae- 
deringheuytd'anderegefleept:  darrende  ondertuflchennaeulijx  yemandt, 
terwijl  de  algemeene  vereeniginghvanwaepenen  fukkelde,  met  fijne  eyge- 
ne  krachten  figh  (elven  teegen  dien  ooverlaftte  weer  (teilen:  behalven  dat 
de  Graef  van  Oldenburgh,  de  Biflchoppen  van  Breemen  en  Ofhabrugh, 
enjohanvan  Naflau,  vry  verre  afgeleeghen,  de  dreygemen ten  die  tot 

hen  toe  doordronghen ,  op  't  vertrouwen  van  fchielijk  by  een  geraepte 
(bldaeten ,  verfmaet  hebben :  welker  voorbeelden  naederhandt  andere ,  nogh 
wijder  van  de  handt,  met  meerder  fèekerheit  volghden.  Maer  de  ften- 
den  des  landts  van  Kleef,  en  de  naebuerighe  Vorften  aen  Weftphaeien » 
gebruykten  geene  andere  waepenen,  dan  gebeeden  en  brieven  :  KarelNut- 
fèl ,  wien  den  Keyfèr  voor  fijnen  gefant  hadt  afgefbndcn  om  orde  op  de 
Kleeflche  faeken  te  (lellen ,  voornaementlijk  verfoeyende  de  trouwloo£ 
heit  en  fchendighe  aenflaeghen  tot  oneere  des  huys  van  Ooftenrijk,  dat 

onder  't  gefagh  van  Philips  en  Albertus  de  voorfranders  des  Roomfchen 
Godtsdienfts,  teegen  natuerelijke  en  menfchelijke  wetten,  teegen  alle  ver- 

bonden, fbo  fmaedelijk  gefoolt  wierden.  Gelijke  tael  fprak  den  Har- 
togh  van  Lotteringhen,  die  toens  fijn  doghter  aen  den  Vorft  van  Kleef 
ten  huwelijk  gegeeven  hebbende ,  trouwende  fijnen  fbonmct  de  (üfterdes 
Koninghs  van  vrankrijk,  hoogh  op  gaf,  dat  hy  nogh  fijne  bloedtvricnden 
verlacten  föude,  nogh  fèlfs  verlaeten  worden.  Maer  Keyfèr  Rudolf,een 
draelcr  van  aerdt,  en  die  figh  nu  of  door  vreefè ,  of  door  droef  heit,  fbo 

in  't  heymclijk  hieldt  afgefondert,  dat  hy  niet  dan  door  brieven  was  te 
genaeken,  hoewel  en  de  Wefrphaelingers,  en,  op  hun  aendrijven ,  alle 
de  Vorften  aen  den  Rhijn,  daegelijx  niet  fbo  fèer  by  hem  als  by  fijne  be- 
wintsluyden,  aen  wien  hy  figh  fèlven  geheel  hadt  oovergegeeven ,  aen- 
hielden,  heeft  men  niet  anders  dan  gefantfehappen  en  woorden  konnen  af- 
perflèn.   Op  welke  Albertus,  figh  toen  te  Milaen  onthoudende,  en  An- dreas 



DER  NEDERLANDTSCHE  HISTORIËN.     377 

ckeas  te  Bruflel  d'oorfaek  van  alle  onheylen,  met  de  beginfelen  des  oorloghs    1 5-5)8. 
fèlve,en  't  achterblijven  des  vreedes  tot  op  dien  tijdt  toe,  den  weêrfpan- 
nelinghen  toefchrijvende,alle  de  fchendighe  bedrijven  die  hen  verweeten 
wierden,  en  fy  dogh  niet  loochenen  konden,  eene  korte  nootfaekelijk- 
heit  noemden.     Oovermoedigher  droeghfigh  Mendofa,  die  verklaerde , 

dat,  (00  langh  's  Koninghs  leegher  t'fïjnen  bewinde  fïaen  fbude,  hy  ge- 
fint  waere  fijns  meefters  laft  te  volghen,  fbnder  dat  hem  of  *tgefchal  van 
groote  naemen ,  of  eenighe  andere  faeke,  dan  alleen  de  waepenen ,  daer 
van  föuden  konnen  aftrekken;  daer  by  doende,   foo  de  Keyfer,  fbo 
Duytfchlandt  eenigh  betrouwen  op  hunne  krachten  fielden,  het  tijdt  ge- 

weeft  waere  die  te  werk  te  legghen ,  toen  't  Hollandts  krijgsvolk  en  Bon 
en  Rhijnberk  hadden  weghgenoomen.     Meermaels  roemde  hy,  door 
ydele  vermeetenheit,  dathy  waseen  gefwooren  vyandtaller  Lutheranen, 
en  van  Godts  weeghe  gefondenindie  landen,  tot  kaftijdingh  eenergodt- 
loofheit,  die  maer  al  te  langh  was  ongewrooken  gebleeven.     Nu  reets 
weynigh  min  dan  vier  maenden  hadden  fe  de  Spaeniche  vendelen  fien 

fwieren  door  Duytfchlandt,  wanneer,  eeven  op  'tuytgaen  des  jaers,  een 
bevel  van  den  Keyfer  aen  Mendofa,  en  een  ander  aen  de  Vereenighde 
Staeten  quam:  hem  wierden  te  laft  geleght  ontelbaere  uytfpoorigheeden : 
deefè,  dat  fe  eenighe  weynighe  plaetfèn  op  de  fcheydingh  des  Rhijns,  on- 

der 't  gebiedt  van  Kleef,  bemaghtight  hadden,  en,  in  Munfterlandt ge- 
vallen fijnde,  de  Geeftelijken  gevanghen  weghgevoert:  gelaftende  nogh- 

tansdie  beyde  den  boodem  des  Duytfchen  Rijxte  ruymen,  derooveryen 

en  fchaeden  te  vergoeden ,  de  gevangene  los  te  laeten ,  en  figh  in  't  toe- 
koomende  van  eens  anders  goederen  t'onthouden,  allesopdefelfde  ftraf- 
fen,  geftelt  teegen  de  pleeghers  van  diergelijke  mifdaeden. 

Bbb  HÜGO 
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f^Jïffi&Endofa,  hebbende  Kalker  en  Gogh  ooverweldight ,  dwinght  dien 
f)\Ym  p  van  We  e  f  el  den  Roomfchen  Godtsdienft  te  h  erft  ellen ;  hy  met  fijn 

*^JÈ\  leegher  van  daer  vertrokken  fijnde ,  krtjgenfe  hunne  vryheitwee- 
der.  Verdaedigingh  der  Spanjaerdenby  de  Vorftenaenden  Rhijn. 

De  Vereenighde  Staeten  hunne  verweer  ingh  in't  light  geevende  ,fuy  veren 
figh  by  de  Hooghduytfchen.     De  Landtgraef  van  Heffen ,  en  den  Har- 

togh  van  Bruin/wijk  oover  't  hoogh  bewindt  in  den  oorlogh  teegen  de  Span- 
jaerts  oneens  fijnde ,  wordt  de  Graef  van  der  Lippe  gekooren.     Emme- 

rik andermael  aen  de  Spanjaerts  oovergegeeven.     Luidewijk  van  Najfau 

neemt  Buquoy  gevanghen.     's  Koninghs  leegher ,  voorhebbende  inden 
Bommelerweer dt  te  vallen ,  trekt  den  Rhijnkant  af.     Maurits ,  in  mee- 

ningh  van  's  vyandts  aenjlaeghen  teegen  te  gaen ,  verft  er  kt  's  Graeven- 
weerdt.     Hy  worpt  'er  veele  vanden  vyandt  door  grof gefchut  ter  needer. 
Geleegenheit  van  Mae s  en  Wael.     Befchrtjvingh  van  de  ftadt  Bommel  en 
den  Bommelerweerdt.     De  Spanjaerts  vallen  in  den  Bommelerweer  dt. 

'De  Trins  binnen  Bommel  gekoomen  fijnde ,  her  ft  e  It  den  moedt  der  burgeren. 
Treffelijk  middel  gevonden  om  fteeden  te  verdaedighen.     De  Spanjaerts 

ver  mee  ft  er  en  Crevecoeur.   Swaerigheit  in  't  infaemelen  van  den  tweehon- 
dertffen  pe?iningh  in  Hollandt.    La  Noüe  werft  krijgsvolk  voor  de  Veree- 

nighde Staeten  in  Frankrijk.   Maurits  Jlerkt  Voorne  met  eenfchans.   De 
Spanj-aert  bouwt  de  fchans  Sant  Andries.    Vrucht eloofen  aenftaghop  Wor- 
kom.     T>e  Hooghduytfchen  trekken  te  velde  teegen  den  Spanjaert.     Sy 
ooverweldighen  de  fchans  voor  Rhijnberk-,  ent  aften  vruchteloos  Rees  aen. 
Willem  van  Naffau  vermeeftert  Deutekom.     Maurits  leght  fterkten  tee* 
gen  de  fchans  Sant  Andries.     De  Spanjaerts  verbieden  de  Vereenighde 
Landen  den  handel     Deefe  van  gelijken  eenighe  waeren  nae  den  vyandt 
uyt  te  voeren.     Sy  fenden  onder  't  beleidt  van  Gieter  van  der  T>oes  een 
vloot  in  fee  ;    en  vallen  in  de  gelukkighe  ey landen ;  der  felver  bejchrij- 
vingh.  'De  Hollanders ,  de  ftadt  Allagore  methaer  kaft  e  el verbrandt  heb- 

bende ,  vaere»  nae  Brafil.     Befchrtjvingh  van  't  ey  landt  Sant  Thomé. 

De 
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T)e  ftadt  Tavoafa  en  haer  kafteel  aenvander  'Does  oovergegeevenjijnde  1 
fteeken'er d'eylanders den  brandt  in.  Befmettelyke  fiekte  onderde  Hollan- 

ders. 'Doodtvan  vander  Does.  T)e  Hollander  sjveele  van  de  hunne  verhoren 
hebbende ,  keerenweeder  nae  huys .  T)e  Galeyen,  die  Spinolatot  dtenftvan 

'Philips  heeft  oovergebraght ,  worden  door  d'h/gefeetenen  der  Vereenighde 
Landen  in  de  grondt  ge  boort.  t^Albertus,  weederom  in  Neder  landt  gekoo- 
men>  vindt  alles  in  byflere  verwan  ingh.  T>e  Nederlanders  floot  en  figh 
aen  de  feeden  der  Aertshartoghen.  Sooberen  ftaet  van  geldtmiddeleji  in 
de  Vereenighde  Nederlanden.  Elifabeth,  te  kennen  geevende ,  dat  de 

vree  de  haer  noodtgh  is ,  ont fielt  de  Staeten.  'Die  van  Hollandt^  defchat- 
tingh  van  't  Hooftgeldt  verdubbelende ,  'worden  door  hunne  bondtgenooten 
traeghelijk  gevolght.  Eenighe  'Duytfche  Vorften  bieden  hunne  hulpe  aen. 
'Den  Koningh  van  Sweeden,  foekende  met  de  Staeten  in  bondtgenootfchap 
te  treeden ,  wordt  vriendtfchap  aengebooden. 

|  Oo  geweldigh  verhardt  was  hetgemoedt  des  Spanjaerts    *  ̂5>- 
door  daegelijxe  klaghten,  dathy,felfs  in  die  daeghen, 

toen  hem  's  Keyfers  heraut  en  de  gefanten  van  Lotte- 
ringhcn  mondelingh  befchuldighden  ,   Kalkar ,   een    Mendofa 

Rcomsgefinde  ftadt,  in  't  gebiedt  van  Kleef,  welke,  °<>verwd- 

iigh  vertrouwende  of  op  haer  reght,  of  op  de  Winter,   '&nKa 
hadt  geweyghert  krijgsvolk  in  te  neemen,  nae  die  met  Gosth 
grof  gefchut  befchooten  te  hebben,  oover  de  puynen 

der  poorte,  nieribnder  bloedt,  ooverweldighde.    Van  gelijken  is  Gogh, 

in  't  felfde  Vorftendom ,  door  't  gefchut  vermeeftert.   Gennip  en  Santen 
wierdt  vergunt  den  aengejaeghden  fchrik  met  geldt  af  te  koopen.     Hy 
ftofte  met  lbo  oevel  eene  hartnekkigheit  op  fijnen  haet  teegen  de  Luther- 
fchen  en  Kal viniften ,  dat  hy  den  Bifichop  van  Paderborn  en  meer  andere 
gelafte  hunne  landen  van  dat  fchaedelijk  graeuw  te  fuyveren  j  deedenfè 

't  niet,  men  ibude  hen  ibldaeten  op  den  hals  lenden,  die  nogh  't  leeven 
der  fchuldighe,  nogh  de  goederen  van  alle  andere  louden  verfchoonen. 
Geweldigh  beanghfte  dit  infonderheit  dien  van  Weeiel ,   welken,  door 

den  Raedt  des  Vorften  van  Kleef,  gebruykende  't  reght  der  Prinfèn, 
die,  volghens   de  wetten  van  Hooghduytfchlandt,  volkoomen  gefagh 

oover  't  regelen  van  den  Godtsdienft  hebben,  wierdt  gelaft  de Roomfche 
kerkfeeden  weeder  in  te  voeren,     't  Is  waer,  de  Vereenighde  Staeten      \ 
haddenaen  de  Raeden  vertoont,  dat  het  een  fchandelijkefaek  waere,  dats 
op  de  nukken  van  eenen  wreeden  landtaerdt,die  met  werken  alle  gevoe- 

len van  oprechte  Godtsvrught  verloochende,   eenen  kerkendienft,  die 

door  't  gemeene  reght  beveftight  was,  den  genen  ontvveldight  wierdt, 
die  (e  van  hunne  ouders  hadden  oovergenoomen :  hebbende  ook  de  ftadt 
aengemoedight  in  eene  faeke,  die  Godt  betrefte,  niet  al  te  veel  voor 

men(chelijk  geweldt  bevreeft  te  fijn:  dan  in  teegendeel  een  kloekhartigh  „'/J"/1, 

befluyt  te  neemeVi  teegen  ftormbuyen ,    die  in  korten  ftonden  oover  te  J„Lfle'n  t 
waeyen:  dathenaengaende,  fy  nogh  hunne  gemeenfaemheit  van  een  fêlf-  afraeden 
de  leere,  nogh  der  weldaedt  hunner  herberghiaemheit  ongedaghtigh  fijn  der 
fouden.     Maer  vreefe  nae  by ,  hoop  verre  van  de  handt,  hadden  hen  den  Vereenighde 

moedt  doen  befwijken;  en  te  vergeefs  gebeeden  hebbende,  dat  hen  ge-  Staeten, 

oorloft  wierde  de  kerken  te  verdeelen,  fijn,  nae  'tuytdrijvender  gewee-  "JW""1* 
lène  Predikanten ,  den  Jefuiten ,  een  fbort  van  volk  aldaer  voornaement-  MenUcT" 
lijk  gehaet,  de  kerken  en  fchoolen  geoopent.     Coriolanus  Garfador,  denRoom- 

Biflchop  van  OfTero,  en 's  Paus  Gefant  in  Nederlandt,d'inwijdinghplegh-  ftkenGodts- 
telijk  volvoerende,  wierdt  het  befproeyen  der  aerde,  'tgeeflèlenderPre-  dienjl. 

Bbb  ii  dik- 
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i  f  pp.     dikdoden ,  als  waeren  ook  die  felvc  fchuldigh  aen  goddoofheit,  daer  nae 

de  hooghmis  met  alle  haer  gebaeren,  faeken  bequaem  ten  fchoufpeele, 
van  eene  gemeente,  die  vijftigh  achtervolgende  jaeren  aen  eenvoudigher 
kerkfèeden  gewent  was,  ten  deele  rnet  een  vergrimt  gemoedt,  tendeele 
niet  fbnder  lacchen ,  beiightight.     De  Priefters  vindende  de  kerken  ten 
grooten  deele  lecdigh,  de  burgers  foo  feer  nae  hunnen  Godtsdienft  ver- 
langhende,  alsfe  vanden  vreemden  eenafgrijlen  hadden,  waeren  teegen 
elkander  met  bitterheit  enarghwacn  ingenoomen,  geducrendealden  rijdt 
dat  de  Spaeniche  fchaeren  de  grenfen  in  hadden.  Deele  naederhandt  ver- 

'tspaenfch  trokken  fijnde,  hebben  ook  die  alleen  op  hun  geweldt  fteunden  figh  ge- 
Uegber  ver-  lijkclijk  weghgemaekt,  en  de  ireedehnghen  figh  herftcltin'hunne  vryheit 
trokk™ fijn-  en  Godtsdienft.     De  beraedtilaeginghen  van  Hooghduytfchlandt  nu  ter 
i?,    erj e-  wraejce  neve;ende,  heeft  Mendofa,  hoewel  hy  tot  noghtoehadt  voorge- lenfeftghm  ,■>&.  ,       ,r       .  ,.      a-   ,  \~.     r     »       -  ,.         & 

bunnen        gceven,  dat  het  voor  den  Koningh  dienltigh  lijn  ioude,  100  volken  wel 

Godtsdienft  t'ooverwinneneerft  den  oorlogh  aenvinghen,  en  hy,  onbedreevenin  hec 
envrybeit.    burgher- reght,  liever  op  fijn  krijgsmans  hadt  te  handelen,  in  der  daet 

by  ligh  lèlven  wel  bevroedende,  dat  men  fijne  vyanden  niet  moet  ver- 
dubbelen, nae  dat  hy  door  bequaeme  luyden  hadt  uytgevorft,  waer  de 

Mendofa    driften  der  Vorften,  en  der  gener  die  groot  gefagh  hadden,  heen  liepen, 
tragbt  de     iloe  verre  {y  elkander  verftonden ,  welke  en  hoe  naeu  de  vöorwaerden 
verbondene  ]-,unner  verbintcnifTen  waeren,  noghgiften  nogh  andere  konften  gefpaert, 

dlnRbün"  om  ̂ e  &emenfpannende  van  een  te  fcheuren.     En  eyndelijk  heeft:  men 
van  een  te    't  de  pijne  weerdt  geoordeelt  op  te  foeken,  die  foo  vertwijfelde  eene  fae- 
febcuren.     ke  met  klem  van  lehoone  woorden  (ouden  ftaende  houden.     Ik  weete 

dat  eenige  figh  verwonderen  fullen  ,    wat  fchijnreedenen  fy  felfs  dat 

pas  t'hunner  onfchult  hebben  konnenby  brenghen.     Waeromik,  foo  be- 
knopt als  't  doenlijk  is,  de  reedenen,  die  de  gefanten  van  Andreas,  voor 

de  vergaederinghder  Vorftenaenden  Rhijn,  op  den  bodem  van  Keulen, 
gevoert  hebben,  fal  verhaelen.    Deefe,  nae  dat  fe,  teegen  de  gewoonte 
van  gefanten,  veel  tijts  verfpilt  hadden  met  figh  te  bevraeghen  op  de  nae- 
men  en  den  1  aft  der  gener,  tot  wienfe  gekoomen  waeren,  fcyden  ten 
laetften ,  als  gedreeven  tot  een  onvoorfiene  verantwoordingh ,  het  hen 

Verdtedi-  fmerte  •>  dat  de  vyanden  des  waeren  Godtsdienft s ,  begnnftighers  der  weêr- 
ginghder     fpannelinghen,  de  oor  en  der  Vorften  >  en  de  gemeene  vergaederinghen  >met 

spanjaer-    valfche  enhaetelijke  verhaelen  opvulden ,  als  of 't  onbillijk  waer  e  ̂   eenighe 
den  voor  de  weynighe  ongemakken  omtrent  befondere  ten  goede  te  neemen ,  in  eene  faeke , 
fe  lve  •         die  de  welvaert  der  gemeene  Chriftenheit  bet  re  ft  e ,  en  welke  de  Koningh 

van  Spanjen  befchermde.  IVant  dat  de  Koningh  figh  nogh  nyt  heerfchfucht  •, 
nogh  nyt  toffe  drift  in  de  f  en  oorlogh  hadt  ingewikkelt ,  maer  alleen  om  de 
rooverste  beteugelen-,  die ,  verfmaedende de  heerfc happy  van  Godt enmen- 
fchen,  van  htmne  fchelmftukken  een  reght  maekten.    ÏVaer  fagh  men  toen 

die  vergaederinghen ,  dat  lichten  van  krijgsvolk  door  cDitytfchlandt ,  foo 
fchriklijk  een  waepen  gefchreeuw ,  wanneer  Oranjen ,  door  eenen  trouw  - 
loof  en  oorlogh  fijnen ,  en ,  door  fuik  een  voor  beeldt ,  alle  Vorflen  aentafte  ? 

1)e  maghten  van  Godt  gewaepent ,  om  d'onheylen  allerweeghe  in  hunne 
geboorte  te  de?npen^  hadden  meermaels  oover  't  verftiym  hunnes  plicht s 
reghtveerdighe  ftrajfe  gedraeghen:  doghfy  niet  alleen  de  ongelijken  aen 

andere ,  maer  ook  hen  j'elven  aengedaen-,  door  de  vingeren  gefien,  wan- 
neer de  landen  op  den  "Duytfchen  boodem  verwoeft,  de  fchanffen  enftee- 

den  door  de  weer 'jpannclmghen ,  f  onder figh  daer  teegen  te  verfetten,  wier- 
den ingehouden.     'De  quaelijkfpreekers  Jouden  geene  ftoff e  van  foo  bittere 

lafteringhen hebben ■>  indiende  Hooghduytfchen ,  door  welker  bemiddelingh 
de  Spanjaertfoo  vaeken  hadt  getraght  tot  verfoeninghte  koomen,  hunnes 

plichts 
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plicht s  gedachtigh,  de  geduerighe  vyanden  des  vreedes  e enmael  hadden  if5><? 
genootfaekt  de  waepenen ,  die  nimmer  fonder  fchaede  der  gebuer  landen 

gevoert  worden ,  ter  needer  te  legghen.  Wat  was 'er  van  den  Koningh 
van  Span  jen,  vaeder  enfoon,  niet  al  gedaen,  tot  bevorder  ingh  van  de 
ruft  der  Chriftenheit ,  die,  om  allen  haet  te  mijden  ,  afftant  van  de 
Nederlanden  ge  daen  hebbende,  de  voorleede  Soomer,  hoewel  heer  en  van 
een  maghtigh  leegher ,  alleen  op  hoop  van  vreede  hadden  doorgebraght , 
tot  dat  denfoldaet  te  gelijk  met  de  Winter  door  armoede  oovervallen  wierdt  ? 
gemerkt  hy  eedelmoedigh  fijne  middelen  ge/pilt  hadt  om  Vrankrijk  van 
oorlogh  en  befettinghe?i  fontlajlen.  Toens  ook  hadt  men  alle  moogelijke 
neerftigheit  aengewendt  om  denfoldaet  in  tucht  te  houden ,  en  hoe  moeyelijk 
dienlaft  waere ,  foude  yemant  ondervinden,  die  gelijke  Jorghe  als  Mendofa 
op  den  hals  kreegh.  Hunne  meeningh  waere  niet  oover  de  plaetfen , 
ingenoomen  binnen  humie  landt/melen,  figh  met  eenigh  reght  van  feeghe 
te  behelpen.  Maer  hun  ooghmerk  alleen ,  die  tot  een  wijk ,  en  de  bewaeringh 
der  Je Iv er  voor  e  enen  korten  tijdt  te  hebben:  en  hunne  befettinghen  daer 
in  verdeelt  met  die  keure ,  dat  de  landen,  die  deftrooperyen  der  Hollanders 
onderworpen  fijn ,  allerweeghe  verfeekert  wierden.  Geringh  waeren  de 
baldaedigheeden  der  krijgsluyden,  die  de  voor forghe  des  veldt heers  of  de 
ftrajfe  ontweeken  waeren,  f 00  yemandt  die  met  de  weldaeden  van  Keyfer 
Kar  el  en  Thilips  vergeleeke:  ook  hadden fe  aen  hunne  verbonden  te  geden- 

ken. Want  hoe  konden  de  Vorften ,  Bijfc hoppen  en  jleeden ,  met  al/een 
oude  bondtgenooten  des  huysvan  Bourgonjen,  maer  die  Kar  el  tot  befcher- 

mingh  des  RoomJ'chen  Godtsdienfts  met  gemeene  krachten  aen  figh  hadt 
verbonden ,  fegghen ,  dat  het  hen  vryftont  in  deefen  oorlogh  onjijdigh  te 
blijven  ?  Hoe  dikmaels  waeren  hen  middelerwij l  aenfegginghen  uyt  kracht 

van  dien  gedaen  door  's  Koningh s  Stadt houders  ?  Hoe  dikmaels  dien  van 
Kleef  afgevordert ,  ingevolghe  van  't  Venlos  verdragh,  den  vlughtelin- 
ghen  niette  herberghen , den vy anden geenen  oovertoght te geeven?  T>oor 

hunne  burgheren ,  waepenen  en  toevoer  waeren  's  vyandts  fchelmflukken 
vermeerdert ,  daernoghtans  Tarmahen Burikweeder  inruymde ,de fichans 
teegen  oover  Rees  deede  Jleghten,  en  hen  toeliet  figh  in  den  oorlogh  geruft 

te  houden ,  foo  men  maer  den  Hollander  het  ey landt  's  Graevenweerdt 
afhandigh  maekte.  Rn  dit  f  elf s  was  men  niet  naergekoomen  :  een  ver- 
fuym ,  dat  den  Koningh  het  verlies  fijner  plaetfen  oover  Rhijn  kofie ;  die 

derhalven  figh  genoot jaekt  vondt ,  om 't  fijne  te  herneemen,  een  langher 
wegh  te  foeken-,  enwateenfaek,  foo  niet  jonder  eenighe  fchaede  van  hen, 
door  welker  fchult  die  veroorfaekt  was.  Veel  onr eedelij ker  ookfoude  den 
Aertsbiffchop  van  Keiden  doen ,  foo  hy,  op  de  klaghten  der  Munfterfchen 

en  andere ,  te  heevigh  bewooghen  wierdt :  veel  eer  hadt  men  'Philips  te 
danken ,  dat  die  va?i  Keiden  nogh  eenen  Bijfchop  hadden ,  dat  den  Godts- 
dienft  onder  hen  was  in  weefen  gebleeven  -,  die ,  toen  Truxes  eenen  godt- 
loofen  oorlogh  verwekte ,  teegen  de  befluyten  van  "Duytfchlandt,  Jonder 
dat  figh  yemandt  der  T>uytfchen  daer  teegen  verfette,  toen  fe  Ijs  eenighe 
hier  uyt  een  begin  foghten  om  teegen  de  Geeftelijkheitte  woeden,  de gebee- 
den  van  Emft  van  Beyeren  booven  fijne  eygene  belanghen  ftellende ,  hem 
Nuyts,  en  korts  daer  aen  Bon,  door  de  waepenen  hadt  weederom  gegeven, 
alleenlijk  met  betuygingh,  dat  hem  vergoedingh  fijner  koften  behoorde  gedaen 
te  worden.  T)at  van  gelijken  Berk  den  weèrfpannelinghen  ontweldight , 
en ,  terwijl  Albertus  elders  belemmert  bleef,  weederom  verloor  en  was : 
en  nogh  onlanghs,terwijl  men  hoop  hadt ,  dat  de  ftadt  haereneygenenheere 
foude  ingeruymt  worden ,  men  hem  ter  eere  tijdt gegeeven  hadt ,  om  daer 
oover  te  handelen.  Soofe  deefe  dinghen  ooverwooghen ,  foudenfe  vry  bee- 

Bbb  iij  ter 



58i        HUGO  DE  GROOTS  ACHTSTE  BOEK 

i  )5>c).     ter  beraeden  fijn,  dan  door  onvoorfightigh  meedelijden  oover  geringhe 
onheylen  figh  fwacrdere ,  en  welker  hen  te  Let  berouwen  foude,  op  den 
hals  te  haelen.     Soo  de  vreede  geftoort    wierdt,  hen,  die  den   oorlogh 

berokkent hadden ,  dewraek  booven't hooft hingh ,  de  Koningh  ,de  Aerts- 
hartoghen,  Mendofa  buyten  fchult  fijn  Jouden.     By  naer  gelijke  tael  voer- 

den d'afgeibndene  om  den  Keyfer  en  de  befbndere  Vorften  ter  needer  te 
fetten,  met  belofte,  dat  het  krijgsvolk  voor  't  eynde  van  Grasmaendt 
vertrekken  ibude.     De  Staeten  der  Vereenighde  Landen  'meermaels  on- 

dervonden hebbende,    dat  hunne  gefantfchappen  vruchteloos  geweeft 
waeren,  lieten  die  voor  decstijdt  beruftenj  achtende,  datmendenSpan- 
jaert  behoorde  onbekommcrt  te  laeten  woeden,  en  Duytfchlandtfïgh  fel- 

DeVcrce-  ven  te  laeten  bewecghen.     Echter  hebben  fè  hunne  verweerlchriften  in 

nigbde        't  licht  gegeeven ,  mifnoeght,  datfy,  die  gekoomen  waeren  om  het  hun- 
staeten,      nc  wee3er0m  te  vorderen,  hen  met  den  vyandt  ais  in  gelijken  graet  ftel- 
\chriftenin    ̂ en :  v er hae lende  de plaetfen  door  hun  weedergeleevert ,  door  den  Span- 

tluhtgee-  jaert  ingehouden ,  dat  deefe  gefoght  haddenden  naebuerente  beleedighen, 

rende,  [uy-  Jy  ongelijken  verdraeghen-,  aenvangh  maekende  van  de  Kleeffche  beroer- 
rerenftgb     ten  tot  de'/i  Truxifchen  oorlogh.     *Dat  hunne  billijkheit  ',  tot  verwonde- 
voorde       r high  van  veelen,  was  gebit eken,  wanneer fe  niet  langh  geleeden  Emb- 
Dujtfcben.  </ffi)  en  nogh  onlanghs  Emmerik  inruymden.     Men  leyde  hen  te  laft-,  dat 

fe,  omdenvyandt,  die  hen  op  denhals  was-,  voor  te  koomen,  uyt  noodt- 

faekehjkheit  een  of  twee  plaetfen  hadden  ingenoomen-,  als  of  er  ook  niet 
den  ingefeetenen  waere   aengeleeghen  geweefi,    van  welgemanierde  fol- 
daeten,  en  dien  het  nogh aenfoldye nogh  tught  ontbrak,  teegen  anderfint s 
onmijdelijke  baldaedigheeden  der  Span/ aer den  bewaert  te  worden.     Men 
voeghde  hier  by  eenighe  weynighe  mifdaeden  van  firooperyen ,  die  ,gelijk 

'tgaet,de  kennis  en  firaffe  ontvlooden  waeren:  dogh  men  hadt  het  leegher 
niet  oopentlijk  in  eens  anders  landen  gevoert :  niet  muyteryen  voor  winft 
gereekent ,  niet  op  den  Godtsdienfi  van  volken ,  die  hen  geenfints  aengin- 
ghen,  de  wet geftelt.     Voorts  beloofden fe  te  beforghen,  dat,  belanghen- 

de  ' 's Gravenweerdt ,  die  van  Gelderlandt  ge  ene  fcheytsluy  den  fouden  wey- 

gheren.     1)aer  by  quam  nogh  al  't  gheen  of  hunne  faeke  konde  fmaekelijk, 
of  den  Spanjaert  van  gier igheit,  bewimpelt  met  den  valfchen  dekmantel 
van  Godtsvrucht,  verdacht  maeken:  faeken  elders  gefèght,  en  hier  niet 

noodigh  op  te  haelen.     't  Slot  was:  dat  fe  niet  fouden  toelaeten,  dat  vry  e 
e  ejutjrten  .vo/fcendoor  eenen  [}aeffchen  aerdt vanmenfchen langher geringeloort  wier- 

teezenden    ̂ en-     De  vijf  Kreytïèntot  Kobelents  beraedtflaende,  naemen de  befluy- 

spanjaert    ten  van  oorloghe  traeghen  voortgangh;  en  men  vond 'er  die  oordeelden, 
gaen  onder    datfè  behoorden  van  toen  af  hunne  krachten  te  vereenighenmetde  Hol- 

de  Hoogb-    landers ,  die  't  ftuk  van  oorloghe  verftonden :  maer  de  meefte ,  figh  genoe- 
g/d;™    ghende  met  het  hunne  te  hernecmen,  weygherden  Duytfchlandt  voor 

wteg  leitje  eenen  langhduerighen  oorlogh  te  oopenen:  lijnde  ibmmighe  onder  hen 
foo  befchreumt  voor  naeyver  en  haet  des  Keyfèrs,  en  voor  geweldt  van 

grootere  maghten,  datfè,  als 't  op  een  fpreeken  van  de  geleedene  ongelij- 
ken aenquam ,  den  naem  des  Koninghs  en  der  Spanjaerden  förghvuldigh 

mijdden.     Dan  de  Staeten  fèlve  deeden  ook  niet  veel  moeytens,  om  iigh 

Talts,Hef-in  bondtgcnootfchap  in  te  laeten,  met  volken,  uyt  welker  gefchillen 

[enen         teegen fpoedcn ,  en  liepen  de  faeken  naer  wenfch,  't  voorfchrijven  van 
jirtnnfwijk,  vreedepunten  te  waghten  (tonden.     De  vuerighfte  die  op  't  fpoedighen 
dr'mgbenop  van  eenen  veldtoght  acndronghen  waeren   Keur-Palts,   de  Landtgraef 
tfpoedigbeo  Van  Heflèn,  enden  Hartogh  van  Bruinfwijk-,  die  op  eyghen  gelaghen 
vanden       mcr  hunne  krachten ,  die  fè  de  geheele  Winter  langh,  tot  een  vry  groot 
t0Z}t-         getal,  geworven  hadden,  lbuden  werk  begonnen  hebben ,  waerenieton- der 
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der  hen  gefchil  gereefen ,  twiftende  de  Landtgraef  en  den  Hartogh  00 ver    1  f99- 

't  veldtheerfchap  •,  terwijl  de  Paksgraef,  geneeghen  tot  rufte, 't  bewindt      Heffen  en 
ooverde  binnelandtfche  faeken,en  't  beleidtinde  kreyts  vergaederinghen  Bruinjieijk. 
voor  figheyfchte.  Veelc Roomsgefinde uy t  den  Weftphaèlfchen  kreyts, en  twiflenom 

die  niet  nooder  faeghen,  dan  de  waepenen  gefteltin  handen  van  Proteftant-  fjyMfltir* 

fche  Vorften,  figh  van  deeie  oneenigheit dienende,  hebben  door  'taenbie--^  "V~ 
den  van  ondcrftandt  voor  drie  maenden,  lbo  groot  als  tot  den  oorlogh  teegen 

den  Turk  gegeeven  wierdt,  te  weeghe  gebraght,  dat  hunnen  kreytsoover-  . 
flen  tot  Veldtheer  wierdt  verkoorenj  voorgeevende  het  billijk  waere,  en  oove,ae 

met  de  gewoonten  van  Duytfchlandt  oovereenquam,  dat  die  'tgeweldt  vanweft- 
geleeden  hadden,  en  op  welker  boodem  menden  oorlogh  voeren  moefte,  pbalen 
dien  het  bewindt  ooverde  hulptroepen  wierde  aenbevoolen.    Deefe  Win-  wordt 

ter,  geduerende  welkende  ftroomen  tweemael  waeren  toegewroofen ,  Veldtheer 

hebben  deVereenighde  Landen  metkommer,dan  echter  fchaedeloos,oover-  Scksoren' 
gebraght :  terwijl  Maurits  en  Willem  de  troepen  verdeelt  hebbende ,  den 

eerden  uyt  Aernhem  de  landen  aen  deesfijde  d'Yfïèl  bewaekte,  denlaet- 

ften  figh  te  Meppel,  om  die  aen  d'ooverfijdete  beforghen,  hadt  needer- 
geflaeghen,  geevende  den  eenen  geduerigh  kondtfchap  aen  den  anderen. 

d'Aenilaeghen  op  Breedaa,  Nymeghen  en  Deventer  ontdekt  fijnde,  heb- 

ben  de  (brghe  om  alles  te  befchermen,  en  de  onkoften  vermeedert.  Mau-  ,  a"titsS° " 
rits  foldaeten,  meer  dan  eenmael  ooverwinnaers  teegenden  vyandt,  heb-  t„ut^n 
ben  ook  't  ophanghen  der  foldaeten  van  ièekere  beiettinghdoorde  Gulik-  pgi,00V£r 
kers  met  moorden  en  rooven  betaelt  geiêt:  eenfnoode  gewoonte  van  oor-  'tombren- 

loghen,die,fonderfighaen'tgemeene  reght  teftooten,de  hopluyden  be-  ghen  hunner 
föndere  wraeke  toelaet.    Emmerik,  welke  ftadt  wy  gefeght  hebben  door  kijgsgefel- 

Maurits  verloft  te  fijn,  wordt  weederom aen  de  Spanjaerts,  dieop'teyn- .!**' 
de  van  Sprokkelmaendt  gefchut  daer  voor  gebraght  hadden,  door  lafhar-        ̂  

tigheit  der  Magiftraeten ,  oovergegeeven ,  fchoon  het  burgher  nogh  föl-  '    .* 
daet  aen  moedt  ontbrak-,  fijnde  daerenbooven,om  de  hooghevloedt  van  wordt  wee_ 

't  waeter,  lbo  befwaerlijk  te  genaeken,  dat  ie  met  fchuytjens  binnen  quae-  fcrm  aeti 
men.     De  kerke  der  Jeiuiten  aldaer  korts  daer  aen ,  door  't.befwijken  van  de  spl- 

een pylaer,  inftortende,  vondt  men  'er  die  fulx  voor  een  wonder  voor- ƒ<*«**  «»- 
bediedfelopnaemen.  Maer  ook  wordt  de  Graef  van  Buquoy,  opperhooft  vergegeè- 
van  de  befettingh  dier  fteede,  felf  gevanghen,  terwijl  hy,  al  te  heet  op  ven' 
't  vervolghen  eener  party,  uytgegaen  om  te  rooven ,  verviel  in  de  hinder-    Luidewijk, 
laeghen,  die  hem  Luidewijk  van  Naflau  geleght  hadt,  gelijk  's  Koninghs  vdnNMau 
(aeken  om  dien  tijdt  meer  door  meenighvuldighe,  dan  door  fwaere,  fchae-  n™m  m 
de ,  verfwakt  wierden.     Want  in  't  aenkoomen  der  Lente  is  hunne  ruy-  ̂ aLyge- 
tery  in  verfcheyde  plaetfèn  geflaeghen:  Paulo  Emilio  Martinengoinhan-  vang\(en^ 
den  gevallen:  Frederijkvanden  Berghe,  fijn  gevolgh  gevanghen  genoo-  en meeran- 

men  fijnde ,  't  gevaer  ter  naeuwer  noodt  ontkoomen :  de  fchans  op  het  dere  faeken 
veer  van  Antwerpen  ooverrompelt  en  buyt  daer  af  gebraght:  en  in  den  vanwey- 

Ocean  betrapt  een  {chip,  dat  van  Hamburgh  waepenen  nae  Spanjen  voer-  nft\nae7 , 
de.     Geldt  was  'er  tot  nogh  toe  niet  in  voorraedt.     Van  de  koopluyden  y^J1^ 
wierden  opgenoomen  dnehondert  duyfènt  dukaeten ,  op  fwaere  renten ,  giniehde 
om  in  de  meeft  dringhende  nooden  te  voorfien.     Dus  fijn  Antwerpen  en  staeten. 
Lier,  met  het  veranderen  der  belettinghen ,  ontflaeghen  van  vreelè:  die 

figh  uyt  anghft  van  daer  gemaekt,  en  die  't  ftaende  gehouden  hadden ,  by 
plakkaet  verdreeven  fijnde,  vielen  buyten  de  grenfen  doorgaens  in  han- 

den der  Hooghduy tfchen ,  alwaer  fè  't  gheen  andere  mifdreeven  hadden 
ontgelden  moeften ,  en  tot  een  flaghtoffer  aen  den  gemeenen  haet  ftrek- 

ten.     Tot  Gendt  is  't  krijgsvolk,  om  dat  het  figh  fèedigher  gedraeghen 
hadt,  gebleeven:  maer  de  muytery  tot  Rhijnberk  oovergegaen,  uyt  de 

felfdé 
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i  j<)s>-     fèlfde  oorfaek ,  en  het  geheele  jaer  gaende  gebleeven.     Die  ook  de  wer- 

vinghen in  Italien  enDuytfchlandt,  hoorende  't  gebrek,  verachtert  heeft : 
en  dat  meer  is,  veele  quaemen  t'elkens  ooverloopen  tot  de  Hollanders, 
die  onlanghs  de  foldy  vermeerdert  hadden.     Om  deefè  onheylen  te  ftuy- 

ten,  en  te  gelijk  de  Duytfchen,door  't  volbrenghen  vaneen  gedeelte  hun- 
ner beloften ,  te  verfachten ,  hebben  Andreas  en  Mendofa ,  in  't  begin  van 

Grafmaendt,  door  dien  de  Lente  droogh  was,  en  veel  vroegher,  dan 

gemeenelijk  in  die  geweften ,  quam ,  foo  dat  de  beeften  nu  reets  in  'tveldt 
liepen,  het  leegher,   beftaende  in  vijftienduyfent  mannen,   gelaft  uyt 

'sKotiinghs  hunne  Winterleegeringhenopte  breeken,  en  langhs  den  oever  ten  weeder- 
Uegher       lijden  af  te  trekken.  De  bequaeme  geleegenheit  noghtans  van  Emmerik  en 

*    d  r  "  ̂-ees  heeft  hen  geraeden  de  befèttingh  aldaerte  laeten,  als  ook  tot  Gennep 

Yen  vin  den  aen  ̂ e  Maefe  :    d'ooverighe  Meeden  wierden  genootfaekt  den  loldaet 
Rbtjnkjnt.    getuygenis  te  geeven,  van  de  Winter  eerlijk  en  feedigh  doorgebraght  te 

hebben,  verfuymende  Mendofa  hierentuflehenniet,  den  krijgsl  uiden  voor 
foo  langh  en  goedt  onthael,  lbnder  yetste  betaelen,  genooten  te  hebben, 
een  gedeelte  hunner  fbldye  af  te  korten.     Met  deefèn  toght  by  naer  een 

maendt  verfleeten  fijnde,  heeft  het  leegher  figh  teegen  oover  'sGraeven- 
weerdt,  de  droom  in  't  midden,  van  weederfijden  ter  needer  gefèt.    Dit 

Andreas  hadt  Mendofa,  niet  fonder  hoop  van  vermeefteren ,  geraeden ,  buy  ten  alle 

keurt  beft,  twijfel  tot  groot  voordeel,  lbo 't  wel  was  uytgevallen:  maer  Richardot 
mfUets      figh  daer  teegen  kantende,  alsof'tgheen  Parma  vruchteloos  hadt  getracht, 
van  iGrae-  ondoenlijk  waS)  heeft  Andreas  beft  gekeurt  in  den  Bommelerweerdt  te 
venweer  t   vauen .  en  om  deefen  aenflagh  te  bedekken ,  en  den  vyandt  op  te  hou- 
ten    in  de»  ̂en '  ge'iet  men  %h  om 's  Graevenweerdt  te  willen  arbey den.      Maer 
Bommeler-  naeulijx  oyt  heeft  Maurits  ongerufter  daeghen  verfleeten  ,  en  ook  de 
weer dt  te     nachten  flaepeloofer  oovergebraght  j  naerdien  hy,  en  van  fijne  gewoone 
vallen.        oorloghs  fteunfelen,  en  van  een  reghtfehaepe  leegher  ontbloodt  lijnde, 
ougeruft-  door  ontelbaere  lorghen  verrukt  wierdt :  want  de  voornaemfte  hoofden 

beu  van      wierden,  Willem,  om  dat  de  faeken  tot  Embden  verdacht  bleeven,  in 

Maunts.      Vrieflandt,  Veer  in  Engelandt,  opgehouden  •,  d'andere  vonden  figh  in 
Vcplfsw-  Duytfchlandt,  om  aldaer  den  oorlogh  op  te  ftooken,  en  den  dienft  van 
jati^en.       (jen  gtaette  belbrghen.     Ook  waeren  d'uytheemfèhe  regementen,  welke 

de  Staeten  teegen  's  vyandts  geweldt,  dat  hen  fwaerder  ftont  op  den  hals 
,         te  vallen,  in  verlcheyde  geweften  hadden  doen  v/erven,  nogh  niet  aen- 

andu  aen-   gekoomen.     Hy  hadt  by  figh  vierduyfènt  mannen ,  waer  meede  hy  den 

pegben       oovertoght  van  d'Yflel ,  den  Rhijn  ter  linker  en  ter  rechter  fijde,  booven 
voortekoo-  en  beneeden  bewaeren  moefte.  Hebbende  derhalven  weeder  ingenoomen 
meihneemt  het  (lot  Lobits ,  en  andere  plaetfèn ,  die  hy  den  Stenden  van  Kleef  maer 

by  weeder-  onlanghs  hadt  ingeruy  mt ,  let  hy  figh  noghmaels  op  den  Gelderlchen  weerdt 
tnnmei\ipi  ter  nee(jer:  ftjn(\e  de  werken  des  voorïeeden  jaers  in  hun  geheel  en  van 

Gelder- e    ̂e  vYandt  onbelchaedight  gebleeven :  een  gedeelte  der  fchaeren  belette 
feben         ̂ e  Betuwe,  in  voorneemen,  om,  wat  ftadt  of  fchans  Mendofa  ook  moght 

weerdt  in.    acntaften,  fèlve  d'afgewende  fijde,  en  die  minft  met  werken  was  vocr- 
hy  verfterkt  ̂ ien  >  te  dekken :  waerom  hy  belafte  baekens  op  de  oevers  te  ftellen ,  en 

'sGraeven-  brugghen  oover  de  ftroomen  te  leggen, om  des  te  lighter  heen  en  weeder 
weerdt.       teekenen  en  onderftandt  te  doen.     Waer  nae  hy  's  Graevenweerdt ,  de 

Door'tlof-  befèttingh,  die  cerft  maer  fwak  geweeft  was,  alvoorens  verfterkt  lijnde, 
jen  van       fen  Nveederfijden  teegen  't  fchieten  van  de  vyandt  voorfiet  met  een  borft- 

'rden'er    weer>  en  twee  hoornen  van  paelwerk  in  de  ftroom  uytftrekt,    om  de 
veelevande  fcheepen,  die  men  leyde,  door  laft  van  Mendofa ,  tot  Keulen,  gereette 
vyandtver-  legghen,  opte  houden.    Sijngefchut,  nae  dat  hy  de  geleegenheit  vaneene 
Jlonden.       hooghte  hadt  verfpiedt,  was  lbo  konftigh  geplant ,  om  oover  de  ftroom 

te 
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te  fchieten ,  dat  de  vyandt ,  veele  der  fijner  verflonden  fiende ,  figh  genoot-    1 599- 
faekt  vondt,  een  gedeelte  iijnes  leeghers  onderwijlen  te  verplaetfèn:  wor- 

dende ook  ondertufichen ,  door  't  uytloopen  der  ruytery  uyt  Nymegen , 
bij fter  afgemat:  en  Maurits  bekende,  niet  fonder  gevoelen  van  bittere 
fmerte,  dat  hem  geene  geleegenheit  tot  volkoome  feeghe  oover  het  eene 
gedeelte  van  dat  verdeelde  leegher  ontbrak ,  maer  volk ,  om  dien  uyt  te 

voeren.  Hy  wierdtdoor  verfpieders  en  gevanghenen  gewaerfchuwt,  voor  M-aur'us  ge- 
Bommel  toe  te  fien ;  maer  vreefde,  dat,  wen  hy  vertrokken  waere,  de  wae1^mwt 

vyandt,  die  door  lodfè  en  verfcheydene  aenflaeghen,  alles  in  onfeeker-      j,  °f  ~ 
heit  geftelt,  en  ook  de  vuerbaekens  t'fijnen  voordeele  genoomen  hzdtyrte„iim^eeit 
elders  moght  doorbreeken.     Onder  foo  veele  hacchelijkheeden  dacht  hem  feekerder  te 
niets  veyligher ,  dan  te  blijven,  en  alles  tot  den  toght  gereet  te  houden ,  blijven,  daer 
fijne  waeghenen  te  laeden,  en  fijne  toghtpeerden ,  nogh  alle  by  daeghe,  hj/was. 
nogh  eenighe  by  naght,  uyt  te  fpannen.   Niet  fönder  reeden  hoopten  de 
Spanjaerts  veele  en  fèer  groote  geleegentheeden  uyt  den  Bommelerweerdt  •, 
als  dienende,  om  al  daer  de  voornaemfte  ftroomen  te  fiiy  veren ,  en  tot  meer 

als  eenen  oovertoght,  om  in  't  hart  van  's  vyandts  landen  door  te  drin- 
ghen.    By  de  Roomfche  fchrijvers  wordt  oovervloedigh  beweefèn ,  dat 

denRhijn,  ter  plaetfè  alwaer  hy  de  Wael  genoemt  wordt,  ookeertijts, 
met  de  Mafè  vermenght,  fijnen  uytgangh  in  den  Ocean  gehadt  heeft. 
Maer  hoedaenighe  veranderinghen  de  tuflchenkoomende  eeuwen,  door 
meenighvuldighe  waetervloeden ,  toen  nogh  geen  gelijke  forghe  als  nu 

in  't  bedijken  aengewcndt  wierdt,  hebben  gemaekt,  waere  onmoogelijk 
uyt  te  drukken ,  aengefien  de  gedenkschriften  onfèr  vaederen ,  en  den 
naem  van  eene  oude  vaert  voor  by  Heulden ,  getuygen ,  dat  de  Maefè 
nogh  niet  fèer  langh  geleeden  elders  haeren  loop  genoomen  heeft.     Hee- 
denfdaeghs  is  de  faeke  dus  geleeghen.     Dat  gedeelte  van  Gelderlandt , 

't  welk  figh,  beneeden  't  landt  van  Kleef,  tufichen  beyde  de  ftroomen 
uytftrekt,  by  de  inwoonders  van  de  faeke  Maes-Wael  genoemt,  loopt     Geleegen- 
allengskens  fmalder,  en  eyndight  by  de  faemenvloeyinghen ,  die ,  de  wae-  v!tva!L  , 
teren  figh  in  een  korte  ftreek  tweemael  vermenghende,'teylandt  Voorne 
maeken:  van  waer  de  ftroomen  weederom  gefcheiden,  yeder,  behouden- 

de fijnen  ey genen  naem,  haeren  loop  vervolght,  tot  dat  fè  weederom 
t/faemenvloeyen  ,  omvanghende  een  volkoomen  eylandt,  behoorende 

thans  onder  't  gebiedt  van  Gelderlandt,  welkers  hooft  is  het  dorp  Har-    ̂ tfcbrü' 
warden,  en  eynde  't  huyste  Louvefteyn.  Dit  eylandt  is  genoemt  de  Bom-  yingbvAn 
melerweerdt,  waer  van  de  ftadt,  langhs  welke  de  Wael  omtrent  ten  mid-  Eommelen 

den  voor  by  loopt,  haeren  naem  draeght.     d'Inwoonders  dier  fteedefijn,  denBommt* 
ten  tijde  des  Hartoghen  van  Alva  ,  geweeft  onder  d'eerfte  ,  die  't  jok  lerweerdt. 
der  flaevernye  hadden  afgefchutj  feedert  fijnfe  met  die  van  Hollandt  in 
een  naeuw  verbondt  geweeft,  om  datfe  elkander  tot  een  bolwerk  ftrek- 
ten.     Niet  verre  van  Harwarden  koomen  de  boghten  der  ftroomen  nae^ 

der  te  faemen ,  en  vertoont  figh  weederom  een  eylandt  tot  aen  't  dorp 
Roflèm ,  vermaert  door  de  geboorte  van  Marten  van  Roflem ,  die  onder 
de  heerfchappy  van  Karel ,  met  partyen  Nederlandt ,  en ,  van  fijde  ver- 
wiflèlende ,  Vrankrij  k  doorftroopt  heeft ;  hier  van  daen  loopen  fe  fèer  ver- 
fcheyden  van  den  anderen.     Maer  wijdtluftigher  ftrekt  figh  de  Maefè, 
die ,  de  landen  in  Brabandt  rijkelijk  bevochtende ,  figh  ten  Zuyden  wendt , 

waer  heen  fe  haeren  loop  fettende  's  Hartoghenbofch  reght  in  't  gefight    Ve*fiheJde 

krijght,  daer  fe  tufïchen  de  fchanflèCrevecceur,  enhetflotopeen  eylandt,  ̂ '^^ 
Heel  genoemt,  midden  doorloopt.  Ver  volghens  vloedtfè  door  den  boo-  Uaefe. 
dem  van  Hollandt,  en  door  een  kleyne  affcheydingh  den  Heemertfchen- 
weerdt  omvanghende,  en  langhs  de  mueren  van  Heufden  raekende,  vol- 

Ccc  voert 
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i  fptj.    voert  fe  verders  haeren  loop  onbekommert.     Verfcheyde  kontfchappers, 
afgefonden  nae  de  Alpifche  geberghten,  die  eenftemmigh  te  rugh  bragh- 
ten,  dathetfneeu,  minder  dan  naer  gewoonte  gevallen  fijnde,  weynigh 
aenwas  van  waeter  in  de  ftroomen  beloofde,  hadden  den  Spanjaert  ver- 
fterkt  in  fijne  hoop  van  deefë  plaetfèn  te  vermeefteren.    Men  vondtgerae- 
den  by  fchaeren ,  en  niet  met  het  geheele  leegher  derwaerts  te  trekken , 

om  onder  fchijn  van  een  leegher  voor  's  Graevenweerdt  den  vyandt  lbo 
langhals  moogelijk  op  te  houden.     Dies  Barlotte  en  Stanley,  die  figh 
met  hunne  regementen,  een  Spaenfch,  een  Walfch,  en  een  Yerfch,  in 
aller  haeft  gevoeght  hadden  by  Sapena,  die  tot  nogh  toe,  als  om  den  toe- 

voer te  verlëekeren,  tot  Gennep  gebleeven  was,  en  vicrhondert  ruyters, 

onder  't  geleydevan  Henrik  vanden  Berghe,  eerft  aftrekken;  metoogh- 
merk  om  de  Voorne,  wen  die  niet  al  te  wel  bewaert  wierde,  fchieüjk 
aen  te  taften.     Maer  fiende,  dat  dit  vruchteloos  fijn  foude,  hebben  fè 

figh  daer  omtrent  gehouden ,  tot  dat  hen  fchuytjens  van  's  Hartoghen- 
bolch  te  waeghe  toequaemen.     Een  Hollandtfch  uytleggher,  die  aldaer 

de  ftroom  bewaerde,  nu  door  'tgefchut  (naerdienfè  eenighe  (rukken  met 
figh  gefleept  hadden)  verdreeven  hebbende,  fijnfè,  niet  verre  van  Rof- 
fem,ooverde  Maelè  getrokken ;  en ,  nae  dat  de  vyandt,  die  langhs  de 

dijken  heen  en  weeder  reedt,  geflaeghen  was,  en 't  voetvolk  daer  omtrent 
niet  darde  't  hooft  bieden,  in  den  Bommelerweerdt  gekoomen,  omfwer- 

Barlotteen  vende  nu  dit  nu  dat  heen,  terwijlfè  of  naerderen  laft ,  of  meerder  maght, 

stanlty  val-  afwaghten ,  en  de  hoofden  fèlve,  voorfien  met  gelijk  gefagh,  doordien 
leninden     Andreas,  meer  dan  't  belangh  van  oorloghe  dulden  konde,  voor  mi£ 
BommeUr-  noegnen  vreefde,  onder  elkander  oover  hoop  legghen,  onfèeker  wat,  in 

fbo  gewenfchte  geleegenheit  om  yets  te  verrichten ,  aen  te  vanghen.  Meer- 
maels  voor  deefèn  en  ook  toens  is  door  een  fèldtfaeme  weldaedt  Godts 

aen  Hollandt  gebieeken ,  dat  veeltijdts  omtrent  faeken ,  waer  op  de  groot- 
fte hoop  geveft  wordt ,  en  die  als  fenijnen  niet  te  konnen  mifïchen ,  de  raedt- 

flaeghen  der  menfèhen  te  kort  fchieten.     Want  de  ftadt  Bommel ,  een 

plaetie  van  't  grootfte  gewight  in  deefèn  oorlogh ,  lagh  voor  geweldt  by 
naer  oopen ,  fijnde  de  oude  werken  in  hun  begrip  te  engh  entefwak,  en 
de  nieuwe,  voor  drie  jaeren  begonnen,  nogh  niet  voltrokken,  terwijl 
de  Staeten,  beflommert  met  het  opmaeken  van  veele  andere  werken,  de 

De  Trim ,  ^°^en  fpaerden,  en  om  dat  infönderheit  die  fijde,   welke  teegen  den 

li„„e„ Bom-  vyandt  aenlagh ,  door  't  onderwaeteren  der  landen,  en  de  moeraflïghe 
mtlgekoo-    grondt,  befwaerlijk  waste  genaeken.     De  Prins  van  dit  alles  verwittight, 
menfiptde,  is,  hoewel  hy  met  de  meefte  fpoedt  oover  wegh  fètte,  niet  voor  den 

herftdtde    tweeden  dagh  nae  's  vyandts  oovertoght,  maer  eer  hy  figh  meefter  van  de 
herten  der    Wael-kant  hadt  gemaekt,  in  de  ftadt  gekoomen,  daer  hy  de  herten  der 
urg  uren.   burgheren,  bij  fter  verflaeghen  door  dit  gevaer,  engereetfehapmaekende 

om  te  vlughten,  weeder  herftelt  heeft.     Want  fchoon  hy  en  den  Hee- 
mertfehen  weerdt,  en  wat  hem  elders  was  verdacht,  door  fijne  ibrghe  en 
met  krijgsvolk  verfterkte,  echter,  fijne  grootfte  bekommeringh  oover 
Bommel  wendende,  bleef  hy  den  meeften  tijdt  daer  teegenwoordigh , 

voortrede-  verrnccrcïercnde  de  befèttingh ,  en  de  werken  voortdrijvende.  En  in  die 
lükcwüCe     t^t  ̂s  aengeweefën  een  voortreffelijke  wijfe  om  fteedente  verdaedighen , 
omliecde»    welke  de  Prins  ook  feedert  meermaelen,  en  niet  min  de  vyandt  heeft  in 

teegtnde     't  werk  geftelt,  en  voor  'ttoekoomendein  geduerigh  gebruykfal  blijven, 
bcleegeraers  fbovaekde  fteeden ,  die  voor  belegh  bekommert  fijn,  genoeghfaem  getal 
teverdaedi-  van  krijgsvolk  hebben:  derwijfè,  dat  men,  den  vyandt  te  gemoet  tree- 
ghen,  totns  ̂ ende,  de  werken  wijt  uytfette,  waer  door  de  beleegerde  te  meerder 
gevon  en.     rUymte  om  figh  te  verdaedighen ,  en  de  plaetfe  van  binnen  fightelangher 

buyten 
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buyten  gevaer  vinden.     Want  om  de  bolwerken,  geheght  aen  de  wal,    ifpp- 
wierden   geleght   eenighe  werken  ,    en  buyten  die  nogh  andere  ,   en 
deefe    en  gene  binnen  hunne  graghten  beflooten,  dervoeghe  dat  alles 
wat  tot  teegenweer  bequaem  was,  nogh  een  borftweer  buyten  om  hadt. 
Terwijl  men  llgh  met  deefe  fpoede,  lijn  de  Spaeniche  troepen,  en  die 
uyt  Emmerik  ,  eerft  toen  verlaeten  ,  waeren  uytgetrokken ,  by  hunne 
krijgslef  ellen,  die  juyft  datpas  de  fchanle  Crevecceur  hadden  begonnen  te    creveaxur 

beleegeren,  aengekoomen.  De  fchanle ,  als  ook  het  huys  te  Heel ,  teegen  geeft  figh 

oover  de  fchanfe,  iigh,  naer  weynigh  teegenweers ,  oovergegeeven  heb- oore raen  ie 

bende,  doet  Mendola  aldaer  een  fchipbrugghe  oover  de  Maelè  flaen,  om  Pan)Mrti' 

krijgsvolk  en  den  toevoer ,   die  in  oovervloedt  van  's  Hartoghenbofch 
wierdt  aengebraght,  oover  te  brenghen.     Sijnde  de  ftadt  verblijdt,  dat 
fè  den  vyandt  lbo  verre  van  haeren  boodem  verwijdert  fagh,  en  voorders 
alles  met  grooter  nyver  befbrghende,  om  met  des  te  minder  aenftoot 
befettingh  temooghen  weygheren,  willende  felfs  Andreas,  die  derwaerts 
gekoomen  was,  binnen  hunne  mueren  niet  ontfanghen ,  dan  met  een 
bepaelt  gevolgh.     De  geweldighe  aenflaeghen  des  vyandts  hadden  dien 
van  Hollandtlöo  weynigh  verfchrikt,  dat  lè  met  grooter  wakkerheit,  dan  HouiliJC[t 

tevooren,  hunne  middelen  en  krachten  infpanden.     Waötde  belaftin-  fpannen tee- 
ehen ,  die  men ,  tot  vermeerderingh  der  gemeene  middelen ,  voorhadt  gen  de  ge- 

te  ftellen  op  de  verkoopinghen,  pleytfaeken  en  erffenifïèn,  wierden  lbn-  n-eldighe 
der  fwaerigheit  gedraeghen.     Meer  haeperinghs  hadt  den  tweehondert-  aenflaeghen 

Hen  penningh,  en  daerom  des  te  minder  duer,  hoewel  die  wijle  van  lich-  ̂ esVandts 

ten,  ten  oplight  der  gelijkheit,  eertijts  onder  vrye  volken  is  gepreelen.  J'""f 
Maer  de  onbekende  rijkdommen  van  veelen,  of  d'onfêekere  der  koopluy-  ̂ ddelenin. 
den,  en  de  verdachte  trouwe  dergener  die  de  hunne  aengaeven,  hinder-  s         ,  . 
den  dit  middel.     Ook  gaf  dit  den  gemeenten  aenftoot,  dat  felfs  de  aller-  oover'ftn. 
meelt,  gegoede,  indien  fe  tweeduyfent  guldens  voor  hunnen  tweehondert-  gaerenvan 
ften  penningh  betaelden,  van  verdere  oopeningh  te  doen  ontlaft  wierden:  dentwee- 

't  welk  de  geringhe  luyden  opnaemen,  als  gedaen,  ten  deele  om  afgunft  hondenden 
te  mijden,  ten  deele  om  den  aedel  te  gemoet  te  koomen  i  als  lijnde  dier  penningh. 
wijle,  ter  gunfte  van  weynighe,  de  gemeene  gelijkheit  te  niet  gedaen. 
Booven  de  vloote,  welke  wy  te  fijner  plaetfe  verhaelen  fullen  dat  nae 
Span  jen  gefonden  was,  hadt  men  in  Duytfchlandt  op  nieu  doen  werven, 

en  figh  als  toen  eerft  begonnen  van  Switfers  te  voet  te  dienen.     Ook      LaNeue 

maekte  men  een  reglement  op  de  waepenen.     In  Vrankrijk  van  gelijken  Z    !n , 
hadt  la  Noüe  geworven  een  regement  van  tweeduyfent  Francoifèn,  een  Uuj^folk 
volk  onmaghtighin  vreede  te  leevenj  klaegende  de  Spanjaert,  dat  het  voordever- 
vreedeverbondtgefchonden  wierdt-,  wien  Koningh  Henrik  tot  antwoordt  temghde 
hadt  gegeeven,  dat  daer  in  uyt  fijnen  laft  niets  gefchiede-,  dat  echter  hy  staeten, 

geene  van  beyde  de  ftrijdende  partyen  beletten  foude,  den  genen  die  de  '[gheenPhi- 
krijgh  wilden  volghen  uyt  Vrankrijk  te  voeren,  op  dat  de  ooverblijffèlen  l,Ps vruch' 
der  voorighe  party fchappen  des  te  fpoedigher  moghten  te  niet  loopen.  te  00ï 
De  Staeten  fèhepten  fuik  een  welgevallen  in  hunne  troepen,  dat  onder  j,™ff^/ 
de  Raedtsluyden,  eenighe  wien  de  jeught  in  den  lijve  fbodt,  d'andere, 
dien  't  der  koften  langher  verdroot,  gefaementlijk  verföghten  aen  den  man 
te  koomen.     Dogh  Maurits  vertoonde,  dat  de  vyandt  door  een  feeker-     Maurits 
der  middel  konde  verfet  worden ;  en  dat,  wanneer  de  faek  aen  de  hacche-  voorfightig- 
lijkheit  van  een  veldtflagh  geftelt  was,  de  fchaede  aen  krijgsvolk  voor  heit. 
den  Spanjaert  geringh  fijn  fbude,  in  een  Republijk  felfs  geringhe  verhe- 

len te  duchten  ftonden.  En  aldaer  was  nu  aengekoomen  Graef  Willem , 
een  vriendt  van  voorfightigh  beleidt,  en  altoos  afkeerigh  van  vuerighe 
raedtflaeghen.     Nae  dat  Mendofa  dan  met  al  fijn  oorloghsmaght  in  per- 

Ccc  ii  foon 
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1599.    loon  voor  Bommel  was  gekoomen,  is  'er  geftreeden  met  werken  en  ka- 
nonfehcuten,  (onder  ecnigh  naedeel  voorde  hooftfaeke,  en  alleen  met 

verlies  van  befonderc  in  't  wilde:  maer  in  't  Spaenfch  leegher  fijn  'er  in 
korten  tijdt  tweeduylèntgefneuvelt:  onder  welke  twee  broeders,  dielangh 
van  een,  en  elkander  onbekent  geweeft  waeren,  om  dat  den  eenen  den 
naem  fijner  moeder  hadt  aengenoomen,  by  geval  te  faemen  gekoomen, 

en  in  gefprek  d'een  d'ander  bekent  geworden  lijnde,  in  hunne  onderlin- 
ghe  omhclfmgh,  beyde  't  hooft  wierdt  weghgenoomen,  en  door  dit  mid- 

del hunne  vreughde  teegen  alle  naekommer  verfeekert.     Gelijke  toeval 
heeft  in  Maurits  leegher  twee  luyden,  man  en  vrouw,  te  faemen  legghen- 
de,  door  de  doodt  voor  altoos  flaepende  gehouden.     Somwijlen  vielen 

'er  voor  fchermutfelinghen  te  peerde  en  uyttochten ,  en  alles  geleek  niet 
foofeernaereen  belegh,  alsnaer  twee  leeghers  teegen  den  anderen  geflae- 
ghen.     Mendofa  eyndelijk  tot  by  Roffemte  rugh  geweeken  fijnde,  heeft 
Maurits  ook,  naedat  hy  de  ftadt  genoeghfaem  verfterkt,  en  foo  booven 
als  beneeden  defelve  twee  brugghen,  omooverde  Waelte  trekken,  hadt 

geflaeghen,  fijne  troepen  verdeelt  op 'teylandt  Voorne,  't  welk  hy  door 
nieuwe  werken,  ten  voorbeelde  van  een  leer  fehoone  veftingh  befehanfte, 
en  langhsde  geheele  buyte  kant  van  de  Wad.     De  Spanjaert  hieldtdoor 
geduerigh  fchieten,  en  met  lbo  geweldigh  een  gedaever,  als  men  wallen 
is  gewoon  te  beuken,  aen,   om  aldaer  den  oovertoght  in  den  Tieler- 

wcerdt,  aen  d'oover  fijdc  van  de  Wael,  te  krijghen:  waer  teegen  Graef 
Graef  Ewfl  Emft,  dien  dat  geweft  te  beurt  gevallen  was,  figh  dapper  te  weer  ftelde, 
belet  Men-   en  0p  >c  \:\Cyn  eylandt  van  de  Wael,  niet  verre  van  Roffëm,  onverfette- 
dofadenoo-  ]-[,  fanfc  hieldt.  En  de  Prins,  figh  niet  vernoeghende  met  het  fijne  te 
d'cn'rieler-  befchermen,  wil  felfs  den  befpringher  fijn,  en  belaft  voor  eerft  00 ver  de 
wcerdt.       Maefe,  't  gheen  naeft  aen  de  kant  van  Brabandt,  in  't  gefight  van  de 

Voorne  leght ,  met  in  der  haeft  en  light  opgeworpe  werken  vaft  te  mae- 

ken,  om  's  vyandts  ruytery,  die  figh  aldaer  onthieldt,  om  den  toevoer 
en  de  voeragie  te  verfeekeren,  met  uytloopen  te  beftooken.    Korts  daer 

aen,  door  d'uytkoomft  aengemoedight  tot  grooter  aenflaeghen,  gelaft  hy 
eenighe,  die  figh  op  diergelijke  verftonden,  heel  vroegh  in  denmorghen- 

Muurits      ftondt,  met  driehondert  lbldaeten ,  in  den  Bommelerweerdt  te  trekken , 

verfterkt  de  ter  plaetfè ,  daer  wy  gelèght  hebben  het  dorp  Harwarden  te  fijn ,  en  ai- 

roor»*?,      daer  een  paelwerk ,  halve  maens  wijle,  te  flaen,  en  achter  't felfde,  met 
snaengefien  fQO  groot;  een  fpoedt  als  moogeüjk  was,  een  fehanfe  op  te  worpen.     Dit 
den  teegen-  was  eene  rUymtCj  die  fèsduyfent  mannen  berghen  konde.     En  het  werk 
Y"    van    en  ook  de  troepen  naemen  in  't  eerft  toe  buyten  's  vyandts  weeten  :  en 
meteen       net  betrouwen  is  lbo  groot  geweeft,  dat  de  Prins  felfs  in  perfoon  quam, 

fihanfe.       om  het  te  befightighen.  Tijdt  verflijten,  terwijl  men  met  Mendofa  raedt- 
pleeght,  terwijl  de  gevoelens  nu  iiis  dan  lbo  liepen,  begunftigb.de  dit 
ftout  beftaen.     Seeker  fy  hadden  hunne  befehanflïngh  reets  foo  hooghals 

twee  mans  lenghte  opgemaekt,   wanneer,  in  't  vallen  van  den  avondt, 
tweeduyfent  uy  tgeleefe  Spaenfche  en  Italiaenfche  lbldaeten ,  onder  't  beleidt 
van  Sapena,  ontfteeken  door  gramfehap  en  Godtsdienft,  eenen  vinni- 
ghen  ftorm  deeden :  gemerkt  eenighe  Moniken  met  kruyflèninde  handt 
de  voortoght  naemen ,  en  onder  de  eerfte  needergemaekt  en  gevanghen 

wierden.     Men  vond  'er  dien  de  vuerigheit  van  moedt  oover  den  wal 
heen  voerende,  hadt  gedreeven  om  handt  aen  handt  te  vechten:  gelijke 
dapperheit  noopte  den  verdaedighers,  maer  hen  beftierde  goedt  beleidt, 
fy  ftonden  in  volkoomen  ftact ,  hun  treffen  gingh  ièeker ,  hun  fehieten  gewis. 
Met  woorden  en  cyghen  voorbeeldtmoedighdenlaNoüeden  Fran^oifen, 
Horatius  Veer  den  Engelfchen ,  Edmund  den  Schotten.  Dogh  inlbnder- 

heit 
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heit  bekommerde  den  vyandt  'tgefchut,  't  welk  Maurits  op'teylandt    1J99 
Voorne,  en  felfs  langhs  den  oever  van  de  Wael,  naealle  kanten  op  hem 

geplant  hadt:  enten  laetften  is  hy  afgetrokken,  met  figh  fieepende  een 

goedt  getal  lijken  der  fijner.     Daer  fijn  'er  die  verhaelen,  dat  'er  ten  min- ften  fèevenhondert  verilaeghen  fijn  ;  een  ongelijk  geveght ,    door  dien 

'eraen  de  fijdeder  verdaedighers  maer  omtrent  tien  gemift  wierden.  On- 
der de  verflaegene  hopluyden  telde  men  Paciotti ,  die ,  onlanghs  gevanghen 

geweeft  fijnde,  deefè  geleegenheit  om  fijne  eere  te  herftellen  onverfaeght 
aenvaerde.  De  fierkte  kreegh  haeren  voortgangh :  als  ook  eenighe  kleyn- 
dere  oover  de  Maefe :  fijnde  vruchteloos  getracht  eenen  aenval  op  die  * 

welke  de  vyandt  by  Lit  gemaekt  hadt.     Treffelijk  afbeeldtfel  voorwaer 
van  een  leegher,  te  fien  een  heyr  verdeelt  door  ibo  veele  ey landen  en 
oevers,  dat  door  middel  van  fcheepen,  die  den  ftroom  befèt  hielden ,  en 

een  beweeghlijk  werk  van  vijf  brugghen ,  keerbaer  werwaerts  'tlufte,  elkan- der naer  den  noodt  konde  dienft  doen.     En  Mendofa  heeft  op  Maurits 

werken  niet  het  minfte  durven  onderneemen :  maer  door  't  aenwijfèn  van 
een  ooverlooper  hadt  hy  ingekreeghen  een  plaetie  booven  Roflem ,  al  waer 
wy  te  vooren  geièght  hebben ,  dat  de  boghten  der  ftroomen  naeft  aen  den 
anderen  koomen  :  daer  volgende  den  raedt  dien  Karel  van  Mansfeldt  al 

voor  deefèn  hadt  genoomen ,  en  toens  weeder  opgehaelt  was  door  den  Kolo- 
nel Karlo  Colonna,deièlfde,die  deeiè  faeken,  waer  aen  hy  niet  het  min- 

fte deel  gehadt  heeft,  met feer  groot  oordeel  en  getrouwheitden  naekoome-  .  DeSPatl~ 

linghen  heeft  naegelaeten,  bouwde  hy  een  volkoome  fchanfe  van  aerde ,  ̂feba"^^ 
die  genoemt  nae  den  naem  van  Andries,  en,  van  d'eenefijde  de  Maele,  st.Andries. 
van  d'andere  de  Wael  bereykende,  bequaem  waere  den  wegh  te  waeter 
en  te  lande  af  te  fnijden.     Dus  wierdt  de  Soomer  doorgebraght ,  en  de 
Spanjaert  aldaer  beiettingh  gelaeten  hebbende,  is  dit  de  eenighe  vrught  vracbteloo- 

geweeft  van  lbo  veel  arbeidts:  't  ooverigh  krijgsvolk  door  Brabandtver-  fenaenjlagb 
ipreydt  fijnde,  is  weedergekeert  tot  hunne  voorighe  moedtwil.     Wey-  vanBat  lotte 

nigh  haeperden  'er  aen  of  Barlotte  hadt  Workum,  een  fteedtjen  in  Hol-  opWork!"»' 
landt ,  by  naght  door  krijgslift  ingenoomen :  maer  doordien  hy  ter  plaet- 

fè  felve ,  daer  den  aenflagh  moeft  in  't  werk  geftelt  worden ,  met  beraedt- 
flaen  hadt  gefammelt,  is  een  burgher,  opgewekt  door  de  toorn  waghter, 

hem  in  't  loopen  nae  de  poort  maer  een  oogenblik  voorgekoomen.   Ter- 
wijl by  die  van  Hollandt  eenen  heeten  yver  in  't  uytvoeren  deefer  iaeken 

wierdt  aengewendt,  beweefèn  de  Hooghduytfchen  en  Spanjaerts  onder- 

tufichenelkom'tieerft,  deeie  hunne  vaddigheit,  gene  hunne  verachtingh: 
en  den  Spanjaerts  hadt  niet  hunne  dapperheit,  aengefiendie  vruchteloos 
was  by  andere  vyanden ,  maer  de  tweedraght  der  Hooghduytfchen,  foo 

fbrgheloos  een  betrouwen  ingeboefèmt,   dat  Ie  een  volk,   't  welk  langh 
onverwinnelijk,   en  allerweeghen  ontlaggelijk  was  geweeft  opentlijk  en 
ftraffeloos  verachteden.     Gemerkt  den  oorlogh  begonnen  wierdt  in  weer- 

wil des  Keylers,  der  Biflchoppen  ,  en  anderer  leeden  des  Roomfchen 
Godtsdienfts.     De  Vorften  van  Bruinswijk,   Heften  en  Brandenburgh ,    ve}{mk- 

die  figh  elk  beibnder  gewaepent  hadden  (want  Keur-Palts  hadt  'er  figh  duytfibe 
uytgedraeyt,  voorwendende  't  exempel  van  Ments  enTrier}  hebben  hun  tnkkgnte 
krijgsvolk  langh  onnut  gehouden :  tot  dat  in  't  midden  van  de  Soomer  hun-  velde  tee- 
ne  troepen,  ten  getaele  van  tweeduylent  te  peerde,  en  twaelfduylènt  teSeHllfn 

voet,  omtrent  Rhijnberk  vergaederden ,  fijnde  't  hoogh  bewint  oover  de  spanjaert, 

felfde  gegeeven  aen  Simon,  Graef  van  der  Lippe,  op  't  verfoek,  gelijk  l"idet(tes 
wy  gefeght  hebben ,  der  Weftphaelingers,  die,  naedatfefulx  verkree-  Graeven 

ghen  hadden,  foo  verre  van 't  fènden  hunner  beloofde  hulptroepen  geweeft  vander 
fijn,  dat  in  teegendeelvandeftadt  Keulen  felve  voorden  Spanjaert  krijgs-  Lippe. 

Ccc   iij  volk 
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i  )-5>5>.     volk  en  andere  oorloghs  behoeften  verfoght  wierden.    De  veldtheer,niet 
ontveinfende  fijne  onkunde  in  bedrijven  van  oorloghe ,  liet  al  't  gefagh  oover 
aen  Hoohenloo ,  hooft  der  Nederfaxifche ,  en  aen  Solms,  hooft  der  Rh  ij  n- 

fche,  gelijk fe  die  noemen,  welke  figh,  foo  'tfcheen,  van  den  eedt  der 
Vereenighde  Staeten  ontflaeghen  hadden:  ook  gebrak  het  deefe  twee  aen 
geen  onverfaeghtheit,  en  hielden  figh  onvermoeit  in.  geduerighe  beefig- 
heit:  maer  die  beyde  beeter  krijgs- dan  raedts-luyden  fijnde,  ontfeenuw- 

den  de  faeke  door  hunne  geduerighe  gefchillen.      't  Krijgsvolk  niet  wee- 
tendevan  gehoorfaemen ,  was  geneeghentot  dronkenfèhap  envaddigheit, 
en,  wanneer  hunne  földy  niet  juyft  op  den  dagh  betaeltwierdt,  vaerdigh 

sj  oover-   to(.  rnUyt:en      Sy  hadden  wel  de  fchanfe  der  Spanjaerden  voor  Rhijnberk 
f*r~         ooverrompelt ,  en,  door  veel  moorden,  party  in  den  oorloghgekooren, 

Rhijnberk.    legghende  te  gelijk  befettingh  binnen  Orfby  en  Emmerik  ■>  maer  fijnde  nu 

voor  Rhijnberk  gekoomen,  waeren  'er  geene  toebereydtfelen  tot  belegh 
of  ftormen  noodigh,  behalven  de  ftukken  gefèhuts  en  andere  behoeften, 
hen,  alsterfiuyk,  door  de  Vereenighde  Staeten,  toegeibnden,  om  niet 

te  fchijnen  party  re  kiefen,  't  welk  de  Keyfèrwel  uytdrukkelijk  hadtver- 
booden.  Boovendien  wierdt  het  leegher  ièlfsgeen  voorraedt  van  leevens- 

middelen  verfchaft,   door  't  weygheren  der  gebuerlanden  ,  aen  welke, 
fchoon  van  fèlfs  hem  genoegh  toegedaen ,  de  Spanjaerts  te  meermaelen 

befèndinghen  deeden ,  die  't  voorleedene  ontfchuldighden ,  en  beeter  voor't 
toekoomende  beloofden:  en  het  betrouwen  daer  op  is  lbo  groot  geweeft, 
dat  Mendofa,  toen  Rhijnberk  nu  al  fèer  naeu  beflooten  was,  niet  de  pijne 
weerdtachte,  de  beièttingh  te  verfterken,  of  den  földaet,  die  van  bin- 

nen muy  te,  fbldy  te  betaelen.     Derhalven  hebbende  Hooghduytfchen 
sy  trekken  raedtfaemer  geoordeelt  nae  Rees  te  trekken,  in  hoop,  om  foo  veel  naeder 

nae  Rees,  en  leevensmiddelen  en  alle  verdere  behoeften  van  de  Hollanders  te  verkrij- 

tajien't       ghen.     Aldaer  was  met  laft  van  Andreas  aengekoomen  Herman  van  den 
vruchteloos  Bergh ,  om,  de  misbedrijven  der  fijner  met  die  der  Hollanders  vermen- 
aen.  ghende,  op  hoop  van  eenighe  plaetfen  weeder  te  Tullen  inruy men,  tijdt 

te  winnen.  Manlijk  wierdt  hen  geantwoordt:  dat  de  Staeten  nu  reets 

•veele  fteeden  en  fchanjen ,  fonder  eenighe  voorwaerden,  hadden  ooverge- 

leevert,  en  'er geen  reeden  ter  weereldt  bedacht  konde  worden,  om  hunne 
fchendighe  bedrijven,  met  foo  ongelijke  gelijkenis,  te  bewimpelen  :  felfs 
wierdt  hem  afgevraeght :  of  hy  geldt  braght,  om  de  fchaede ,  foo  veele 
volken  aengedaen,  te  vergoeden:  enopwatverfeekeringhmenfighfoude 
konnen  geruft ft  e  Hen,  dat  de  f  elf  de  onheylen  hen  niet  eer  langh  daer  nae 

weederom  [ouden  ooverkoomen  ■,  aengefien  't  bemaghtighen  van  foo  veele 
fteeden ,  't  verwoeflen  van  foo  veele  landen ,  uytweefn ,  dat  's  Konivghs 
woordt en  feeghel  hen,die  figh  daer  op  betrouwden, f jvakke ft eunftienwae- 

ren.  Maer  groot  verlchil  was  'er  tuflchen  duen  en  fegghen :  gemerkt  en 
de  hoofden  met  hafpelen  den  tijdt  verileeten ,  en  de  földaeten ,  door  lee- 
dighcit  meer  en  meer  verwilderende,  tot  rooven  en  vrouwefchendingh 

uy tfloeghen :  darrende  teegen  den  vyandt  niets ,  teegen  hen ,  om  welker 
onheylen  te  wreeken  iy gekoomen  waeren,  alles  onderneemen.  De  befet- 

tingh van  Rees  lëlve  betoonde  geen  vyandtfehap :  dan  in  teegendeel  wier- 
den de  Hooghduytfche  fchimps  gewijfè  genoodight  om  te  koomen  drin- 

ken: en  men  vondt'er,  die  ginghen,  elkander  de  handt  gaeven,  en  onbe- 
fchaedight  weederkeerden  ,  tot  dat  die  beföndere  gemeenfaemheit  der 
lbldaeten  in  een  algemeen  beftant  voor  eenighe  daeghen  veranderde.  Buy- 
tcn  twijfel  hadden  de  Vereenighde  Staeten  veele  en  groote  voordeden 
gehoopt  uyt  de  bcweegingh  der  Hooghduytfchen,  die  hen  echter  geenen 
anderen  dienft  deede ,  dan  dat,  terwijl  foo  maghtigh  een  leegher  door 

vaddig- 
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vaddigheit  verfiaeuwde,  Graef  Willem ,  gefonden  van  Bommel  met  fee-    i  f  pp. 

ven  vaenen  ruyters,  en  vijftigh  vendelen  te  voet,  Deutekom  ,  't  welk  müemvan 
Mendofa  't  jaer  te  vooren  hadt  ingenoomen,  door  graeven  en  gefchut,  Naffau  er- 

binnen den  derden  dagh ,  hoewel  't  reegenachtigh  weeder  was ,  en  de  belee-  meeften 
gerde  van  figh  fchooten ,  vermeefterde.     Omtrent  den  felfden  tijdt  is  Deutekom. 
Luidewijk  van  Naflau ,  die  met  eenighe  vaenen  te  peerde  omtrent  Grae- 

ve  was  uytgefonden,  dan  fwakker  als  's  vyandts  troepen  die  hem  ver- 
volghden,  geleydende  de  fijne  voorfightigh ,  door  enghe  weeghen  en 

oover  de  Maelè,  met  buyt  weederom  gekeert.     't  Beftant  voor  Rees  ten 
eynde  lijnde,  is  'er  eevenwel  in  't  belegh  niet  't  minfte  gevordert:  want 
onbedreeven  waeren  de  hoofden  in  die  konften.  Men  hadt  'er,  'tiswaer 
delvers  uyt  Hollandt;  maer  ook  deefè  hadden  liever  langhe  daghgelden, 

en  't  werk  aen'tfleepen  te  houden,  dan  'er  met  gevaer  kortaftefcheyden. 
Van  wachten  fagh  men  naeulijx  eenigh  gewagh  in  't  leegher:  driemael  is 
'er  in  de  ftadt  vers  volk  gekoomen.     Den  Herfft  hadt  haer  begin  genoo- 
men,  wanneer  de  ftadt,  nae  krijgsgebruyk  te  voorbaerigh  opgeeylcht 
fijnde,  de  beleegerde,  die  den  trompetter  vaft  hielden,  opdebeleege- 
raers  onverwaght,en  terwijl lè  hier  en  daer  verftroyt  liepen,  lèhielijk  uyt- 

vielen;  fy  verlloeghen'er  omtrent  tweehondert,  en  fleeptenlelfs  eenighe 
ftukken  gelchuts  nae  binnen :  't  welk  onder  die  lafhartighe  gemoederen 
föo  geweldigh  eenenfchrik  baerde,  dat  de  beleegeringh  niet  lbo  leer  wierdt 
opgebrooken ,  als  de  leegherplaets  door  een  fchandelijke  en  naeulijx  oyt 
gehoorde  vlught  verheten.     De  achtergebleeve  behoeften,  jae  geheele 

Icheepen,  hebbende  Spanjaerts,  en  de  Hooghduytlchen  fèlve  geplun-  ,  e   °0&"* 
dert,  en  het  leegher  is  in  korten  verloopen,  terwijl  eenighe  betaelingh  i/Jie^e 
hunner  fbldy  begeerden ,  andere  voorgaeven  alleen  voor  drie  maenden ,  beleeoe- 

en  niet  langher,  aengenoomen  te  fijn.     Den  Hartogh  van  Bruinswijk  r'mghvan 
heeft  'er  veele  der  fijner,  die  hy  aen  die  wanbedrijven  fchuldigh  vondt,  Reesfchan* 
met  de  doodt  geftraft.     Ook  fijn  de  befettelinghen  uyt  de  Ichanlè  voor  Mykop. 

Rhijnberk  gevlught,  en  van  gelijken  die  binnen  Gennep,  't  welk  Hoo- 
henloo  maer  onlanghs  te  vooren  hadt  ingenoomen,  toen  de  Spanjaerts, 
om  Rees  te  ftijven ,  de  belèttingh  felfs  daer  uyt  lightten.  Noghternaeu- 
wer  noodt  hielden  lê  Orföy  en  Emmerik  belet  met  weynigh  krijgsvolk. 
Al  eer  die  fchandtvlek  Duytfchlandt  belbedelde,  hadt  men  meermaels 

gehandelt,  om,  't  veinlen  ter  lijden  ftellende,  oopentlijk  in  verbondt  te 
treeden,  endatlè  hulptroepen  der  Staeten  löuden  aenneemen,  of  ook 

't  opperbevel  aen  Maurits,  bedreeven  in  oorloghen,  opdraeghen.    Maer 
ongeleeghen  quam  het  lenden  den  Staeten ,  dien  't  beletten  hunner  gren- 
fèn  genoegh  te  doen  gaf;  boovendien  hadt  de  lèhrik  voor  de  Spaeniche 
vloot  hen  verplicht  de  leeplaetlèn  te  verlörghen ,  en  uyt  de  lèlfde  vreelè 

was  't,  dat  de  Koninghin  van  Engelandt  haere  loldaeten  weedereylchte. 
En  de  Prins,  nae  dat  hy  van  den  ftaet  der  Hooghduytlche  laeken,  door 
Graef  Willem,  diele  in  perlbon  befightight  hadt,  was  onderricht,  hadt 
geenen  lult  figh  in  die  gevaerelijke  verwarrenis  te  menghen,  en  onder  fijn 
beleidtte  neemen  krijgsluiden ,  daer  geene  gehoorfaemheit,  nogh  eenighe 
tucht  of  krijgskunde  in  te  brenghen  was.     Soo  langh  de  vyandt  omtrent 

Bommel  in'tveldt  bleef  hanghen ,  darde  de  Prins  fijn  volk  niet  in  de  Win- 
ter leegeringhen  verdeelen,  hoewel  de  fwaere  koften  den  Staeten  laftigh 

vielen,  fchoon  eenighermaeten  verquikt  door  't  geldt  hen  van  den  Fran- 
coifchen  Koningh  toegelönden.  Dogh  wanneer  Mendofa ,  nu  diep  inden 
Herfft,  meer  door  hongher  en  fiekten  der  fijner,  dan  om  andere  reeden, 
gedronghen  fijnde,  nae  dathy ,  om  de  muytery  het  faemenrotten  te  belet- 

ten, fijn  krijgsvolk  in  verfcheyde  geweften  hadt  verfonden,  felfs  nae  de 

grenlèn 
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grenfen  van  Duytfchlandt  was  geweeken,  heeft  Maurits  van  gelijken  fijn 
leegher  gebrooken ,  dan  niet  eer  of  hy  en  hadt  de  ftroorn  met  fchanfen 
verlörght,om  het  uytvallen  uyt  de  fchanfe  Sant  Andries  te  beletten.  Ook 
heeft  hy  Emmerik  teegen  Mendofa ,  die  daer  omtrent  lagh ,  en  de  ftee- 
delinghen,  verbittert  op  de  befettingh,  met  krijgsvolk,  by  naght  daer 
binnen  gefbnden ,  verfèekert.  Dus  verre  hebben  wy  achtervolghens  af- 
gehandelt  de  faeken  te  lande  voorgevallen ,  de  tijdt  raedt  ons  te  keeren 
tot  het  geene  ter  fee  gebeurt  is.  Elders  hebben  wy  gefèght,  dat  Philips, 

gegrijll  in 't  regeeren,  dien  van  Hollandt,  geduerende  den  oorlogh,  den 
handel  op  Spanjen  hadt  toegelaeten ;  't  is  waer  op  den  naem  van  andere 
volken,  maer  löo,  dat  het  bleek,  een  les  van  wijle  ftaetkunde  geweeft 

te  fijn,  te  willen  bedrooghen  worden  :  't  fy  dan,  dat  de  hoop  van  hen 
onder  hunne  voorighe  gehoorfaemheit  te  fullen  fien  weederkeeren ,  hem 
verbooden  hebbe  dat  voordeel  op  uytheemfche  volken  oover  te  bren- 

ghen, of,  'tgheen  door  d'uytkoomft  is  gebleeken,  hy  gevreeft  hebbe 
volken,  maghtigh  ter  fèe,  wen  hy  hen  de  Spaenfche  haevenen  floot,  de 
nieuwe  weerelt  oopen  te  ftellen.  Maer  gelijk  de  naefaeten  veeltijdts  af- 
keerigh  fijn  van  raedtflaegen ,  diefe  fèlve  niet  hebben  uytgevonden,  had- 

den nieuwe  infighten  den  fbon,  als  fijnde  de  vreede  buyten  hoop,  vry 

ruwer  middelen  doen  ter  handt  trekken,  't  Bleek  klaer  genoegh ,  dat  alle 
de  rijkdommen  der  Hollanderen  ter  fèe  en  door  de  koopmanfehap  ge- 

wonnen wierden ,  en  hunne  grootfle  voordeelen  uyt  Spanjen  quaemen , 
als  werwaerts  heen  fy  niet  alleen  hunne  eygene  waeren ,  maer  ook  Pool- 
fche  en  andere  Noordtfche  gewafïèn  ooverbraghten ,  om  daer  teegen  wel 

voornaementlijk  goudt  en  filver,  't  welk  gelijk  't  onder  de  beheerfchers 
der  Indien  oovervloedigh ,  föo  ook  voor  den  handelaeren  op  die  kuften 
wonder  dienftigh  was,  weederom  te  brenghen :  waerom  gehoopt  wierdt, 
dat,  de  middelen  om  te  oorloghen  hen  benoomen  fijnde,  den  oorlogh 
van  fèlfs  wel  föude  te  niet  loopen.  Geheel  Spanjen  door  heeft  men  doen 

opfbeken  en  aentaflen  al  't  fèevaerendt  volk ,  welker  eenighe  door  ver- 
fcheyde  pijnen  en  weedommen  gedoodt,  andere  in  gevanghenis  gewor- 

pen, of  op  de  galeye  gebannen  wierden.  In  de  Nederlanden  fèlfs  gaf 
men  een  plakkaet  uyt  op  den  naem  der  nieuwe  Prin^efTè  Ifabella,  met 
bitter  uytvaeren  teegen  de  regenten  van  Hollandt,  als  die,  gelijk  altoos 
te  vooren ,  föo  ook  nu ,  daer  de  heerfchappy  verandert  en  van  Spanjen 
afgefcheiden  was,  den  vreede,  hen  aengebooden ,  verwierpen,  en  ande- 

re ten  oorlogh  opftookten :  dat  fbo  verwaenden  hooghmoedt  nergens  an- 
ders tiytgefprooten  was, dan  uyt  den  koophandel ,  dien  fè  door  al  tegroo- 

ten  toegeevingh  haeres  vaeders  tot  nogh  toe  behouden  hadden.  Veele 
Brabanders  en  Vlaeminghen  hadden  alle  teegenweer  gedaen ,  om  voor 
te  koomen,  dat  het  heen  en  weeder voeren  der  koopman fèhappen  door 
Nederlandt  hen  niet  benoomen  wierde,  naedienfe  by  de  Hollandtfche 

waeren  't  meefte  gebrek  leeden.  Maer  de  gramlchap,  en  de  hoop  om  de 
behoefte  uyt  Vrankrijk  te  baet  te  koomen  hadden  d'ooverhandt  genoo- 
men:  en  felfs  is  den  viflchers,  dien  de  waepenen  tot  nogh  toe  verfchoont 
hadden,  hunne  veyligheit  benoomen.  Geen  geringhe  ontfrekenis  baerde 
dit  onder  de  Vereenighde  Staeten:  gemerkt  het  bleek,  dat  hier  door  't  ge- 

meen op  twecderhande  wijle  hun  voedtfel  wierdt  benoomen  :  waer  door 

fè  't  muyten  der  fèeluyden,  en  't  verloop  der  koopluiden  vreefèien.  En 
des  onaengcfien  fijnfe  van  hunne  voorighe  raedtflaeghcn  niet  afgeweeken. 
Door  de  bondtgenootfehap  met  Engelandt  hadden  fè  geleert,  dat 'er  de 
geheele  heerlchappy  van  Spanjen  door, niets  minder  te  vreefèn  was,  dan 
Spanjen  felve,  als  welkers  Koninghen  al  hunne  Merkte  fielden,  in  geene 

an- 
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andere  volken  geruft  in  hun  eyghen  landt  te  laeten :  en  hen  noodigh  was     1  fP5>. 

eenen  oorlogh  ter  fee,  alwaer  't  maer  om  de  fèeluyden  in  bedwangh  te 
houden:  jae  dat  het  hen  een  werk  vol  glory  fijn  föude,  wenfè  Spanjen, 
dat  den  handel  afbrak,  de  behoefte,  dien  hy  hen  dreyghde,  hem  fèlve 

t'huys  {önden.     Dies  fy  in  teegendeel  door  een  plakkaet ,  waer  in  de  fchen-    De  vaee- 

dighe bedrijven,  voordeefèninNederlandt,  ennoghonlanghsinDuytfch-  wghdesue- 

landt  gepleeght,  en  alles  wat  daerenbooven  dienftigh  fcheen,  om  hem  ten'"tee~ den  algemeenen  haet  op  den  hals  te  jaeghen ,  opgchaelt  fijnde,  alle  vol-  \UIJLen  eem„ 
ken,  wie  die  fijn  moghten,  verbieden  eenigheleevens-middelen,of  an-  j,egCUjken 
dere  faeken ,  nae  Spanjen  oover  te  voeren  >  föo  yemandt  bevonden  wierde  eenigbe 
hier  teegen  gedaen  te  hebben ,  die  föude,  als  begunftigher  des  vyandts,  waeren  tot 
voor  vyandt  fèlve  gehouden  worden.  Ook  is  den  vifïchers  verboodenhun-  den  vyandt 

ne  veyligheit  den  vyandt  af  te  koopenj  daer  by  doende,  dat  fy  voor  ooverte 

'tveyligh  gebruyk  der  fee  föuden  förghe  draeghen,  en,  quam'er  yemandt  reri&len' 
fchaede  te  lijden ,  yeder  voldoen  uyt  den  buyt  op  's  vyandts  landen  ge- 
haelt.    Van  dit  plakkaet  is  aen  den  Koninghen  en  volken  een  afdrukfèl 
gefönden ,  ten  eynde  niemandt  figh  op  onkunde  ontfchuldighen  moghte. 
De  Koningh  van  Vrankrijk  heeft  figh  gevoeght,  en  verklaert,  dat,  fbo 
yemandt  fijner  onderdaenen  binnen  fes  maenden  op  Spanjen  voer ,  die  j 
buy  ten  belangh  der  kroone ,  figh  in  eyghen  gevaer  föude  fteeken :  alle  andere 

hebben  't  met  ftilfwijghen  beantwoordt.     Dit  gedaen  fijnde,  ruften fè een 
vloot  uyt,  daer  toe  verfaemelt  hebbende  alle  penninghen  die  uyt  de  gemee- 
ne  middelen,  en  door  belaftinghen  konden  by  een  geraept  worden.  Hun 
beftaen  voorwaer  was  groot  en  hacchelijk,  en  een,  dat naeulijxoyt maer 
taemelijkenuytflaghgehadt heeft:  aengefien  de  gedenkfchriften der voori- 
ghe  tijden  verfcheyde  voorbeelden  verfchaften ,  die  wel  fien  deeden ,  dat 
Scipiomethet  trekken  van  Annibal  uy t  Italien  hadt  Karthago  ooverwon- 
nen ,  dat  Agathocles  een  geruymen  tijdt  Afrika  geplundert  hadt ;  dan  in 
teegendeel,  dat  alle  de  fchatten  van  Athenen  door  den  oorlogh  in  Sicilien 
waeren  uytgeput.     En  nogh  een  vers  voorbeeldt  hadt  men  elf  jaeren  te 
vooren  in  die  fwaere  vloot  van  Philips,  min  of  meer,  als  of  het  noodt- 
lot  hadt  befchooren  de  Hollanders  en  Spanjaerts  op  hunne  beurte  te  doen 
ervaeren ,  hoe  ongewis  de  hoop  der  dinghen  is ,  die  aen  windt  en  baeren 
worden  ten  beften  gegeeven.   De  Soomer  was  voor  de  deur,  toen  onder 

't  beleidt  van  Pieter  van  der  Does,  Heer  van  eedelen  huyfè,  maer  die,     Sy  [enden 
als  fbndereenigh  fteunfèl  fijner  geboorte,  van  tijdt  tot  tijdt  langhs  allede  eenvloot,die 

krijgstrappen  tot  dat  bewint  was  opgefteyghert ,  drieenfèeventigh  fcheepen,  mt  £rooten 
voerende  achtduyfènt  mannen,  fbo  matroofèn  als  fbldaeten,  fijn  in  tee^ZZ^a 
gefteeken.     Hunnen  laft  hieldt  in  te  vernielen  de  vloot,  die  de  Koningh  i„feeJ„d\r 
van  Spanjen,  by  gebrek  van  maften,  touwerk  en  bootsvolk  langhfaem  't  beleidt 
in  ftaet  braght:  en  dit  was  onder  de  reedenen  eene,  waerom  de  Staeten  van  Pieter 
fbo  fèer  fpoedighden :  daerenbooven  de  Amerikaenfche  fcheepen  te  plun-  van  der 

deren,  en  de  fèe-kuften  onder  's  vyandts  gebiedt  te  ftroopen.  Die  groote  *?»«• 
daedt,  noyt  te  vooren  beftaen,  fond' alom  voor  af  eenen  geweldighen 
fchrik,en  'C  vluchten  ontblootte  dekuften,  dewijl  'er,  volghens  'tberight 
der  gevanghenen ,  al  voor  langh,  en  felfs  uyt  Hollandt,  brieven,  die 

d'aenftaende  koomfte  der  vloote  verwittighden ,  vooruytgegaen  waeren. 
De  vloot,  die  Philips  hadt  begonnen  toe  te  ruften,  bleef  legghen  in  de    *j*  S?J™~ 
Coronna,  waer  voor  de  Hollanders  figh  in  't  eerft  ter  needer  gefet  heb-  ̂   ceronnt 
ben:  maer  die,  niet  darrende  figh  bloot  geeven,  was  geweeken onder  de  WCyg\mt  te 
befchermingh  des  kafteels,  dat  taemelijk  fterk  was:  en  't  gefchut  te  gelijk  jiae„. 
uyt  het  kafteel,  uyt  de  fcheepen,  en  uyt  eene  fterkte  daer  omtrent,  don- 

derende, benam  hen  de  hoop,  om  hen  of  van  verre  of  van  naeby  aen  te 
Ddd  taften. 
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i55>5>.     taften.     Hier  in  heeft  men  genoegh  gefien ,  dat  dien  landtaerdt,  die  figh 
roemde  meefter  van  den  Ocean  te  lijn ,  gefoght  tot  in  haere  haevenen 
felve,  liever  hadt  figh  te  verfchuylen ,  dan  (lagh  te  leeveren.  Gekoomen 

fijnde  tot  aen  den  mondt  Van  den  Tagus,  vond  men 'er,  die,  uytglory- 
of  roof-fucht,graeghom  Lifïèbon  inteneemen,  ftaende  hielden,  de  oude 
gelchillen  der  naebueren,  de  haetelijke  heerlchappy  der  Kaftilianen,  en 
eyndelijk  dat  de  ftadt  felve,  die,  gelijk  in  den  toght  der  EngeKèhen  tot 
herftellingh  van  Don  Antonio  was  gebleeken ,  wel  wijtluftigh  maer  ook 

fwakis,  figh  föude  oovergeeven  •,  'tgheen  gefchiet  waere,  wen  dien  landt- 
aerdt  toen  ter  tijdt  het  volk  geweeft  hadt,  dat  op  oorlogh,  niet  op  roof, 
was  uytgevaeren.     Andere  in  teegendeel ,  dat  de  Koningh,  geduerende 

(bo  langhe  vreede,  genoeghfaem  teegen  allen  afval  was  verfeekert,  en  'er 
De  vloot  der  voor  een  vloot ,   die  men   nu  een  geruymen  tijdt  te  gemoedt  gefien 
vereemgbde  nacjt)  geene  hoop  was  op  de  grootfte  fteeden,waer  oover  de  Steêvoogh- 
lan  en  taj  ̂ ^  ̂ e  hunne  (brghe  en  bekommeringh  gaen  lieten.      Dat  het  veyli- 
fibeeyUn-   gher  waere,  de  eylanden  in  den  Atlantilchen  Ocean,  geleegen  aen  Bar- 
denaen.      baryen,  welke  de  oude,   of  om  de  vruchtbaerheit  des  landts ,  of  om 

Der  felver  dat  (è  al 't  gheen  onbekentwas  dien  naem  gaeven,  de  gelukkighe  genoemt 
beftbrij-      hebben ,  aen  te  taften.  Waer  van  daen  de  volken ,  die  (è  eerft  bewoont  heb- 
vingb.         ben,  gefprooten  fijn,  is,  gelijk  meeft  alle  oude  en  verre  afgeleeghene  (ae- 

ken,  onfeeker.  In  voortijden,  eer  Europa  hen  kende,  was  hunne  fpraeke 
niet  eenerley:  die  van  Tenerifa  quam  nae  by  de  Afrikaenfche.  Sy  felve 
noemden  figh  Guanchas.  Hunne  feeden  waeren  veele  de  (elfde :  andere  hen 
gemeen  met  de  woeftelinghen ,  als,  met  de  Scythen ,  andere  hunne  vrouwen 
ten  gebruyke  te  geeven:  met  de  Indianen,  (lifters  (bonen  tot  erfgenaemen 
te  hebben,  als  dooreen  (èeker  der  bloedt  verwantfthapaen  hen  verknoght; 
vrouwekraght  was  onder  hen  met  de  doodt  geftraft,  echticheidingh  met 
eerloofheit.     Sufters  ten  wijve  te  neemen ,  alleen  een  reght  der  Konin- 

ghen, als  de  Inchas  der  Peruanen:  veele  vrouwen  te  gelijk  te  hebben, 
(elfs  aen  befondere  geoorloft.     Nogh  hadden  (e  dit  van  de  Scythen ,  dat 
de  Koningh,  of  yemandt  derGrooten,  den  maeghdom  der  nieugehuwde 
plukte.     Hunne  gooden ,  gelijk  doorgaens  ,  waeren  Son ,  Maene  ,  en 
Sterren:  boo ven  welke fe  erkenden  eenen  reghter  der  goede  en  quaede 
bedrijven,  en  dienvolghens  nae  de  doodt  een  ander  leeven.     De  jonghe 
kinderen  wierden  door  een  pleghtighe  gewoonte  met  waeter  afgewaflen. 

Van  't  Chriften-  of  Mahometis-dom  vondt  men  'er  geene  blijken.     Hun 
leeven  echter  was  eenvoudigh ,  vreedtïaem,  onberi(pelijk;  eerluyden, 
die  figh  Chriftenen  noemen,  geweldt,  bedriegeryen,  en  andere  gebree- 
ken ,  niet  des  Godtsdienfts ,  maer  der  eeuwe  derwaerts  ooverbraghten. 

In  't  jaer  dertienhondert  nae  Chriftus  geboorte  fijn  de  Genuefènde  eerfte 
geweeft ,  die  hen  alleen  befoght  hebben :  omtrent  hondert  jaeren  laeter 
heeft  Bethincourt,  eedelman  uyt  Pikardyen,  figh  ook  aldaer  ter  needer 

ge(èt,  en  'er  goede  feeden  en  godtsvrucht  ingevoert,  darrende  figh  (elfs 
den  tijtel  van  Koningh  aenmaetighen.  Maer  dewijl  fijnen  ftaet  niet  oover 
een  quam  met  lbo  hocghen  tijtel ,  is  dat  reght  oovergebraght  op  de  Ko- 

ninghen van  Kaftilien,  welker  moogenheit  hunne  oude  gewoonten,  tae- 
le  en  Godtsdienft  vernietight,  en  figh  oover  dee(è  eylanden  een  brugh 

De  Bol-     tot  grooter  (eegevruchtcn  geleght  heeft.  Een  der  (el  ver  is  Kanarien,  naem 

landt fche     die  thans  wel  allen  gemeen  is,  maer  aen  dit,  als  't  hooft  van  allen,  ook 
vloot  komt    befonder  toebehoort.     Aldaer  is  de  Hollandt(che  vloot  genaedert  toton- 

tot  onder     der'tkafteel,  dat  treffelijk  geleeghen  is,  en,  nae  een  heevigh  (chieten 
tkafteel      van  wecderfijden ,  een  Spaen(ch  (chipte  gronde  seraekt,  en  twee  veroo- 

vert.     De  eylanders ,  die  te  peerde  en  te  voet ,  met  kleyne  ftukjens  op 't  ftrandt van  Kana- 
rien 
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't  ftrandt  waeren  toegeloopen ,  hoopten  't  landen ,  dat  in  figh  fHven  befwaer-     1  fpp 
lijk  was,  te  beletten.     Maer  van  der  Does  belafte  't  gefchut  te  lofTen,  en  d'Eylanders 
iloepenuyt  te  fetten:  en  felfs  onder  d'eerfte  oovergevallen  fijnde,  is  hy,  poogben 
doordien  de  drooghte  belette  naeder  aen  landt  te  koomen,  in  't  waeter  vruchteloos 

gefpronghen:  waeropde  vyandt  figh  verftoutende  hen  teegen  te  trekken,  't  landen 
den  Ammirael  drie,  andere,  door  mufquetkoeghels  en  pijlen,  oude  en  "■"  Bojlan- 

nieuwe  krijgs-geweeren  aengetaft  fijnde,  meer  wonden  ontfanghen  heb-  ,crsU  c' ben.     De  woeftelinghen  tot  inde  ftadt  Allagona  op  de  vlught  gedreeven 

fijnde,  is  't  kafteel,  met  het  gefchut  en  de  befettingh  felve  van  Honden  Vander^oci 
aen  oovergegeeven :  die 'er  binnen  quaemen  figh  verwonderende,  datief    [' 
Maurits  ftaendaerden  in  lbo  verre  geleeghe  geweften  planteden ,  oover  de     K  *^j 
treffelijke  werken  der  plaetfè ,  oover  alle  de  noodighe  behoeften  tot  befcher-  ̂   ,  1 
mingh,  en  fiende  dat  alleen  de  ongewoonheit  des  onheyls  hen,  diealdaer 
in  een  geheele  eeuwe  geene  oorloghen  befuerden ,  eenen  fchrik  hadt  aen- 

gejaeght.     't  Leegher  tot  voorde  ftadt  genaedert  fijnde,  hebben  debelee- 
geraers  weynighe  daeghen  met  het  aenvoeren  van  't  gefchut  doorgebraght: 
in  welken  tijdt  de  beleegerde  hunne  koftelijkfte  goederen,  en  ftrax  daer 
aen  figh  fèlven  in  ontoegankelijke  rotfen ,  of  in  eenen  enghen  wegh ,  dien 
fè  gemakkelijk  befchermen  konden,  verfteeken  hebben:  fijnde  de  meefte 
onder  hen  fbo  onkundigh  wat  vyandt  fe  voor  hadden,  dat  een  Mooroover- 
loopende,  figh  met  affweeringh  des  Chriftelijken  Godtsdienfts  den  Hol- 

landeren quam  aenbieden  :   boovendien  fijn  'er  verlaeten  twee  kleyne 
kafteelen.  d'Uytgelbndene  om  hunne  fchuylhoekenopte  lbeken,  en  hen 
eenen  fchrik  aen  te  jaeghen,  te  verre  geloopen  fijnde,  wierden  in  plaet-  Jn!fHj 
fèn  den  vyandt  bekent,  hen  onbekent,  daerenbooven  afgemat  door  ar-  wor^en Uyt 
beidt  en  hitte,  van  de  woeftelinghen  omringht  en  oovervallen.     En  als  hinderlae- 
de  eylanders  hier  door  vol  vreughde  tot  geen  afkoopen  van  hun  leeven  gben  van  de 

en  goederen  verftaen  konden,  figh  ontfchuldighende  op  hunne  armoede,  teoeftclin- 
fijn  fè ,  nae  't  verbranden  der  ftadt  en  der  kafteelen ,  van  daer  vertrokken :  S)Hn  oover- 
die  wraek  heeft  hen  voor  buyt  geftrekt.     Te  Gomera  is  het  bynaeropde      "• 
felfde  wijfèuytgevallen.  Sy  vonden  de  ftadt,  van  alles  ontleedight,  oopen  fyvertrfk: 

ftaen,  en  dat  de  vlughtelmghen  hun  gefchut,  en  't  gheenfe  niet  hadden  y?*'  f 
konnen  wegh  voeren,  onder  d'aerde  bedolven  hadden.    Eerrighe,  die,  op  derliadten 
hoop  van  buyt,  de  hooghten  der  geberghten  beklommen  hadden,  fijn  tot  derk*pe- 

tachtigh  in  getaele  om  't  leeven  gebraght,  een  groote  fèeghe  voor  die  on-  Un. 
ftrijdtbaere  meenighte,  en  diefe,  gelijk  woeftelinghen  gewoon  fijn,  ook 
teegen  ooverwonnenen  en  dooden  wreedelijk  vervolghden.  De  Hollanders, 
die  figh  aen  de  lichaemen  hunner  vyanden  niet  konden  wreeken ,  hebben 

aen  't  verbranden  der  huyfen  hunnen  moedt  gekoelt.  Van  der  Does  fiende ,    Van  der 
dat  hy,  naedemael  fijne  eerfte  hoop  hem  bedrooghen  hadt,  tot  het  plun-  Does>  heb- 

deren en  verwoeften  der  feekuften,  fbo  groot  een  leegher  niet  van  nooden  ■,  teena 

hadt,  fendt  de  helft  fijner  fcheepen  met  den  buyt  te  rugh  nae  't  vaeder-  ̂ ervl'ot 
landt.    Deefè  gelukkigh  's  vyandts  vloot,  die  juyft  om  de  felfde  tijdt  uyt  naeburste* 
de  Coronna  was  't  feyl  gegaen,  niet  bejeegenende ,  en  korts  daer  aen  door  fonden, 
een  heevighen  ftorm  van  den  anderen  verftrooyende,  fijn  omtrent  ter  vaertmet 

halver  Herfft  in  behouden  haeven  gekoomen.     Hy  felfs  beflootmet  fijne  d'ooverigbe 
ooverighe  fèemaght  te  fèylen  nae  Brafil ,  een  voornaem  gedeelte  in  Ame-  fcheePen 

rika,  behoorende  onder  den  Portugijs,  dat  oovervloedt  van  het  beroemde  meEraiü- 
hout  en  fuyker  leevert.  Maer  de  eylandenvan  Cabo  Verde  en  de  geheele 
feekuft  van  Afrika,  fonder  yemandt  te  befchaedighen ,  langhs  vaerende, 
heeft  hy  aldaer ,  onder  veele  andere  vreemdigheeden ,  met  verwonderingh 
geldt  van  fchulpen  gefien >  daer  nae,  verfterkt  met  verfcheyde  genoome 

Spaenfchekoopvaefders,  verkiefthy,  t'fijnen  ongevalle, 'teylandt  Sant 
Ddd  ij  Thomé, 
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ïfpp.     Thomé,  plantplactfe  der  Portugijfen,  om  fijne  troepen  te  ververfchen. 
Befchtij-    Daer  toe  noodighden  hem  en  het  loet  waeter  en  de  fchikpadden,  een  niet 

ringbvM     onaengenaeme  fpijfc,  die  ook  vruchtbaer  fijn  in  eyeren,  en  hunne fchae- 

'tejlandt     ]en  f00  hart,  datfe  niet  light  te  breeken  fijn:  en  boovendien  een  onge- 
samjbo-    loofeüjke  meenighte  van  vifichen,  die,  uyt  vreefèvoor  feegedroghten ,  of 
me,  at  van  door onkunde der  menlchelijkegraegheit,  omdat  'er  geen  viffcherskoomen, 

verkjefttm   aen  defcheepcn  bleeven  hanghen.  Ookfijn'ergevleughelde,die,  vermoeit 
fijne  troepen  van  't  vlieghen ,  by  hen  van  felfs  neederfeeghen.  Dit  eylandt  in  Ethiopien, 
f  e  verver-     Guinea  genoemt ,  is  geleeghen  onder  dat  gewefb  des  heemels,  alvvaer 
fcben.         de  dagh  en  de  naght  van  gelijke  lenghte  fijn,  en  waer  booven  de  Son, 

fbnder  elders  af  te  wijken,  immer  fchijnende,  een  geduerighe  Soomer, 
door  geen  Winter  gemaetight ,  maekt:  welk  geweft  des  grooten  aerdt- 
boodems  de  oude,  onbedreeven  inde  fcheepvaert,  hebben  gelooft,  nogh 

bequaem  te  fijn  om  gewafien  voort  te  brenghen,  nogh  om  menfchen  t'on- 
derhouden.     Edogh,  gelijk  d'ervaerenheit  heeft  geleert,  geen  gedeelte 
is 'er  in  de  natuer,  of  't  heeft  fijne  nuttigheit,  nogh  de  gemaetightheit 
der  menfchen  fbodaenigh,  of  (e  fbeken  felfs  in  d'allerongelukkighfte  lan- 

den hunne  wind  te  vinden.     Den  ommetrek  van  dat  eylandt  is  by  naer 

rondt  -,  en  daer  't  figh  wijtft  uytftrekt,  heeft  het  twaelf  mijlen  breedte$ 
klimmende  in  't  midden  tot  een  bergh,  waer  booven  de  wolken  hanghen- 
de,   door  hunnen  dauw  het  riet  doen  wallen,  daer  uyt  de  fuyker  gehaelt 
wordt:  dit  fèer  groot  inkoomen  houdt  de  Portugijfen,  en  hondert  jae  meer 

flaeven  voor  yder  beibnder,  in  den  arbeidt.  Nogh  waft  'er  Gember  :  en 
ook  boomen,  welker  fap ,  tot  dorft  en  welluft ,  voor  wijn  gebruykt  wordt.  In 

/'  '  f''  'c  l'm(fcn  uyt  de  vloot  heeft  hen  niemandt  teegen geftaen.     De  ftadt  Pa- 
bJr  k*(leel  voa1^  wierdt  nae  eenlightefchermutfelinghgeplundert.  Franci(co  deMe- 

wordt  aen     nef?s ,  die  't  kafteel  hieldt ,  heeft  van  der  Does  doen  aenlegghen ,  dat  hy  figh 
vanderDoes  niet  op  fee  begeeven  hadt  als  een  rcover,  maer  dat  hv  van  de  Staeten, 

oovergegee-  en  den  Doorluchtighften  Veldtheer  Maurits ,  was  gefbnden  met  een  vol- 
yen-  koome  vloot,  om  de  oude  en  nieuwe  ongelijken  door  oopenbaeren  oor- 

logh  te  wreeken ,  dat  hyhem,  die  grooter  aenflaeghen  voorhadt,  niet 
genootfaeken  ibude  langhvoor  eene  plaetste  hanghen,  dathy  bereidt  was 
goedertierenheit  te  bewijlèn  die  figh  oovergaeven ,  en  den  halfterrighen 

te  ftraffen.     't  Gefchut  daer  voor  geplant  lijnde  volghde  d'oovergaeve. 
Maerde  eylanders,  die  gevlught  waeren ,  eenen  uytval  doende,  fraeken 

Dcej/Un-  fe  fafc  m  brandt ,  welkers  vuer,  indien  't  'eryemandthadtingefteeken,fy 

dcttdd't       ̂ e'vc  behoorden  te  dempen ■,  echter  niet  ongewrooken :  want  de  Hollan- 
brimit.       ̂ crs  ̂ oor  ̂ e  fchaede,  als  hunne  eyghene,  getroffen,  hebben  'tvuerver- 

fpreidt  door  landen  en  hoeven.     Dogh  vinnigher  ftreedt  de  lucht  van  dat 

gewelf  voor  d'inwoonders:  wantde  befmettelijkheit  der  felver  hadtdoort 
Lefmette-  geheele  leegher  der  Hollanders  een  geweldighfwaerefiekte  t'hunnenonge- 

tijks pekte    nceiïèlijken  verderve  verooriaekt.  Dan  voorwaer  ik  Ibude  niet  konnen  ont- 
onderde      fchuldighen  luyden,  lbo  onkundigh  in  laeken  der  natuere,   datfè  niet 

Hollanden,  gcmijdc  hebben  plaetfen  reght onder  de  Son  geleeghen,  en  een  befmette- 
ïijke  lucht,  die,  fchoonfe  met  de  lichaemen  van  menfchen  aldaer  geboo- 

ren  oover  een  koomt,  feeker  voor  een  volk,  daer  t'eenemael  ongewoon, 
en  uyt  hun  Noorden  koomende,  niet  te  draeghen  is:  gemerkt fe  door 
gccne  w  inden  gefuy  vert  wordende ,  door  haere  ongemaetightheit  onfuy  ver , 
en  door  haere  lwaere  dampen  bedorven  fijnde,  het  landt  benauwt.     En 

het  laluwverwigh  weefen  der  Portugijfen,  die  't  bewoonen,  en  de  gedue- 
righe hervattingh  van  koorden,  bewijfèn  genoegh,  dat  ook  die  ondereen 

warme  lucht  gebooren  fijn,  niet  dan  befwaerlijk  'tlecven  naefleepen.  Eer- 
tijts  fbndt  den  reghter  gedoemde  uyt  Portugael  nae  die  landen,  nu  ver- 

fendt 
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fèndt  de  gierigheit  derwaerts :  onaengefien  by  ervaerenheit  ondervonden    1 5-951. 
is,  dat  naeulijx  yemandt,  in  Europa  gebooren,  aldaer  ter  halver  leeven 

koomt.  Maer  't  fcheepsvolk  booven  de  hitte  des  luchts  door  arbeidt  afge- 
flooftfijnde,  gebruykte  geneesmiddelen,  eeven  naedceligh  als  de  quae- 

len :  want  die  iïgh  om  de  koelte  in  d'avondt  lucht  begaeven ,  was  't  flae- 
pen  in  de  maenefchijn  fchaedelijk;  waer  by  iuyker,  Indifche  nooten  en 
andere  gewafïèn,  die  de  loop  verwekken,  onmaetigh  gegeeten  wierden. 

Of  nu  't  wat  gulfigh  waeter  drinken   d'oorfaek  hunner  quaelen  geweeft 
fy,  dan  of  het  ook  door  fnootheit  dier  menfchen  was  bedorven,  fbude  ik 
met  reght  konnen  twijfelen:  naerdienditlaetfte  van  de  boof  heit  dier  landt- 
aerdt,  het  eerfte  van  de  natuerlijke  reeden  niet  vreemt  is.    Dat  ook  föm- 

mighe  door  't  al  te  vuerigh  boeten  hunner  minneluften  met  de  vrouwen 
op  die  kuften,  ten  grooten  deele  daer  toe  foo  verhit,  datfe  de  mannen 
felfs  aenfbeken,  hunne  doodt  gehaelt  hebben,  is  buyten  twijfel:  konnende 
de  natuer  de  vermengingh  der  lichaemen  van  lbo  verfcheyde  gemaetight- 
heit  niet  dulden:  dus  hebben  ie  figh  van  allerweeghen  oorfaeken  om  te  fter- 

ven  op  den  hals  gelaeden.     Uytfteekender  is  de  fterfte  geweeft  door   Do<"it  van 

't  ooverlijden  van  den  Ammirael  felve,  die,  fwaer  en  vet  van  lichaem    A  A™%~ fijnde,  en  niet  maghtigh  felfs  in  fijn  eyghen  vaederlandt  by  naer  eenighe  DWi 
beweegingh  te  lijden,  naer  twee  daeghen,  gelijkende  veeleertequijnen, 

dan  fiek  te  fijn,  door  geene  heevigheit  van  fiekte,  maer  door  't  fmelten 
van  fijn  vet,  geloofde  men,  geftorven  is.     Groote  ver flaegen heit  quant 

'er  door  fijn  affcheyden  onder  't  gemeen,  en  de  verdere  hoopte  verdwij- 
nen: fy  riepen  alle,  men  behoorde  dat  doodelijk  geweftteverlaeten:  men 

hadtfigh  genoegh  gewrooken,  gevaeren  genoegh  befuert  in 't  ombrenghen 
der  vyanden.     't  Lichaem  van  van  der  Does  wierdt,  op  dat  het  nae  hun 
vertrek  niet  tot  fchimp  der  woeftelinghen  bleeve ,  diep  onder  d'aerde  begrae- 
ven,  en  de  puynen  der  geheele  fladt  daer  booven  oover  geworpen  : 

't  gefchut  en  een  taemelijke  meenighte  van  koopmanfchappen  heeft  men 
van  daer  vervoert.     Sy  feylden  nu  reets  in  volle  fee,  en  echter  waerenfè  'mrgifdiet 
met  de  plaetfe  't  vergif  dier  plaetfe  niet  ontvlooden:  want  niet  danlangh-  flaetfe  ver- 
faem  veranderde  de  lucht,  en  de  kracht  van  'tquaet  eenmael  ingefboghen  wlgbtde 
vervolghde  de  befmette  :  waer  byde  benaeutheit  in  fbo  enghen  begrip  der  Hoitande" 

fèheepen,  enden  vergiftighen  flank  der  fieken  ook  d'andere  vattende,  de  be- '"  }"nm- 
fmettelijkheit  voortfette.  In  vijftien  daeghen  tijdts  fijn  'er  oover  de  duyfènt 
menfchen  geftorven.  Weynigh  buyts  is  'er  korts  daer  aen  in  Brafil  veroovert, 
en  men  fpoedde  figh  nae  huys,  dewijl 't  getal  der  menichen  daegelijx  min-    syfpoedcn 
derde,  en  niet  door  eenerhande  fbort  van  doodt.     Eenighe,  wien  dit  figh  me 

quaet  op  't  hart  viel ,  wierden ,  by  nae  fbnder  fiekte  te  gevoelen ,  wegh-  buys. 
gerukt:  andere,  brandende  door  de  hitte  eener  geduerighe  koortfe,  heb- 

ben, nae  dat  fè  hen  in 't  hooft  gefteeghen  was,  figh  fel  ven,  als  verwoede, 
plotfèlijk  in  fee  geftort.     Wanneer  nu  ondereen  faghter  lucht  den  fieken 
en  quijnenden  een  beetere  hoop  verfcheen,  heeft  hen,  de  eerfte  plaegh 
nogh  niet  volkoomelijk  geneefen  fijnde,  een  tweede3  de  fcheurbuyk,  in 
geenen  deele  faghter,  aengegreepen :  een  quael  die,de  tanden  en  dyegewrigh- 
ten  ontfloopende ,  langhe feevaerten  vaek  onderworpen  fijn:  en  toensis 
die  voor  veelen  doodelijk  geweeft,  om  dat  hunne  leedemaetert nogh  ont- 

flooten,  in  veel  koudere  plaetfèn  der  fèe,  en  alwaer  't  nae  de  tij dt  des 
jaers  nogh  winterde,  voortgevaeren  fijnde,  door  die  ftrijdighe  verande- 
ringh  te  heevigher  geplaeght  wierden.      En  voorwaer,  dat  feedert  veele 
jaeren  herwaerts  de  koude  foo  ftrengh  niet  geweeft  is,  hebben  onsgeleert 
de  ftroomen  in  deefe  landen,  die  felfs  foo  verre  tot  daer  de  leevloedt  ftrekt 

met  ys  ooverdekt  waeren,  en  veele  menfchen  door  koude  doodtgewroo- 

Dddiij  ien. 
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1 5-5)51.     fen.     Nogh  wierdt  de  vloot  door  ftorm  oovervallen,  en  ge vaerl ijker,  als 
wel  gemeenelijk,  om  dat  de  fcheepen  niet  volk  genoegh  hadden,  om  hen 

te  bcftieren  en  dienft  te  doen.     Van  alle  de  hopluyden  waeren  'er  alleen- 
lijk twee  in  't  leeven :  en  onder  de  fcheepen  gevonden ,  die  niet  meer  als 

fes  gefonde  mannen  t'huys  braghten.     Maer  eenighe  weynighe  laeghen 
fiek:  d'oovenghe  geftorven  en  buyten  boort  gefet  lijnde,  dreeveninfee: 
fommighe  fcheepen  fijn ,  om  hunne  kracht  te  herstellen,  in  Engelandt 

Alwaer ,  ingeloopen :  andere,  naedatelk  van  feylen  enfcheepsvolk  was  voorfien, 

nae  veel      fijn  gints  en  herwaerts  verftroyt ,  en  omtrent  op 't  uytgaen  van  de  Winter 
volkjerloo-  t'huys  gekoomen.  Een  fchip  wierdt  door  gebrek  van  volk  verbeten;  een 
ren  te  heb-   ancjer  voor  siuvs  vervallen  is  den  vyandt  in  handen  geraekt.  Dufdaenigh 
J"M'  '"^°~  een  uytkoom ft  heeft  de  Hollandtfche  vloot  gehadt,  die,  mits  de  fwaere koften,  de  Republijk  langhen  tijdt  is  laftigh  gevallen,  en  veele  huyfèn 

in  rouw  gefteeken  heeft.  Maer  Philips,  nae  dat  t'fijner  kennis  gekoomen: 
was,  hoe  de  Hollandtfche  vloot  was  gevallen  in  de  Kanarifche  eylanden, 
hadt  eerft,  uyt  vrees  dat  ie  figh  aldaer  lbuden  handthaeven,  de  fijne  der- 

De  spaen-  waerts  gefonden :  dogh  naederhandt  verftaende,  dat  fe  die  van  felfs  ver- 
fche  vloot     laeten  hadden,  belaft  hy  haer  nae  Tercerate  feylen,  om  de  fcheepen,  die 
wordt  door   uyt  Amerika  verwacht  wierden ,  van  daer  te  geleyden.     Alhier  gekoo- 
ftormmet    men,  is  fe  door  feilen  ftorm,  en  niet  fonder  fchaede,  vanden  anderen 

fibaedevan  verftrovt>     £)e  Duynkerkers  te  ftout  op  onfen  Ocean  roovende,  hebben 

rerdreeven  d'ingefèetenen  verwekt  tot  klaghten  ,  eenighe  d'onweetenheit  van  de 
*  Arami-    *  bewindtsluyden  der  lèefaeken,  andere  de  vaddigheit  der  feehoofden, 
raeiiteyis     en  dat,  op  den  naem  van  de  fee  te  fuy  veren,  de  geleygelden  onnut  betaelt 

heeren.        wierden ,  befchuldighende ,  tot  dat  vijf  fcheepen  genoomen ,  en  de  roovers 
met  de  galghe  geftraft,  hun  t'eenighen  trooft  geftrekt  hebben.  Dan  veele 
uyt  Spanjen  en  Amerika,  door  dapperheit  of  behendighe  vonden ,  's  vyandts 
gramfchap  ontweeken  en  behouden  t'huys  gekoomen  fijnde,  vervulden 
't  oover  al  met  fchrik  en  haet  teegen  de  Spanjaerden.    Andere  fijn  geluk- 
kigh  met  meerder  winft  als  te  vooren  uyt  Indien  weedergekeerr ;  en  den 

roep  dier  faeken  met  de  hoop  aenwakkerende,  is  daer  door  't  verlies  des 
Spaenfchen  handels  wat  te  baet  gekoomen.      Ook  heeft  men  uyt  de  ey- 
landen  langhs  de  kuft  van  Amerika  begonnen  fout  te  haelen.     Omtrent 

.     dees  tijdt  heeft  Frederijk  Spinola,  gedreeven  uytyver  om,  doordapper- 
s  ■  Lf      heit   in  krijghsdaeden ,    fijnhuys,  doorluchtigh  en  treffelijk  in  middelen 
brenobtfes    Dmnen  Genua,  te  verheffen  tot  de  glory  der  ftamme  van  Doria,  fijne 
gdeyenten  landtsluyden ,  die  door  de  waepenen  waeren  opgewaflèn,  ten  dienfte  des 
dienfle  van   Koninghs  in  Nederlandt  gebraght  een  nieuw  onderftandt  van  fes  galeyen , 

Philips  in     om  die  te  gebruyken  teegen  de  Hollanders,  mits  den  buyt  t'fijnen  voor- 
fecter'       deele  bleeve.     Deefe  fbuden  een  gedeelte  der  Spaenfche  vloote ,  gefchikt 

teegen  de  Hollanders,  geweeft hebben ,  ten  waere  een  naedere  fbrghedie 
fwaere  dreyghementen,  voor  welke  ook  Britannien  geweldigh  beducht 
was,  elders  heen  gewendt  hadt.     Derhalven  fijn  fe,  nae  een  kort  verblijf 
te  Breft,  een  haeven  in  Vrankrijk,  alleen  gekoomen,  doorgaens  gedient 
door  een  wonder  geluk  van  windt  en  weeder.  De  Hollanders,  hier  van 
alvoorens  verwittight,  hadden  ettelijke  fcheepen  gefonden  in  de  hoofden, 

tuflchen  Kalis  en  Douvre,  om  hen  t'onderfcheppen.  Maer  de  kuft  langhs 
Die  te  slurs  dopende,  en  een  gewenfehte  voorwindt  hen  dienthalven  veyligh  tot  in 

mloopen.      Vlaendre  voerende ,  heeft  de  fortuyn  hen  gelukkigh  oovergebraght.  Eeven- 
wel  geen  middel  fiende  om  binnen  Duynkerken  te  koomen ,  hebben  fe 
figh  nae  Sluys  begeevcn  ,  gewaepent  met  fèfticnhondert  mannen  :  van 
daer  dreyghdenfe  de  koopluyden  en  de  Zeeuiche  kuft.   En  niet  weynigh 

naedeeligh  is  geweeft  'tmaekfel  dier  fcheepen,  onbekent  in  deefe  landen, 
eerft 
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eerft  mits  de  koften,  gedaen  tot  het  befetten  der  gaeten,  daer  nae,  om    1599. 

dat  eenighe  geringhe  fchaede  alom  eenen  geweldighen  fchrik  maekte ,  foo  En  alom  ee~ 
verre,  dat  veele,uyt  Zeelandt  vluchtende,  figh  elders  hebben  ter  needer  nengewel- 

gefèt.     d'Uytkoomft  heeft  den  fchrik  vermindert  :  want  hoewel  korts  d'ilmi 

daer  aen  Spinolis  galeyen,  gedientvan  ftilte,  hen  befonder  voordeeligh,  fc^'k/nae- 
en  voorfien  met  hun  eyghen  en  vers  ingenoomen  krijgsvolk,  eenZeeufch  ̂ "' 
oorloghfchip ,  met  naeulijx  feftigh  matroofen,  hadden  aengetaft,  heeft  Maerwor_ 
dit  figh  echter  twee  geheele  uyren  langh  met  foo  grooten  dapperheit  van  de„l00r[0&„. 
alle  kanten  omgewendt,  dat  het,  ophebbende  omtrent  twintigh  dooden  fdieepender 
of  gequetften,  tweehondert  vijftigh  verflaeghene  op  de  galeyen  de  hunne  vereemghde 
fèlfs  eenen  fchrik  hebben  aengejaeght.      En  weederom  oorloghfcheepen ,  staeten 

diefè  door  misflagh  geloofden  koopvaerderstefijn,  befpringhende,  wier-  ̂ ntafiendej 

denfè  fes  uyren  achter  een,  met  groot  verlies,  vinnigh  doornaeghelt :  een  v'nm&" 

heerlijke  vertooningh,  foo  nae  by  gefchiede  'tgeveght,  inde  ooghen  der   helt. 

Vliflinghers.    Dogh  den  Aertshartogh  Albertus,  hebbende  fijn  huwelijk    An,'eftUj in  Spanjen  voltrokken,  en  in  fijn  te  rugh  reyfendoor  Italien  van  den  Paus  randen 

met  het  gewijde  fweerdt  begif'tight  fijnde,  om  hunne  gemeene  vyanden  Paus  met 
des  te  moedigher  onder  de  ooghen  te  gaen ,  is  voorts  oover  de  Alpifche  bet  gewijde 

geberghten  en  Bourgonjen,  met  fijne  gemaelinne  Ifabella,  genaedert  op  fweer^J!e' 
den  boodem  der  heerfchappye ,  hem  ten  huwelijk  gegeeven,  en  in 't  begin  gJj"SJe„ 
van  den  Herfft,  terwijl  't  gedruys  des  oorloghs  nogh  duerde,  en  in  een  mltI{ai,eitM 
bijfter  verloop  der  faeken ,  acngekoomen :  alwaer  hy  Andreas  en  Mendofa  weeder  w 
heeft  oneenigh  gevonden,  elk  om  flnjdt  de  gelukkighe  bedrijven  dies  Nederlandt. 

jaers  figh  fèlven,  de  fchuldt  der  wanorde  d'een  den  anderen  toelchrijven- 
de:  maer  Andreas  wierdt  nae  fijne  geeftelijkebedieningh  verfonden,  Men-  tyvïndtal- 

dofadaer  gehouden:  boovendien  Duytfchlandt  verbittert,  den  (bldaet lei  '»""*»- 

veerdigh  tot  muyten  om  wanbetaelingh,  en  waer  die  te  haelen  was  on-       * 
fèeker,  gemerkt  de  Nederlanders  verarmt,  en  'sKoninghs  fchattendoor 
een  fwaer  leegher  teegen  de  Hollanders  en  de  Hooghduytfchen ,  door 

't  bouwen  eener  vloote ,  en  door  't  bewaeren  van  foo  veele  befettinghen 
in  Spanjen  en  de  ey landen,  mits  d'onfèekere  vreefè  voor  de  vyandt,uyt- 
geput  waeren.  De  befettelinghen  in  't  kafteel  vorderden  Antwerpen  geldt 
af.     Te  Hamont,  een  fteedtjen  op  den  boodem  van  Luykerlandt,  en  de 

plaetfen  alom  hadden  de  ruytery  en  't  voetvolk  de  platte  landen  en  ftee- 
den ,  door  fchrik  voor  blaeken  en  plunderen ,  onder  brandtfchattingh 
gebraght.     De  befèttingh  in  de  fchanfè  Sant  Andries,  door  heymelijk 

beftant  met  Ernft  van  Naflau,  die  den  oever  aen  d'ooverfijde  bewaerde, 
hunne  dreygementen  gewendt  teegen  's  Hartoghenbofch  en  haeren  aen- 
hangh,  wen  hen  oover  de  földyen  van  veele  jaeren  geen  voldoeningh 

gegeeven  wierde.    d' Aenkoomft  der  Aertshartoghen  fèlfs  verfchafte  geen   De  Nf<fer- 

geneefingh  voor  deefe  quaelen,  en  hadt'er  nieuwe  ingebraght:  fijndeden  landerijlln 

aedel  bijfter  gebelght,  datfè  beyde  Spaenfch  in  fèeden,  in  gelaet  en  in  &e  e &. 
kleedingh  waeren ,  en ,  teegen  de  gewoonte  der  Nederlanders ,  begroet  reeitn  der 

met  gebooghe  knye.     En  daer  by  was  't  hof  ooverdaedigh  in  Keyfèrlijke  Aemharto- 
pracht,  en  die  felfs  in  tijdt  van  vreede  laftigh  valt.     Dus  groeyden  de  ghen. 

koften  teegen  de  behoefte  aen:  en,  't  gheen  altoos  onaengenaem,  maer 
toens  infönderheit  haetelijkwas,  fy  deedenden  Staeten  van  yederProvin- 
tie  fwaere  fchattinghen  afeyfTchen:  daer  by  doende,  het  onbillijk  waere, 
dat  fy  ten  bewijfè  van  de  getrouwheit  en  eerbiedigheit  tot  hunne  Vorften 
mindere  laften  droeghen ,  als  de  weêrfpannelinghen  om  hunnen  Heer  te 
beoorloghen.    Tot  nogh  toe  hadt  men  de  plechtigheeden  der  Vorftelijke 

huldingh  niet  gehouden:  dringhende  die  van  Brabandt  op 't  fleghtender 
kafteelen,  op  't  verfenden  van  't  uytheemfch  krijgsvolk,  en  op  meer  an- 

dere 
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Jj9S>-    dere  faeken  door  Albertus  belooft.     Maer  Ifabella,  verklaerende  dat  niet 

diergelijx  met  haeren  weete  verdraeghen  was,  nam  het  felfs  ook  voor 
eene  weederweerdigheit  -,  als  of  men  door  dufdaenigh  eyffchen  te  grooten 

Vryheit  t'haerer  verfmaedingh  foghte.     De  Waelen  boovendien  verfoch- 
ten  het  vernietighen  der  plakkaeten ,  waer  door  de  koopmanfchappen  der 
Hollanders,  hen  noodtfaekelijk,   wierden  buyten  gehouden.      Dan  dit 

alles  was  gelèght,  en  daerby  gebleeven,  door 't  gevoelen  der  opgeleyde 
flaevernye,  en  men  volvoerde  de  pleghtigheeden ,   waer  door  de  twee 

Die  tot  Har-  gehuwde  met  den  tijtel  van  Hartoghen  en  Graeven  wierden  aengenoo- 
togitn  en     men:  en  juyft  gebeurden  't ,    dat,  terwijl  die  van  Brabandt,  naer  ouder 
plecbteliik    §£v''oontei  buyten  de  mueren  van  Loven,  deneedt  van  getrouwheitdee- 
wordenaen-  den,  m  nun  geficht,  twee  dorpen  door  de  Hollandtfche  ruytery  in  brandt 
genoomen.    gefteeken  wordende,  fulx  als  een  quaedt  voorbediedlèl  der  nieuwe  re- 
Bekommer-  geeringhe,  met  verlies  en  fchaede  beginnende  ,   wierdt  opgenoomen. 
lijken fiaet    Maer  de  Vereenighde  Staeten  ook  verblijdden  figh  niet  meer  oover  de 

derveree-    meenighvuldighe  teegenfpoeden  des  vyandts,  als  hen  bekommerdeden 
mghdeLan-  benaeuden  ftaet  hunner  faeken-,   dewijl  't  miflèn  van  den  handel  op 

Spanjen  door  plakkaeten  en  den  Francoifchen  vreede ,  als  ook  op  's  vy- 
andts Nederlanden,  en  't  vlughten  der  werkluyden  van  daer,  hunne  in- 

koomften  te  lande  en  ter  fee  befhoeyt  hadden,  en  de  belaftinghen  dies 
jaers,  hoewel  fwaer,  in  opiight  der  koften,  waeren  te  kort  gelchooten. 

Om  deefè  reedenen  heeft  men  gelicht  geldt  op  rente,  die  t'eenighen  dae- 
ghe  de  hooftfömme  felfs  föude  uytmaeken:  dan  nogh  ftonden  geene 

mindere  koften  voorhanden,  nae  dat  al  't  geweldt  der  oorloghe  op  hen 
was  ingeftort.  Engelandt  daerenbooven ,  gewoonte  helpen,  haerkrijghs- 

volk  t'huys  ontbiedende ,  hadt  fcheepen  gevordert,  en,  korts  daer  aen 
de  vreefe  verdweenen  fijnde,  alleen  bedankt,  fonder  yets  meer:  terwijl 

een  maghtigh  leegher,  onder  't  beleidt  van  Eflèx,  de  boflchen  en  moe- 
rafïèn  van  Yerlandt,  en  d'uyterfte  fchuylhoeken  der  vryheit  ontneftelde; 
daer  fijne  aenflaeghen  fbo  voor  't  gemeen,  als  voor  hem  in  't  befönder, 

.,  weynigh  gelux  vonden:  gemerkt  hy,  fijnde  een  jonghelingh  meer  fier, 

Ejjexbe  rij-  (jan  yoorfightigh }  en  door  <je  loosheit  njner  vyanden  in  fbo  hacchelijlc 
landt  mm-  een  ̂ >e^n^  gefönden,  aen  verfcheyde  oorden,  daer  hem  de  weeghen 
WHggi* ge-  onDekent  waeren,   geflaeghen  was:   en,   als  hy,   met  Tiron  beftandt 
weeft Jijndetgemaekt  hebbende,  buyten  lafl  in  Engelandt  weederkeerde ,  de  Konin- 

wordtbj/i    ghinne,  die  hem  voor  fijn  vertrek ,  onder 't  twiften ,  hadt  een  oorbandt 
ongelaftm   gegeeven,  eenen  hoon,  dien  hy  ongeduldigher  als 't  in  een  rijk  pafte, 
Engelandt    fadt  opgenoomen,  in  fijn  afweefen,  door  de  reedenen  fijner  naeyveraers, 
wee  erkee-  en  jen  onvoorflghtig[ien  i0f  fijner  vrienden ,  teegen  hem  in  arghwaen 
verfee\e-     en  vrce^c  tadt  verhardt  gevonden ,  en  van  ftonden  aen  beklaeght  en  in 
rïnghgento-  verfeekeringh  genoomen  wierdt.     Die  jonghelingh ,  wiens  achtbaerheit 

men.  beftont  in  oorloghen ,  dus  buyten  gefagh  gefchopt,  hebben  d'aenraeders 
Elifabeth  toZ  vreede  d'ooverhandt  gekreeghen.  Een  bewijs  der  geneegenheit  des 

tnaektden  hofs  daer  toe  is  geweeft,  dat  de  Spanjaert  ter  fee  ongemoeit  bleef,  en 

staeten  der  't  rooven  op  andere  volken ,  die  derwaerts  voeren ,  verbooden  was.  Maer 
Vereenighde  de  Koninghinne  heelde  haer  voorneemen,  fbo  langh  de  vreefè  voor  's  vy- 
Nederlan-  andts  vloot  duerde,  hoewel  een  gefant  van  Bruflèl  gefbnden  haer  aenfey- 

rulV"*'  ̂ °  <^entna^ven  geruft  te  fijn :  doghte  vergeefs,  als  die  met  arghwaen  was 
lat  de  vree-  ingenoomen  i  en  in  diergelijke  faeken  weynigh  geloof  ftel de.  Des  niet 
de  d' Engel-  teegenftaende  raaektfè  korts  daer  aen  den  Staeten  oopentlijk  bekent,  dat 

fcben  noo-  en  d'Engelfche  tot  den  koophandel  den  vreede  van  nooden  hadden ,  en 
digbwas.  ookfy  felve,  om  haer  rijk  teegen  de  ftoutmoedighe  hoop,  en  die  haeren 

ouderdom  belaeghde ,  vaft  te  Hellen :  dat  echter  fy  den  moedt  niet  fbu- 

den 
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den  verlooren  geeven,   maer,  foo  wel  de  Ooftenrijxe   als  de  Franfche    1599- 
heerfchappy  fchuwende   wen  fy  haer  tot  vriendinne  begeerden,  hunne 
vryheit  handthaeven  ,  of  onder  een  inlandtfch  Prins  hunne  Republijk 
beftieren  :  dat  fe ,  in  vreede  fittende  ,  veele  dinghen ,  die  fe  nu  genoot- 
faekt  wierde  te  eyflchen ,  gemakkelijk  föude  verfchatfèn.  Hoe  geweldigh 
het  waggelen  deefèr  tweede  bondtgenootfchap  de  meefte  gemoederen 
ontftelt  hebbe,  kan  men  lightelijk  afneemen.  Daer  by  voeghden  figh  aen- 

fbekinghen  van  's  Keyfèrs  weeghe,  die  andermael  hadt  voorgenoomen 

gefanten,  om  hen  den  vreede  fmaekelijk  te  maeken,  af  te  fenden.  Moe-   Die'sKeji- 
digh  echter  was  het  befluyt  der  Staeten,  die,  al  eer  de  gefanten  degren-  fcrsgefan- 

fèn  genaedert  waeren ,  brieven  aflbnden ,  hen  vermaenende  onnutten  ar-  *.. ae,   n', beidt  te  fpaeren :  dat,  waeromfe  geen  vafte  en  trouwe  vreede  hoopen  afwi;rau 
konden,  meermaels  getoont  was,  en  fe  als  nogh  geene  reedenen  had- 

den, om  van  hunne  voorighe  befluyten  af  te  wijken,  ten  waere  miffchien 

de  baldaedigheeden  in  Duytfchlandt,  't  afbreeken  van  't  reght  des  koop- 
handels door  bedriegeryen,  en  dat  de  Spanjaerts  Nederlandt  onder  den 

valfchen  naem  van  Aertshartoghen  beheerfchen ,  voor  reedenen  om  hen 
tot  vreede  te  raeden  wierden  aengenoomen.     Dus  heeft  men  figh  wijfle- 
lijk  gewaght  fèlfs  in  gefprek  te  koomen  ;    fijnde  die  van  Hollandt  de 
voornaemfte  doordringhers  van  fbo  mannelijk  een  befluyt  geweeft:  die      Die  van 

ook  in  't  verdubbelen  der  hooftfèhattingh  voor  't  volghende  jaer  hunne  Hollandt  Je 
bondtgenooten  fijn  voorgegaen,  die  'er  figh  of  teegen  verfètteden,  of  kooftfcbat- 
traeghlijk  volghden.     De  Zeeuwen  infönderheit  fchooven  'tin  de  wal,  j"f,  ,mJ 
vergrootende  hunne  jonghfte  fchaeden ,  en  eygene  koften ;  en  onder  de       f m  e> 
volken  oover  Rhijn  foght  men  langhe  omweeghen,  terwijl  eenighemeer  \mnne 

de  gunft  van  't  gemeen ,  dan  den  Staet  behartighen ,  of  belaftinghen  aen-  bondtgenoo- 
wijfen,  die  hen  fel  ven  minft,  hunne  naebueren  fwaerft  drukken  fbuden.  ten  traegh- 

Ook  waeren  'er  die  niet  fweeghen ,  dat  al  fchoon  fy  bleeven  ftil  fitten ,  ty^ge- 
andere  noghtans  de  Republijk  fbuden  handthaeven,  onaengefien  die  van  volght. 
Hollandt  niet  duyfter  te  kennen  gaeven,  dat,  ten  waere  men  met  ernft 
in  de  noodtwendigheeden  den  gemeenen  Staet  betreffende  voorfaeghe, 
fy,   laetende  de  fbrghe  der  landen  van  hen  afgeleeghen   drijven,    in 

't  toekoo mende  fbuden  denken  om  hunne  eygene  behoudenis,  en  om 
figh  in  't  befit  der  fee  te  handthaeven.     Eenighen  trooft  quam  'er  van  de  P*  Du^" 
Duy tfche  Vorflen ,  die,  den  Span jaert  als  nogh  verdacht  fijnde,  hunne  y^L/jj' e" 
onderlinghe  hulpe  of  geldt  aenbooden.     Keur-Palts  arbeyde,  om  andere  „e  ̂ u^e 
Vorften,  fijne  Godtsdienfts  genooten ,  door  eyghen  exempel  en  woorden  aen. 

op  te  wekken:  vertoonende  aen  yeder  in 't  befbnder ,  wat  eertij ts  Alva, 
wat  nogh  onlangbs  Mendofa  gepleeght  hadden  ■,   en  dat  de  Hollanders 
niet  konden  ooverheert  worden ,  fbnder  met  eenen  den  naebueren  in  hun 

bederf  te  fleepen :  maer  hunne  welvaert  andere  t'eenen  fteun  fbude  die- 
nen, deefèn  om  Pruyflen  te  befchermen,  genen  om  't  befit  van  Kleef  te 

verdaedighen ,  allen  teegen  den  Roomfchen  Paus  en  fijnen  aenhangh , 
door  welker  bitteren  haet  en  partyfchap  fy  gelijkelijk  fbuden  gefoolt  worden. 
Dogh  hy  kreegh  niet  veel  gehoors ,  wendende  den  Hartogh  van  Bruins- 
wijk  fijne  waepenen  teegen  die  ftadt,  om  haere  al  te  haetelijke  vryheit, 
en  andere  figh  onmaghtigh  verklaerende  eenen  oorlogh  te  onderhouden. 
MaerKarel,  Hartogh  van  Sundermanlandt,  oom  van  Sigismond,  Ko- 
ningh  van  Polen,  wien,  naedemael  hy  voor  de  Sweeden,  welker  kroon 
hem  erfFelijk  toebehoorde,  weynigh  fbrghe  droegh,  en  om  fijnen  bran- 
denden  yver  voor  den  Roomfchen  Godtsdienft  verdacht  was  van  te  wil- 

len veranderingh  invoeren,   eerft  met  de  waepenen  teegengegaen ,  jen 

vervolghens  door  een  algemeene  vergaederingh  't  rijk  benoomen  was, 
Eee  %h 
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Den  Ko- 

ning!) van 
Sweeden , 

aenfoekende 

de  bondtge- 
nootfcbap 

der  Staeten, 
wordt 

vrtendt- 

fchap  aenge- 
booden. 

figh  van  den  koninghlijken  tijcel  langh  onthoudende,  en  noghtans  de 
klem  onder  andere  naemen  gebruykende,  als  hy  de  bondtgenootichap 

der  Staeten  felfs  aenfoght,  wierdt  uytgeftelt-,  omdat  hy  hulp  voor  'ttee- 
genwoordighe  verfoght,  fijne  hoop  onfeeker,  't  rijk  arm,  en  fijne  maght 
verre  van  de  handt  waeren.  Vriendtfchap  echter  wierdt  hem  aengeboo- 
den,  als  die  voor  den  Godtsdienft  ftreedt,  met  onfchult,  dat  eenighe 
Hollandtfche  fcheepen  figh,  buyten  laft  van  den  Staet,  in  dienft  van 

Sigismond  begeeven  hadden. 

HUGO 
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§7lj||$  Uidewijk  van  Najfau  verrafcht  Wachtendonk.     Geveght  tuf- 
WÊ0L  fchen  Breaaté  en  Lekkerbeetjen.  Mauritsy  Crevecoeur  ingenoo- 

vjÉSêh  men  hebbende  >  veroovert  de  fchanfe  Sant  Andries ;  de  belee- 
gerde  gaen  oover  aen  de  fij de  der  Staeten.  Graef  Willem  beflecht 

de  onluften  tujfchen  de  Gröninghers  en  de  Vriefen ,  te  Boulogne  wordt  tuf- 
fchen  Albertus  en  de  Koninghmne  van  Engelandt  vruchteloos  van  vreede 

gehandelt.   's  Kevfers  ge  fanten  verjoekenvande  Staeten  vergoedingh  der 
fchaeden  op  den  'Duytfchen  boodem  gedaen.     Brieven  der  Vereenighde 
Staeten  aen  de  Staeten  van  d 'andere  Jijde.     Verhael  van  den  toght  in 
Vlaendre.     Slagh  in  Vlaendre.     cJHaurits  behaeltde  Jeeghe.     tJMendofa. 
wordt  gevanghen.     CHaurits  hebbende  op  Nieupoort  en  de  fchanfe  Ifa- 
bella  toegeleght ,  voert  fijn  leegher  af.     ̂ Albertus  houdt  tot  Brujfel  een 
Vergaederingh  van  Staeten.  Hy  handelt  tot  Berghen-op-Soom  doorgefan- 
ten  met  de  Vereenighde  Staeten  van  vreede ,  maer  vruchteloos.     <De 
Nederlandtfche  Staeten  vinden  nieuwe  fchattinghen.     Hun  mifnoeghen 

oover  's  Koninghs  brieven.  T>e  'Duinkerkers  worden  oover  hunne ~wr •  eedt- 
hee'den  ,  gepleeght  aen  de  Hollandtfche  vijfchers,  geftraft.     'De  Hollan- 

ders haelen  's  vyandts  fcheepen  wegh  van  onder  de  wallen  van  Antwer- 
pen.    'Den  oorlogh  gereefen  tujfchen  den  Franfois  en  den  Savoyaert  ej/n- 

dight  haeft  in  vreede.   Henrix  huwelijk  met  <ÜWaria  de  Cïïledices. 

Staet  der 

Nederlan- den ten 

Ieuw  jaer ,   't  welk  de  voorgaende  eeuwe  geflooten     Xtfoo. 
heeft,  gelijk  't  van  eerften  af  voortreffelijke  uytkoom- 
ften  verfchafte,  lbo  ook  fcheen  het  voor  langh  aen- 
merkelijke  en  groote  verwiflêlinghen  van  faeken  te 

voorfpellen.     De  faeken  der  Nederlanden,  die  onder  ™èèderRi- een  heer  ftonden ,  waeren  beroyt,  en,föo  feeralsnaeu-  ^ 
lijx  oyt  te  vooren,  verwart  en  afgefleeten.     Dogh  de 
gunft  omtrent  de  nieuwe  Vorften  ,   als  maer  eerft 

gekoomen,  'tontfigh  voor  haere  teegen woordigheit,   en  de  grootheit 
der  quaelen  felve ,  hadden  de  middelen  om  die  te  redden  ernftiger  doen 
ter  handt  trekken.   De  Vereenighde  Staeten,  wien  eertijdts,  als  fe  figh 

Eee 
der 
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1 600.     der  flaevernye  maer  nieuwelijx  ontflaeghen  hadden ,  de  breede  heerfchappy 

hunnes  Vorften,  en  de  gevaeren  felve  t'eenen  naeuwen  bandt  ftrekten, 
korts  daer  aen ,  wanneer  hunne  waepenen  met  voorfpoedt  begenaedight 
wierden,  verflappende,  hoewel  geen  geringhe  noodt  figh  weeder  hadt 
opgedaen  ,   behielden  ,   volghens  hunne  voorighe  tucht ,    wel  de  felve 
moedt  en  dapperheit  teegen  de  vyandt,  maer  onder  elkander  niet  gelijke 
eendraght  en  fèedigheit.     Beyde  de  partyen  fmeedden  niet  dan  gewel- 

dighe  aenllaeghen,  elk  figh  om  't  fèerft  beny verende, om  hunnen  dartigh 
of  meer  jaerighen  arbeidt  fèffens  ten  eynde  te  brenghen:   op  welke  hoop 
de  uyterïre  krachten  gefpilt  wierden,  als  of  de  fèeghe  voor  ooghen  fton- 

de,  ten  belooningh  den  geenen  die  't  langhft  lbude  uytharden.    En  voor 
eerft  fijn  de  Hollanders  ftrax  in  't  begin  des  jaers,  wanneer  't  foo  gewel- 
digh  ys  maekte,  dat  de  ftroomen  allerweeghen  totoovergaens  bevroofen 

laeghen,  door  de  muyteryen  hunner  vyanden ,  die  fê  t'hunnen  voordeele 
Lmdewijli gekeert  hebben,   een  groot  gevaer  ontduykelt.     Want  Luidewijk  van 

tan  Najjau  Nafiau,  met  eenigh  volk  te  voet  en  tepeerde  op  wegh  geflaeghen  fijnde, 
wJl.  n      verrafte  Wachtendonk,   een  fteedtjen  omtrent  den  Klëeffchen  boodem, 
j0„l  dat  Mansfeldt  voor  deefèn  nae  twee  maenden  beleghs  vermeefterde, 

wanneer  Parma  de  krachten  der  Vereenighde  Landen  hadt  elders  heen 
getrokken.  De  ruytery,  tot  bewaeringh  der  fteede  daer  binnen geleght, 
was  toen  ter  tijde  op  de  grenfèn  van  Keulen  om  buyt  gereeden  :  daer 
binnen  laeghen  in  befettingh  tachtigh  fbldaeten ,  en  de  graften  hadt  men 
verfuymt  te  bijten :  hebbende  de  geleegenheit  der  fteede  verre  van  den 
vyandt,  en  rondtom  befèt  met  fteeden  hunner  fijde,  hen  fbrgheloofèr 

gemaekt,  als 't  wel  behoorde:  invoeghe  maer  weynighe  op  de  wal  geraekt 
fijnde  ,  fönder  veel  needermaekens ,  de  ooverighe  de  poorten  ont- 
fluyten.  Waer  op  Geleyn,  Heer  en  ftadtvooght  dier  fteede,  die  met 

een  kleyn  getal  't  kafteel  hieldt,  in  hoop  van  ontfèt,  't  welk  hy  hadt 
doen  verfbeken ,  het  dicht  indringhen  der  gefchut-  en  muf  ket-koeghels 
afwaghte :  tot  dat  de  geheele  maght  van  Graef  Luidewijk  aengekoomen , 
en  de  ladders,  die  men  allerweeghen  hadt  bygeibght , aen  de  walgebraght 
waeren.  Maer  nogh  toen  hebben  eenighe  weederftant  gebooden,  en 
onder  deefè  een  vrouws-perlbon  van  hooghe  jaeren ,  niet  fbnder  dooden 

en  quetfen  van  fbmmighe,  die 'er  teegen  opklommen.  Öoverwonnen 
door  de  meenighte  geeven  fè  de  plaetfè  oover,  die,  om  haere  geleegen- 

heit tuflchen  moerafien,  van  groot  belangh,  en  toen  rijk  van  buyt  was, 
om  dat  veele  huysluyden,  ontvliedende  de  quaelen  des  rondtom  bran- 
denden  oorloghs,  figh  fclven  en  hunne  goederen  daer  binnen  geberght 
hadden.  Weynighe  daeghen  daer  nae  heeft  de  ruytery  leevens-middelen  en 
andere  behoeften  tot  behoudenis  der  plaetfè  daer  in  gebraght.  Onder  de 

Gevecht  Francoifen ,  die  in  dienft  der  Staeten  oorloghden ,  was  eenen  Breauté ,  van 

tujfchen  treffelijken  huyfe  in  Normandyen,  dien  't  wellen  fijner  jeught  den  brandt 
Lreaute  en  ̂ n  jen  bocfem  fteekende,  te  vermeetel  twintigh  ruytersuytde  vaenevan 

"  Grobbendonk  ten  ftrijde  gedaeght  hadt,  van  welke  de  voornaemftedoor 
ten.  't  ooverleeveren  van  Geertruydenbergh  eerloos  waeren  ■,  een  gevecht  on- 

betaemelijk  voor  een  eedelman.  Sy  fijn  in  gelijken  getaele  gekoomen 

op  de  Vuchter-heyde,  niet  verre  van  's  Hartoghenbofch.  Grobbendonx 
ruy  ters  waeren  fwaerder  gewaepent ,  Breauté  hadt  de  voordeel ighfte  plaetfè. 
Strax  inden  eerden  indruk  doodde  Breauté  den  leydtsman  der  vyanden, 
genoemt  Abraham,  en  onder  de  fbldaeten  inde  wandelingh  Lekkerbeetje, 
en,  de  partyen  hunne  piftolenvannaeby  dicht  op  den  anderen  loflènde, 

was  de  rtrijdt  foo  heevigh,  dat  'er  in  't  eerfte  treffen  wel  de  helft  der 
vechtelinghen  ten  weederfijden  ter  needer  gevelt  laeghen.  Maer  Breauté, 

door 
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door  de  vlught  der  Francoifen,  welker  heevigheit,  geduerende  'tgevaer,    Io°°- 
verkoelt  was,  figh  alleen  en  verheten  vindende,   verfcheyde  maelenvan 
peerdt  verandert  lijnde,  korts  daer  aen  te  voet  vechtende,  en  eyndelijk 

door  't  getal  fijner  vyanden  oovervallen  wordende  ,  heeft  figh  gevanghen 
gegeeven.     De  Francoifen  drijven,  dat  hy  'tleeven  bedonghen  hadt:  de 
Brabanders  in  teegendeel,  dat  te  vooren  wel  uytdrukkehjk  gefèght  was, 
dat  de  ooverwonnene  niet  anders  dan  de  doodt  te  wachten  fouden  heb- 

ben.    Immers  hoe  het  fy,  hy  was  nu  al  een  groot  ftuk  weeghs  gevan-    ,ej"tte>van 
ghengevoert,  wanneer  eenighe  uyt  de  ftadt  gefonden,  hem,  die  badt,  iJ^n 
het  hem  ten  minden  geoorloft  waere  gewaepent  en  als  een  man  te  fier-  tV0rdt 
ven,  met  dartigh  wonden  vermoordden:  een  fchelmftuk  dat  met  de  laf-  JchandeUjk. 

hartigheit  dier  eerloofè  niet  quaelijk  oover  een  quam  >  en  echter  d'eedel-  vermoon. 
moedighe  jeught  ten  voorbeelde  ftrekt,  van  figh  onder  een  valfchen  fchijn 
van  dapperheit  in  diergelijke  gevechten  niet  lbo  reukeloos  in  te  laeten, 

welker  feeghe  nogh  in  't  gemeen  kan  dienftigh  fijn ,  nogh  doodt  by  wij- 
fèn ,  ten  hooghften  genoomen ,  niet  anders  verdient  dan  onfchult.  Nogh 

terwijl  't  Winter  was ,   heeft  Maurits ,   om  geene  geleegenheit ,   die 
's  vyandts  beroerten  hem  verfchaften ,  vruchteloos  te  laeten  doorglippen  , 
met  eene  onvoorfiene  vloote,  en  nae  dat  d'uytgeftroyde  geruchten  't  el- 

ders gemunt  hadden ,  Crevecceur,  eene  fchanfe  geleeghen  aen  de  Dieft     Maurits 
en  de  Maefe,  binnen  den  derden  dagh,   gedwonghen  tot  oovergaeve.  nrmecprt 

's  Vyandts  peerden,  die  tot  verflerkingh  der  befettingh  te  laet  quaemen,  c"vec«wrt 
en  binnen  's  Hartoghenbofch,  uyt  de  gewoone  vreetè  dier  fteede  voor 
't  krijgsvolk,   niet  wierden  ingelaeten  ,   fijn  ,   omtrent  ten  getaele  van 

vijfhondert,   geflaeghen.     De  werken  der  fchanfe,  die  Mendofa  hadt en J^1et 
vergroot ,  belafte  Maurits  te  voltrekken.     Van  daer  wendt  hy  figh  nae  H  J"s  "an 
de  fchanfe  Sant  Andries ,  alwaer  't  Hooghduytfch  krijgsvolk  en  de  Wae-  devyandt. 
len ,  door  't  uy tjaeghen  hunner  hoofden ,  hunne  muy tery  wel  oopentlijk     Hy  ̂/£e. 
deeden  blijken,  en  de  lift,   om  hen,  onder  voorgeeven  van  eenighen ghert  de 
toght,  daer  uyt  te  lokken,  waer  toe  Barlotte  gefonden  was ,  ontdekt  en  fchanfe 
gemijt  hadden :  maer  die  fterke  veftingh  ,  niet  fbnder  hoop  van  vergiffe-  Sant 
nis,  als  een  onderpandt  van  drie  jaeren  földs  ten  achteren,  inhielden :  Andr>es' 
fijnde  des  te  halfterrigher  teegen  den  vyandt,  om  dat  hen  minder  loon 

voor  't  verraedt  wierdt  aengebooden,  alsiè  behoudens  eer  en  eedt  ver- 
hoopten te  erlanghen.     t'Hunner  verdaedigingh  hadden  fè  nogh  eenigh 

gefchut :  de  wal  fèlve  vertoonde  figh  als  een  kafteel ,  hebbende  twee  bol- 
werken op  de  Maefè,  twee  op  de  Wael,  en  een  vijfde  nae  Harwarden  9 

uytftcekende ,   rondtom  een  gracht,   en  daer  buyten  een  doorgaenderi 
bedekten  wegh,  en  oover  de  felfde  een  andere  gracht,  waer  door  de  rivie- 

ren in  een  gebraght  wierden.     En  't  vertrouwen  op  die  werken  was  föo 
groot,  dat  Albertus  door  brieven  en  geruchten  allerweeghen  hadt  geroemt, 
dat  hy  den  fleutel  der  ftroomen ,  en  een  kafteel ,  geleeghen  op  den  nek  der 
Hollanders ,  daer  meede  in  fijn  geweldt  hadt.     Soo  langh  de  aerde  door 

't  ooverftroomen  der  rivieren  in  de  Winter  onder  waeter  ftaende,  het 
graeven  belette,  hebben  fè  tot  verdragh  genoodight,  trots  geantwoordt : 
en  felfs  wierdt  een  gevanghen  fbldaet,  van  Maurits  los  gelaeten,  om  tot 
oovergaeve  te  raeden,  ten  bewijfè  hunnes  afgrijfèns  van  trouwloosheit, 

het  leeven  benoomen  ■,  en  dit  nogh  fcheen  niet  genoegh,  ten  waere  fy  het 

lichaem  des  verflaeghenen  in 't  leegher  fbnden.   Dies  Maurits,  hebbende 
beflooten  figh  tot  geweldt  te  keeren ,  niets  raedtfaemer  oordeelde,  dan 
de  beleegherde  door  fchanflèn  te  befluyten ,  en  figh  fèlven  teegen  geweldt 
van  buyten  te  verfeekeren.     Waerom  hy  de  ruytery  ,   die,  de  landen 
onderleggende,  geenen  dienft  doen  konde,  verfèndende,  een  gedeelte 

Eee  iij  fijner 
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1600.     fijner  fchaeren  in  fcheepen,  en  een  ander  oover  brugghen  inden  Tieler- 
en  Bommeler-weerdt,  en  op  de  kleyne  eylanden  in  de  Wael  leegherdej 
de  grootfte  maght  des  leeghers  verfpreidt  hy  langhs  den  Brabandtfchen 
kant,  en,  den  dijk  door  fteekende,  laet  hy  de  Maefe  daer  door  vloeyen, 
om  en  felfs  vryer  ruymte  tot  het  opmaeken  der  werken  te  hebben ,  en 
den  vyandt  van  die  kant  koomende  den  wegh  af  te  fnijden.     Daeren- 
booven  heeft  hy  op  vericheyde  plaetfen  geleghtfcs  ichanftèn,  en  tuflêhen 

de  felve  andere  kleyndere  werken,  om  daer  door  alle  toeganghen  t'hem- 
waerts  te  fluyten-,  en  om  den  beleegcrden  meerder  fchrik  aente  jaeghen, 
dwongh  hy  door  geweldt  van  ichieten,  welkers geluyt  de  beleegerde  kon- 

den hooren,  Baetenborgh,  geleeghen  aen  de  Maefe,  en  dat  nogh  een 
bewijs  geeft,  dat  den  ouden  naem  der  Batavieren  figh  eerrijts  tot  op  den 
Francoifchen  oever  heeft  uytgeftrekt,  figh  oover  te  geeven.     Ook  wier- 

den die  van  binnen  door  't  fchieten  fwaerlijk  gequetft,  niet  konnende 
van  hunner  fijde  met  gelijke  feekerheit  weedertreften ,  en,  nae  veele  der 
hunne  verlooren  te  hebben,  fijn  ie  genootfaekt  geweeft  hunne  ichuylhoe- 
ken  onder  dewaltefoeken.  Maer  boovendien  bekommerde  hen  infönder- 

heit  gebrek  aen  brandthoudt  en  geneesmiddelen  teegen  't  naedeel  dat  de 
voghtigheit  der  natte  grondt  hunne  lichaemen  deede.  Meermaels  hebben 

die  van  's  Hartoghenbofch  hen  door  vuerbaekens  verquikt  met  hoop  tot 
ontfet,  en  getracht,  hoewel  vergeefs,  fcheepen  daer  binnen  te  brenghen. 

Daerenbooven  is  het  leegher,  onder  't  beleidt  van  Velafco,  genaedert, 
dreyghende  wondere  dinghen  te  fullen  uytrechten  :  dogh  heeft  nerghens 
doortoght  tot  hunne  eedtgenooten  konnen  vinden,   lijnde  de  velden 
allerweeghen  onder  waetergefèt,  of  de  toeganghen  door  fchanfèn  afgefhee- 

den.     't  Sneeuw  der  geberghten  was  nu  reets  door  't  diep  verloop  der 
Lente  gefmolten ,  en  't  waeter  der  ftroomen  weeder  binnen  fijne  paelen 
gevallen,  dies  de  delvershun  werk  hebben  begonnen  te  vorderen,  infbn- 
derheit  by  donkeren  naght,  en  in  het  afgaen  van  de  Maene.     Men  was 
gekoomen  tot  aen  den  bedekten  wegh ,  dien  wy  gefeght  hebben  om  de 

ichanfè  getrokken  te  fijn,  wanneer  de  fbldaeten ,  die,  gelijkte 't uyterfte 
nogh  niet  hadden  uytgeftaen,  föo  ook  geen  hoop  tot  ontièt  altoos  voor 
handen  faeghen ,  en  Maurits,  figh  fpoedende  om  tijd t  te  winnen,  der 
voorwaerden  eens  wierden.     Hen  fijn  betaelt  hondert  en  vijfentwintigh 
duyfènt  guldens,  een  gedeelte  der  földyen,  die  (e  aen  den  vyandt  ten 

Debeke-   achteren  Honden,  en  onder  hen  hooft  voor  hooft  verdeelt  hebben.    Met 

£er<if'  heb-  dit  geldt  heeft  men  gekocht  een  fchanfe  van  treffelijken  gebouwe,  en, 
en  e  om-    ten  opfighte  haerer  geleegenheit,  fècr  bequaem  om  Hollandt  te  bedek- 

hoitdert  en    ̂en'  voorrs  het  gefchut  en  allen  anderen  voorraedt,    beneevens  twaelf- 

yafemw'm-  hondert  ibldaeten  ,   die  in  dienft  der  Staeten  ooverginghen,   en,   nae 

*<£h  dujfent  't  volbrenghen  der  vreughdeteekenen ,  naer  gewoonte,  ook  oover  figh 
guldens,      fèlven  hebben  gefeegepraelt :   doende  ièedert  uytfteekenden  dienft,  nae 
g"ven  de    datie  hunne  voorighe  baldaedigheit ontwent,  en  figh  weederom onderde 
/t  M\eoo-   tucht  gevlijt  hadden ;   en  by  den  vyandt  voor  verraeders  verklaert  en 
tnendiend    Se^annen  fijnde,  wierden  (e  door  haet  en  vreeiè  voor  ftraffe  nogh  fcher- 

oudtrde      Pcr  aengeprikkelt:  dan  indien  hun  doen  voor  ftrenghe  reghters  mett'ecne- 
staetai.      m^  onbefprooken  is,  ten  minften  fijnfe  meer  te  ontichuldighen  als  die 

van  Geertruydenbergh,  naerdien  deefe,  hoewel  men  hen  langh  hunne 

verdiende  földyen  hadt  onthouden ,  echter  een  belcegeringh  en  't  geweldt 
van  twee  maenden  hebben  uytgeftaen ;  gene,  fönder  eenighe  rechtveer- 

dighe  reedenen  van  klaghten,  't  verbreeken  hunner  trouwe  voor  winft 
gereekent  hebben.     De  Staeten  deeden  by  plakkaet  uytdrukkelijk  ver- 
bodt,  dat  niemandt  deeiè  nieuwe  foldaeten  hunne  verwiflèlingh  van  party 

te 
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te  verwijten  hadt,  wel  weetende,  dat  felfs  om  geringherc  oorfaeken  een    1600. 

geheel  leegher  teegen  elkander  in  waepenen  eri  aen  't  vechten  raekt : 
gemerkt  maer  onlanghs  ,  geduerende  dit  belegh,  twee  fbldaeten  ,   een 
Hooghduytfch  en  een  Francois  ,   van  gekijf  om  den  dobbelfteen  aen 

't  vechten  geraekt,  elk  fijne  landtsluyden  tot  moorden  en  wonden  onder 
een  verhit  hadt,  en  die  ftrijdt  ter  naeuwer  noodt  door  't  tuflchen  koo-  De  halfier- 
men  der  Grooten  was  gefcheyden.    Om  dees  tijdt  heeft  de  langduerighe  "gheweêr- 

halfterrigheit  der  ftadt  Gröninghen,  welkers  benijders  de  niet  onreght-  ̂ n'f"1 
veerdighe  gramfchap  meerder  gaende  maekten  ,   d'andere  Staeten  der  G7sajJL, 
Vereenighde  Nederlanden  bewooghen  een  feer  fcherp ,  en  onder  vrye  Hvt utder' 
volken  naeulijx  gebruykelijk,  befluyt  te  neemen.     't  Gemeen,  dat  fors  Algemeene 
en  wreevelmoedigh  uyt  der  aerdt  was,  en  tot  ooverheeden  hadt  gekree-  staetenjoor 

ghen  luyden,   die,   onder  de  heerfchappy  des  Spanjaerts,  ballinghen  Groef Wtl- 
geweeft  waeren ,  en  dienthalven  thans  figh  des  te  ftouter  op  de  burgery  iem  m 

beroemden,  nam  voor  een  onverduwlijk  ongelijk,  dat  hen  hardere  wet-  j?     ' 
ten,  dan  het  onder  den  Spanjaert  hadt  gedraeghen,  wierden  opgeleght,  J^lt 
door  wiens  toelaetingh  hen  was  ingewillight  vrydom  van  belaftingh  op 

hunne  huyfen,  en  meer  andere  voordeden ,  t'hunner  vreughde,  enden 
Ommelanden  ten  naedeele:  waer  aen fe  gedenkende,  't  befluyt  der  Al- 

gemeene Staeten,   't  welkfè  figh  onderworpen  hadden ,  nietgehoorfaemt 
nebben ,  om  dat  veele  faeken ,  by  hen  op  den  naem  van  voorreghten 
genooten,   daer  door  vernietight   wierden.     Nogh  hadden  Ce   booven- 
dien  by  nae  drie  jaeren  laeten  verloopen ,  fönder  hunne  fchattinghen  in  de 
gemeene  middelen  in  te  brenghen.     Waerom  de  Staeten,  fiende  dat 

dit  verachten   der  vonnifïèn,  en   't  weygheren  van   't  inbrenghen  der 
belaftinghen  ten  gemeenen  nutte  omgeflaeghen ,  niet  fonder  fchaedelijke 
gevolghen  konde  gedult  worden,  Graef  Willem,  hoewel  die  tot  fachter 
handelingh  neyghde,  belaften  $  met  eenighe  fchaeren  krijgsvolk  der waerts 
te  trekken,  om  de  fteedelinghen  tot  hunnen  plicht  te  dwinghen,  die  de 
fcherpheit  des  bevels  door  fijne  voorfightigheitderwijfê  gemaetight  heeft, 
dat  de  fbldaeten  geenen  ooverlaft  deeden,  geene  baldaedigheeden  pleegh- 

den,  nogh  hy  de  ongeduldighe  woorden  van  't  geftoorde  gemeen  beant- 
woordde.    De  burghers  daer  nae  ontwaepent  fijnde,  wierdt,  op  datfè 

verbittert  niet,  gelijk  eertijts,  tot  vyandtlijke  aenllaeghen  quaemen  uyt 
te  barften ,  of  een  fterke  befettingh  de  fchaeren  te  geweldigh  verminde- 

ren fbude,  een  kafteel  geleght.     En  dit  eerft  baerde  fuik  een  verflaegen- 
heit  in  de  gemoederen,  datfe  baeden,  hunne  ftadt,  dieimmervrygeweeft 
was,  van  foo  fchan delijk  een  bewijs  der  uyterfte  flaevernye  verfchoont 
bleeve:  dat  dit  was  een  middel  gebruykelijk  by  die  door  ge  weidt  regeer- 

den ,  en  geene  andere  faeken  den  vyandt  meer  wierdt  teegengeworpen : 
dat  fe  voorwaer  de  waepenen  teegen  de  kafteelen  aenvaert  wel  moghten 
neederlegghen ,  föo  fy,  grondtlegghers  der  vryheit,  diergelijke  gewelde- 
naeryen  liever  hadden  naer  te  volghen ,  dan  te  wreeken.   Te  gelijk  bae- 

den ie  om  quijtfcheldingh  van  een  gedeelte  hunner  achterftallen  :  maer 

hunne  verfche  weêrfpannigheit,  en  'terinneren  hunner  voorighe  muyte- 
ryen  hadden  de  deure  der  goedertierenheit ,  langh  geoopent,  toegefloo- 

ten.     d'Uytkoomft  echter  heeft  de  haetelijkheit  dier  daet  verfaght:  nae    Dieook^de 
dat  de  belhaemels  der  beroerten  nae  den  Haeghe  gefönden ,  dogh  niet  ver-  beroerten 
der  geftraft  waeren :  en  andere  magiftraeten ,  mannen  vreedtfaemer  van  tufichen  & 

aerdt,  in  hunne  plaetfe  gekooren  fijnde,  hen  reght  van  Hemmen  ter  ver-  V^„^el°l 
gaederingh  is  weedergegeeven :  waer  op  vervolghens  alles,  door  weeghe ^   h oerge_ 
van  billijkheit,  wierdt  afgedaen.    In  Vrieflandt  van  gelijken  reefèn  onge-  fen  >  wt^_ 
nughten  00 ver  de  belaftingh  op  de  hoornbeeften  en  de  wey landen,  waer  neemt. toe 
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1600.     toe  de  fteeden  heftigh  aendronghen,  en  de  ingefeetenen  van  Ooftergo  en 
Weftergo  in  teegendeel  niet  verftaen  konden ;  die  korts  daer  aen,  de 

ftaetfught  om  de  hooghfte  ampten,  gelijk  't  gemeenelijk  gaet,  degefchil- 
len  voedende,  föo  verre  fijn  uytgebarften,  dat  een  gedeelte  te  Leeuwaer- 
den,  een  gedeelte  nae  Franeker,  vertrokken  fijnde,  beyde  op  den  tijtel 
van  algemeene  vergaederinghe,de  regeeringhe  en  de  geldtmiddelen  van 
een  fcheurden.     Graef  Willem ,  om  deefè  partyfchappen  te  bemiddelen , 
daer  tuflchen  koomende,  en  teegen  die  figh  hadden  afgefcheyden  eerft 
het  gefagh  des  Hofs ,  daer  nae  de  waepenen  aengewent  fijnde,  heeft  niet 
ontgaen  konnen  den  lafter  en  den  haet,  dat  hy  hadt  getracht  figh,  oover 
de  wetten  heen  Happende,  der  regeeringhe  meefter  te  maeken.     Eynde- 

lijkis,  wanneer  ook  d'andere  provintien,  hunne  bondtgenooten ,  figh 
daer  in  menghden ,  de  faeke  door  bemiddelaers  in  der  minne  tot  ruft  en 
in  haer  voorigh  weefèn  gebraght.     By  deeCe  onheylen  voeghde  figh  een 
andere  droeve  tijdinghe ;  dat  tuflchen  den  Aertshartogh,  wien  de  Span- 
jaert  dat  werk  hadt  aenbevoolenj  en  de  Koninghinne  van  Engelandt, 

vuerigh  op  't  ftuk  van  vreede  gehandelt  wierdt,  en  de  gelanten  van  wee- 
De Gefanten  derfijts  nu  reets  tot  Boulognein  Vrankrijk  waerenbyden  anderen  gekoo- 

vanEnge-    men      Seeker  fy  beyde  hadden  reeden  om  vreede  te  begeeren.     Philips 
landt  en  en  wjercjt  afgefchrikt  doord'aenflaeghen  der  Engelfchen  op  Spanjen  en  Ame- 
Iwtocb ,     r^a »  infönderheit  verdroot  hem  der  koften ,  waer  meede  hy  de  fèevaert 
tot  Bou-     h^dt  te  handthaeven :  en  hoopte  den  Hollander ,  wen  hem  het  onder- 
Zag»*  &/</<?«  Mant  der  Engelfchen  benoomen  was,  gereeder  tot  vreede  te  vinden. 

anderen  ge-  Dogh  den  Engelfchen  aengaende;  Yerlandt,  geprikkelt  door  den  voor- 
koomen,om  fp0edt  van  Tiron,  en  de  nieuwe  bulle  des  Paus,  hadt  hen  gewaerfchuwt 
van  vreede   j1Qe  verre  ac  gevaeren  liepen ,  en  doen  befeffen ,  dat  de  veftinghen  Ul- 

/V"Ü  oen-  ̂er  en  M°mmouth  befwaerlijk  nae  veel  arbeidts  hernoomen  waeren,  ter- 
vemgbter    wijlde  weêrfpannelinghcn fchuylhoekent'hunner vertrek  behielden.  Drie 
faeke.         maenden  daer  nae  kreegh  men  beright ,  dat  de  gefanten  tot  geen  onder- 

handelingh  hadden  konnen  koomen,  doordiende  Engelfchen  denSpan- 
jaert  wel  den  voorrangh  weygherden  ,  dogh  de  Spanjaert  fijner  groot- 
heit  te  nae  achte  fèlfs  in  gelijkheit  te  treeden :  en  ook  dat  door  tuflchen- 
booden  eeven  föo  weynigh  gevordert  was,  dewijl  föo  fèer  deefè  beftant 
begeerde,   gene  föo  fèer  daer  van  vervaert  waeren.      Dus  is  men  toens 
gefcheyden  ,  en  de  faeke  met  fchrijven  fleepende  gehouden  ,   tot  dat 

Elifabeths  doodt  en  naefaet,  die,  gelijk  wy  t'fijner  plaetfè  fullen  fèggen, 

's  Keyfers  ten  eynde  braghten.   Hierentufïchen  koomen  Herman,  Graef  van  Mans- 
ge [amen      feldc,  en  Karel  Nutfel,  gefanten  van  den  Keyfèr,  in  Hollandt,  voorgee- 

'w  d"       vende ,   naerdien  de  Staeten  hen  op  't  ftuk  van  vreede  door  brieven 
runnnwb     waeren  voorgekoomen ,    anderen  laft  te  hebben.       Hunne  reedenen 

der  plaetfen  fmaekten  meer   nae  de  Majefteyt   van  't  oude  Keyfèr -rijk,   als  nae 
opdenDtijt-  de  weederweerdigheeden  des  voorleeden  jaers.    'Dat f  e  de  plaetfen  op  den 
fcbenboo-    cDuytfchen  boodem  fouden  ïnruymen-,  de  fchaeden  hen  door  den  foldaet 
dem,enrer-  aengedaen  vergoeden:  en  figh  niet  behelpen  met  het  voorbeeldt  der  vyan- 
SP'    i       den-,  of  dat  anderfint  s  gelijke  fchult  ook  gelijke  jlrajfe  foude  draeghen. 
fon  T)at  hunne  meeningh  niet  was  van  vreedehandelïnghyets  tefegghen :  maer 

echter  fouden fe  weet  en ,  datfe ,  fonder  f  waer  vermoeden ,  niet  konden 
weygheren  in  gefprck  te  treeden :  en  dat  fy  de  belaft inghen  op  de  koop- 

manfchappen,  die,  onder  fchijn  van  oorlogh,  als  nogh  wierden  afgevor- 

Der  staeten  ̂ ert '»  niet  langher  draeghen  fouden.  Hen  wierdt  geantwoordt,  dat  den 
antwoordt,  vyandt ,  die  d' eerft  e  was  geweeft  in  fijn  leegher  op  cenen  onfijdighen  boo- 

dem te  brenghen ,  met  reeden  en  de  fchaeden  en  't  inneemen  der  plaetfen 
t' hunner  befcherminghe ,  moeften  telafte geleght  worden-,  dat foo  menden 

Span- 
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Spanjaert  fulx  ten  goede  hieldt->  hen  feeker  -voor  geen  mifdaedt  konde     1600. 
gereekent  worden ,  't  gheen  hen  de  noodtfaekelijkheit  hadt  geraeden.  Den 
vreede  en  't  eylandt  's  Graeven weerde  belanghende ,  't  fèlfde ,  dar  fe  meer- 
maels  re  vooren  hadden  geantwoorde.     Maer  dewijl  de  Spanjaert  Rees 
verbeten  hadt,  vondt  men  geraeden  ook  Emmerik  te  ruymen:  om  den 
vyandtdestereghtveerdigher  het  als  nogh  inhouden  van  Rhijnberk  te  ver- 

wijten. Ook  is  'er  gehandelt  van  faeken  van  minder  belangh,  en  gewagh 
gemaekt  van  ftilftant,  't  welk  de  Staeten,  als  met  de  geftaltenis  dier  tij- 

den niet  oovereenkoomende,  fachtjens  afgekaetft  hebben.  Enden  trom- 
petter, gefönden  om  te  verfbeken  doortoght  voorde  gefanten,  die  de 

Siaeten  der  Nederlanden  onder  gehoorfaemheit  van  Albertus  dachten  af 
te  veerdighen ,  raekende  den  vreede ,  eenighe  daeghen  opgehouden  fijn- 
de,  op  dat  de  groote  toeruftinghen  ten  oorloghe,  die  men  toen  maekte, 
niet  alom  verbreidt  wierden,  is  korts  daer  aen  met  brieven  weeder  te  Br,even&er 

rugh  gefönden ,  waer  in  men  hen  vermaende,  al  eer  Ie  vreede  verfbgh-    *reem&^e ten,  hun  vaederlandt  van  uytheemfch  geweldt  te  bevrijden.     Want  nae  destueten 
dat  het  verdragh  met  de  földaeten  van  Sant  Andries  getroffen  was,  had-  onder  ge- 

den  d' Algemeene  Staeten  der  Vereenighde  Nederlanden,  dewijl  alled'an-  hoorfaem- 
dere  aen 's  vyandts  fijde  met  gelijke  verwoetheit  niet  veel  beeters  fchee-  hatvan  Al- 
nen  in  den  fin  te  hebben,  oordeelende,  dat  ie  figh  van  's  vyandts  twee-  bertus- 
draght  behoorden  te  dienen,  hunne  gedachten  geve  ft  op  grootere  aen- 
ilaeghen.  Men  heeft  beflooten ,  met  het  00 verbrenghen  van  den  oorlogh  in 

Vlaendre,  's  vyandts  behoefte,  d'oorfaek  en  het  voedtfèl  der  muyteryen,    VerlJael 
nogh  verder  te  benaeuwen.    En  inderdaedt,  geen  ander  middel  kon  fijne  t  ̂ 
inkoomften  föo  geweldigh  befnoeyen,  nogh  de  wanorde  fijner  beroerten  ykendre. 

heftigher  doen  voortloopen  ,   dan  't  vallen  in  een  landtfèhap  ,   welkers 
wijtluftighe  landeryen  rijken  oegft  gaeven ,  en  by  naer  geheel  in  's  vyandts 
geweldt  was,  hebbende  boovendien  bequaeme  haevenen,  waer  uyt  de 
feegevaerlijk,  de  koopmanfehappen  onveyligh,  en  den  Lande  geduerighe 
koften  gemaekt  wierden.    De  Zeeuwen ,  booven  alle  anderen ,  dronghen 
fterk  aen,  dat,  dewijl  nu  voor  de  landen  oover  Rhijn  en  Hollandt  was 

geförght ,  men  hen  voor  's  vyandts  naebuerfchap  niet  föude  bloot  laeten : 
dat  Ooftende  verloft,   Nieupoort ,   Duynkerken  en  Sluys,   roofneften 
der  vyanden ,  konden  ingenoomen  worden.  Dat  wen  men  fèlfs  maer  eene 
ftadt  weghrukte,  terwijl  de  vyandt  fijne  troepen  vergaederde,  terwijl  hy 

de  fijne  vleyde ,  het  light  waere  daer  toe  te  geraeken ,  dat  men  in  't  toe- 
koomende  den  oorlogh  op  eens  anders  boodem  föude  voeren :  geene  ydele 
hoop,  foo  de  windt  hunnen  fpoedt  hadt  willen  dienen :  die  nu  teeghen, en 
geduerigh  uyt  den  Noorden  waeyende,  fijn  de  troepen  van  alle  kanten,  en 
den  toevoer  niet  dan  langhfaem  ,  voor  Zeeburgheen  kafteel  op  Walche- 

ren, plaets  der  gemeene  verfaemeningh ,  aengekoomen.     Daer  waeren 
hondertfëevenentwintigh  vendelen  voetknechten ,  en  alleen  vijfentwin- 
tigh  vaenen   ruyters ,  neevens  grof  gefèhut  en  allerhande  krijgsbehoef- 
ten,  en  een  meenighte  van  fcheepen ,  ten  getaele  van  achthondert.    Al- 

hier is  tufichen  den  Prins,  en  d'Afgeföndene  der  Algemeene  Staeten, 
die ,  hebbende  den  toght  beflooten ,  figh  ook  tot  metgefèllen  in  raedt 
en  gevaeren  aenbooden ,  getwijfelt,  of  men  een  bequaeme  windt  föude 

afwaghten,  ofd'eerftegeleegenheit  de  befte  waerneemen,  om  den  vyandt, 
terwijl  hy  ongereet  was ,  aen  te  taften ,  't  welk  fwaerft  gewooghen  heeft. 
DogTi  men  vondt  geraeden  de  behoeften  en  het  leeghertuygh  ter  fee,  en 
alleen  de  földaeten  met  vier  ftukken  gefchuts  oover  de  Hondt,  het  uyter- 
fte  gedeelte  van  de  Schelde,  en  van  daer  te  lande  nae  Ooftende,  oover 

te  brenghen;  welke  ftadt,  geleeghen  aen  de  fee,  behoorde  onder  't  gebiedt 
Fff  der 
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ióóo.     der  Staeten,  maer  van  den  vyandt  met  feeven  fchanfen  wierdt  beflooten 

gehouden,  teegen  her  uytloopen  der  befettelinghen  •,  dieeen  groot  gedeelte 
van  Vlaendre  onder  brandtfehattingh  geftelt  hadden,  en  echter  noghtoen 
lbo  niet  belet,  datle  niet  fömwijlen  uytvielen.  Ernft  van  Naflau  wierdt, 
met  een  gedeelte  der  icheepen,  voor  uyt  gefonden ,  om,  ten  eyndevey- 
ligh  te  konncn  landen,  Philippine,  een  Ichanfe  op  dien  oever,  te  ver- 
meefteren.     De  belèttelinghen  tot  oovergaeve  gedwonghen,  de  troepen 
gelandt,  en  Aflèneden  van  gelijken  ingenoomen  fijnde,  heeft  de  Prins 
iijn  leegher  verdeelt  in  fuik  een  orde,  dat  van  drie  deelen  Graef  George 
van  Solms  het  eene,  Ernft  van  Naflau,  met  eenighe  fcheepen,  het  an- 

dere, en  Veer,  hooft  der  Engellchen,  het  derde  geleyden  loude.  Oover 

de  ruytery,  geicheyden  in  feeven  hoopen,  geeft  hy  't  opperbevel  aen 
Luidewijk  van  Naflau,  hy  felve,  fonder  fijne  ibrghe  teverdeelen,  oover 
alles  geftaedigh  waekende.     Dogh  de  luyden  ten  platten  lande,  verflae- 

ghen  door  't  gerucht  van  het  aentrekkendt  leegher,  hadden  de  dorpen  al- 
lerweeghen  door  hunne  vlught  van  volk  ontbloodt  en  woeft  gelaeten , 
ibo  weynigh  gedachtigh  wat  party  Ie  voor  deefèn  hielden ,  en  hunner  vry- 
heit,datfe  den  loldaeten,  uyt  hinderlaeghen  betrapt, gevanghen  naemen, 
en  de  gevanghene  wreedelijk  mifhandelden.  Waer  door  den  haetdeslee- 

ghers  ontfteeken  fijnde,  't  branden  van  hoeven  en  dorpen  verder  dan  den 
laftgingh.  De  wegh  wierdt  genoomen  door  Ekelo,  Maldegem  en  Male, 
dorpen  van  geen  geringhe  naem ,  reght  aen  nae  Brugghe.     De  Staeten 
hadden  nae  Brugghe,  en  niet  min  nae  Gendt,  brieven  afgelbnden,  ten 
eynde  om  hen  te  crinneren  des  verbondts,  waer  doorfè  eertijts  teegen 

d'uytheemlche  heerfchappy  gefaemenderhandt  gefwooren  hadden.     Dat 
lè,  wen  de  flaeverny  hen  teegen  wil  en  dank  op  den  hals  lagh,  figh  niet 
beraeden  (ouden ,  hunne  perfoonen  en  hunne  goederen  ten  dien  eynde 
by  te  letten.     Die  echter  foo  gantfeh  krachteloos  geweeft  fijn  op  gemoe- 

deren verhardt  in  den  haet,  dat  die  van  Brugghe  eerft  thans  belettingh, 

tot  nogh  toe  geweyghert,  van  Albertus  hebben  ingenoomen,  en 't  lee- 
gher, datle  in  't  voorbytrekken  langhs  hunne  lladt  van  naeby  niet  dar- 

den beftooken,   door  't  gefchut  bekommerden,   hoewel  met  weynigh 
fchaede.      Maurits  van  daer  nae  Jabbekke  vertrokken  lijnde  ,   krijght 
beright,  dat  de  fchanlè  Oudenborgh  van  Albertus  volk  verlaeten  was, 
en  gelijke  tijdingh  wierdt  hem  ook  gebraghtvan  Plaflèndaele,  Snaef ker- 

ke en  Bredene.     In  deefè  plaetfen,  en  alle  andere,  die  bequaem  op  den 
doortoght  Iaeghcn,  heeft  hy  foo  veel  befettingh  gelaeten,  als  genoegh 

was  om  taemelijke  troepen  van  den  vyandt  't  hooft  te  bieden,  en  meer 
om  op  's  vyandt  aenflaeghen  een  waekendt  oogh  te  houden ,  en  van  hun- 

ne kondtichap  beright  te  brenghen,  onleeker  lijnde  watlè  löuden  ter 
handt  trekken,  dewijl  niemandt  verwachte,   datle  in  die  verwarringh 
en  tweedraght  een  rechtlchaepen  leegher  louden  ter  been  brenghen.    De 

Graef  van  Solms,  gelaft  met  een  derde  deel  van  't  leegher  voor  uyt  nae 
Ooftende  te  trekken,  nae  dat  hy  de  Afgefondene  der  Staeten  binnen  de 
ftadt,  om  aldaer  veyligher  op  de  verdere  middelen  des  oorloghs  te  kon- 
nen  raedtpleeghen,  begeleydt  hadt ,  beleeghert  de  fchanlè ,  diedelöldae- 

ten  nae 's  Hartoghen  naem  Albertus  genoemt  hadden      Deele  leght  een 
uere  gaens  van  Ooftende,  naer  Nieupoort,  tuflehen  de  duynen  van  de 
ftrandt.     Van  hier  nae  Nieupoort  vertrokken  fijnde,  verveerdight  hy 
alles  tot  een  bclcgh,  figh  alvoorens  verzekerende  van  de  fterkten  op  de 
haeven,  die  met  een  langhe  ftreck  en  verre  van  de  ftadt  aen  fee  loopt. 
Aldaer  is  Maurits  ook  in  korten  met  al  de  ooverighe  maght  van 't  leegher 
acngekoomen,  om  de  lladt,  lbo  veel  de  natuere  van  de  plaetlè  toeliet, 

te 
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te  befluyten.     Op  deefen  geheelen  toght  hadden  de  foldaeten  genoeghte    1600, 

eeten,  'maer  gebrek  aen  drank:  want  allerweeghen  naemenfede  beeften, 
die  hen  voorquaemen,  wegh-,  wijn  en  bier  volghden  hen  fchaers-,  en  ook 
vonden  fe  niet  altoos  waeter,  't  welk  fbmmighe,  fchoon  modderachtigh 
en  grondigh  ,   opfoghten  ,   en  graetigh  indronken.     Langher  heeft  de 
behoefte  doen  dueren  het  ongeluk  den  fbetelaers  oovergekoomen ,  van 

welke  Spinolas  galeyen  twintigh  fcheepenop  fee  hadden  weghgenoomen , 
door  hunne  eygene  onfinnigheit,  als  die,  om  andere  de  winft  af  te  fiüj- 

den ,  't  waghten  nae  de  vloot  t'hunner  geleyde  gefchikt,  in  de  windt  floe* 
ghen-,  een  geringhe  fchaede  echter  voor  den  gemeenen  Staet,en  waerop 

de  vyandt  niet  langh  te  roemen  hadt:  gemerkt  de  vloot,  onder  'tbeleidt 
van  Warmondt,  daer  nae  flaeghs  geraekt,  en  de  windt  fchielijkopgefteeken 

fijnde,  de  galeyen,  die,  foo't  niet  loof  ftil  is,  t'eenemael  onnut  fijn,  vol 
bloedts  en  neederlaeghe  heeft  doen  weederkeeren.     Op  welke  tijdt  een 
wondere  faeke  is  voorgevallen :  een  van  de  roeyers ,  een  Turk  van  geboor- 

te, dien  fijne  keetenen,  hyfelfs  ongequetft  fijnde,  dooreen  kanon-koe- 
ghel  wierden  in  ft ukken  gelchooten,  heeft,  figh  alfoo  ontflaeghen  fien- 
de,  en  door  fee  tot  aen  de  fcheepen  der  Hollanders  ooverfwemmende,    Al^>ertus* 

door  een  gelukkighe  reukeloosheit ,    figh  geredt  van  fijne  geduerighe  ymm"'&  ( 
flaevernye.     Albertus  hierentuflehen  verwittight  fijnde,  dat  niet  eenen  va^es 

troep  in  der  haeft  by 'een  gerukt  op  buyt  was  uytgeloopen  :    maer  dat  rrinfenin 
het  beleydt  des  Veldtheers  felve,  al  de  maght  der  oorloghe  Vlaendre,  vlaetidre, 

't  voornaemfte  lit  en  't  hart  fijner  heerfchappye ,  was  ingevallen,  ftelde  trekt  fijne 
alle  andere  hoop  ter  fijden,  en  vergaederde  fijne  fchaeren  van  allen  oor-  troef envan 

den  ,  om  in  een  oorlogh  van  lbo  gevaerlijk  een  gevolgh  fijne  uyterfte  dlenowMn 

krachten  te  waeghen.     Dies  hy  niets  verfuymde  van  't  gheen  kon  dienen  ̂ "H* 
om  fijn  voorneemen  te  verhaeften ,  hebbende  te  rugh  ontbooden  de  rege- 
menten,  die  hy  hadt  nae  Gelderlandt  gefönden:  alle  fijn  fe  met  eenen 
fnellen  toght  oover  wegh  gerukt  nae  Antwerpen,  alwaerde  Schelde  mid- 

den tuflchen  Vlaendre  en  Brabandt  langhs  loopt.  Van  gelijken  wende  hy 
alle  förghe  aen  om  de  troepen  Spanjaerts,  die  onlanghs  tot  Hamondt 
gemuyt  hadden  -,  en,  van  daer  nae  Dieft  oovergebraght  fijnde,  door  lee- 
vens  middelen  en  op  hoop  van  betaelingh  hunner  foldyen,  figh  allengs- 
kens  weeder  onder  gehoorfaemheit  fchikten ,  te  bevreedighen :  want  fbo 

hy  die  niet  by  een  trok,  hadt  hy  van  d'eene  fijde  de  kleyne  maght  fijner 
troepen,  van  gene,  voor  hen  te  vreelen.     Door  bidden  en  belooven 

C't  gheen  ook  in  deefèn  oorlogh  meermaels  gebeurt  was)  fijn  lè  bewoo- 
ghen,  aen  het  algemeen  gevaer  de  handt  te  leenen,  blijvende  de  twee- 
draght,  maer  op  dat  de  vyandt  hen  de  vruchten  der  lel  ver  niet  ontwel- 

dighde.      Dogh  d'Italianen,   die   nae  de  Spanjaerts  binnen  Hamondt 
geleght,  en  hen  in  den  gruwel  hunner  muytery  gevolght  waeren,  fijn  in 
de  plaetle  gebleeven  j  duchtende,  dat  de  feeghe  voor  hen  fönder  vrucht, 

en  hunne  doodt  den  Vorften  tot  winft  fijn  iöude.    't  Gemeen  fègghen  is, 
datdegeheelekrijgsmaght,  die  men  heeft  konnenby  een  trekken,  beftont 
in  tienduyfènt  voetknechten,  en  feftien  hondert  peerden.     Met  deefè 
üaet  den  Aertshartogh ,  die  figh  op  de  forghvuldigheit  of  het  geluk  van  jfat,elU  he- 
andere  niet  genoegh  vertrouwde,  in  perföon  op  wegh,  foo  fpoedigh,  als  tujghtde 

't  moogelijk  was  lbo  fwaer  een  leegher  te  doen  voort  trekken,     't  Staet  muyunde 
vaft,  dat  Ifabella,  deefe  troepen  tot  Gendt  gekoomen  fijnde,  hen  allen ,  foldaeten 

fonder  voor  gevaer  op  waepenen  te  fchrikken,  in  't  algemeen  gebeeden  ̂ orgebee- 
heefr,  datfe  in  een  geval,  alwaer  het  uyterfte  gevaer,  of  de  grootftehoop  S^f", voor  handen  ftonden,  figh  dogh  quijten,  en  hen  niet  begeeven  föuden.  „Jttenr- 
Datfè  boovendien,  figh  keerende  tot  die  van  Dieft  in  't  befonder,  veele  iaetetu 

Fff  ii  reede- 
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1600.     reedenen,  naer  geleegenheit  van  tijdt  en  faeken  heeft  gefprooken,  en, 
om  haer  geloof  te  fterkcr  te  bekrachtighen ,  aenraekende  haereoorcierae- 
den,  hooghlijk  betuyght,  dat  Ie  veel  eer  allede  koftelijkheeden  haerer 
Vorftelijke  hoogheit  fbude  ontbceren,  als  den  fbldaet,  die  fijne  dapper- 
heit  deede  blijken,  fbnder  belooningh,  veel  min  onbctaelt  laeten.  Mau- 
rits  fbldaeten  wierdt  uyt  de  naefte  veftinghen  geboodtfehapt ,    dat  de 

's  Aertsbar-  vyandt  te  gelijk  in  aentoght,  en  nu  reets  hen  op  den  hals  was ;  waer  door, 
togbenaen-  ̂ lQn  jlct  geweide  en  de  fchrik  van  ibo  onvoorfienen  00 verval  verflaeghen 
"LurmJ'l-  nac^c'  ̂ e  v'ught  naemen.      Want  die  de  bewaeringh  van  Plafiendafe  en d*eienden    Bredene  was  te  beurt  gevallen,  weynigh  in  getaele  fijnde,  hadden  den 
fcbril^op      vyandt  ltlfs  niet  willen  fien.  Oudenborgh  hadt den  foldaet,  die  vooreen 
denbals.      gedeelteop  buyt  uytgegaen,  en  vervolghensdeste  fwakker  was,  ooverge- 

Debefet-     geeven ;  'tfelfde  hadden  gedaen  de  geiaetene  tot  befettingh  van  Snaesker- 
tingbvan     ke,  en  't  leeven  bedonghen.     Maer  de  verwoetheit  van  dien  landtaerdt , 
suaeskerke  jachtende  om  figh  met  's  vyandts  bloedt  te  verfaeden,  is,  onaengefien 
wordt  vun    het  reght  der  waepenen,  en  't  woordt  haeres  veldtheers,  die  't  verdragh 
de  span-      [r^t  onderteekent ,   tot  moorden  uytgebarften.     Den   lafter   van  dat 

biavht  ̂'~  ̂ helmftuk  heeft  hy  fèlfs  op  de  muytelinghen  verfchooven,  't  fy  om  die eerloofheit  met  dien  dekmantel  te  bewimpelen,  of  inderdaedt  het  oproe- 
righ  krijghsvolk  hunne  trouwe,  den  Vorft  verdacht,  door  trouwloofheit 

teegen  den  vyandt  hebbc   willen  doen  gelden,      't  Was  naght ,    toen 
't  gerucht  der  faeke  Maurits,  d'anderen,  die  fulx  min  voorfien  hadden, 

Grootte-     den  fchrik  geboodtfehapt  wierdt :  en  ik  meene  niet,  dat  fè  figh  bedroo- 
vxervan     ghen  vonden,  die  gelooft  hebben ,  dat,  feedert  veele  jaeren  herwaerts, 

't  Hol-        de  faeken  der  Hollanders  in  diergelijk  een  gevaer  niet  geftaen  hadden. 
Undtfcb       Aldaer  waeren  troepen,  die  buyten  twijfel 's  vyandts  maghr  maekten, 
leegher.       en  een  veldtheer  felve  grooter  dan  de  troepen :  rondtom  was  alles  vyandt : 

't  leegher  te  befchanilen,  den  vyandt  nu  nae  by  fijnde,  te  fpaede,  en 
onnut  voor   die  fbuden  uytgehonghert  worden.     Ook  hadt  men  van 
Ooirende  geenen  toevoer  te  waghten,  naerdien  de  vyandt  tuflehen  bey- 
den  lagh  :   nae  Vrankrijk  te  vlughten ,  was  niet  min  fchandelijk,  dan 
hacchelijk:  en  lbo  fè  hem,  die  hen  allen  oogenblik  flondt  oover  den  hals 

te  vallen  ,    wilden  inwachten  ,   daer  't  leegher  door  't  belegh  verftroyt 
was,  felfsfbo,  dat  hen  ook  de  haeven  fcheyde,  waer 't  veel  eer  op  een 
woedendt  moorden,  dan  op  een  vcldtflagh  aengekoomen.     De  Prins, 
figh  houdende  aen  de  hoop,  die  hem  alleen  nogh  ooverfchoot,  fbndt, 

nae  't  gevoelen  der  hoofden  en  der  bevelhebberen  van  't  leegher  te  heb- 
ben ingenoomen,  voor  lichten  daeghe,  Graef  Ernft  met  neegentien  ven- 

delen voctknechten,  en  vier  vaenen  ruyters,   beneevens  twee  ftukken 
gefchuts  voor  heenen ,  om ,  figh  verfeekerende  van  de  brugh  by  Leffin- 

ghen,  de  eenighe  weghdie  oopen  was,  den  vyandt  den  doortoght  t'hem- 
waerts  te  fluyten :  foo  niet,  hem- in  fijn  aentrekken  op  te  houden,  tot 
dat  hy  felve  fijne  befluyten  gcreet,   en  fijn  leegher  in  flaghorde  konde 
hebben.     Maer  Ernft,  hoe  feer  hy  figh  ook  fpoede,  vondt  den  vyandt 

reets  door  d'enghte  heen  getrokken;  waerom  hy,  alleen  in  hoop  om  tijdt 
te  winnen,  hebbende  twee  ftukken,  geene  meerdere  hadt  hy  met  figh 
gevoert,  geplant  cp  den  dijk,  niet  verre  van  de  fchanfe  Albertus,  die, 
wierdt  hyop  de  vlught  gcdreeven,  toteen  wijk  fbude  dienen,  den  vyandt 

beftooktc.     Die  in  't  cerft  twijfelende,  ofhetgeheele  leeghcr  van  Mau- 
rits naederdc  om  flagh  te  leeveren,  wanneer  hy  het  teegendeel  bevondt, 

aentrekkende,  gelijk  hy  altoos  oovermoedigh  envuerighten  ftrijdegeweeft 
was,  daerenbooven  door  vcrgelijkingh  fijner  krachten  heevigher  ontftee- 
ken  wierdt.     In  teegendeel  hadt  nogh  Ernft  nogh  de  fijne  moets gebrek : 

maer, 
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macr,  mits  de  geringheit  fijner  teegen  'svyandts  krachten ,  meer  een  hart-    IÓ°° 
voghtigh  opièt,  als  hoop  op  de  feeghe.     En,  niet  fonder  uytfteekende 

proefftukken  van  dapperheit ,  de  noodt  hem  perffende  eerft  te  wijken, 

daer  nae  te  vluchten,  fiin'erachthondertgebleeven,  ten  deele  in 't  vechten,  ErnMe!on' ö  *  ,J  "  ,     •    .      ,    r      ,  den  om  den 

ten  deele  reets  gevanghen:  met  te  grooteene  verwoetheitindefeeghe,om  vyandtden 
yemandts  leeven  te  verfchoonen.  Die  neederlaeghe,  gelijk  eertij tsdikwils,  „e&bafte 
is  het  behoudt  der  anderen  geweeft.  Want  terwijl  de  vyandt  iigh  belemmert  fntjden , 
met  moorden,  is  Maurits  tijdt  gegeeven,  om  eerft  fijne  ruytery,  daer  wordt ,  nae 

nae  fijne  leegherwaeghenen  oover  te  brenghen,  op  dat  gedeelte  van  de  een  verlies 

ftrandt,  't  welk  naer  Ooftende  fiet.     En  indiende  vyandt  hen  fel fs in  dit  vanacbt- 

oovergaen  hadt  op  den  hals  gekoomen,  hen  waere  een  groote  neederlae-  w"  ert 

ghe  gefchaepen  geweeft.     Maer  fijne  forgheloosheit  hem  traegher  mae-  ™wolËên 
kende ,  doordien  hy  de  geheele  uy  tkoomft  nae  den  voorgaenden  flagh  beree-  te  viUobten< 
kende ,  fondt  hy  aen  de  naefte  fteeden  booden  af,  met  tijdingh  dat  een  groot 
gedeelte  van  Maurits  leegher  in  een  flagh  verflaeghen  was,  en  hy  felve 
beflooten  gehouden  wierdt:   welke  geleefen  fijnde,   hebben  de  meefte 
fteeden,  hunne  dankfèggingh  en  alle  pleghtighe  vreughde-teekenen  ver- 

haeftende,  't  geluk  geterght  door  hunne  voorbaerighe  blijdtfchap.    Hier- 
entuflchen  is  het  voetvolk  en  d'ooverighe  ruytery,  eenighe  booten,  niet 
verre  van  de  fee,  een  ondiepte  ontdekkende)  en  twee  fchaeren  naeder 
aen  de  ftadt,  alwaer  de  haeven  naeuwer  was,  oover  een  brugh  aldaer 

gemaekt  oovergetrokken.      De  Prins  ,   fbo  haeft  hy  elke  fchaere  hadt 

oovergebraght ,  ftelde  die  terftont  in  flaghorde,  ontveinfènde  voorden 
földaet  de  fchaede  geleeden  in  de  voorighe  flagh.     In  de  voortoght  hadt    Maurits 

Francois  Veer  't  bewindt  oover  d'Engellche  en  Vriefen,  elk  verdeelt  in  fiagb'orde. 
tweehoopen,  met  twee  lijfwaght- vendelen,  d'eene  's  Printen ,  d'andere 
Hoohenlós ,  achtergelaeten  om  op  de  befchermingh  van  Hollandt  te  wae- 
ken.     De  middeltoght,  waer  in  de  Frangoiien,  achter  welke  de  Switfèrs 
volghden,  en  het  nieu  krijgsvolk  van  Sant  Andries,  ftont  ten  gebiede 
des  Graeven  van  Solms.  In  de  achterhoede  was  geplaetft  het  Hollandtfch 
regement  van  Giftelles  ,   en  naer  dit  een  troep  Hooghduydchen  ,   die 

alleen  van  de  fchaeren,  gegeeven  aen  Graef  Ernft,  was  buyten  't  gevaer 
gebleeven;  van  gelijken  ook  't  Utrechts  regement  onder  Uch  ten  broek. 
De  ruytery  was  ten  deele  in  de  voortoght,  bedekte  ten  deele  de  middel- 

toght, en  volghde  ten  deele  achter  allen.  De  Prins,  fijn  leegher  in  deefè 

orde  geftelt  hebbende  ,    belaft  ,   volghens  de  fchranderheit  der  braeffte  Ple}ela^ 

veldtheeren  voor  hem,  de  fcheepen ,  die  in  grooten  getaele  aldaer  waeren  deIc^ePen 
aengekoomen,  aftefteeken,  en  nae  Ooftende  te fèylen,  om,  't  gevaer  /  ' 
oover  allen  verfwaerende,  hen  de  hoop  van  vlughtente  beneemen.  Maer 
die  in  de  haeven  op  de  grondt  faeten  konden  dit  bevel  niet  gehoorfaemen  j 
voor  al  eerfè  door  de  vloet  vlot  raekten.     Eenighe  vendelen  fijn  gelae- 

ten,  om  dien  van  Nieupoort  't  uytvallen  op  den  fijnen,  terwijlie  flaeghs 
waeren,  te  beletten.    Eer  't  nogh  middagh  was  verfcheen  's  vyandts  ruy- 

tery ,   die  hunne  flaghorde  verre  voor  uyt  gereeden  was ,   hen  onder 

d'ooghen :  maer ,  naer  eenighe  lighte  fchermutfelingh  met  fchieten  van  de 
ftrandt  verdreeven  fijnde ,  is  fè  geweeken  op  de  duynen ,  inwachtende 

aldaer  hun  voetvolk,  't  welk  langhs  de  fèeftrandt  traeghlijk  konnende 
voorttrekken ,  heeft  het  gefchut  van  weederfijden  heevigh  begonnen  te 
fpeelen.   Eenighe  onder  Maurits  ooverften  oordeelden ,  men  den  vyandt 
behoorde  teegen  te  trekken :  want  dat  fulx  kloekhartigher  waere ,  en  ook  om 
de  wakkerheit  der  foldaeten  aen  te  moedighen.    Andere  wijflelijker,  daer 
ter  plaetfe  te  blijven,  op  dat  het  langh  trekken  door  de  moeyelijkheeden 

van  't  fandt  's  vyandts^eerfte  heevigheit  deede  verfiaeuwen.  Dit  gevoelen 
Fff  iij  raedt- 
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1600.    raedtfaemft  gevonden  fijnde,  heeft  Maurits,  nae  dat  hy 's  vyandts  ruy- 
tery,  die  hem  't  uytfight  benam,  verftroyt  hadt,  van  de  hooghte  der 
duynen,  welke  hy,  om  'er  figh  in  den  flagh  van  te  dienen,  hadt  inge- 
noomen,  den  vyandt,  die  nu  vaft  naederde,  gefchikt  in  deefe  flaghor- 

slaghorde  fe^  fien  aentrekken.     Sijn  leegher  was,  nae  gewoonte,  verdeelt  in  drie 
aniuk»     ̂ naeren>  welker  middel toght,  die  dubbelt  was ,  de  geheele  ftrandt  befet 

p^r_  hadt:   dus  waeren  'er  vier  fchaeren  piekeniers  ,  en  by  yder  der  fel  ver, 
vleughels  ge\vijfe,gevoeght  fchutters  met  korte  en  langhe  buflen,  die  wy 
arquebufiers  en  mufquettiers  noemen.     Den  voortoght  hadden  die  van 
Dieft  bedonghen,  londer  hopluyden,  ondereen  vendel,  en  aldaer  Men- 
dofa  te  gebieden.  Oover  de  reghter  Tijde  van  den  Middeltoght,  beftaen- 
de  uyt  enkel  Spanjaerts,  hadden  Monroy  en  Villars,  oover  de  linker, 

ten  deele  Italianen,   Sapena  en  Avalos  't  bevel.     Tufichen  deefe  twee 
fchaeren  hadt  den  Aertshartogh  fijne  plaetfè  verkooren,  wien  een  hoop 
peerden,  fijn  gewoone  lijfwaght,  omringhde.      In  de  achterhoede  wae- 

ren geplaetft  de  Nederlanders,  onder  't  beleidt  van  Buquoy  enBarlotte, 
met  de  Yerfche  hulptroepen,  onder  Baftoq.      Oover  de  ruytery  hadt, 

mits  de  fiekte  van  Landriani,  't  gebiedt  Pieter  Galen:  behalven  dat  die 
van  Dieft  onder  hunne  eygene  hoofden  ftonden ,  oover  welke  men  niet 
als  een  gefagh  ter  beede  hadt.      Gelijk  fè  onderfcheyde  benaeminghen 
hadden,  nae  hunne  waepenruftingh  metlancie,  borftharnas  en  buflen, 

alfbo  waeren  fe  verdeelt  in  vaenen.     Den  dagh  nae  't  Weften  geweeken 
fijnde,  wanneer  de  leeghers  nu  nae  by  den  anderen  ftonden,  trokken  de 
voorfightighfte  der  Spanjaerden  de  faeke  in  een  krijgsraedt,  en  braghten 

by,  't  gemeen  gevaer  der  waepenen,  en  de  hacchelijke  uytkoomft  der 
oorloghe:  want  dat  de  vyandt  niet,  gelijk  men  geloofde,  icheep  rukte, 
om  figh  met  de  vlught  te  redden,  dat  hy  niet  den  rugh  keerde,  om  van 

achteren,  fönder  figh  te  weeren,  geflaeghen  te  worden -,  dat  hy,  ftaende 
in  föo  goeden  flaghorde,  de  fijne  allefoo  wel  ten  ftrijde  gemoedight  fijn- 

de, ook  de  fèeghe   bevoghten  te  hebben  niet  fönder  bloed tftortingh 
foude  toegaen.     Dat  men  hadt  toe  te  fien,  fy  hem,  die,  allerweeghen 
door  föo  veele  gevaeren  benaeuwt  fijnde,  nu  geen  veldtflagh  kondevree- 
fèn,  niet  genootfaekten  te  hoopen.     Dat  het  raedtfaemer  waere  hem  te 
beleegheren,  naerdien ,  alle  plaetfen  rondtom  de  hunne  fijnde,  de  vyandt 
nerghens  fteun  nogh  wijk  föude  vinden.     Dat  de  fbldaet,  door  den  lan- 
ghen  toght  endoor  eenen  flagh  genoegh  afgeflooft,  hierentuflchen  ruften 
fbude.      Eenigher  gevoelen  was ,   men  voor  eerft  behoorde  forghe  te 
draeghen,  omdefchanfe,  die  gefeght  is  naer  Albertus  genoemt  te  fijn, 
weeder  in  te  krijghen.     Maer  en  den  moedt  der  földaeten  was  door  de 
voorfpoedt  des  voorgaenden  flaghs  fbo  geweldigh  opge wakkert,  datfê 

geloofden  hen  niet  den  flagh,  maer  den  buyt  ontrukt  wierde-,  veele  figh 

luydt  op  beroepende  op'toudt  fegghender  Spanjaerden,  Hoe  meer  Moo- 
ren,  hoe  heerlijker  feeghe:  en  men  wasby  naer  fbo  verre  gekoomen,  van 
waermenin  weerwil  des  vyandts  fonder  flaen  niet  konde  vertrekken.  De 
meefte  hoofden  daerenbooven  oordeelden ,  men  behoorde  die  fiedende 

drift, en  dien  luftighen  yver  van  'tleegher  veerdigh  waer  te  neemen.  Het 
omflghtigh  draelen,  dat  veeleer  heylfaem  was,  dan  figh  fchoon  op  deede 

verworpen  fijnde ,  is  goetgevonden  den  földaeten ,  fchoon  'er  vuers  genoegh 
in  was,  door  beweeghreedenen  aen  te  moedighen,  den  feeghente  voltrek- 

r,   uLfjgf.  ken ,  den  buvt  te  -vermeerderen ,  niet  een  geheel  leegher  in  flaghorde ,  maer 

moedighen   d'ooverblyffelen  eenes  leeghers ,  ten  deele  door  hen  verjlaeghen  nee  der  te 
denjolduet  maeken.     *Dat  hunne  wanden,  niet  geleer t  in  oopen  veldt  te  veghten, 
tenpijde.    en  tot  nogh  iveêrfpannelinghen  teegen  Godt  en  hunnen  'Prins ,  alleen  op 

't  ver- 
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't  vertrouwen  hunner  wijkplaetfen ,  felkens  als/e  maeraen  de  (lagh  quae-    1600. 
men,  door  een  fchielijke  needer  laegbe  verjlaeghen  fijnde,  ook  nu  f  ouden 

vechten ,  om  dat/e  't  niet  ontvlughten  konden.   'Dat/e  hier  nogh  gr  aft , 
nogh  wal ,   nogh  eenighe  andere  fterkten  hunner  lafhartigheit  hadden : 
dat  [e  uyt  hunne  fchuylhoeken  gerukt  te  voorfchijn  quaemen,  fonder  yets 
anders  te  hebben ,  dan  hunne  waepenen ,  die  f  e  tot  op  deefen  dagh  door 

'tgeweeten  hunner  blooheit  niet  hadden  darren  in  de  handt  neemen.  T>at 
het  aen  de  kloekheit  hunner  armen  hingh,  hoe  groot  eenen  veldtheer  fy 
begeerden:  want  dat  deefen  dagh,  fopfe  maer  darden  winnen ,  hem  fijne 

heerfchappy  foude  weedergeeven:   en  hier  meê  den  oorlogh  uyt  fijn:'  dit 
den  eerfien  en  den  laetften'flagh  weefen :  want  datfe  voorwaer  by  Turn- 

hout met  reght  geflaeghen  waeren ,  die  liever  hadden  willen  de  vlught  nee- 

men,  dan  den  vyandt  't  hooft  bieden  :  en  dat  daer  nogh  Jlagh  gefchiet , 
nogh  leegher ,  nogh  veldtheer  geweeft  waeren.     'Dat  hy  thans  teegen- 
woordigh  was  ,  voor  wienfe  oorloghden,  yeder  tot  getuyghe  fijner  dapper - 
heit.     T> at  fijne  heerlijke  ooverw  inninghen,  Kalis,  Huift,  ̂ Amiens, 
door  fijn  voor  beeldt ,  van  yeder  kracht ,  ftandtvaftigheit  en  ny  ver  heit 
vorderden.     Dus  fpraeken  de  hoofden  hun  volk  aen,  naer  datfè  yeder 
aentroffen  :   en  breeder  tot  de  Spanjaerts ,  hen  prikkelende  door  oude  en 
heedensdaeghfche  voorbeelden  :  door  de  heerlijke  daeden  hunner  voorfae- 
ten  ,  die  niet  vernoeght  met  door  hunne  ooverwinninghen  alleen  de  onbe- 

kende weerelden  aen  Europe  gehecht  te  hebben ,  ook  een  tweede  natuer 
door  hunne  waepenen  de  hunne  gemae  kt  hadden,  waer  door  die  groot  e  en 

oneyndighe  heerfchappy  fighfoo  wijduytbreidt  ■,  door  dien  koningh,  wien 
f 00  verre  gele egh ene  geweften  erkenden,  wienfy  gelooven  fouden,  daer 
felve  teegenwoordigh  te  fijn,  en  fijne  foldaeten  te  betuyghen,  fijne  fufter, 
fijnen  fwaegher ,  niet  behoeft  igh,  en  fonder  eer  e  te  laeten:  datfe  blymoe- 
digh  en  vol  hoops  tenftrijdefouden  rukken,  om  voor  al  de  weerelt  te  doen 
blijken,  dat  den  oorlogh  teegen  een  eenigh  volk  niet  f 00  langh  gefleept hadt 
by  gebrek  van  hunnen  moe dt  en  dapperheit,  maer  van  vyanden.    Eenighe 

fijn  'er  geweeft,  die  t'faemenfwoeren  niemandt  by  't  leeven  te  fullen 
behouden,  behalven  Maurits  en  fijnen  broeder,  als  weerdigh  om  tot  de 
fèegepracht  bewaert  te  worden.   Niet  min  y verden  Maurits  ooverften  in 

hunne  foldaeten  met  verfcheyde  reedenen,  gepaft  op  yders  aerdt,  aen  te   'tselfdt 
fpreeken.     Den  Engelfchen  vertoonden  fe  hunne  vereenigingh  in  Godts-  doendever- 

dienft  en  in  waepenen ,  en  hoe  't  gevaer  hen  gelijkelijk  dreyghde  :  Deeenighde 
Francoilèn  wierden  aengemoedight  door  hunnen  belbnderen  en  ingeboo-  Nederlan- 
ren  haet  op  de  Spanjaerts,  en  door  't  geheughen  der  laetfte  oorloghen:  ders' 
Den  Swiriers  en  Hooghduytfchen  droegh  men  voor  de  achtbaerheit  en 
deglory  hunnes  Landtaerdts,  dat  ie  den  aedeldom,  verkreeghen  door 
de  dapperheit  hunner  voorfaeten,    door  gelijke  dapperheit  op  den  nae- 
koomelinghen  fouden  ooverfètten,  en  gedachtigh  fijn,  hoefe  door'tver- 
daedighen  van  eens  anders  vryheit,  hunne  eyghene  alom  beveftighden. 
Die  van  Sant  Andries  wierden  genoodight,  om  van  deefè  kant  de  proef 
hunner  trouwe  te  doen  blijken ,  van  gene  gepnkkelt  door  den  hoon ,  dat 
de  Spanjaerts  hen ,  als  ooverloopers ,  geen  reght  van  vyanden  geweer- 
dighden.     De  Prins  van  gelijken  heeft  fijne  ftemme  niet  bedwonghen.^ 

en  u  belanghende ,  mijn  Broeder,  fèydehyCwant  dees  was  altoos  onaf-  s  *'"'"" 
icheydelijk  by  hem ,  hebbende  door  geene  gebeeden  konnen  bevveeght  ae„c:neJ} 
worden  om  fcheep  te  gaen)  ben  ik  bedroeft ,  met  u  heb  ik  meedelijden ,  iroeder 
aengefien  de  uytkoomft  van  de  veldtflagh  hacchelijk  is,  en  deefe  teeder  heit  Henrikjn 

uwerjaeren,  niet  f 00  f  e  er  ten  opfight  van  haerjelven,  als  ten  dienftedes  d'mdai 
vaederlandts,hadt  behoor  en  verfeekert  te  fijn-,  oover  u,  die,  ik  weet  niet 

door 
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1600.    door  wat  noodt  lot,  in  fuik  een  hacchelykheit  met  my  fijt  ingewikkelt , 

alwaer  de  Republijk,  die  wy  gelijker  handt  door  dewaepenen  verdaedighen, 

in  eene  plaetfe  aen  alle  haere  hoop  gevaer  loopt.     T>an  naedemael  't  foo 
-verre  gekoomen  is ,  van  waer  't  ons,  wierden  we  gejlaeghen,  alle  gele  e  - 
genheit  tot  vlughten  is  benoomen ,  en,  fie  deefe  alle  de  ooghen  op  ons  ve- 
fiende,  een  voor  beeldt  onfer  dapperheit  waghten,  moet  men  met  foo  groote 

kloekhert igheit  denftrijdt  aenvaerden,  dat  we  d'ooverwinninghe  hoopen, 
en  niet  weygheren  te  fier  ven:  dat  betaemt  en  u  en  my ,  en  den  door  luch- 

ten hityfe  van  Najfau,  waer  vanghy  nufiet  dat  proeven  van  ugevordert 

worden.  Vandeefen  uwen  moedt  ben  ik  verfeekert ,  laet  ook  't  vaederlandt 
daer  van  de  blijken  kennen,  op  wiens  geluk  en  op  uwe  handen  ghy  u  liever 
als  tefcheep  hebt  willen  vertrouwen.  Voorts  tuflchendie  hem  naeft  waeren 
door  rijdende,  en  hen  met  den  lieffelijken  naem  van  lbonen  noemende, 
betuygh  t  hy ,  dat  Godt ,  wiens  Majefteitfoo  vaek  door  meyneedt  fmae delijk 
was  gelaftert ,  thans  gereet  ftont ,  om  reghtveerdighe  wraek  te  neemen:  dat 
die  Godt ,  voor  wien  Je  oorloghden ,  met  hen  defelfde  vyanden  hadt  te  ver- 

delghen,  de  felfdefaeke  ,Godtsdienfi ,  reght  entrouwe  tebefchermen.  'Dat 
aen  hunne  Jij  de  waer  en  al  wat  maghtigh  en  ervaeren  onder  's  vyandts  troepen 
wasgeweefi:  aen  gene  ,onbedreevene inwaepenen,  of  die  op  de  hunne  niet 
min  dan  op  den  vyandt  verbittert ,  onder iingh  tweedraghtigh  en  elkander 
verdacht fijnde ,  vree  f  den ,  dat  den  e  enen  den  anderen  van  de  vrucht  derfee- 
ghe  f  oude  berooven:  en  met  anders  dan  een  reukeloofe  drift  ten  ftrij  de 

braghten :  welkers  hitte  eenmael  uytgebarften  en  voor  't  hooft  gejlooten 
fijnde,  alfoo  haefi  verflaeuwenfoude.     Ti  at  alfoo  den  felf den  landt  aerdt 
ongefiaedigh  was  en  wankelbaer  in  hacchelijke  voorvallen :  vreesachtigh 
in  rampen  en  teegenfpoeden,  en  in  voorfpoedt  foo  baldaedigh  ,dat fe  reght 
nogh  trouwe  hielden.     Dat  voorts,  fchoon  hen  de  hoop  van  wraeke  niet 

prikkelde,  de  noodt  dwangh  hen  de  wet  ftelde.     *D  at  van  d' e  ene  kant  den 
Ocean ,  die  niemandt  gunft  bewijfen  [oude ,  van  d' andere  eenen  wreeden , 
en  trouwloofen  vyandt  perften.     Dat  men  in  die  flagh  of  winnen  moefle 
of  fier  ven.     Tot  by  de  Vriefên  of  Hollanders  gereeden  fijnde,  brenght 
hy  hen  in  gedachten  den  Staet  des  Vae  der  landt  s,  dat,  gegrontvefi  op  het 
bloedt  fijns  Vae  der  s  en  fijner  O  omen,  hen  heughde  nogh  onlanghs  door  foo 

veele  doorluchte  ooverw inninghen  was  vermeerdert.     'Datfefigh  voor 
ooghen  f  ouden  ft  e  Hen  de  hooghmoedighe  heerfc  happy  der  Spanjaerden,  en 
hoe  veel ondraeghlijker hen  thans  ooverwonnen fijnde ,  daneertijts  inhun- 

nen  voorighenftaet  de  flaevernye  vallen  foude :  Dat  'er  niet  om  fijne  nogh 
om  hunne  glory  (en  fchoon ,  waer  om  fouden  eedelmoedighe  fielen  ook  die 

geringh  achten  ?)  maer  om  't  leeven ,  en ,  dat  weerdigher  dan  't  leeven 
is,  om  de  vryheit  wierdt  gevoghten:  dat  het  om  de  behoudenis  vanvrou' 
wen ,  ouders ,  kinderen  en  vaederlandt  te  doen  waer  e :  dat  men  tot  die  alle 

den  wegh  door  de  vuyfi  moeft  baenen.     Dierwijië  de  fbldaeten  doorgaens 
4»  b  aenge*Prooken  hebbende,  befluyt  hy  felfs  eerft  den  flagh  te  beginnen, en 

vandeTavb.  ̂ e^a^  twee  ftukken  (fes  waeren  'er  in  alles)  booven  op  de  hooghte  te flee- 
pen^  welke  de  matroofën,  een  volk  gewoonte  arbeyden,  in  allerhaeft 
met  groot  geweldt  aenhaelende  opvoeren,  en,  dewijl  fe  teegen  de  fwaer  te, 

en  't  logge  fandt,  en  de  fteylte  des  duynsaen  arbeyden,  horden  en  plan- 
ken  daer  onder  fpreyden.     Niet  min,  maer  op  flrandt,  verveerdight  de 
vyandt  de  fijne,  die  acht  in  't  getal  waeren.     Ten  weederfijden  geloft 
fijnde,  hadteen  afgrijfèlijk  gedreunde  baeren  der  fee  en  d'omleggende 
ftrandt  vervult.     De  koeghels  nergens,  fbndCr  racken,  neederval lende, 
bedekten  'tveldt  met  dooden  ■,  minder  echter  was  de  fchaede  aenMaurits 
fijde,  om  dat 's  vyandts  ftukken  op  de  vlakte  geplant,  en  niet  onder- 

leght 
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leght  waeren.     Ook  drongh  de  vloot  met  fchietenuyt  den  Ocean  op  den    1600. 

vyandt  vinnigh  aen:  't  welk  hy  bevindende,  en  te  gelijk  dat  de  ftrandt, 
door  dien  de  feevloedt  op  haer  tijde  gewaffen  was,  hem  te  engh  viel, 
trekt  hy  fijn  flaghorde  innewaerder.     Tuffchen  het  ftrandt  en  de  velden 

legghen  duynen,  langh  uytgeftrekt  en  ongelijk,  nae  dat  de  windende 
fanden  uyt  fee  opgeworpen  by  een  drijven  en  ophoopen.     Herwaerts 
wierdt  de  üagh  gewendt,  die  langh  gruwfaem  was  en  hacchelijk,  naerde 
plaetfen  voor-  of  nae-deel  gaeven.  Als  nu  de  hoofden  der  partyen  hunne 
flaghorden  hadden  uytgebreidt,  fbo  veelde  plaetfen  konden  lijden,  heeft 

het  voetvolk  de  duynen  en  't  landt  tuffchen  de  felfde  ingenoomen,  de 
ruytery  reedt  op  de  verdere  vlakte.     Maer  Albertus  hebbende,  om  fijne 
troepen  wijder  uyt  te  breiden ,  den  middeltoght  eenighe  fchreeden  doen 
voortgaen,  hadt  den  voortoght  op  de  reghter ,  de  achterhoede  op  de  lin- 

ker fijde  verplaetft.  Want  figh  allermeeft  vertrouwende  op  de  Spanjaerts, 

en  nae  deefe  op  d'Italiaenen,  hoopte  hy  dat  den  indruk  van  fijn  dubbelde 
flaghorde  niet  fbude  konnen  teegengeftaen  worden.  Dogh  de  Prins  ftelde 
teeghen  den  vyandt  nae  de  fee  de  fbldaeten  van  Veer ,  naeft  aen  de  velden 

de  Francoifèn:  d'andere  volghden  t'hunner  onderftandt  van  achteren. 
En  de  vyandt  hadt  nu  de  fchutten  en  arquebufiers  uyt  fijne  verdubbelde 

flaghorde  doen  uyttrekken*  't  welk  gefien  fijnde,  worden  van  gelijken 
de  gevvaepende  Francoifèn  verfpreit  in  vier  hoopen ,  drie  van  welke  op 
de  linker  fijde  van  den  vyandt  föuden  indrukken.  Want  teeghen  de  rech- 

ter fijde  was  Veer  met  fijne  uytgeleefè  fbldaeten  aengetrokken ,  nae  dathy 
den  Prinfè  betuyght  hadt ,  hy  hem  dien  dagh  of  lee vendt  of  doodt  bedanken 

fbude , 't  gheen  hem  niet  ontfchooten  is.  Aengefienhyfèlve  onder  de  voor- 
fte  vechtende,  en  de  mufkettiersdiehemteegenftonden  te  rugh  gedreeven 
hebbende,  op  de  flaghorde  pieken  is  aengevallen,  alwaer  hy  twee  won- 

den gekreeghen,  fijn  peerdt  verlooren,  en,  opeen  ander  gefet  fijnde, 
fijn  krijgsvolk  niet  eer  uyt  de  flagh  getrokken  heeft,  voor  dat  fijnen  broe- 

der Horatius  met  verfche  troepen  figh  in  fijne  plaetfè  ftelde.     Te  gelijk 

fijn  'svyandts  vaenen^want  hunooghmerk  was  't  voetvolk  met  vleughels 
te  verftcrkcn)  vinnigh  op  de  fijde  aengevallen ,  en  hebben  geen  geringhe 

neederlaeghe  gemaekt.  Waer  door  't  geviel,  dat  hen  de  moedt  geweldigh 
aengroeyde,  en  den  Nafïauwers  ontfakte:  en  de  vyandt  heftigher  toe- 
dringhende,  heeft  fchielijk  een  geweldighe  fchrik  en  vlughten  veelen  van 
die  fijde  weghgenoomen :  fijnde  de  ontfteltenis  van  eenighe  fbo  onbedacht, 
dat  fe,  uyt  vreefè  voor  de  waepenen ,  in  de  baeren  der  ingekomene  fee,  tot 
een  fchandighe  en  onmijdelijke  doodt  geraekten.  Maer  de  ftantvaftigheit 

der  andere ,  en  's  Prinfèn  wakkere  voorförghe  op  alles  hebben  de  faeke 
in  der  haeft  herftelt.     Hen  die  't  te  quaedt  hadden  fijn  de  Francoifèn  te 
hulpe  gekoomen,  met  eene  flaghorde  gedeelt  in  twee  fchaeren,  door  de 
fbrghe  van  Solms,  onder  de  ooverften  Ommerville  en  Seaulx.     En  dee- 

fèn  met  de  fpieffen  voor  uyt  aen  den  man  geraekt,  diende  't  geluk  in  't 
eerft,  door  hulpe  der  mufkettiers,  die,  hoogher  geplaetft,  'svyandts 
piekeniers  van  booven  door  hun  fchieten  quetften.  Maer  als  de  flaghorde 

Nederlanders  en  Yeren,  die  nogh  in  't  geveght  niet  geweeft  hadden,  op 
hen  aengenaedert  was,  vermaende  Solms  de  Switfèrs  met  die  van  Sant 
Andries  op  den  vyandt  aen  te  vallen.     Deefè  figh  dapper  quijtende, 

fèndt  hy  t'hunner  onderftandt  beyde  de  regementen  Nederlanders,  een 
Uitrechts  en  eenHollandtfch.   De  laetfte  van  allen,  die  figh  in 't  geveght 
inwikkelden ,  fijn  geweeft  de  Hooghduy tfche.     Want  Maurits  hadt  gerae- 
den  gevonden  den  vyandt  by  fchaeren  aen  te  taften,  en  met  veele  befon- 
dere  hoopen  te  flaen,  op  dat  alfoo  de  vermoeyde  van  't  geveght  mogh- 

Ggg  ten 
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1600.  ten  afwijken,  en  verfche  troepen  in  hunne  plaetfe  den  flagh  vervolghen  % 

't  welk  en  den  vyandt  gebrooken,  en  hem  onwinnclijk  gemaekt  heeft, 
om  dat  hyenden  fijnen  tijdt  tot  herhaelingh  hunner  krachten  gaf,  enden 

vyandt  t'elkens  wanneer  hydeefe als  vlughtende  onvoorfightelijkvervolgh- 
de ,  verfche  fchaeren  bejeeghende.  Voorts  is  'er  tuflchen  de  duynen 
geduerigh  aen gcvoghten ,  en  daer 't  vlakker  was  en  verder,  den  indruk 
by  tufïèhen  pooien  hervat.  Wanneer  't  voetvolk  eerft  aen  den  anderen 
raekte,  is  Luidewijk  met  fes  vaenen ,  gevolght  van  drie  andere,  op 's  vy- 
andts  peerden  ingerukt,  en  heeft fe  op  de  vlught  geflaeghcn.  Op  welken 

tijdt  van  Gendt ,  die 't  bevel  hadt  oover  de  lijfwachtvaen ,  de  vlughtelinghen 
vervolghende,  door  's  vyandts  fchaeren  was  heen  gerukt.  Daer  nae  heb- 

ben drie  Ritmeefters  elk  hunne  vaen  op  't  voetvolk  der  Spanjaerdcn  aen- 
gevoert.  En  Luidewijk,  wakker  op  alle  geleegenheit  om  figh  te  quij- 
ten,  verfuymde  niet,  fes  vaenen  Cuirafliers  derwaerts  te  rukken,  om  daer 
meede  den  vyandt  te  benaeuwen.  Uytfteekende  is  op  dien  daghin  veele 
gevechten  voornaementlijk  de  dapperheit  van  deefèn  geweeft,  tot  dat  de 
Spaenfche  ruyters ,  weederom  verfaemelt,en  van  alle  kanten  toegeftort, 
hem,  die,  naeulijx  met  tien  mannen  vergefèlfchapt,  den  fijnen  was 
voor  uyt  gereeden,  omringht  hebben;  maer  fijne  ftantvaftigheit,  en  den 

Ritmeefier  Kloet,  t'fijner  hulpe  toefchietende,  hebben  hem  uyt  dat  gevaer 
geredt.  Hierentuflchen  begonden  die,  om  figh  te  verfrifïchen  en  te  her- 

ftellen,  uyt  de  flagh  geweeken  waeren,  't  gevecht  te  hervatten,  welk, 
gelijk  't  op  verfcheyde  plaetfèn  figh  niet  eeven  eens  liet  aenfien,  fbo  ook 
niet  't  fèlfde  geluk  gehadt  heeft.  Horatius  voght  omtrent  de  vlakten , 
beneeden  de  duynen,  met  fes  vendelen,  een  ander  elders,  naerdatyder 
beft  gelceghen  quam.  De  flagh  was  van  alle  kanten  gewakkert,  alsof 

'er  verflche  krachten ,  en  van  weederfijden  eenen  nieuwen  vyandt  waeren 
flaeghs  geraekt ,  hellende  de  fèeghe  nu  gints,  dan  herwaerts.  Tuflchen 

de  ruytery  is  d'ooverwinningh  niet  langh  in  gefchil  geweeft,  fijnde  haeft 
gebleeken,  dat  die  van  Maurits  meefterwas,  ook  in  dapperheit  van  hoof- 

den :  want  's  vyandts  ervaerenfte  waeren  afweefigh ;  Contreras  in  Span- 
jen,  Landriani  fiek ;  en  nu  reets  hadden  de  Lancicrsder  Span  jaerden  met 
lofïèn  toom  de  vlught  nae  Nieupoort  genoomen ,  wordende  van  hen 

gevolght.  Maer  't  voetvolk  hieldt  het  ftaende,  en  voght  tot  nogh  toe 
gelukkigh,  immers  tuflchen  de  duynen,  van  welkers  hooghten  het  Mau- 

rits foldaeten  afdreef,  en  ook  't  gefèhut,  booven  opgeplant,  fcheen  te 
fullen  vermeefteren.  Drie  ueren  achter  den  anderen  is  'er  met  gelijke 
dapperheit  gevochten:  waerentuflchen  't  needermaeken  vreefïèlijk  was, 
veel  bloets  vergooten  is ,  van  nae  by ,  van  verre ,  al  om  gequetfte  en  lij- 

ken gefien  wierden.  En  nu  was  de  hitte  aen  't  flaeuwen  geraekt,  fijnde 
hunne  lichaemen  ook  door  den  arbeidt,  en  om  dat  de  meefte  niet  ofwey- 
nigh  genuttight  hadden,  afgeilooft,  fbo  niet  de  Prins  de  fijne  hadt  aen- 
gemoedight.  Deefèn  herfchaerde  de  verftroyde,  en  föndt  den  vyandt, 

drongh  hy  erghens  te  vinnigh  aen ,  op  nieu  gefchikte  hoopen  teegen  •,  dee- 
fèn wekte  elk  in 't  befonder  op,  om  den  flagh  kloekhertighuyt  te  voeren. 

Ten  laetftcn  befluyt  hy  omtrent  den  avondt  met  de  ruytery  een  eynde 

van  't  geveght  te  maeken,  fijnde  in  dit  gedeelte  fijner  krachten  onwinne- 
lijk  gebleeven-,  en  fendt  twee  vaenen,  dat  van  Veer,  en  een  ander  on- 

der Balen,  om  by  'tgefchut  op  ftrandt  hun  poft  te  neemen.  Deefèn  belaft 
hy  den  vyandt  in  te  wikkelen:  en  de  hoop  bedroogh  hem  niet,  dat  het 
begin  der  fecghe  van  die  kant  ftont  gefchaepen  te  fullen  gebooren  wor- 

den. Want  de  vyanden,  ook  van  hunner  fijde  vuerigh,  om  den  flagh 
ten  cynde  te  brenghen ,  quaemen  reght  op  hen  aenrijden.  Maer  wierden 

met 
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met  fbo  geweldigh  een  gedonder  van  't  gefchut  bejeeghent,  datfe,  nae     1600. 
een  groot  verlies  van  peerden  en  volk,  fijlinx  afweeken.  Echter tuflchen 
de  gierende  dellinghen  in  de  naefte  duynen  doorrijddende ,  en  verder  te 
rugh  vlughtende ,  keerden  fè  weeder  op  ftrandt ,  tot  dat  fè ,  andermael  dicht 

onder  't  gefchut  genaedert,  door  Maurits  volk  weederom ,  nae  een  heevi- 
ghen  indruk ,  op  de  vlught  gebraght  wierden.     Dus  's  vyandts  vaenen 
verdreeven  hebbende,  braghtenfe  wel  haeft  de  regementen  te  voet  aen 

't  wijken ,  welker  hoofden  Sapena  en  Villars  leevende  in  hunne  handen 
vielen.     Van  d'ander  iljde  maekt  's  Printen  onvermoeyde  dapperheit, 
de  veerdigheit  van  fijn  verrefiend'  oordeel,  en  eyndelijk  fijn  gefight  fèlve 
den  fijnen,  terwijl  hy  niet  lijdt  dat  fè  ooverwonnen  worden,  ooverwin- 
naers.     De  Spanjaerts,  die  teeghen  den  middeltoght  voghten  dit  fiende, 
hoewel  gelijk  of  nogh  fterker ,  verfchrikt  door  den  quaeden  uy  tflagh  hunner 
krijgsgeiellen ,  verflaeuwden  in  hunne  voorighe  hitte.   Ook  drukten  hen 

niet  alleen  de  ongemakken  die  veldtflaeghen  gemeen  fijn-,  maer,  door 
Maurits  voorfienigheit ,  meer  andere,  welker  gevoelen  fcherper  nijpt, 
wanneer,  de  heevigheit  verkoelende,  de  vreefè  het  hert  bevanghen  heeft. 

Wantfè  hadden  niet  alleen  de  fbn  in  d'ooghengehadt,  maer  eenen  windt, 
grooter  dan  gemeenelijk  's  Soomers,  hen  den  rook  en  het  fandt  in  't  gefight 
jaeghende,  hadt  hen  't  uytfien  benoomen.     Byhen  was  wel  alle  mooge- 
lijkheit  aengevvendt,  om  die  weldaet  des  heemels  op  hunne  fijde  te  trek- 

ken, maer  Maurits  hen  allerweeghen  op  't  lijf  fijnde,   hadt  hen  niet  toe- 
gelaeten  hunne  flaghorde  om  te  keeren.     Ongelijk  was  ook  't  gebruyk 
der  {tukken  geweeft.     Maurits  fbldaeten  hadden  fbo  weynigh  tijdts  ver- 
fuymt,  datfè  elk  fhik,  geduerende  de  flagh ,  dartighmaelen  hebben  af- 
gefchooten;  daerenbooven  quetften  die  op  de  duynen  geplant,  en  met 
planken  onderleght  waeren ,    als  op  een  vaften  grondt  fiaende ,  des  te 

gewiflèr.     By  de  vyandt  was  't  niet  eeveneens  gefchaepen ,  en  hunne 
ftukken  met  geene  vaftigheit  onderfteunt  fijnde,    fakten  t'elkens  door 
'tgeweldt  in  't  loffen,  en  hunne  logghe  fwaerte,  foo  datfe  ten  laetften  als 
in  't  fandt  verfvvolghen  laeghen.     Booven  voorfightigh  beleidt  hadt  ook 
't  geluk  den  Naflauwers  geholpen,   fijnde  't  vuer  in  's  vyandt  buf kruit 
geraekt,  en  een  geroep  van  fèeghe  voor  den  tijdt  heeft  de  fèeghe  in  der 

daedt  gegeeven.     Cen  Aertshartogh  Albertus  reedt,  fbo  langh 'er  eeni- 
ghe  hoop  was,  alom  door  fijne  geheele  flaghorde,  en  was  ook  met  die 
van  Dieft  op  den  vyandt  aengetrokken ,  het  aengefight  ongedekt,  om 

des  te  bekender  ten  voorbeelde  te  ftrekken:  en  dus  is  't  gebeurt,  dat  een 
Hooghduytfch  foldaet  hem,  met  het  punt  eener  fpieflè,  in  't  oor  quetfte. 
Ook  was  'er  een  die  fijn  peerdt  by  den  toom  greep,  maer  dees  wierdt, 
door  uytfteekende  trouwe  der  gener  die  hem  befchermden ,  van  ftonden 

aen  doorfteeken.   Ten  laetften  is  hy,  fiende  nu  dat  de  kans  van  'tgeveght 
voor  hem  gevaerlijk  was,uyt  de  flagh  gefcheyden.  't  Is  te  gelooven,  dat    Au,ertus 
hy  hadt  konnen  gevanghen  worden ,  fbo  't  krijgsvolk  dat  toen  in  Ooften-  fcheidt  uyt 
de  lagh ,  uyt  de  ftadt  op  den  vlughtenden  waere  uytgevallen :  of  de  gefbn-  de  flagh. 
dene  nae  Leffinghen ,  om  de  brugh  te  verfèekeren ,  hadden  darren  ftant 

houden:  maer  deefë,  ooverblijffèlen  der  neederlaeghe  van  's  morghens, 
't  voorleedene  indachtigh,  en  voor  't  toekoomende  beanghft  fijnde,  wae- 

ren onluftigh.     Het  peerdt  echter,  waeropden  Aqrtshartoghhadtgeree- 
den,  maer  toen  het  was  afgeflooft  verandert,  bekent  door  fijne  fïiyvere 
witheit ,  heeft  men  voor  buyt  bekoomen.     Den  Veldtheer  gevlught  fijn- 

de, hebben  die  tot  nogh  toe  met  gelijke  kans  gevoghten  hadden,  begon- 

nen alle  te  rugh  te  deyfen ,  d'aendringhenden  de  hielen  te  keeren ,  en  ver- 
volghens  wijdt  en  fijdt  fonder  orde  't  op  een  loopen  te  fetten ,  behalven 
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vierduyfent  Hooghduy tfche ,  die  met  goede  orde  weeken.     En  ook  ver- 

fuymden  d'00  verwin  naers  niet  de  verftroyde  allenthalven  door  natte  en 
ongebaende  weeghen  fonder  draelen  te  vervolghen.     Maer  de  Prins,  nae 

fijne  dankfeggingh  tot  Godt,  heeft,  als  't  nu  laet  op  den  avondt  was, 
eenighe  uytgelccfè  regementen  en  vaenen  uyt  fijn  leegher  afgefbndert, 

t'eenerverfeckeringhtceghen  alle  onvoorfiene  toevallen  der  oorloghe:  hy 
felfs  heeft  op  de  plaets,  daer  de  flagh  gefchiede,  met  de  voornaemfte 
gevan^henen ,  fijn  avondtmael  en  nachtrufl  genoomen ,  fönder  andere  ver- 
fterkingh,  dan  der  fèeghe.     Rondtom  laeghen  afgeworpe  en  verlaete 
waepenen,  verfchenrde  leedemaeten,  een  bebloede  ftrandt  en  duynen, 
en  nieuwe  hovelen  van  lichaemen.  Men  vindt  'er die  willen  hier  ineenen 
misflagh  begaen  te  fijn,  dat  hy  niet  van  ftonden  aeninde  hitte  der  fèeghe 

d'ooverblijfielen  der  vyanden  vervolght  hebbe.     Maer  de  neederlaeghe 
des  te  vooren  geleeden,  de  matheit  der  foldaeten,  die  nae  fbo  langhdue- 
righ  een  velddlagh  ook  van  hongher  befweeken ,  een  groot  getal  gewon- 

de, meenighte  van  gevanghenen,  't  oovervallen  van  den  naaren  naght, 
d'onfeekere  weeghen  door  graften  en  gebrooke  landen,  en  de  fchanfïèn 
tuflehen  beyden  geleeghen ,  hebben  hem  afgefchrikt.     Doorluchtigh  ech- 

ter was  de  fèeghe  aldaer  veroovert,  en  welkers  gelijke  fèedert  veele  jae- 
ren  herwaerts  niet  light  te  vinden  is.     De  naeukeurighe  onderfbekers  der 
oudtheeden  ftelden  ter  geheugenis,  dat  omtrent  driehondert  jaeren  daer 
bevoorens  Albert  van  Ooftenrijk,  flacghs  geraektmet  Adolf  van  Nafïau , 

hem  't  leeven  en  't  rijk  benoomen  hadt,  en  op  dien  fèlfden  dagh,  fijnde 
den  tweeden  van  Hoymaendt,  het  noodtlot  der  beyde  huyfèn  verwiflèlt 

was.    Omtrent  drieduyfènt  van  de  vyandt  fijn  'er  in  de  flagh  gefheuvelt, 
gaende  de  neederlaeghe  allermeefi  oover  die  van  Dieft,  en  werwaerts  fy 
de  vlught  genoomen  hadden,  waeren  de  weeghen  en  de moeraffèn  bedekt 
met  lijken.     Dogh  uyt  het  fèeghaftigh  leegher  wierden  gemift  omtrent 
deduyfènt,  ongereekent  die  Erneftus  hadt  verlooren:  ten  meerendeele 
Engelfchc,  fijnde  de  dapperheit  van  dien  landtaerdt  uytfteekendegeweefl, 

en  uyt  hen  in  den  flagh  gebleeven  acht  hopluyden,  alle  d'ooverighe 
gequetft,  uytgenoomen  twee.     Aldaer  heeft  men  veroovert  het  gefchut, 
en  meer  dan  hondert  vendelen  en  ftandaerden,   veele  en  aenfienelijke 

gevanghenen-,  Mendofa  felfs,  die,  terwijl  de  ilagh  nogh  hacchelijk  was, 
van  fijn  peerdt  ter  aerde  geworpen  lagh,  wierdt  gevanghen  en  alleen 
bewaert:   groot  was  Maurits  forghe  voor  hem,    door  meedelijden  van 

hunnen  gelijken  ftaet,  en  geheughen  hunner  maeghfehap.     Want  Hen- 
rik  van  Naflau,  wiens  vermooghen  eertijtsin  Spanjen  groot  geweeftwas, 
hadt  uyt  dit  huys  eene  gemaelinne  genoomen.  Sapena  is  aen  fijne  wonde 
geftorven ,  nae  dat  hy  Maurits  voorfightigh  beleidt  hooghlijk  geroemt 

hadt.     's  Aertshartoghen  eedelknaepen  lijn  hem  van  ftonden  aen  en  fön- 
der losgeldt  toegefönden.      Dogh  de  Afgeföndene  der  Staeten,   die  in 

Ooftende  beilooten  waeren ,  hebben  noy t  dagh  in  fbo  groote  bekomme- 
nngh  oovergebraght:  voor  eerft  hadden  die  uyt  de  fchanfèn  aen  Albertus 
oovergegeeven ,  en  voorts  die  uyt  de  neederlaeghe  des  morghens  gelee- 

den, oncvlught  waeren,  eenen  geweldighen  fchrik  daer  binnen  gebraght. 

Nae  dat  beyde  de  leeghers  in  't  gefight  ftonden,  dacht  hen,  datfè,  nae 
de  kans  ofgints  of  herwaerts  was  gehelt,  fbo  ook  het  wagghelen  van  de 
Republijk  aenfehouwden.     En  in  deefè  gefteltenis  figh  nu  tot  gebeeden, 
nu  tot  het  oovcrweeghen  van  de  verwifTèlinghen  der  oorloghe  keerende, 
wierdt  yder,  nae  dat  hy  den  hardften  aenraeder  dier  ftoutc  raedtflaeghen 

geweeft  was,   door  'tgevacr  allermeefi  bewooghen.      Maer  nae  d'uyt- 
koomft  hen  van  die  kommer  hadt  ontflaeghen,  en  de  Prins  felfs  's  ande- 

ren 
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ren  daeghs  met  de  gevanghenen  en  anderen  omflagh  eener  volle  feeghe    1600. 
was  ingekoomen  ,    toen  vervulde  vrolijkheit  het  weefen ,   en  een  juy- 
chendt  welkoom  aller  monden.  Meermaels  hadden fe  hem  feegepraelende 

gefien,  meermaels  nae  't  bewijs  van  groote  dienden:  maer  doorluchtigh 
was  infonderheit  den  luyfter  van  dien  tijdt,  in  welke  't  heyl  van  foo  veel 
hoofden  en  des  vaedcrlandts  ,   de  heerlijkheeden  van  foo  uytfteekende    Dehoove- 

feegepraght  hem,    naeft  den  onfterfelijken  Godt,  alleen  wierden  dank  linihen 

geweeten.     Dogh  de  hoovelinghen ,  een  loofè  foort  van  volk  om  twift  fa9e'tba*t 

en  oneenigheit  te  faeyen ,  hebben  voornaementlijk  van  dees  tijdt  af  begon-  '"f^,™  Jct3 
nen  de  aenfienelijkfte  in  gefagh  onder  de  Staeten  's  Prinfen  grampfehap  Pmsenbet 
en  den  1  afterlij  ken  naefpraek  van  't  gemeen,  ten  prooye  te  worpen-,  als  gemeen. 
die,  fijnde  dappere  luyden  in  raedtgeeven  waer  't  veyligh  is,  om  hun- 

nen t'wille  foo  veele  gewaepende ,  en  den  Veldtheer  feite ,  in  foo  groote 
gevaeren  gefteeken  hadden.     De  drie  eerfte  daeghen  nae  den  flagh,  een 
groot  gewicht  tot  faekenten  weederfijden ,  fijn  doorgebraghtmetberaedt- 
flaen,   terwijl  eenighe  raeden  Oudenburgh,  waer  door  de  wegh  tot  in 
't  hart  van  Vlaendre  wierdt  gebaent,  te  herneemen;  andere  weeder  te 
keeren  tot  het  belegh  van  Nieupoort.     Daer  by  weederhieldt  hen  't  wee- 

der, onftuymigh  door  windt  en  reeghen,  en  onbequaem  om  eenighe  aen- 
flaeghen  ter  handt  te  trekken:  de  foldaeten  ook  waeren  naeulijx  willigh 
tot  gehoorfaemheit,  en,  hebbende  eerft  toen  befêft  wat  gevaeren  fy  had- 

den uytgeftaen,  of  bloohartigh ,  of  door  de  feeghe  verwildert.  Tuftchen 
hen  vielen  krakeelen  en  wonden,  om  de  gevanghenen,  welke  eenighe 

uytontfagh  voor  het  krijgsreght,  of  op  dat  hen  't  losgeldt  niet  ontgin- 
ghe,  trachten  te  behouden ;  andere,  verbittert  om  't  verlies  hunner  knjgs- 
gefellen,  infonderheit  de  Schotten ,  en  gelijke  fnootheeden  der  vyanden 
voorwendende,  fonder  eenigh  ontligh  omtrent  het  verbodt  hunner  hoof- 

den, oopentlijk  om  't  leeven  braghten.     Dogh  Albertus  hierentufïchen , 
hebbende,  onaengelien  die  neederlaeghe ,  den  moedt  hervat,  verfterkte 
Oudenburgh  en  andere  fchanfen  met  befettinghen ,  en  arbeyde,  niet  ver- 

re van  Brugghe ,  om  uyt  de  oovergebleevene  naer  den  flagh ,  of  die  aller- 
weeghen  uyt  de  grensptaetlèn  wierden  opontbooden,  op  nieuw  een  lee- 

gher ter  been  te  brenghen.     Ook  hadden  eenighe  de  vlught  nae  Nieu- 
poort genoomen :  en  nae  dat  Maurits  derwaerts  was  gekoomen ,  wierdt 

hem  door  de  geduerighe  ftrafheit  van  't  weeder  belet  het  belegh  te  vol- 
trekken.    In  welken  tijdt  eerft  vijfhondert,  en  daer  nae  tweeduyiènt an- 

dere, onder  't  bcleidt  van  Barlotte,  daer  binnen  geraekt  fijn;  invoeghe,  DeFr'ws, 
datfe  ligh  niet  alleen  maghtigh  genoegh  vonden  om  de  wallen  te  befcher-  *>eeilerge- 

men,  maer  ook  meermaelen,  en  niet  ongelukkigh,  uytvielen.  Al 't  welk  b/bY'h 
Maurits  infiende,  den  twaelfden  dagh,  nae  fijn  aenkoomft  voorde  ftadt,  pMNie»- 
fijn  leegher  daer  van  aftrekt ,  en  eene  der  fohanièn,  die,  om  Ooftende  p00rt>  tre^ 
legghende,  tuflehen  de  weyden  opgerecht  en  naer  Ifabella  genoemt  is,  fijn  leegher 
aenvanght  te  befluyten,  met  gelijke  fwaerigheit.     Claude  Barlotte  hadt  af- 
figh  ook  derwaerts  begeeven,  en  aldaer  eenen  goeden  en  fijnen  laetften    Enbelee- 
dienftgedaen,  wordende  doorfchooten  meteen  koeghel.     Hy  was  een  ghtrtvruch- 

man  van  befaemde  ftoutheit,  een  Lotteringher  van  geboorte,  en  die  eer-  Jfjjj* 9Sje ' 
tij ts  figh  met  wondtheelen  geneert  hadt:  naederhandt,  fèyde  men,    was K  ui 
hy,  door  een  niet  al  te  eerlijke  daedt,  geraekt  in  de  vriendtfehap  van    Ba^9tte 
Mansfeldt,  fijnde  hem  naergegeeven,  dat  hy  des  fel fs  gemaelinne  hadt  wn^t  ̂ ^ 

om  't  leeven  gebraght :  maer  tot  eerampten  gevordert ,   hadt  hy  figh  fcbwten. 
dierwijfe  gedraeghen ,  dat  hy  altoos  wierdt  geoordeelt  grootere  te  ver- 

dienen, waer  door  fijne  doodt  nogh  droef  heit  aen  den  Veldtheer,  nogh 

vreughde  aen  andere ,  fijne  nieuwlinghlchap  benijdende,  gebrek  gelae- 
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ten   heeft.     Maurits   fiende ,    dat   hem,   om    de    befwaerlijkheit   der 
plaetfen  ,   en   om  dat  de  vyandt  nieuwe  krachten   hadt  ter  been  ge- 
braght ,   alle   hoop   van   oorloghen   in    Vlaendre  was  afgefneeden ,  is 

ten  laetften  van  Ooftende   t'feyl  gegaen,  brenghende  van  een  hacche- 
lijkgeveght,  geene  andere  vrucht,  dan  glory.     Voor  fijn  vertrek  be- 
lafte  hy  de  Albertus  fchanfe  te  lleghten  ■,  maer  korts  daer  aen  heeft  de 
vyandt  die  weeder  opgemaekt.     De  vloot  nu  een  ftuk  weeghs  voortge- 

fèylt  lijnde,  darden  Spinolas  galeyen  d'achterfte  fcheepen,  dewijl  't  juyft 
toen  heel  ftil  was,  aentaften  :  dogh  de  windt  fchielijk  opfteekende,  heb- 

ben fè  iigh  ter  naeuwer  noodt  met  roeyen  geredt,  de  vloodt  hen  vervol- 
ghende,  tot  dat  de  ondiepten  hen  van  den  anderen  fcheydden.    Eenighe 
aenflaeghen  van  Luidewijk  van  Naflau  inBrabandt  fijn  fönder  vrucht  ver- 

dweenenj  en  't  ooverighe  des  jaers,  nogh  by  naer  de  helft,  is  leedigh 
doorgebraght,  hebbende  de  vyanden  onder  hen  verdeelt,  dees  de  glory 
eenes  gelukkighen  veldtflaghs,  gene  die  aenfienelijke  eere  van  Vlaendre 
behouden  re  hebben.     Terwijl  Vlaendre  midden  in  den  brandt  der  oor- 
loghe  fteekt ,   wierdt  tot  Bruffel  een  vergaederinghe  gehouden ,  welke 
Albertus  nu  bevoorens,  naer  ouder  gewoonte,  hoewel  een   geruymen 
tijdt  achtergelaeten ,  uyt  alle  de  Staten  fijner  Provintien  hadt  beroepen: 
hebbende  figh  van  hen,  die  den  aerdt  der  Nederlanders  kenden,  laeten 
beweeghen ,    beleefde  fèeden   en  woorden   te  gebruyken ,   en ,  onder 
fchijn  van  raedt  te  verfoeken,  geldt  te  verkrijghen.     Hy  hadt  gefeght, 
dat  hy  met  innerlijk  meededooghen  was   ontfteeken   oover  de  onheylen 
die  den  -volken  drukten,  dat  hy  niet  begeerde  die  fontveinfen,  om fe 
niet  te  verfwaeren ,  en  dat ,  wen  men  geraeden  vondt  die  door  vreede 

te  geneefen,  hy  bereydt  waere  dien  te  gemoedt  te  koomen  •,  foo  in  teegen- 
deel  's  vyandt s  halfterrigheit  die  weederhieldt ,  men  echter  in  een  beetere 
faeke  niet  behoorde  te  wanhoopen.     T>at  hy  de  rijkdommen  van  Spanjen 
f  fijnen  behoeve  hadt ,  izaer  uyt  hem  maendelijk  tiveehondert  vijftigh  duy- 
fent  kroonen  tot  voort fettingh  der  oorloghe  belooft  wierden.     tJMaer  ook 
om  de  krijgstughtte  her (lellen ,  omden  foldaet  te  doen  leeven  buytenbedrijf 
van  oover lafi,  het  billijk  waere  dat  de  Nederlanders  felve  hun  bejl  deeden 
infoldjen,  om  de  befettinghen  f  onderhouden,  uyt  te  vinden.     En  dat, 
aengefien  de  inkoomjlen  der  voomaemfte  heergoederen  nu  voorlangh,gedue- 
rende  deFranfoifche  oorloghen  ■,  ver  pandt  ftonden ,  het  reedelijkwaere  hem 
en  fijne  koninghlijke  gemaelinne  tegeeven,  waer  meedefy  de  weerdigheit 
hunnes  afkoomfts  ,    den  luyfter  der   heerfchappye  konden  handthaeven. 

Terwijl  men  op  d'ooverighe  punten  beraedtflaeght,  wierdt  hierentufichen 
voor  afeenigh  geldt  verftrekt,  om  de  muytery,  die  daegelijx  meeren 
meer  voortkroop,  te  fluyten:  en  de  muytelinghen  van  Dieft  ten  mee- 
rendeele  korts  daer  aen  in  den  flagh  omgekoomen  fijnde,  begonde  men 
met  die  van  Hamondt  te  handelen.    Maer  de  Staeten  dier  Nederlanden 

figh,by  deefè  geleegenheit, dieper  in  't  onderlbek  van  faeken  den  gemee- 
nen  Lande  betreffende,  inlaetende,  verföchten  te  weeten,  wat  vertrou- 

wen rnen  op  de  hulp  uyt  Spanjen  ft  ellen  konde,  wat  tot  de  befeHinghen, 
wat  tot  den  oorlogh  te  waeter  en  te  lande  vereyfcht  wierdt :  infionderheit 
dronghenfe  aen  op  vreede :  dat  veele  faeken  dien  van  Hollandt  met  ree- 

den verdacht  waer  en  •,   dat ,   teegen  de  handtveften  en  voorreghten ,  de 
kafteelen  in  de  Nederlanden  bleeven ,  de  vreemdelinghen  de  voomaemfte 
ampten  inhadden-,  dat  verders  in  die  brieven  felve,  by  welke  de  Neder- 

landen waer  en  oovergedraeghen ,  eewn  dwanghgeftelt  was  op  den  Godts- 

dienft  -,  delndiengejlooten,  en  de  Vorften  felve ,  als  leenheeren  van  Spanjen 
aen  dat  rijk  verknocht  bleeven-,  faeken  die  ten  deele  als  te  hardt , ten  deele 

als 
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als  onbillijk  belaekt  wierden.     T>at  fy ,  foo  Koningh  Thilips  deefefwae*     l6o°- 
righeeden  weghnam,  en  hen,  met  bewilligingh  der  Vorften,  waeregeoor- 
loft  met  de  Hollanders  in  verbondt  te  treeden ,  om  op  de  bedinghspunten 

des  te  groot  er  vertrouwen  te  konnen  ft  ellen ,  hoopten ,  dat  in  korten  de 

volken  figh  onder  eene  heerfchappy  vereenighen  fouden.  Den  Aertshartogh 
bewilliehde,  dat  uyt  den  naeme  fijner  Staeten  Gefanten  aen  de  Staeten  ,         . 

der  Vereenighde  Nederlanden  geibnden  wierden,  om  de  gemoederen   sAert5™r- 

t'onder taften.     Dies,  nae  den  flagh  by  Nieupoort,  op  welken  tijdt  de  2f;™,J~_ 
Afgefondene  der  Vereenighde  Staeten,  uyt  Vlaendre  te  rugh  gekeert,  delen  tot 
fiahtot  Berghen-op-Soom  hadden  opgehouden,  aldaerfijn  aengekoomen  Bergben-op- 
Gerard  de  Hornes,  Graefven  Bafligny,  Philips  Bentingh,  en  Henrik  soommet 

Kodt,  Penfionaris  van  Ypre:  fy  verfoghten  dat  een  byeenkoomft  geleght  d'Afgefon- 
wierde,  om  daer  in  de  middelen  tot  herftellingh  der  eendraght  te  berae-  ̂ neder 

men:  veel  wierdt  'er  ten  weederfijden  gefprooken  van  haet  teegen  den  f"^-  * 
oorlogh ,  voor  de  vreede ,  en  de  gemeene  behoudenis  der  Nederlanders.  vm^ 
Van  de  fijde  der  Vereenighde  Nederlanden  wierdt  gelèght :   Hen  niet 

aengenaemer  waere ,  dan  dat  Ne  der  landt  wierdt  gefuyvert  van  't  uyt- 
heemfch  gefpuys ,  dat  aldaer  was  toegev loeit  ■,  datfe  ten  dien  eynde  hen 
alle  onder  ft  ant  en  hulpe  beloofden.     T>at,  wenfeftgh  in  hunne  vryheit 
wilden  herft ellen  ,   weeghens  den   Godtsdienft  geen  gefchil  fijn  foude. 
Wijders,  dat  fy  niet  konden  fien,  wat  uytkoomft  van  de  onderhandelingh    DeBondt- 
menfigh  voorftelde :  want  wat  vreede  joude  men  konnen  hebben  met  de  genooten 

Spanjaerts,  die  felfs  met  hen  die  buyten  oorlogh  bleeven  geenen  vreede  verklaeren, 

hielden?     T)at  ook  d'  Aert  shartoghen,  door  voorwaerden  den  Neder lan-  dat'er,  ten 

ders Jchandelijk,  aen  den  Spanj aert  verknoght  bleeven:  aen  hen  de  Bra-  & den  sVan~ 

banders ,  de  Vlaminghen  en  d' ander  e  Staeten :  wat  kracht  foude  dan  heb-  '  *  .  ̂  
ben  een  verdragh  gemaekt  met  hen,  die,  onder  heer  en,  onder  kafteelen,  „oomm  en- 

onder  een  baldaedigh  krijgsvolk  leevende ,  geen  mee  ft  er  van  figh  felven  't  uyt- 
waeren?     Sy  weederom  :   dat  hun  ooghmerk  was  tot  vreede,  niet  tot  beemfib 

afval  te  arbeyden:  en  ook  niet  billijk,  Jighvand' 'eene  fijde  fontwaepenen,  bevolk 
terwijl  d' andere  gewaepent  bleef:  maer  dat  de  Vorften  fanden  van  weerde  ver  jonden 

houden,  al't  gheen  de  Staeten  onder lingh  verdraeghen  hadden.     Deele  word^Zem 
reedenen  gefprooken  engehoort  lijnde,  treeden  de  Provintien  der  Aerts-  naekenis 
hartoghen,   oordeelende    dat  men  de  hoop  tot  vreede  met  Hollandt 

moefte  ter  fijden  ftellen,  tot  een  ooverflagh  van  de  laften  der  oorloghe:  f*^*?™ 
en  nae  dat  'er  langh  betwift  was,  hoe  veel  elke  Provintie  foude  opbren-  laridefl 
ghen,   dewijl  den  ouden  voet,  beraemt  in  de  Francpilche  oorloghen,  wanboopen- 
om  't  veranderen  van  de  krachten  der  Provintien,  en  om  't  voeren  der  de  aen  de 
waepenen  op  andere  grenlen,  niet  te  houden  was,  belooven  lè ,   der  vreede  met 

faeke  ten  laetften  eens  geworden  lijnde,  uyt  de  belaftinghen,  geftelt  op  <^  ̂ w_ 

de  haerdtfteeden  en  andere ,   driehondertduylènt  guldens  ter  maendt,  mSMeSt^e' 
ingewillight  als  voor  't  aenftaende  jaer,  maer  welke  echter  ook  op  de  un>vm  tr* 
volghende  gebleeven  is.     Dat  yder  de  (bldyen  der  befèttinghen  in  den  iaai„„\HiU 
lijnen  löude  aftrekken,  dat  de  burghers  niet  lbuden  gedwonghen  worden 
den  loldaet  yets  te  verlchaffen,  dat  de  helft  der  krachten,  en  de  voogh- 
dyfchappen  der  fteeden  lbuden  beftaen  uyt  Nederlanders,  en  het  bewint 
der  geldtmiddelen  blijven  by  de  Staeten,   heeft  den  Aertshartogh  ten 
deele  afgellaeghen ,  ten  deele,  hoewel  hy  hen  hoop  gegeeven  hadt,  niet 
gehouden.     Ook  baerde  in  veelen  mifnoeghen ,   dat  Henrik  Gufman    #«»  m;ji 
brieven  uyt  Spanjen  braght,  waer  in  de  Koningh  die  Staeten  noghalsde  noeghen  co- 

upe aenfprak.     De  felve,  willende,  nae  't  voorbeeldt  van  Spanjen,  dat  ver  's  Ko- 
onderfoek  gedaen  wierde  op  de  boeken  der  kooplieden,  of  yemandt ree-  nmgbsbrïe- 
keningh  met  de  Hollanders  hadt  uytftaen  ,  of  in  de  maetfchappyen  op  ven- 

d'In- 



worden. 

Tot  Dor- 
drecht 
wordt  een 

galeyege- bouwt. 
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1600.     d'Indien  geldt  verftrekt  wierdt,  moeft  fulx,  door  't  teegenftreeven  van 
meetbeit  Antwerpen,  laeten  fleeken.  Wreeder  handelden  de  Duynkerkers  dit  pas, 

derDujm-    dan  oyt  te  vooren.     Albertus  hadt  belaft  de  Hollanders,  gelijk  den  han- 
bndvr  del  *         ook  ̂ e  v^cncrY  re  beneemenJ  waer  uvt  behoefte  of  muytery 

fcb'crsder     re  volghen  ftonde.    Sy,  door  de  ftraften  aen  veelen  der  hunne  verbittert, 
vereemgbde  hadden  'er  hunne  eyghene  gramfchap  by  gevoeght.     Dies  fy  deefe  flagh 
Landen.       van  weerloos  volk  (en  de  meefte  viflchers  belijden  eenen  Godtsdienit, 

die  't  ongeoorloft  acht  geweldt  door  waepenen  af  te  keeren)  hebbende  hun- 
ne fcheepen  in  de  grondt  geboort ,  of  in  brandt  gefteeken ,  fbmmighe  van  hen 

daer  in  vaft  genaeghelt ,  dooreen  langhfaeme  vreefe  en  gevoelen  des  dood  ts 
het  leeven  benaemen :  en  fe  waeren  nu  lbo  maghtigh  op  lèe  geworden ,  dat  fè 
de  fcheepen ,  de  viffchers  tot  beveyligingh  bygevoeght ,  fomwi jlen  befpron- 
ghen  en  weghfleepten.     Maer  wanneer  nu  al  de  maght  van  Hollandt  was 

Diegevan-  uytgeloopen,  hebben  eenighe,  gevanghen  fijnde,  hunne  onmenfchclijke 
ghenfijtide  wreedtheeden  met  de  doodt  geboet  ■,  andere  in  hunne  bekende  fchuylhoe- 
Seftr'  ken  de  vlught  genoomen.     Den  Ammirael  Wakkene  felfs  met  ettelijke 

fcheepen  den  vyandt,  die  hem  vervolghde,  door  de  hoofden  ontweeken 
fijnde,  ïsin  Bifkaeyen  aengekoomen;  en ,  nae  dat  hy  op  de  kuft  van  Bre- 
tagne  hadt  gerooft,  en  korts  daer  aen  veelen  van  fijn  boots  volk  door 
behoefte  verlooren ,  ook  felfs  geftorven,  of  door  fiekte,  of  om  dat  de 
Spanjaerts  hem  verfmaedden.     Teeghen  de  galeyen  van  Spinola  wordt, 
om  by  alle  weeder  en  windt  te  vechten ,  een  galeye ,  den  Hollanders  te 
vooren  onbekent,  tot  Dordrecht  gebouwt,  en  voorfien  van  gefchut  en 
roeyers :   waer  toe  men  eerft  op  foldy  aengenoomene  ,   en  naederhandt 

gedoemde  om  hunne  fchelmftukken ,  gebruykte  ■,  om  dat  de  gewoonte  der 
Chriftelijke  Godtsvrucht niet  gedooghde,  gevanghene  inden  oorloghtot 
fuik  eene  flaevernye  te  perfien.     Eenen  raedt  die  om  fijne  uytfleekende 
vruchten  is  goedtgekeurt :  want  deefè  alleen  heeft  by  effene  fèe  veele  van 

's  vyandts  fcheepen  aengetaft  en  op  de  vlught  gedreeven ,  herneemende 
een  fchip,  dat  by  hen  wierdt  meêgefchort.     En  de  floutheit  heeft  in  kor- 

ten föo  gewcldigh  toegenoomen ,  dat  de  Hollandtfche  roeyers,  verflerkt 
met  weynighe  floepen,  in  eenen  naght  daer  toe  uytgekoofèn,  tuflehen 
defchanfèn  van  Brabandt  en  Vlaendre,  in  alle  ftilte  de  Schelde  oploo- 
pende,  en  tot  onder  de  wallen  van  Antwerpen  doorgevaeren  fijnde,  een 

(cbeepenm  ̂ hip,  dat  drie  laeghen  hoogh  gefchut  voerde,  en  fèeven  kleyndere,eerfl 

vanonder    onbekent,  en  vervolghens  met  geweldt,  en  't  needermaeken  der  verdae- 
dighers ,  weghgefleept  hebben.  De  fladt ,  door  't  gefchreeuw  ontwaekt ,  op 
de  wallen  toeloopende ,  heeft  haere  fchaede  en  fèhande ,  f  onder  die  te  kon- 

nen  wreeken ,  aengefien :  want  d'ooverwinnaers  fijn  onbekommert ,  en 
belaeden  met  buyt,  vertrokken,  nae  datfe  het  bekende  lietjen,  tot  lof 
van  Willem,  Prins  van  Oranje,  niet  fbnder  toegeneegenheit  der  bur- 

gheren, figh  der  voorighe  tijden  erinnerende,   op  de  trompet  hadden 

uytgeblaefèn.     Groote  hoop  hadden  die  van  Hollandt  op  't  eynde  dee- 
fes  jaers  gefchept  uyt  den  Francoifchen  oorlogh,  trekkende  Henrik  met 

Md  Ten  den  CCn  ̂ eeg'ier  teeghen  den  Hartogh  van  Savoyen,  die  aen  den  Spanjaert, 

"rï,!Z<ï"  d°or  ̂ e  kinderen  geteelt  by  fijne  fufter,  verbonden,   wierdt  gelooft, 
dat,  fbnder  fijn  meêweeten,  niets  fbude  darren  onderneemen.     d'Oor- 
fack  der  waepenen  was  Saluzze,   landtftreek  in  d'Alpifche  geberghten, 
voerende  den  tijtel  van   Marquifaet,  't  welk  de  Savoyaert  Vrankrijk, 
quijnende  aen  binnelandtfche  beroerten,  hadt  ontnoomen.     De  Paus, 
by  den  pays  van  Vervins,  tot  fcheydtsman  gekooren ,  hieldt  het  vonnis 

ileepende,  tot  dat,  op  't  aenhouden  van  den  Francois,  de  Savoyaert 
felfs  tot  Parijs  by  den  Koningh  quam,  en,  fijne  voornaemfte  bewints- 

luiden 
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luiden  van  ftaet  hey meiijk  omgekoft  hebbende,  hem  door  minnelijk  in-     IÖ0°- 

volghen  en  beloften  ter  needer  fette :  dan  't  volbrenghen  der  fel  ver  ten 
beftemden  daeghe  haeperende,  feght  Henrik  hem  den  oorlogh  aen,  en 
bemaghtight  gewei digherhandt  eenighe  fteeden  en  kafteelen  in  Savoyen. 
Fuentes,  voor  deefen  Landtvooght  in  Nederlandt,  en  thans  van  Milaen, 
hierentuflchen  eenen  (èhoonen  hoop  troepen  by  den  anderen  trekkende, 
gaf  dit  Italien,  en  alle  volken  rondtom,  geen  kleyn  vermoeden,  dat 
de  Spanjaert  eenen  nieuwen  oorlogh  fmeede:  gemerkt  fèlfs  aenflaeghen, 
van  deelè  kant  op  eenighe  kafteelen  der  Venetianen,  van  gene,  op  de     .       .. 
ftadt  Mets,  quaemen  uyt  te  barften.     Maer  de  waepenen  in  Savoyen  m«feCT»^ 

wierden  wel  haeft  door  't  treffen  van  pays  ter  needergeleght,  fijnde  ver-  ̂ u 
draeghen ,  dat  in  plaets  van  Saluzze  aen  den  Frangois  fbude  worden  oover- 

geleevert  't  graeffchap  Breflè,  op  de  grenfèn  van  't  Lionnois,  in  't  welk 
een  brugh  oover  de  Rhofne  leght ,  daer  bygevoeght  deefë  uytfluytingh , 
dat  het  den  Spanjaert  geoorloft  bleeve,  fijne  troepen  oover  die  brugh  in 
Bourgonjen  en  Nederlandt  te  geleyden.     Koningh  Henrik,  om  fijn  rijk, 

nae  vreede  van  buyten,  en  't  dempen  der  gefchillen  oover  den  verfchey- 
den  Godtsdienft,   op  billijke  punten,   van  binnen,  door  een  fèekeren 
erfgenaem  te  veften ,  verkrijght  van  den  Paus  fijne  echtïcheydingh  van 
Margarete  van  Valois ,  die  al  voor  langh  niet  wel  van  hem  befint,  in  geen 

goedt  geruchte,  en,  mits  't  verloop  haerer  jaeren ,  nu  onvruchtbaerwas, 
en  trouwt  met  Maria  de  Medicis,  doghter  van  wijlen  Francifco,  groot    Henrikj 
Hartogh  van  Tof  kanen,  Pringeflè  beroemt  in  fèeden,  en  die  den  verf-  hebbende 
iëhen  haet  van  den  naem  der  Medicis  onder  de  Francoifèn,   door  de  Margarete 

fachtfinnigheit  van  een  vreedtfaemen  aerdt  beloofde  te  fiillen  uytwillèn.  vanVdcis 

De  felfde  hadt  al  te  vooren  fijne  vriendrichap  met  Engelandt  door  een  verfi00ten* 
nieuw  verbondt  beveftight,  ingevolghe  van 't  welk  de  ongebondenheit  «-j^ 
der  ieeroovers ,  door  't  ftellen  van  borghen ,  en  andere  billijke  weeghen  2te£ab 
van  reghte ,  fbude  beteughelt  worden. 

Hhh  HÜGO 
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\Loet  vermeeftert  Krakouw.  T>e  Vereenighde  Staeten  ftraffen  de 
Tiuynkerkers.  Vruchteloofen  aenflagh  op  Vlijfinghen.  Muyte- 
ry  onder  Albertus  krijgsvolk.  Maurits  brenght  Rhijnberk  en 
Meurs  onder  gehoorfaemheit.  Albertus  beleeghert  Ooftende ;  de 

Vereenighde  Staeten  's  Hartoghenbofch.     Rampfaeligh  eynde  van  EJfex. 
'De  Spanjaert  fendt  vruchteloos  hulp  aen  de  weêrfpannelinghen  in  Ter- landt.     Vaert  van  Olivier  van  Noordt. 

i  öo  i .    ̂ w, 'll?*!^ëTBBffl',  E  krachten  teeghen    't  eerfte  jaer  der  nieuwe  eeuwe 
herftelt  en   verfterkt  Icheenen   fwaere  en  langhlae- 
me  aenflaeghen  te  dreyghen :  gemerkt  de  Veldtheeren 
ligh  eenen  geruymen  tijdt  met  wat  yder  moghtin  den 
fin  hebben  te  befpieden,  en  elkanders  voorneemensuyt 
te  vorfchen,  fönder  yets  te  verrichten,  ftil  hielden. 
De  Winter  en  de  geheele  Lente  wierdt  doorgebraght 
in  fchalkheeden  en  rooveryen,  aleer  het  weederhoude 

geweldt  der  oorloghe  met  des  te  grooter  kracht  quam  uyt  te  barften. 

Strax  in 't  begin  wierdt  leeker  fbldaet,  een  Brabander  van  geboorte,  door 
't  bepraeten  der  Jemiten  en  geldt  gewonnen,   om   Geertruydenbergh , 
door  een  loofevondtvan  ettelijke  gevanghenen  daer  binnen  te  brenghen, 

den  vyandt  te  oopenen ,  voor  't  uytvoeren  van  fijn  (chelmftuk,  oopen- 
baer  en  gevanghen.    Weynigh  tijdts  daer  nae  hebben  Maurits  ruyters, 

niet  Teer  fterk  in  getaele,  in  't  landt  van  Limborgh,  by  verrafïïngh  inge- 
noomen  feeker  kaneel,  weederkeerende  met  buyt  en  gevanghenen.  Nae 

't  kafteel  Krakouw,  geleeghen  in  't  gebiedt  van  Meurs,  en  met  de  ftadt 
en  de  heerlijkheit,  door  gifte  der  laetfte  Graevinne,  aen  Maurits  gekoo- 

men;  maer  van  Salentijn,    Graef  van  Yfenborgh,  dien  't  Parma  hadt 
oovergeleevert,  tot  die  tijdt  toe  gehouden,  wordt,  om  het  te  bemagh- 
tighen , gelbnden  den  Ritmeeiler  Kloet, die,  met  driehondert  peerden  en 
eenigh  voetvolk,  derwaerts  rukt,  tot  oover  Wachtendonk.     Duiken, 

fteê- 
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fteêvooght  voor  den  Aertshartogh  binnen  Straelen,  een  fteedtjen  niet     itfoi. 
verre  van  daer,  hier  van  gewaerfchuwt,  en  met  oover  de  vierhondert 
voetkneghten ,  en  weynigh  peerden,  in  ftilte  fijnen  vyandt  naetrekken- 
de,  oovervalt  hem  onvoorfiens  by  duyfteren.     En  nu  reets  hadt  hy  'er 
dertigh  gevanghen ,  en  eenighe  needergemaekt,  aleer  d'ooverighe ,  door 
't  getier  verwittight ,  figh  hebben  konnen  in  flaghorde  ftellen.      Dogh 
door  een  naeuwe  ftraet  terugh  getrokken  fijnde,  tot  op  de  vlakke  heyde, 

is  Kloet,  die,  eenen  anderen  wegh  omrijdende,  hem  onderfchepte ,  op    Kloet  ver- 

den  fijnen  aengevallen  j  hy,  fwakker  in  ruytery,  een  hoffteede  ingenoo-  n'eeJurt"et 

men  hebbende,  wierdt  tot  oovergaeve  gedwonghen.     Nae  dien  fèeghen  y™ 
figh  tot  het  volvoeren  van  fijnen  laft  lpoedende,  vindt  hy,  dat  men, 

volgens  't  beright  der  befpieders ,  oover  de  graft  van  't  kafteel ,  die  ver- 
firymt  was  te  bijten,  gaen  konde;  dies  hy  de  poort  door  een  mortier  om 
verre  worpt,  en  de  befèttingh  uytdrijft.  Met  de  (bldaeten  van  Hammondt 

hadt  Albertus  dus  verre  gehandelt,  dat  fè,  hunne  plaetfè  binnen 's  landts  in- 
ruy  mende,  hetfteedeken  en  't  kafteel  Weerdt  (ouden  beletten-,  waer  uyt 
hen  de  landen  van  Luyk  en  Gulik  tot  rooven  oopen  ftonden,  daer  oover 
voorwaer  de  naebueren  figh  ten  hooghften  beklaeghden.  Maer  hunne  mee- 
nighwerve  befèndinghen  en  klachten  wierden  fachtjens  ter  lijden  geftelt  -, 
om  dat  nu  voor  langn  een  lbort  van  winft  bevonden  was ,  onder  voorgeeven 
van  muytery ,  op  eens  anders  koften  den  oorlogh  te  voeden.    Dus  wierden 

ook  d'ingefèetenen  des  landts  van  Kleef  gequelt  door  de  befèttinghen  van 
Rhijnberk  en  Gelder,  waer  by  tot  fwaerder  laft  dier  onfchuldighe  vol- 

ken quam,  dat  die  van  Hollandt  hen  opleyden  gelijke  lommen  geldts,    ve  span- 
als  andere  hadden  getrokken;  bybrenghende,  dat  het  den  Staet  eeven  jaerts  en  de 

eens  was,  of  fè  's  vyandts  middelen  uyt  vryen  wille,  of  uyt  mistrouwen  Hollanders 

hunner  krachten  ftijfden.      Gehoort  fijnde,  dat  'er  in  Spanjen  wierdt  perjj'enden 
gearbeidt,  om  een  vloot  in  fee  te  brenghen,  en  om  dat  de  ongebonden-  naebueren 

heit  der  Duynkerkers  op  fee  meer  en  meer  aengroeyde,  is 'er  een  grooter  S"^1^ 
getal  fcheepen  dan  naer  gewoonte  in  den  Ocean  gefonden :  en  des  onaen-  %e    a*' 
gefien  vondt  men  fèeroovers,  die,  in  't  gefight  van  Schevelinghen ,  een 
dorp  op  de  Hollandtfche  kuft,  nae  by  den  Haeghe,  de  gevanghenen 

uytfètteden,  en 't  losgeldt  ontfonghen.     Maer  deefè  korts  daer  aen  door 
vifïchers  pinken,  heymelijk  voorfien  van  gewaepende,  om ringht  fijnde, 
hebben  hunne  ftoutheit  met  de  gewoone  ftraffe  geboet.     Ook  fijn  in  de    D  v 
haeven  van  Duynkerken  gefonden  fcheepen ,  gevult  met  fteenen ,  om  den  «j*/^ 

mondt  te  floppen :  maer  t'elkens  als  de  fee  was  afgeloopen ,  wierdt  het  staeten 
hout  door  d'inwoonders  met  bijlen  aen  ftukken  gehakt,  en  de  baeren  met  ftraffen  de 
de  vloet  weeder  opdringhende  hebben  alles  wegh  gefpoelt.     Dogh  de  Diynker- 
koopvaerdyfeheepen  nae  Engelandt  gefonden  fijn  Spinolds  galeyen  ten  &rs- 
prooye  gevallen,  nae  dat  het  oorloghfohip,  tot  gel ey de  der  andere,  een 
langhe  wijl,  niet  fonder  verlies  der  vyanden,  flaeghs  geweeft,  en  ver- 

volghens 't  vuer  daer  in  geworpen  fijnde,  verbrandt  was.  Delelfde  had- 

den gehoopt  Vliflinghen  aen  te  taften,  en  daer  toe  van  binnen  omge-  ̂ m"te00' 
koft,  die  de  ftadt  fouden  in  brandt  fteeken.    Maer  een  der  vloekverwan- ''  yiJm. ten,  dien  fiek  fijnde  de  naekende  doodt  tot  berouw  gebraght  hadt,  fijn  Amu 
belijdenis  voor  den  Predikant  doende,  is  den  aenflagh  ontdekt  engeftrart. 

Hierentuftchen  reefen  onder  't  krijgsvolk  van  Albertus  nieuwe  muyte- 
ryen.     Die  van  Antwerpen  hebben  't  bootsvolk  ,  dat  de  Schelde  befet  Muytery  on- 
hieldt ,  met  een  gedeelte  hunner  foldyen  ter  needer  gefet.     De  Waelen ,  der  Alber- 
geleght  in  de  fchanfèn  om  Ooftende,  welker  verwoetheit  tot  doodtflaen  tuskr^gs- 
of  quetfen  hunner  Ooverften  was  uytgebarften,  wierdt  meerder  ingewil-  vo/^ 
light,  om  datfe  door  beloften  der  Hollanders  tot  verwiffelingh  van  party 

Hhh  ij  getroont 
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1601.    getroont  wierden.  Verwillight  hunne  befettinghe  te  ruymen,  fijnfe  ver- 
leght  binnen  Winoxberghen.     De  Vereenighde  Staeten,  nae  dit  beloop 
van  faeken,  door  't  fchoorfteengeldt,  met  volk  uyt  Engelandt,  en  daer- 
enbooven  met  penninghen  uyt  Vrankrijk  gefiijft,  maekten  weederom 
ooverlegh  omeenen  tweeden  toght  in  Vlaendre  te  doen.  Maer  aengefien 

oom  eenen  a*^e  nooP  was  mc*e  veerdigheit ,  en  dienthalven  alvoorens  noodtfaekelijk 

den  vyandt  van  daer  te  trekken,  vondt  men  geraeden  d'uyterfte  grenfèn 
den  oorlogh  te  dreyghen.    Maurits  dan  het  krijgsvolk  voor  uyt  gefonden 
hebbende,  komt,  als  waere  het  ter  bruyloft  van  Luidewijk  van  Naflau 
met  de  weduwe  des  Graeven  van  den  Broek,  tot  Aernhem:  en  trekt, 
fönder  figh  op  te  houden ,  in  allerhaeft ,  met  oover  de  hondert  vendelen 
voetknechten ,  en  dertigh  vaenen  ruyters,  nae  Rhijnberkj  dat  toen  tot 
fteêvooght  weeghens  den  Aertshartogh  hadt ,   Hieronymo  Lopez  :  en 
dees  daer  binnen  omtrent  drieduyfent  földaeten,   Waelen,  Italianen, 
Hooghduytfchen  en  bootsvolk :  leevensmiddelen  genoegh ,  fèsendertigh 
ftukken  gefchuts ,  en  werken,  feedert  Mendofa,  geholpen  door  de  peft, 
de  ftadt  hadt  ingenoomen,  tamelijk  verfterkt.   En  terwijl  Maurits,  vol- 

ghens fijne  gewoone  voorfightigheit,  figh  befèhanft  teeghen  geweldt  van 

buyten,  doet  Louis  Bernardo  d'Avila,  die  te  vooren  niet  onervaeren, 
boovendien  nogh  onlanghs  door  't  voorbeeldt  van  Bommel  hadt  toege- 
noomen,  werken  buyten  de  graft  opworpen  :  daer  binnen  trekkende 
plaetfè  om  beeften  te  weyden :  naerdemael  hy  van  fout ,  om  vlees  in  voor- 
raedt  te  bewaeren,  ontbloot  was:  fijne  fcheepen  ftak  hy  fèlfs  in  brandt, 

om  'er  den  vyandt  geen  dienft  van  oover  te  laeten.  Dogh  de  Prins  ftrek- 
te  de  vloot,  die  hy  met  figh  gebraght  hadt,  ten  deele  langhs  den  Rhijn 

tot  Keulen  toe,  en  belafte  d'ooverighe  by  figh  te  blijven.     De  weerdt, 
die  voor  de  ftadt  rondtomdoor  den  ftroom  befpoelt  wordt,  voorfien  met 

een  kleyne  fchanfè,  en  op  't  eerfte  lofïèn  van  't  gefchut  verlaeten  fijnde, 
verfterkt  hy  met  nieuwe  werken ,  en  hecht  dien  door  brugghen  ten  wee- 
derfijden  aen  den  oever.     Daer  nae  allerweeghen ,  waer  hoop  van  toe- 
gangh  was,  waghten  beftelt  fijnde,  flaet  hy  fijn  leegher  needer  op  drie 

plaetfèn:  d'eene  op  dehooghte,  befijden  de  ftadt,  nam  hy  t'fijnen  ey- 
genen  gebiede-,  booven  de  ftadt,  den  Rhijn  af  leegherde  hy  Ernft  van 
Nafiau  j  in  't  midden  den  Kolonel  Giftelles  >  en  belaft  infbnderheit  op 
twee  plaetfèn  tecghen  de  buytewerken  der  ftadt  door  loopgraeven  te  nae- 
deren,  met  fterke  waghten  rondtom,  om  dat  de  werken  door  meenigh- 
vuldighe  uytvallen  bekommert  wierden.     Den  eerften  uytval  van  duy- 
fènt  of  meer  mannen  is  geïchiet  aen  de  Caflêlpoorte,  dien  de  Francoi- 

fèn  hebben  te  rugh  gedreeven,  onder  't  beleidt  des  graeven  van  Chaftil- 
lon,  jongelingh,  die,  figh  eedelmoedigh  quijtende,  een  eerlijke  wonde 
daer  van  weghdroegh.  Dit  echter  heeft  den  beleegherden  niet  afgefchrikt, 
van,  des  on  aengefien,  ook  uyt  de  fèlfde  poort,  en  uyt  die  op  den  wegh 
nae  Santen,  meermaels  uyt  te  vallen,  niet  fbnder  eenighe  fchaede,  wan- 

neer fè  hen  onverwaght  op  den  hals  quaemen,  maer  onderftandt  uyt  de 
naefte  leegherplaetfen  toefchietende ,    wierden  fe  terftont  nae  binnen 
gejaeght.     De  faeken  dus  ftaende,  heeft  de  tijdingh,  dat  Ooftende  door 
Albertus  wierdt  beleeghert,  niet  weynigh  fwaerigheics  gebaert :  want  het 
begonnen  werk  te  laeten  fteeken,  was  de  eere  te  nae,  en  het  te  voltrek- 

ken ,  teeghen  werken  van  binnen  foo  fterk  befèt,  en  de  toeganghen  te 
bewaeren,  daer  de  velden  alom  moerafligh  en  bedrieghlijk  waeren,  kon, 
fbnder  groote  troepen ,  niet  gefchieden.     Daerenbooven  Veer,  wien  de 
Staeten  de  fteêvooghdyfchap  van  Ooftende  hadden  toegefchikt ,  wey- 
gherde  dienlaft,  ten  waere  men  hem  fijne  twintigh  vendelen  Engelfchen, 

een 
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een  aenfienelijke  maghtdes  leeghers,  liet  met  figh  neemen,  'tgheenhem    1601. 
wierdt  toegeftaenj  en  de  Prins  in  plaets  van  deefè  andere  waghtende, 
voer  voort  het  werk  te  vorderen.     De  beleegherde  onderwijlen  verdeel- 

den hunne  leevensmiddelen ,  en  begonden  door  booden  en  vueren  van 
den  toorn  ontfet  te  verföeken  :  de  booden  wierden  onderfchept.     Uyt 
de  ftadt  Gelder  gaf  men  hen  eenighe  hoop  door  vuerteekenen.     Den 
Aertshartogh  hadt  wel  den  graef  van  den  Berghe*  met  geen  geringhe 
maght,  tot  ontfet  gefbndenj  en  ten  dien  eynde  waeren  de  karren  der 

naebueren  aengehouden:  do^h  men  veranderde  van  beraedt,  't  fy  om 
dat,  door  uytfteekende  konft  des  Veldtheers,  door  de  befchanflinghen 

niet  was  heen  te  breeken,  'tfy  om  dat  men  dienftigher  oordeelde  'svyandts 
leegher  aldaer  op  te  houden  j  op  dat  Ooftende  des  te  traegher  wierde  te 
hulpe  gekoomen.     De  loopgraeven  tot  aen  de  wal  van  de  halve  maen 
aen  de  buytewerken  gebraght  fijnde,  en  deefè  ondermijnt,  lokt  Maurits, 

door 't  worpen  van  vuerballen  en'tvertoonen  fijnes  leeghers  in  flaghorde, 
derwaerts  de  beleegherde,  die*  in  grooten  getaele  toevloeyende,  door 

't  geweldt  van  't  begraeve  bufpoeder  lijn  opgevlooghen.  Die  gereet  (ron- 
den om  de  brede  te  bemaghtighen ,  hebben  de  plaetfè  ingehouden ,  hoewel 

de  vyandt,  niet  langh  daer  nae  weedergekeert,   heftigh  op  hen  inftorte. 

d'Ooverighe  buytewerken  fijn  in  korten  door  gelijke  krijgslift ,  of  door 
geweldt,  ingenoomen,  eenighe  uyt  vreefe  verlaeten,  en  de  galeryen aen 
de  Caflèlpoort  ftrax  tot  oover  de  graft  gebraght  fijnde,  waeren  de  beleg- 

ghers  tot  onder  de  wal  der  fteede  doorgedronghen, 't  welk  de  beleegherde 
vreefènde,  en  om  dat  'er  voor  de  meenighte  hunner  gequetften  genees- 

middelen te  kort  fèhooten,  tot  verdragh  gekoomen  fijn,  des  te  tijdelijk   R'ty>»w*5> 
ker,  om  voor  de  ooverloopers ,  die  'er  veele  binnen  waeren,  'tleeven, 
voor  alle  andere  eenen  eerlijken  uyttoght  te  bedinghen.    Aengenaem  was  ven 
deefèn  aenwas  infonderheit  den  ingefèetenen  van  Ooveryflèl ,   die  de 
brandtfchattinghen,  tot  nogh  toe  aen  den  vyandt,  uyt  vreefe  voorin- 
vallen,  opgebraght,  terftont  geweyghert  hebben ,  belaftende  de  huisluy- 

den  figh  te  waepenen ,  en ,  op  't  kleppen  der  klokke  te  hoop  te  trekken, 
't  Belegh,  begonnen  ter  halver  Soomermaendt,  is  geeyndight  op  't  uyt- 
gaenvan  Hoymaendt,  als  nu  Ooftende  reets  vijfentwintigh  daeghen  door 
de  maght  der  Spanjaerden  was  befpronghen.     Maer  aleer  de  Prins  met 
fijn  geheele  leegher  aftrok,  heeft  hy  de  ftadt  Meurs  ,   hem  gelijk  wy   (nu,tuiu 
gefèght  hebben ,  gefchonken,  onder  fijn  geweldt  gebraght,  verjaegende 
de  haeneveederen,  daer  ingeleght  door  den  Vorft  van  Kleef,  die  dat 

gebiedt,  door  't  uytfterven  der  erfgenaemen,  op  den  tijtel  van  leen  aen 
hem  vervallen,  naederde.  Maer  hem  wierdt  inteegendeel  telaftgeleght, 
dat  hy  felfs  door  veele  mifdrijvendereghten  van  fchutsheerhadt  gefchon- 
den.     Ooftende,  welkers  belegh,  't  vermaertfte  fèedert  veele  eeuwen ,    Befibr^ 
en  als  eenen  befbnderen  oorlogh ,  ik  nu  verhaelen  fal,  een  woonplaets,  vinghvan 
daer  de  vifTchers  tuflèhen  Sluys  en  Nieupoort  figh  hadden  ter  needer  ooftende, 
gefèt,  befloegh  in  voortijden  maer  een  geringh  gedeelte  der  Vlaemfche 
kuft.     Men  heeft  begonnen  haer  met  poort  en  paelwerk  te  befluyten, 
ten  tijde  wanneer  de  eerfte  beginfelen  der  burgerlijke  beroerten ,  en  de 
fterke  rooveryen  op  fee,  de  landen  alom  met  fchrik  vervulden.     Nae 
dat,  door  de  Gentfèhe  pays,   de  moogenheit  der  Staeten  hadt  kracht 
gekreeghen,  heeft  fè  figh  in  het  verbondt  begeeven,  en  is  volftandigh 
daer  by  gebleeven.     Eerlangh  daer  nae,  toen  Parma,  die  figh,  door 

'tverooveren  van  Nieupoort  enDuynkerken,  hadt  ontfaggelijkgemaekt, 
dit  belegh  moeft  laeten  fteeken,  en  la  Motte  naederhandt,  die  reets  een 
gedeelte  der  ftadt  hadt  ingenoomen,  daer  uyt  gedreeven  wierdt,  heeft 

Hhh  iij  ft 
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1601.    fe  figh  befaemtgemaekt,  en  forghe  t'haerer  verfterkingh  doen  aenwen- 
den,  die  vermeerdert  is,  nae  dat  Sluys  verlooren,  en  op  de  kuft  van 
Vlaendre,  behalven  Ooftende,  niets  ooverigh  was.  Van  voorens  teeghen 
de  ftadt,  daer  fe  figh  ten  Noorden  uytftrekt,flaet  de  vlakke  fee,  Ter  lin- 

ker lljde,  die  nae  't  Wellen  gekeert  is,  maekte  het  ftroometjen  Iperlee, 
dat  eertijtsinfec  liep,  eene  haeven-,  maer  die,  gelijk  alle  andere  in  Vlaen- 

dre, by  laegh  waeter,  geene  fcheepen  voeren  konde-,  nu  hebben  de  wer- 
ken het  ftroometjen  afgefneeden,  blijvende  de  haeven.     Het  geweft,  dat 

figh  ten  Ooften  wendt,  was  in  voortijden  tioor  de  Sandduynen  hoovel- 
achtigh,  dan  is  naederhandt  gefleght,  op  dat  de  naeby  geleegene  hoogh- 
ten ,  den  vyandt  niet  te  veel  voordeels  gaeven.     Dus  alle  teegenftandt 
weghgenoomen  lijnde,  is  de  fee  oover  de  vlakte,  naeft  aen  de  wallen, 
doorgebrooken ,  maekende  een  Gueule  wel  hondert  voeten  breedt ,  wel- 

kers diepte,  met  het  weghfpoelen  der  fanden,  doorgaens  heeft  toegenoo- 
men:  by  hooghe  vloedt  is  lè  een  grondeloofè  kolk ,  en  fèlfs  wanneer  de 

fee  is  afgeloopen ,  blijft  'er  oover  de  twee  fpieflèn  waeters:  alleen  in 't  in- 
koomen  is  fe  wat  ondiep.     Al  't  ooverighe  landt ,  dat  figh  van  achteren 
ten  Suyden  uytbreidt,  met  meenighvuldighe  flooten  doorfneedenfijnde, 
wordt  ocverftroomt  door  de  fee,  die  opvloeyende  het  landt  wel  duyfènt 
en  meer  fchreeden  blank  ftelt.    By  fbo  groote  voordeden  deraaetuere  heb- 

ben figh  gevoeght  de  werken ,  eertijts  ruw  •,  maer  die  men ,  föo  veel  de 
plaets  konde  lijden ,  nae  de  veftkonil  heeft  begonnen  op  te  maeken ,  toen 

Albertus,  nae  't  verooveren  van  Kalis  en  Huift,  feeghaftigh  weederkee- 
rende,  haer  met  belegh,  uytgeftelt  tot  op  dees  tijdt,  dreyghde.  'tGheen 
de  oude  ftadt  genoemt  wordt,  thans  niet  anders  als  eene  ydele  plaets  van 
landt  en  waeter,  op  lèe  uytfiende,  hadt  buyten  de  wal  van  Ooftende  de 
kuft  belet  met  vijf  belöndere  bolwerken.     Een  graft  van  daer  rondtom 
de  nieuwe  ftadt  loopende,  en  opgeftopt  door  fluyfèn,  lcheydt  hier  ook 
twee  wallen  van  den  anderen :  de  binnenfte  heeft  acht  uytfteekende  bol- 

werken, waer  op  de  buytenfte  met  acht  gelijke  bolwerken  fpeelt;  daer 

de  ftroomen  langhs  heen  vloeyen,  was  't  gebouw  lichter,  maer  van  ach- 
teren een  vaft  en  fwaer  werk,  en  een  nieuwe  graft  daer  tuflehen  koomen- 

de,  maekte  als  een  drie  dubbele  wal.     Hier  is  den  omtrek  van  de  ftadt 

omtrent  een  half  uere  gaens.     Aen  d'oover  fijde  waeren  nogh  belöndere 
en  afgefcheydene  werken ,  die,  lbo  den  noodt  perfte,  londer  naedeel  der 
fteede ,  konden  verlaeten  worden.     Een  der  fèlver  was  oover  de  Gueule, 

aen  't  eynde  der  reghter  fijde,  belet  met  paelwerk:  andere  in  't  velt  van 
achteren  teeghen  de  wallen  aengehecht,  of  door  een  kleyne  fcheydingh, 

en  't  tuflehen  koomen  van  waeterkuylen ,  afgefneeden.     De  Vlaemin- 
ghen,  verdrietigh  oover  de  ftrooperyen,  waer  door  'tgeheele  landt  wijdt 
en  lijdt  wierdt  uytgeput,  en  ondervonden  hebbende  de  eyndeloolè  koften 
van  leeventien  fchanfen ,  met  welke  Ooftende  toen  bellooten  was,  de 

fwaere  en  weynigh  min  dan  vyandtlijke  ongebondenheit  van  't  krijgs- 
volk, en  dat  door  de  onlanghs  begonne  muytery  hunne  trouwe  verdacht 

was,  baeden  den  Acrtshartogh  onophoudelijk  niet  langher  re  dulden, 
dat  de  aenfienelijkfte    provintie  fijner  heerichappye  door  een  eenigh 
gedeelte  onnut  bleeve.     Ook  ontbraeken  'er  geene,  die  hem  daer  van 
afraedden  en  voorfeyden,  dat  het  aentaften  eener  fteede,  geveft  door  lbo 
gcweldighe  werken,  en  voor  welke  de  vlakke  fee  oopenftont,  niet  een 
belegh,  maer  een  onnut  ophouden  van  't  leegher  fijn  loude.     Maer  de 
hoop  en  de  beloften  der  Vlaeminghen,  hem  geweldighe  fbmmen  geldts 

aenbiedende,  als  ook  't  blijven  hanghen  des  vyandts  voor  Rhijnberk, 
eene  geleegenheit  die  niet  diende  verwaerlooft,  hebben  fwaerft  gewoo- 

ghen: 
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ghen :  infonderhek  naerdien  'er  hierenbooven  nieuwe  troepen  uyt  Italien  1601, 
en  Spanjen ,  onder  't  beleidt  van  Trivultio  en  Braccamonte ,  v/aeren 
oovergekoomen.  Dus  op  den  vijfden  van  Hoymaendt  F  rederijk  van  den 

Berghe  ter  reghter,  en  ftrax  nae  hem  Jeronymo  de  Monroy  ter  linker-  Albertusbe- 
fijde  der  fteede  neederflaen,  eerft  heel  nae  by,  maer  't  fchieten  met  grof  l"%"\ 
gefchut  genootfaekte  hen  verder  af  te  wijken.  Dat  pas  was  daer  binnen  Oo' en  e' fteêvooght  Charles  van  der  Noot,  voorfien  van  genoeghfaeme  lijftoght 
en  alle  oorloghs-  behoefte,  daer  toe  met  eenentwintigh  vendelen :  by  wel- 

ke, op  d'eerfte  tijdingh  des  beleghs,  is  gekoomen  het  regement  gefonden 
onder  Uchtenbroek:  en  de  dapperheit  der  befèttelinghen  heeft  figh  van 
eerften  af  geoopenbaert  door  eenen  geweldighen  uytval,  waer  in  voor- 
naeme  hoofden ,  en  onder  die  Monroy ,  behalven  oover  de  vijf  hondert 
gemeene  foldaeten,  fijn  gefneuvelt.  Nae  dat  Francois  Veer,  met  het  VeerSteg, 
opperbewindt ,  was  in  de  ftadt  gekoomen ,  met  de  foldaeten  van  fijnen  Y60„\n„e. 
landtaert,  welker  getal  door  nieuwgeworvene  uyt  Engelandt  wierdt  ver-  maekt. 
fterkt,  vondt  men  van  ftonden  aen  geraeden  alle  de  buytewerken  der  verlwMit 
ftadt  te  befetten,  en  fchanfen  verder  uytwaerts  op  te  worpen,  welker  beleghs. 
eene,  nogh  nieuw,  en  bewaert  met  veertigh  foldaeten  j den  vyandt  inge- 
noomen  heeft.  Wijders  den  beleggher  van  achteren  de  ftadt  afgedreeven 
fijnde,  drongh  meeft  aen  opde  linker  fijde.  Hy  heeft  eenen  dijk  geleght 
door  de  verdronke  landen,  eene  nieuwe  konft,  welker  lof  hem  toekoomtj 

gelijk  meeft  alle  d'andere  werken,  onlanghs  gevonden,  door  't  vernuft 
van  Maurits  en  de  Hollanderen  fijn  aen  den  dagh  gekoomen.  Sy  bon- 

den rijsboflèn  van  twintigh  voeten  lenghte,  en  een  weynigh  grooter  in 

omtrek,  doorvloghten  met  fteenen,  om  door  hunne  fwaerte  't  waeter 
des  te  vafter  op  te  ftoppen ,  dight  aen  den  anderen.  Deele  wierden  wor- 
ften  genoemt :  die,  allengskens  naeder  gebraght,  en  geweldt  van  grof 

gefchut  daer  booven  opgeplant  fijnde,  de  fcheepen  't  gebruyk  der  oude- 
haeven  benoomen  hebben.  Maer  uyt  de  Gueule,  die  wy  geleght  heb- 

ben aen  d'ander  fijde  te  vloeyen,  is,  mits  het  doorfteeken  van  eenen  dijk 
aen  ftrandt,  een  vaert  afgeleydt,  die  van  ftonden  aen  binnen  de  wallen 
door  de  ftadt  loopende ,  naederhandt  een  fèekerer  en  bequaemer  haeven 
gegeeven  heeft.  Hier  quaemen  binnen ,  hier  liepen  uyt  meermaels  hon- 

dert fcheepen  t'feffens,  die  gequetften  uyt, gefchut, hout,  leeftoght,en  al 
't  gheen  'er  teeghen  d'ongemakken  des  hemels,  of  vreefe  voor  fiekten ,  wierdt 
vereyfoht,  inbraghten.  Al  't  welk  't  van  verre  en  onfèeker  fchieten  der 
vyanden,  hoewel  hunne  ftukken  op  hooghten  geplant  ftonden,  geen- 

fints  heeft  konnen  beletten,  't  gevaer  foo  felden  treffende,  dat  meenighte 
van  menichen,  alleen  nieuwsgierigh  om  't  belegh  te  fien,  derwaerts  voe- 

ren. Onder  de  uytheemfche  Heeren  hebben  den  Hartogh  van  Hol- 
fteyn ,  broeder  des  Koninghs  van  Denemarken ,  en  uyt  Engelandt  den 
Graef  van  Northumberlandt  deefe  plaetfe,  daer  geenerhande  krijgsvon- 
denniet  vuerigh  aengewendt  fijn,  met  verwonderingh  befightight.  Dies 
het  vinnigh  fchieten  met  kanon  geftaekt  fijnde,  fakken  met  fandt  gevulc 
en  fteenen  in  de  diepte,  om  die  te  vullen,  geworpen  wierden,  hoewel 
vruchteloos  ,  door  dien  de  fhelle  drift  des  waeters  d'ooverhandt  hadt. 
Als  de  hoop  om  den  toevoer  af  te  fhijden  uyt  was ,  benaeuwde  Catrice> 

die  in  't  Weften  't  bevel  hadt,  door  'taenvoeren  van  werken,  en  heftigh 
fchieten  defterkten  der  fteede  aen  dien  oordt.  Drie  deeièr  fterkten,  nae 

by  den  anderen,  wierden  met  haere  krijgsbenaeminghen  genoemt  het 
Yfere-verken ,  Helmondt  en  de  Sandtbergh.  De  Sandtbergh,  die  voor 

deefen  in  d'oude  ftadt,  een  gedeelte  der  duynen,  faemengehoopt  door 
't  opgeworpen  fandt  uyt  fee,geweeft  was,  en,  alle  andere  gefleght  fijnde, 

de 
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1 60 1 .    de  eenighe  hooghte  geblee ven ,  hadt  in  't  ronde  twee  bol  werken ,  't  een  boo- 
ven  't  ander,  en  daer  om  meer  andere   werken,  om  dat  hier  uyt  het 
weekfte  der  fleede  befchermt  wierdt.     Op  deefèn  heeft  de  vyandt  fuik 

een  meenighte  van  koegels  gefchooten,  dat  hy  geheeleenen  yferen  bergh 
geleek,   en  echter  met  weynigh  vruchts,   nae  lbo  onnoemelijke  koften: 
want  de  breuken  wierden  lightelijk  weeder  opgemaekt,  en  de  plaetfe  der 
dooden  of  gequetften  vervult  met  verfche.     Onderde  weghgenoomene 

door  't  gefchut  is  geweeft  den  jonghen  Heere  van  Chaftillon,  Kolonel 
der  Francoifèn,  foons-föon  van  dien  grooten  Ammirael  Coligny,  en  die 
ook  van  de  dapper  heit  fijns  groot  vaeders  niet  ontaérde.     Den  Ridder 
Veer  felve,  om  iigh  van  fijne  wonde  te  doen  geneefèn,  uyt  de  fradt  getrok- 

ken lijnde,  is  in  Zeelandt  fbrghvuldigh  herftelt,  en  te  rugh  nae  fijn 
bewindt  gekeert.     Ook  hebben  diergelijke  onheylen  den  beleggher  niet 
verlchoont:  maer  binnen  weynigh  daeghen  fijn  de  Kolonellen  Catrice 

en  Bracamonte  gefneuvelt.     d'Inwoonders,  om  figh,  foo  veel  mooge- 
lijk, teeghen  'tgevaerderkoegelen  en  vuerballen  te  redden ,  hadden  door- 
gaens  in  de  ftadt  aengevoert,  en,  nae  't  fatfben  van  mueren,  opgewor- 

pen fwaere  hoopen  aerde.     Dogh  grooter  vreefè  was  'er,  dat  de  vyandt, 
nu  met  fijne  loopgraeven  foo  feer  genaedert,  de  halve  Maene  aen  de  fee- 
kant  moght  beftormen.     Derhalven  wierdt  den  dijk,  gemaekt  om  de  fee 
te  ftuvten,  doorgefteeken ,  eenen  raedcflagh  die  vry  bedenkelijk  viel, 
maer  diens  uytkoomft  den  Spanjaerts  is  teegenge vallen ,  welker  begrae- 
vinghen  en  rijstoorens,  wanneer  de  windt  de  baeren  opjoegh,  vry  verre 
onder  waeter  liepen,  werdende  door  waghten  genootfaekt  te  vlughten 

op  hunne  baeteryen,  diefè  daer  omtrent,  om  't  gefchut  te  draeghen, 
hadden  opgereght.     De  fee  dus  ingelaeten  liep  rondtom  Ooftende,  en 

maekte  't  als  een  eylandt :  doende  fom  wijlen  ook  fchaede  aen  de  ftadt; 
maer  door  paelwerk,  ftcenen,  en  alle  andere  vonden,  die 't  vernuft  der 
fèeluyden  in  fuik  een  geval  weet  by  te  brenghen,  wierdt  het  grootfle  ge- 

weldt  der  fèebaeren  teeghen  den  vyandt  afgeweert.  Vier  maenden  fijn 'er 
doorgebraght  met  gelukkighe  uytvallen ,  en  in  teegendeel  met  vruchte- 

loos ftormen  in  't  befpringhen  der  wallen :  met  meenighwerf  ooverloopen , 
en  't  uytftrooyen  van  ydele  geruchten  door  gevanghenen,  die  d'eene  en 
d'andere  fijde  't  hooft  volbliefèn.     Ook  is  ontdekt  een  verraeder,  die  den 
vyandt  hadt  belooft  het  kruyt  in  brandt  te  fleeken.   Albertus  fèlfs  was  in 

pcrföon  in  't  leegher,  en  oolofömtijts  Ifabella,die  den  traeghen  voortgangh 
van  het  werk  befightighden ,  toonende  fbldaet  en  hoofden  wakkerheit  in 

't  aenfien  hunner  Vorften:  fömmighe  hechteden  faucijfèn  als  tonnen  in 
de  rondte  aen  den  anderen,   diefè  werwaerts  't  hen  lufte  weghrolden, 
om  in  't  natte  vaften  grondt  te  maeken-,  andere  maekten  nieuwe  fchan- 
fèn  aen  de  oude  j  eenighe  trokken  verre  van  een  gefcheydene  plaetfèn, 
door  werken  of  weeghen  te  faemen:  drokken  arbeidt  hadden  delversmet 

een  vaert,  om  alles  des  te  gemakkelijker  van  Brugghein  't  leegher  te  bren- 
ghen.    Dogh  de  Staeten  der  Vereenighde  Landen,  hebbende,  nae 't  ver- 

ooveren  van  Rhijnberk,  verlooren  de  hoop  van  Vlaendre  in  ce  vallen, 
verdriet  in  de  fwaere  koften  ,    en  hunne  voarnaemfte  forghe  gefet  op 
Ooftende,  braghten  dengeheelenSoomer,  en  eengoedt  gedeelte  vanden 

Herfft,  door,  fonder  fèlve  yets  ter  handt  te  trekken.     Dan  (iende  't  be- 
legh  aen  't  fleepen,  en  niet  foo  feer  'tgevaer  voor  Ooftende,  als  de 
oovermaerighe  laften ,  vreefende,  beflooten  fe  of  den  vyandt  daer  van  af 
te  trekken,  of,  foo  hy  volharde,  de  plaetfcnby  hem  minft  verförghtaen 
te  taften.     En  nae  langhe  twijfehngh  wat  plaetfe  eenen  gemakkelijktn, 

en  niet  weynigh  voordeelighen  lèeghen,  geeven  konde,  geviel  's  Har- 

te- 
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toghenbofch ,  dat ,  fèedert  haer  afwijken  van  't  verbondt ,  noy  t  door  oopen-    1 6o  *  • 
baeren  oorlogh  was  aengetaft.     En  daer  binnen  lagh  op  die  tijdt  geene    De  Veree- 
andere  befèttingh,  dan  twee  vendelen  voetknechten ,   en  twee  vaenen  n'g>'^stae- 

ruyters,  onder  't  gebiedt  van  Anthonis  Grobbendonkj  fijnde  de  ftadt  al-  te"bdee- 
toos  bekommert  geweeft ,  dat  de  foldaet  moght  meefter  worden.     Maer  *eS/!T 
de  Magiftraeten  en  Geeftelijke,  die  'er  in  grooten  getaele  fijn,  moedigh-  Vruci>teioos 
den  yder  om  ftrijdt  de  burgheren,  die  gewis  niet  fönder  vreefè  waerenj  'sn<trto- 
deefè,  datfê  hunnen  aelouden  Godtsdienft,  hunne  altaeren,  hunne beel-  gbcnbojcb. 
den ,  en  heylighen ,  welker  gunft  hen  vaek  gebleeken  was ,  niet  fouden 
verlaeten,  nogh  gedooghen,  dat  die  beföedelt  wierden-,  gene, ophaelende 
de  daeden  hunner  voorouderen,  welker  dapperheit  dien  van  Gelderlandt 
föo  meenighmael  hadt  van  den  Brabandtfèhen  boodem  afgedreeven,  en 

voeghden  hier  by  hun  eyghen  voorbeeldt:  want  fy  beförghden ,  dat  'erby 
naght  allerweeghen  licht  beftelt  wierdt,  en  verbooden  by  plakkaet  het 

,fteygheren  der  leevensmiddelen ,  en  't  te  kennen  geeven  der  doodendoor 
gewoonelijke  teekenen  buy ten  de  deure.     Ook  hebben  fè  eenen  wal  op- 
feworpen ,  om  de  Vuchterpoort  te  beft  hermen.     Aen  deefè  fijde  hadt 

/laurits  fijn  leegher  needergeflaeghen ,  aen  d'ooverlijde  hunnen  oort  ge- 
noomen  Willem  en  Ernft,  op  eenen  wegh,  die,  ten  weederfijden  boo- 
ven  de  vry  laeghe  velden  verheeven ,  maekte  dat  de  delvers  de  ftadt  ge- 

makkelijk konden  naederen.     Deefè  bequaemheit,  en  dat  de  ftadt  geene 
andere,  danhaerevan  outs  gewoone  werken,  hadt,  gaeven  hoop  van 

'er  in  korten  aen  te  koomen,  daer  anderfints,  in  Slaghtmaendt,  de  Win- 
ter voor  de  deur  fijnde,  den  begonnen  arbeidt  föude  konnen  affchrikken, 

en  de  belegghers,  om  eene  ftadt,  föo  groot  in  omtrek,  te  befluyten  gee- 
ne genoeghfaeme  maght ,  maer  alleen  drieenfèeventigh  vendelen  te  voet , 

en  omtrent  dartigh  vaenen  te  peerde ,  hadden  :  gemerkt  Ooftende  een 
rechtfchaepen  leegher  vereyichte    Dogh  hier  tecghen  was  niet  te  vreefèn 
voor  eenigh  uytvallen  der  burgheren ,  die  genoegh  te  doen  hadden  met 

het  hunne  te  befchermen,  nogh  diergelijke  gewoon  waeren ,  en  'tomleg- 
ghende  veldt  verre  onder  waeter  ftaende  wierdt  door  geleyde  fthanfèn 

beflooten.     Ook  is 'er  gevonden  een  middel,  om  de  ftroomen  en  bee- 
ken,  daer  langhs  vloeyende,  door  't  legghen  van  fwaere  werken,  oover 
hunne  oevers  te  doen  heen  loopen ,  om  d'aenleggende  landen  des  te  die- 

per onder  waeter  te  fètten.     Maer  hier  meede  is  lbo  fèer  niet  gefpoedt, 
of  daer  quam  tot  twee  verfèheyde  maelen  volk  binnen.    Want  Frederijk 

van  den  Berghe ,  die  door  Albertus,  op  't  verfbek  der  Brabanders ,  met 
eenigh  voetvolk ,  en  geen  geringhe  troep  peerden ,  was  gefönden  in  de 
naefteplaetfen,  hebbende  een  gerucht  laeten  loopen,  en  alles  verveer- 
dight,  als  of  hy  gefint  waere  Helmondt  te  fterken,  heeft  eerft  omtrent 
dnehondert,  en  ftrax  daer  aen  duyfent  man  in  de  ftadt  geworpen,  fön- 

der dat  het  den  beleegheraer  een  geruyme  tijdt  gewaer  wierdt,  die,  nae 

dat  hy  't  te  fpaede  was  te  weeten  gekoomen ,  eenighe  weynighe  uy t  den 
achtertoght  gevanghen  nam  en  ter  needer  maekte.  Teeghen  den  brandt, 

gevreeft  door  de  gloeyende  koeghels ,  wierdt  by  't  gemeen  en  de  regenten 
der  fteede  groote  förghvuldigheit  aenge wendt,  in  de  folders  met  fandt  te 
belegghen,  de  vuerighe  klooten  met  pannen  en  ketels  te  vatten ,  en  voorts 
in  alles  wat  om  de  vlam  te  dempen  konde  dienen,  gereet  te  hebben.  Daer 
by  was  nogh  gekoomen  een  belofte  weeghens  de  Aertshartoghen ,  dat  al- 

le befondere  fchaeden  uyt  de  gemeene  middelen  föuden  vergoedt  worden. 
HierentufTchen  vorderde  Maurits  yverigh  fijne  werken ,  die  reets  tot  aen  de 

graft  der  wallen  genaedert  fijnde,  was  het  eenighe  galeryen ,  en  d'uyterfte 
middelen ,  die  fteeden  genootfaeken  te  buyghen ,  in  't  werk  te  ftellen.  De 

Iii  koop 



43*  HUGO  DE  GROOTS  TIENDE  BOEK 

%6oi.     hoop  nu  aen  't  baeren  der  feeghe  wierdt  verydelt  door  een  wroft,  vroe- 

gher  en  vinnigher,  dan  men  vervvaght  hadt;  fijnde  't  waeter,  dat  oo ver 
de  velden  was  gevloedt,  bevroofert,  en  de  ftroomen  fèlve  vaft  geraekt  -, 
den  toevoer  niet  foo  gemakkelijk  als  voor  deefen,  en  de  wegh  om  in  de 
fladt  te  koomen  den  vyandt  ruymer:  jae  de  koude  foo  ftrengh,  dat  de 
waghten  niet  fonder  verlies  van  foldaeten  wierden  waergenoomen.     Den 
fèevenentwintighften  dagh  is  het  belegh  opgebrooken  ,   tot  leetweefèn 
van  Maurits,  die  meermaels  omfagh,  of  het  weederniet  verfaghte.    Maer 
de  grootfte  reeden  fijnes  vertrekkens  waeren  de  troepen  des  Graeven  Van 
óen  Berghe,  waer  by  figh  ook  hadt  gevoeght  het  krijgsvolk,  dat  ik  ver- 

haelt  heb  nae  hunne  muytery  in  'tfteedtjen  Weerdt  geleght  was,  en  toen 
gefaementlijk  hunne  vergaederplaets  tot  Dieft  genoomen  hadt.     En  de 

kommer  was  niet  lbo  fèer  voor  't  leegher,  befchanft  met  treffelijke  wer- 
ken, als  dat  de  vyandt  op  de  fïjde  van  Hollandt,  die,  mits  het  toevrie- 

fen  der  ftroomen,  bloodt  lagh,  moght  invallen,   't  Leeghertuygh ,  naer- 
dien  't  gebruyk  der  ftroomen  was  benoomen,  wierdt,  lbo  veel  doenlijk, 
te  waeghen  voor  uyt  nae  Heulden  gelönden ,  al  't  ooverighe  in  brandt  ge- 
fteeken.      De  belchanfïïnghen ,   gelijk  Ie  waeren,   geheten,  gaeven  een 
treffelij  k  bew  ijs  van  de  ervaerenheit  des  Vel  dtoo  verft  en,  en  de  nij  verheit  der 

foldaeten  't  Ooverighe  van  den  Herfft  j  en  de  Winter  is  metgeringhe  togh- 
ten  doorgebraght;  ftroopendede  Hollanders  den  Ooverrhijnkant,  teeghen 

oover  Keulen,  onder  voorgeeven  van  't  gheen  men  d'onlanghs ooverleedene 
Graevinne  van  Meurs  nogh  Ichuldigh  was-,  en  Belgiojofo,  door  laft  der 
Aertshartoghen ,  plunderende  de  landen  in  Brabandt ,  die,  onder  den  Ver- 
eenighden  Staet  behoorende,  brandtfchattingh  weygherden.  Tot  nogh  toe 

gingh  't  belegh  van  Ooftende  fijnen  gangh ,  en  d'onftuymighe  fee  in  de  Win- 
ter nu  deelè,  dan  gene  werken  treffende,  verfehafte  den  beleegerden  enden 

belegghereenen  tweeden  arbeidt.  Hier  by  quaemen  ook  fiekten,  heemelen 

aerde  eeven  voghtigh  fijnde,  waer  door  d'Engelfche,  die  'er  infonderheit  niet 
teeghen  konden ,  daegelijx  afnaeirien ,  of  Veer  verlof  om  nae  hun  landt  te 

keeren  verlbghten  ■,  't  welk  't  getal  der  verdaedighers  dermaeten  verminder- 
de, dat 'er  van  leeven  ter  naeuwer  noodt  drieduylènt  ooverlchooten.  Niet 

onbewuft  was  dit  den  Aertshartogh ,  die ,  fiende  dat  hy  nogh  met  finken  van 
fèheepen ,  nogh  door  eenigh  in  werpen  van  hout  en  fteenen ,  de  haeven  flop- 

pen konde,  nogh  fijne  werken  aen  dien  oordt,  door  'topdringhender  lèe- 
baeren ,  en  met  een  door  't  virtnigh  Ichieten  der  vyanden ,  vorderen ,  belluy  t 
de  faek  met  den  deeghen  in  de  vuyft  ten  eynde  te  brenghen.   En  voor  eerft 
belaft  hy ,  om  de  krachten  te  beproeven ,  achthondert  uy tgeleelène  foldae- 

ten by  naght  het  bolwerk  teeghen  de  feekant  te  befpringhen,  't  gheen  fè 
moedigh  uytvoerden,  en  't  paelwerk  neevens  andere,  gemaekt  om  'tge- 
weldt  der  fee  te  ftuyten,  in  brandt  ftaeken.     Maer  de  vloet  ftrax  daer 
aen  weeder  opkoomende  genootfaekte  hen  te  vertrekken,  achterlaetende 

niet  weynighe  der  hunne,  die  't  gefchut  naeft  daer  omtrent  verfebeurt 
hadt.     Des  onaengefien  wierdt  hy,  nae  't  aenkoomen  van  verfterkingh 
in  't  leegher,  te  raede,  de  ftadt,  foo  daerfè  van  achteren  op  de  velden 
uytkoomt,  als  daerfè  't  gefight  op  fee  heeft,  van  beyde  de  lijden  aen  te 
taften-,  en  infonderheit  't  Yfere- verken,  en  den  Sandtbergh,  de  voor- 
naemfte  fterkten  aldaer,  met  alle  geweldt  te  beftormen.     Veer  hier  van 

verwittight,  door  't  aengeeven  van  fèeker  gevanghen,  en  beducht  voor 
't  kleyn  getal  der  fijner,  maekt,  fönder  oover/egh  met  andere  hoofden, 
maer  alleen  by  figh  felven  te  raede  gaende,  buyten  kennisvan  de  meefte, 
met  den  vyandt  beftant  voor  weynighe  daeghen,  en  geeft  en  ontfanght, 
ophoop  van  oovergaeve,  gyfelaers.  Maer  hier  uyt  beroerte  onder  de  foldae- 

ten, 
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ten ,  infonderheit  onder  die  van  RoflTem ,  welke  vreefden ,  dat  fe  den  vy  andt ,    1 60 1 . 
die  op  hen  voornaemendijk  verbittert  was,  moghten  oovergeleevert  wor- 

den ,  ontftaen  fijnde ,  wierdt  Veer  genootfaekt  's  Aertshartoghen  gy  lèlaers  te 
rugh  te  lenden,  en  d'oorfaek  van  dien  handel  lijne  hopluydente  oopenbae- 
ren.  Deefe  was  ge  weeft,  om,  onder  ichijn  van  handelingh,  op  hoop  van  't  aen- 
koomen  der  hulptroepen ,  tijdt  te  winnen ,  om  figh  uy  t  het  gevaer  te  redden. 
Dit  verftaen  fijnde,  is  by  hen  allen  goedtgevonden ,  om  de  veyligheit  der  gy- 

lelaers ,  aen  den  vyandt  gefonden,  te  verièekeren ,  'svyandts  voornaemfte 
hoofden  in  de  ftadt  te  lokken,  met  welke  langhfaem  wierdt  gehandelt,  op 

ongewooneen onbillijke  voorwaerden,  en  onder  deelè,  dat  den  Aertshar- 
togh  het  uvttrekkendt  krijgsvolk  een  grootefomme  geldtsfoude  tellen.Hier- 
entuflchen  heeft  een  voorwindt  vijf  vendelen  uyt  Zeelandtin  de  ftadt  ge- 
braght,  en  Veer  daer  op  den  gelanten  en  den  Aertshartoghe  verklaert,  dat  hy, 

gedronghen  door  den  noodt ,  tot  handelingh  was  getreeden  •,  maer  thans ,  nu 
de  hulptroepen  waeren  aengekoomen,  behoudens  eereneedt,  niet  verder 

daer  in  voortgaen  konde.  Dat  hy  echter  hoopte,  wen  hy  t'eenighen  tijde 
doordemaghtdes  Aertshartoghen  tot  het  uyterfte  geperft  wierdt ,  hem  de 
goedertierenheit  van  lbo  eedelinoedighen  Prins  nietlöude  ontbreeken.  Ge- 

voel igh  heeft  deefen  hoon  den  Aertshartogh  getroffen,  gemerkt  geheel 
Vlaendre ,  als  tot  een  leeker  fchouwlpel,  om  het  oovergaen  der  ftadt  te  lien , 

was  t'faemengeloopen ,  en  'tgerughtder  oovergaeve  nu  reedts  door  de  nae- 
buerighe  rijken  was  verfpreidt.  Ook  hebben  de  Staeten  deefe  konftenaerye , 
in  figh  iel  ven  niet  al  te  eerlijk,  en  vermenght  met  grooter  gevaer  dan  noodt- 

faekel  ijk  heit,  niet  al  te  wel  konncnontlchuldighen.  d'Uytheemfche  voor- 
vallen deeles  jaers  lijn  voor  deHollandrfche  laeken  van  geen  geringh  gewight 

engevolghgeweeft;  gemerkt  in  Engelandt  de  Graefvan  Eflex,  degrootfte     Rampfte- 

teegenftreevervandevreedemetSpanjen,alshem,  ontflaeghen  uyt  de  ge-  H"e)nde 
vanehenis ,  het  hof  ontlesht  wierdt,  en  hy,  die  eerti jts  in  lbo  blaekende  jonfte   "  ..t   f 
en aenlien  was geweeit ,  onderlteunt door grooten  aenhangh,  gewaepent  met  j^adémit. 
heyrleeghers,nueenverfchoovenleeven,  fonder  eere,  fonder  heerfchappy 
ondraeghlijk  vondt,  verfcheyde  raedtflaeghen  fmeedende,  of  hy  figh  van 

'c  hof  verièekeren  loude ,  of  verre  van  der  handt  den  oorlogh  dreyghen ,  de- 
wijl fijne  vyanden  alles  naevorften,  van  de  Koninghinne,  wiens  gemoedt 

hy ,  booven  de  voorighe  reedenen  van  mifnoeghen ,  ook  door  't  verfmaeden 
haerer  fchoonheit  in  gramlchap  hadt  verbittert ,  geroepen  wordt ,  om  figh  te 
koomen  verantwoorden.    Bevroedende  wat  gevaer  dit  in  hadt,  befluyt  en 

volghthy  'tflimfte,  dat  hem  den  teegenwoordighen  tijdt  hadt  konnenin- 
geeven,  fonder  of  fèedigheit,  offtoutheitgenoeghtetoonen.  Maer  hebben- 

de ffijnenhuylèvaftgehouden  de  Raedtsheeren,  gefonden  door  de  Konin- 
ghinne, en  lelfs  in  allerhaeft  meteen kleyn gevolgh nae  Londen  trekkende, 

wordt  hy ,  terwijl  hy  daer  heul  aen  vrienden  en  't  gemeen  foekt ,  voorgekoo- 
men  door  een  Rijx-boode,  die  hem,  uyt  laftder  Koninghinne,  foohy  niet 
van  ftonden  aen  gehoorfaemde,  lehuldighaen  hoogh  verraedt  verklaerde; 

't  gemeen  verbaeft  op  dit  woordt ,  en  bekommert  voor  figh  lèlven ,  liet  dae- 
tel  ijk  af  figh  in  eens  anders  belangh  te  fteeken.De  poorten  wierden  geflooten, 

fijn  huys  befet  ■,  hv  fefs  raedeloos  fijnde ,  geeft  figh  oover ,  en  wordt ,  vergefcl- 
fchapt  met  den  Graefvan  Southampton ,  nae  de  gevanghenis  gebraght.  Sijn- 
de  hem  reghters  toegevoeght,  is  hy  oopentlijk  gehoort,  en  heeft  veel  tot 
lafter  fijner  vyanden  gefprooken ,  infonderheit  van  Cicil ,  wien  hy,  onder  an- 

dere befchuldiginghen,  te  laft  ley  de ,  dat  hy  den  vreede  met  den  Spanjaert  be- 
vorderde :  dat  hy  figh  oover  hen  gewrooken  hadt,fonder  immer  in  fijne  trou- 

we omtrent  de  Koninghinne  te  wagghelen.  Al  de  weereldt  hadt  nu  een  wijl 
met  verlanghen  tegemoet  gefien,  of  de  goedertierenheit  der  Koninghinne 

Iii  ij  en 
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1601.     enhaereoudegeneegenheit  nogh  eenighe  kracht  fouden  hebben ,  danofde 
grootheit  fijner  mifdaedt, fijne  voor  langh  verdachte  gemeenlaemheit,en  fijne 

maghtighe  vyanden,  degenaede  t'eenemael  fouden  uytfluyten.  Eyndehjk 
gevonnift  fijnde,  wordt  hy  met  de  bijl  onthalft,  niet  fonder  groote  betuyge- 
niflenvan  Godtsvrucht  en  boetveerdigheit  in  fijn  uyterfte.    Soo  haeft  het 
hooft  was  needergevelt ,  ontfanghen  fijne  aenhanghers  gelijke  ftraffe.  Maer 
hierentuflchenhadtdevlootjinSpanjenuytgeruft,  in  veele  geweften  eenen 
fchrikgemaekt:  een  gedeelte  der  iel  ver  nae  de  vyandtlijke  kuft  van  Afrika 
gefönden ,  wicrdt  door  ftorm  van  daer  gedreeven:  een  ander  gedeelte  heeft 

Den  span-  ̂e  weêrfpannelinghen  in  Yerlandt  gebraght  een  aenfienelijk  onderftandf,be- 

jaert  Jolun  ftaendein  fèsduylèntfoldaeten,  onder 't  beleidt  vanjohan  Aquila-,  die,  door 
de  Aquda     een  verwaendt  plakkaet ,  voorgeevende ,  dat  hy  was  gekoomen  om  Yerlandt 

brengbtden  uytdekeeldesduyvelsteverloflen,  in 'tZuyder  gedeelte  van 't  eylandt',  al- 
7t>ee>fpun-     waer  het  fteedtjen  Kingfal  leght,  gelandtis:  en  te  vergeefs  op  maghtighen 
mlmghen  m  toe]00p en  onderftandt  der  Yeren  waghtende ,  door  Montyoye ,  Engelfchen 

r       Onderkoningh  in  dat  geweft,  door  een  belegh  beflooten  wierdt.   Tiron, 

endeiihnt.    h°°ft  der  weêrfpannelinghen ,  die oover  de  bevrooofene  moeraflèn  een  vol- 
koomen  leegher  voerde ,  heeft  wel  getracht  door  te  breeken  •,  maer  is ,  geflae- 
ghen  fijnde,  weedergekeert nae fijne  fchuyl hoeken.    Aquila  alshy  fijn  ver- 
draghmetden  vyandtgemaekthadt,  en  vervolghens  de  ftadt,  en  al  dat  de 
Spanjaerts  in  Yerlandt  befet  hielden,  oovergegeeven,  voerde  fijn  krijgsvolk , 
met  Engel fche  fcheepen  weeder  nae  Spanjen.   En  niet  langh  daer  nae  is  den 
ongelukkighen  toght  der  Spanjaerden  op  Cxfareen,  een  Ttadt  in  Maurita- 
nien(heedenfdaeghs  met  een  Arabifch,  en  dat  ook  verbaftert  woordt,  Algiers 

genoemt^eenedercorfaekengeweeft,  die  't  geldt  hielpen  uytputten.  Groo- 
ter  wierdt  allengskens  de  ftoutheitder  Hollanders  tot  verre  afgeleegene  (ee- 
toghten :  gemerkt  ook  de  Straet ,  nae  haeren  vinder  Magellanes  genoemt ,  en 

Scevaert    naederhandt  befeylt  van  d'Engelfchen  DraekenKanvendis,  door  Olivier 
van  olivier  vanNoordt,  Rotterdammer,  de  vierde  die  de  faem  beroemt  gemaekt  heeft, 
van  Noord:,  isdoorgevaeren :  en  niet  fonder  groote  fwaerigheeden ,  tufichen  de  paelen 

van  Amerika  en  de  tot  nogh  toe  onbekende  wecreldt,de  fee,beknelt  door  lan- 
gheomweeghen,  ter naeuwer noodt ontworftelt fijnde,  washyinden  Oce- 
an,  de  Zuyder  genoemt,  enaen  de  kuft  van  Chili,  die  figh  daer  langhs  heen 
ftrekt,  en  lichaemen  van  onbekende  groote  voortbrenght,  vindende  ook  daer 

vyanden  der  Spanjaerden,  en  figh  weeder  omwendende, voorts  aen  'tey  landt 
Borneo gekoomen.  Envaerendevoorbydekaepde  Bona  Efperance, heeft 

hy,  nae  't  rondtom  vaeren  des  geheelen  weerelt-kloots,  wel  niet  eenighe  rijk- 
dommen, maer  treffelijke  achtbaerheit  voor  fijnvaederlandt,  entevooren 

ongehoorde  naemen  van  plaetièn ,  t'huys  gebraght.  Dogh  andere  fcheepen , 
die  de  (elfde  rey  fe  hadden  aenge vanghen ,  nogh  van  volk ,  nogh  van  leevens- 
middelen  genoegh  voorfien ,  en  van  den  anderen  verftroy  t,  hebben  ten  deele 
deSpanjaerts,tendeeledewoeftelinghen  weghgenoomen.  De  gevanghene 

wierden  fchandelijkgepijnight,en  om 'tleevengebraght:'twelk,  gelijk 't  in  de 
woefrelingheneene  onweetenheit,  alfooinde  Spanjaerts  eene  verwoetheit 

was.  Om  dees  tijdt  hadt  de  fpraek  die  'er  liep ,  dat  Sebaftian,  eertijts  Koningh 
van  Portugael ,  nogh  in  't  leeven  was ,  die  van  Hollandt,  terwijl  /ê  allerley  ge- 

ruchten tot  naedeel  van  Philips  by  een  raepen,  eenighe  hoop  doen  fcheppen , 
fijnde  gevonden  een  man ,  die  hem  in  gedaente  van  hchaem  leer  wel  gelijken* 
de,endoordelooftePortugijfen,  in  veele  faeken,  buytende  gemeene  ken- 
nific ,  onderright ,  de  lightgeloovigheit  der  ooverighe  van  dien  fèlfden  landt- 
aert  heeft  bedrooghen,  tot  dat  hy  door  den  Hartogh  van  Tofcanen  den  Span- 
jaertoovergeleevert,  fijne  ftoutheit,  en  dat  loos  bedroghvan  fnooden  ge- 
volghe,  eerft  ten  fpot  door  de  volken  omgevoert,  daer  nae  ter  galeye  geban- 

nen ,  en  ten  laetften  met  de  doodt  geboet  heeft.  H  U- 
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Ervolgh  des  beleghs  van  Oofiende.  fJMaurits  trekt  te  velde ; 
Men  dof a  en  Spinola  hem  te  gemoet.  Hy  be  leeghert  en  v  ermee - 
ftert  Graeve.  Muytery  der  Spaenfche  foldaeten.  Mendofaver- 
trekt  nae  Spanjen.  T)e  Hollanders  ontmoeten  en  befluytenacht 

vaenen  van  's  vyandts  ruytery.  Spinolas  galeyen  worden  verbrandt. 
T>e  Hollanders  drijven  de  Spaenfche  vloot  in  Indien  op  de  vlught.  T>e 
T  ortugijfen  ftooken  den  Koningh  van  Achemtot  het  ombrenghen  der  Hol- 

landers. Gefanten  der  Indianen  aen  de  Hollanders.  'De  Koningh  van 
Ternata  en  andere  Indiaenfche  Koninghen  kiefen  de  party  der  Vereenigh- 
de  Staeten.  Aenvangh  der  Oofttndifche  maetfehappy  in  Hollandt.  Biron 
gejlraft.     Nieuwe  onlujlen  in  Ooft-Vriejlandt. 

1602. 
Vervolgh 

|j  Oor  Ooftende  was  de  hoop  des  beleegheraers  nogh  verre 

te  fbeken.  Maer  den  Aertshartogh ,  verbittert  door  /c^ de  daedt  van  Veer,  befloot  te  beproeven,  of  de  dap-  van  Q0uen. 
perheit  der  fijner  yetwes  booven  en  teeghen  hoop  fou-  de. 
den  konnen  uy trechten  -,  en  hebbende  een  langhewijl , 
door  vreeflèlijk  geweldt  van  grof  gefchut,  geplant  op 
een  beukerye  ten  dien  eynde  opgeworpen  $  gedondert 

op  de  fterkten  nae  d'oude  ftadt  en  d'oude  haeven,  alwaer 
hy  verftont  geen  kleyne  breuken  der  werken  gemaekt  te  fijn,  bel  aft  hy 
den  neeghenden  van  Louwmaendt,  omtrent  den  avondt , by leegh  waeter, 
de  ftadt  van  alle  kanten  te  befpringhen ,  en  infonderheit  op  dien  oordtte 
ftormen.  Tweehondert  foldaeten,  onder  twee  hopluiden,  wierdt  bevoe- 

len het  bolwerk,  genoemt  de  Sandtbergh,  ter  reghterfijdetebeftormen: 
gelijk  getal  andere  ftonden  gereet,  om  de  linker  fijde  dier  fterkte,  enwee- 
derom  andere,  die  de  borftweer  van  vooren  hadden  aen  te  taften.  Op 

deefè  volghdemet  vierhondert  foldaeten  den  Spaehfchen  Kolonel  Duran- 
go,  die  bevel  hadt  d'ingenoomene  plaetfèn  van  ftonden  aen  met  befèt- 
tingh  te  verfeekeren ,  fijnde  ten  dien  eynde  voorfien  van  leevensmidde- 
len,  bufkruyt,  en  al  't  gheen  gewoonelijk  tot  het  opworpen  van  fterkten 
noodigh  is.     Tweehondert  hadt  men  'er  gefchikt,  om  't  Yfêre- verken 

lii  iij  t'oover- 
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1602.    t'ooverrompelen,  eeven  foo  veel  om  het  te  fterken,  onder  Gambalota, 
Ooverfte  der  Italianen,  omtrent  driehondertj  en  onder  Auguftino  Mexia 

vierhondert,  om  de  hunne,  daerfe  't  te  quaet  hadden,  gemeenerhandt 
te  hulpe  te  koomert.  Daer  nae  wierdt  hetgeheele  leegher  verdeelt  in  ver- 
ftheyde  hobpen ,  om  in  geen  gebreeke  te  blijven,   daer  de  geleegenheit 
hen  roepen  moght.     Büquoy  was  de  fijde  der  ftadt,  daerfèfigh  van  voo- 
ren  ten  Ooften  flrekt,  te  beurt  gevallen.      Gruwfaem  was  het  geveght 
aen  de  Sandtbergh,  om  dat  Veer,  gewaerfchuwt  door  een  ooverlooper, 
fijn  gefchut  en  alles  wat  tot  vernielen  van  vyanden  is  uy tgevonden ,  in- 
fönderheit  der waerts  aengewent  hadt,  hebbende  doorgacns  vuerbaekens 
aengefteeken,  om  de  bedrijven  der  beftormers  naektelijk  te  bekennen. 
Het  paelwerk  weghgerukt  fijnde,  begon  men  nu  de  ladders  aen  te  klam- 

pen i  en  de  pieken  der  Spanjaerden  van  beneeden,  door  de  deeghens  der 

Engelfchen  van  booven,  manlijk  afgekeert  fijnde,  was  't  geveght  heevigh 
geworden,  wanneer  Veer  twee  lluyfèn  oopende,  en  d'oude  haeven,  wel- 

kers droogh te  de  vyandt  was  genootfaekt  te  doorwaeden,  alom  onder 

waeter  fètte:  door  welk  geweldt  niet  alleen  't  bufpoeder,  dat  de  foldaet 
by  figh  hadt,  bedorven,  maer  ook  veele  in  fèe  gedronghen ,  en  door  de 
baeren  verfwolghen  wierden:  en  de  hulptroepen  niet  volghende,  vonden, 
die  nu  reets  handtgemeen  waeren,  figh  geperftte  rugh  te  wijken,  getrof- 

fen dooreen  dubbele  neederlaegh,  dien  hen  't  fchieten  des  vyandts  en 
't  inftortendt  geweldt  des  waeters  aen  deede.     Buquoy  was  te  traegh  ge- 
weeft  in  den  laft  hem  gegeeven  uyt  te  voeren,  en  min  volftandigh,   om 
dat,  geduerende  dit  marrert,de  fee  weederomwaflènde,  de  gueule,wegh 
dien  hy  door  moeft  ,  ge  vult  hadt.     De  buytewerken  van  achteren  de 
ftadt,  en  meer  andere  fwakke  elders,  heeft  Veer,  toen  devyandt  ftorm- 
de,  verlaeten,  wel  weetende,  dat,  met  het  alom  verdeelen  der  verdae- 
dighers,  de  dreygementen  figh  verfpreyden  j  dat  voorts  die  werken,  van 
geenen  dienft  fijnde,  lichtelijk  in  korten  konden  hernoomen  worden, 

't  welk  d'uytkoomft  heeft  geleert.     Doorgaens  op  de  wal  en  in  de  grach- 
ten, nae  dat  yder  fijne  dapperheit  dieper  hadt  doen  doordringhen ,  fagh 

men  legghen  verflaeghene  ooverften  en  foldaeten :  veele  dreeven  in  den 
Ocean.     Den  Aertshartogh  mifte  omtrent  achthondert  mannen ,  om  wel- 

ker lichaemen  op  te  foeken  hem  vier  ueren  ftilftandts  vergunt  fijn.     Die 
van  binnen  hadden  weynigh  min  dan  veertigh  dooden ,  veele  gequetften , 
en  onder  deefe  Horatius,  broeder  van  Veer,  die  figh  in  alle  plichten  van 
lbldaet  en  hopmanfchap  uytneemendt  hadt  gequeeten.    Onder  de  lichae- 

men der  Spanjaerden  is  ook  gevonden  eene  vrouwe,  die,  onder  een 
krijgsgewaet  en  moet,  haere  kunne  ontveinft  hadt,  als  verwijtende  de 
natuere,  datfèhaer  geen  man  hadt  laeten  gebooren  worden.  Den  onge- 
lukkighen  uytflagh  van  dit  ftormen ,  geene  hoop  om  Ooftende  uyt  te  hon- 

gheren,  en  de  fwaere  Winter,  ftaende  't  leegher  onder  waeter,  hadden 
veele  Ooverften  bewooghen  Albertus  te  raeden,  fijnen  ongelukkighen 
aenflagh  by  tijdts,  en  eer  hem  grooter  fchaeden  troffen,  teftaeken.  Maer 

hy,  beanghft  voor  fijne  en  's  Koninghs  glory,  hadt  liever  in  foo  langh- 
duerigh  en  moeyelijken  arbeidt  te  volharden,  dan  te  belijden,  dat  hy 
onmaghtigh  was  eene  ftadt  te  dwinghen.  Derhalven  is  ter  linker  fijde  van 

't  leegher  een  hooghe  katte  opgeworpen,  om  van  daer  met  het  gefchut  te 
donderen :  ter  reghter  handt  teegen  de  gueule  aen  allenskens  eenen  dijk  ge- 
maekt,  fijnde  in  de  grondt  geflaeghen  ribben,  en  weederom  andere  dwars 
daer  oover,  waer  op  wierden  geleght  faucijièn,  eenighe  als  rijsbofien  fae- 
mengerolt ,   andere  kruyswijfe  daer  oover  vaft  gemaekt,   als  folders, 
booven  op  met  landt  bedekt,  waer  door  dit  gebouw  te  vafter  fluyten moght , 
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moght,om  het  waeter  teeghen  teftaen:  fijnde  de  beftendigheit  des  fèlven  1602. 
voorwaer  lbo  groot,  dat  het,  als  een  borftweer  op  een  Vafte  grondt  ge- 
bouwt,  den  foldaet  befchermde,  en,  het  gefchut  draeghende ,  het  loflen 

van  daer  op  de  beleegherde  konde  uytftaen.  Des  echter  is  'er  niet  te  min 
geduerigh  gevaeren ,  lijdende  de  fcheepen  fèlden,  of  geringhe,  fchaede. 
Albertus  hadt  by  figh  vernuftelinghen ,  ontbooden  uyt  alle  hoeken  des 

weereldts,  die  yeder  om  ftrijdt ,  d'een  deefè,  d'anderegene,  vonden  om 
de  gueule  te  fluyten  voordroeghen :  en  als  eenighe,  by  donkeren  naght, 
een  fcheepstouw  met  tonnen  en  gefonkene  ankers  aen  weederfijden  had- 

den vaftgemaekt,  hebben  de  beleegherde ,  van  gelijken  de  duyfternis  waer- 
neemende,  de  kaebels  met  gemak  in  (lukken  gehouwen.  De  fterkte, 
uytgevonden  van  PompejoTargo,  en  geftelt  op  fcheepen,  om  gefchut  te 
draeghen ,  is  van  (tonden  aen  te  fwak  gebleeken ,  om  het  flingheren  der 
fee  te  konnen  weederflaen,  en,  dat  in  de  grondt  van  onderen,  hetfandt 
voor  die  fwaerte  befwijken  (oude.  De  vlotten  door  den  (elfden  gemaekt 
van  rijswerk  met  fteenen  daer  in  gevloghten  j  om  die  te  gelijk  met  de 

vloet  te  doen  rijfen,  wierden  door  'tfchieten  der  Hollanders  uyt  grof  ge- 
fchut, daer  teeghen  aengeftelc,  meer  dan  eens  om  verre  geworpen.  Ook 

hadt  men  forghe  gedraeghen ,  om ,  (öo  die  wegh  hen ,  door  's  vyandts 
konflenaeryen ,  wierdtt'onbruyk  gemaekt,  een  nieuwe  hae ven,  tuflchen 
de  oude  en  de  gueule,  met  het  doorfteeken  vanden  oever,  in  d'oude  ftadt 
te  brenghen:  aengefien  en  den  yver  om  de  fee  te  handthaeven,  en  de 
glory-fught  den  Vereenighden  Staeten  vuerigh  aenmoedighden  >  en  men 
befloot,  als  waere  het  belegh  gefchaepen  langh  te  dueren,  de  befèttingh 

om  de  fefde  maendt  te  verwiflelen.  Nae  Veer  is  in  d'Opperfteêvoogh-  Nae  Veer 
dyfchap  gevolght  Fredenjk  van  Dorp.  De  vervalle  werken  der  fteede  volght  Fre- 
wierden  weeder  opgemaekt,  en  de  fterkten  vermeerdert,  fijnde  de  pen-  dertjk^van 
ninghen  tot  betaelingh  der  arbeidtsloonen  voor  eiken  dagh  gereet-,  daer  ■D<"?* 
den  foldaeten  van  Albertus  felfs  geen  genoeghfaeme  betaelingh  van  hun- 

ne foldyen  gefchiede:  waer  uyt  het  faet  van  muytery  onder  hen  quam 
voort  te  fpruyten ,  en  weygenngh  van  gehoorfaemheit  te  volghen:  ook 
wierdt  oover  hen  gevoert  een  heerfchappy  vol  vreefe  en  haet :  ruytery 

geftelt  fijnde,  om  't  voetvolk,  kuddes  gewijfe  tot  de  gevaeren  voort  te 
ftuwen,  of  den  vlughtelingh  te  rugh  te  drijven,  't  Onderftandt,  dat  de 
Vlaeminghen  opbraghten,  konde  in  verre  nae  de  koften  niet  ophaelen: 

deWaelen,  om  't  geeven  van  merkelijke  fommen  t'ontgaen,  naemen 
t'eenen  dekmantel  het  weynigh  vertrouwen ,  dat  op  de  Fran$oifche  vree- 
de  waste  (lellen:  de  Brabanders  vonden  wettelijk  onfchultinde  muytery 
der  foldaeten,  die  Weerdt  befèt  hielden  j  en  weynigh  hadt  hetgefchilt, 

of  fy  hadden,  door  't  faemenfweeren  met  andere,  onlanghs  't  kafteelvan 
Antwerpen  en  Huift  bemaghtight.  Ook  wierdt  den  Aertshartoghe  hoop 
gegeeven,  dat  men  Breedaa  fchielijk  (oude  konnen  verraden.  Maer  Fre- 
derijk  van  den  Berghe,  in  den  naght  derwaerts  gefbnden,  en,  door  on- 

kunde van  de  wegh ,  afgedwaelt,  is  door  't  acnkoo men  van  den  dagh  ont- 
dekt. En  Maurits  ruytery  heeft  niet  langh  daer  nae  onderfchept  fijnen 

broeder  Adolf.  Tot  nogh  toe  wierdt  in  de  kafteelen  van  Hollandt,  nu 
in  naeuwer,  dan  in  ruymer,  gevanghenis  bewaert  Fran^ifco  de  Mendo- 
fa,  gevanghen  in  den  flagh  by  Nieupoort,  en  hoewel  de  weduwe  des 
Graeven  van  den  Broek  en  de  gefanten  des  landts  van  Kleef  verfbehten 

flrafte  oover  veele  en  fwaere  mifdaeden ,  die  hy  ten  deele  als  noodtfaeke- 
lijke,  ten  deele  als  hem  belaft,  verdaedighde,  vonden  de  Staeten  niet 
geraeden ,  teeghen  eenen  gevanghenen ,  gewaepent  met  het  reght  des  oor- 
loghs,  te  vonnifïèn.  Maer  dewijl  men  op  het  losgeldt  der  Ooverften  niet  * 

gelijk 
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1602.    gelijk  op  dat  der  gemeene  foldaeten,  eenen  vaften  voet  beraemt  hadt, 
wasmenlanghingefchil,  en  ten  laetften  oovereengekoomen,  dat  Men- 
dofaalle  onderdaenen  der  VereenighdeStaeten,  die  in  Nederlandt,  Span- 
jen,  Indien,  Amerika,  en  eyndelijk  in  alle  geweiten,  daer  fighdeheer- 
ichappy  van  Philips  uytftrekte,  wierden  gevanghen  gehouden,   hunne 
ontflaegingh  foude  belbrghen.     De  grootachtingh  van  Mendofa  of  der 

Door' tont-  toekoomende  Veldtooverften ,  heeft  op  den  Koningh  lbo  veel  vermoght, 
pen  van     ̂ t  ̂ y  m  die  verdragh  bewillighde.     Het  lèevolk  en  de  koopluiden,  die, 

temden  alle  °P  nooP  van  handel ,  iigh  derwaerts  begeeven  hadden ,  en  door  's  vyandts 
vevanebe     gramièhap,  of  den  haet  der  Geeftelijke,  om  de  verlcheydenheit  hunnes 
nenderia-  Godtsdienlts, onderdrukt  geweeft  \vaeren,uyt  allegeweften  des  weereldts 
eenighde      weedergekeert  lijnde,  verhaelden,  eenighe  dat  hunne  leeden   door  de 

Kederlun-    ftvaerte  en  het  knellen  der  keetenen  waeren  doorgegeeten ,  dat  lè  in  eene 
dcngelojl.    ftinkznde  en lhoode  duyfternis  elendigh  gequijnt  hadden ;  en  andere,  hoe 

lè  in  eene  uyterfte  flaevernye,  onder  wreede  opfienders,  ter  galeye  wae- 
ren gedoemt  geweeft.     En  dit  voorwaer  was  van  geen  geringh  gewight, 

om  het  gemeen,  wien  't  der  voorleedene  mif handelinghen  naeuwlijx 
heughde,  teeghen  den  Spanjaert  op  te  hitlèn,  en  in  d'onderdaenen  liefde 
en  geneegenheit  tot  de  Staeten  te  baeren,  welker  goedertierenheit  en  lor- 

ghe  voor 't  gemeen,  als  Hellende  de  vryheit  hunner  burgheren  booven 
groote  lommen  geldts ,  metlönderlinghe  blijdtlchap  der  gemoederen  wierdt 

ingenoomen.  De  punten  des  verdraghs  ten  deele  vervult,  en  voor 't  oove- 
righe  burghen  geftelt  hebbende,  is  Mendofa  uytgegaen,  meteen  eerlijk 
gevoelen  van  den  Vereenighden  Staet,  dien  hy  nu  naeder  hadt  leeren 
kennen :  en  dienthalven  beyde  de  partyen  meer  tot  vreede  dan  tot  oor- 

logh  raedende.     Toen  ook  heeft  men  vaftere  punten  op  't  lollen  der 
De  Veree-  gevanghenen  voor  't  toekoomende  geflooten.  Geduerende  deele  geheele 

ntgbdestae-  Lente  werfden  de  Staecen  volk  tot  een  leegher  grooter  dan  oyt  te  vooren, 

ten  werven  lijnde  de  moedt  dapper  aengegroeyt  door  't  geheughen  van  den  llagh  in 
eengroot      Vlaendre,  en  de  nieuwe  muyteryen  onder  den  vyandt,  waeruytfyhoop- 

leegber.        teri}  eer  't  verwaghte  krijgsvolk  uyt  Italien  in  Nederlandt  aenquam, 
of  door  den  vyandt  andermael  te  liaen  hunne  glory  te  vernieuwen,  ofte 

lande  door  Brabandtin  Vlaendre,  en,  'tbelegh  opflaende,  binnen  Ooften- 
de  te  koomen.     Maurits  voorwaer  bleef  immer  by  fijn  meeningh ,  dat 
men  behoorde  vooriightighe  raedtflaeghen  te  kielen  booven  ftoute :  maer 
de  Koninghinne  van  Engelandt  en  den  Koningh  van  Vrankrijk  hebben 

't  gevoelen  der  Staeten  goedtgekeurtj  en  hun  aenraeden  hadt  des  te  groo- 
ter gelagh,  om  datlè  krijgsvolk  en  geldt  verlèhaften.      Ook  is 'er  een 

goedt getal  Hooghduytlcheruyteryaengenoomen,  en,  naedat  men  eenen 
algemeenen  Vaft- en Beede-dagh  hadt uytgefchreeven, met  groote toeftel , 

in  Soomermaendt ,  laeter  dan  't  wel  behoorde,  gemerkt  om  dien  lelfden 
tijdt  de  troepen  uyt  Italien  opdegrenlènvan  Nederlandt  gekoomen  wae- 

ren, den  toght  aengevanghen.     Daer  beneevens  fijn 'er  aen  de  Landt- 
lchappen  alom  brieven  afgeveerdight,  aen  die  van  Artois,  Brabandt, 
Vlaendre,  en  andere  Staeten  aen  die  fijde.     De  Vereenighde  Staeten 

fchreeven  breedt  van  hunne  faeken ,  en  gaeven  heerlijk  op  van  't  onder- 
ftandt  der  Koninghen:  van  de  muyteryen  der  foldaeten  by  hunne  teegen- 

party, en  van  de  verwoeftingh  van  lleeden  en  landen,  geene  mindere 
waerheeden:  wat  f  al  >  feydenfe,  eyndelijk  den  loon  fijn  vanfoo  bittere 
rampen ,  dan,  het  uyt  erft  e  in  alle  elenden,  flaevernye  ?  want  nïetdayfter 

was't ywaer  op  deSpanjaertsifeedertfoo'veelejaeren,hadden  toegeleght: 
en,  op  dat  een  valfche  ooverdraght ,  enden y delen  naem  des  Aertsharto- 

ghen  niemand 't  en  bsdrieghe>  Jy  Jelve  fondenfien  by  wien  de  klem  en  het 

hoogh- 
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hoogh  bewint  in  faeken  van  Staet  en  Oorlogh  waere.     T>ogh,  gïnghhen    i<Jöi. 
de  glory  hunner  voorfaeten,  de  vry heit  der  naekoomelinghen  ter  harten , 
fy  figh  met  hen  in  bondtgenootfchap  voeghen  f  ouden,  of  ten  minften  hun- 

ne heerlijke  aenflaeghen  door  't  opbrenghen  van  maer  taemelijke  fommen 
onderfteunen  :  de  Aertshartoghen  moghten  vertrekken ,  en  elders  vreedt- 
faemer  heerfchappy  foeken.     Light  waere  het,  de  Spanjaerts,  die  maer 
weynighe  kafteelen  in  befettingh  hadden,  wegh  te  jaeghen:  fy  felve  kon- 

den als  dan  op  den  Staet,  op  den  Godtsdienfi  fuik  een  voet  beraemen,  als 

hengoedt  dacht.     Geenenfwaeren  arbeidt  was  'er  aen  vaft,  om  de  twee 
groot fte  faeken ,  vreede  en  vryheit ,  te  verkrijghen.     Maurits  heeft  fijn   M<t«n« 

leegher  geleydt  in  drie  flaghordens,  en  door  drie  verfcheyde  weeghen :  ™*& te  v"" 
in  alles  hadt  hy  vijfduyfènt  peerden,  achttienduyfènt  voetknechten ,  en  e' 
omtrent  tweeduyfent  waeghens.    Willem  van  Nafïau  geleyde  de  middel- 
toght,  Veer  de  rechter  vleughel,  Ernft  de  linker,  dervoeghe  vanden 
anderen  gefcheyden,  dat  ie  lightelijk  konden  faemen  koomen,  en  onder- 
tufichen  dus  verdeelt  in  weeghen  des  te  fpoedigher  voorttrekken.     Den 
naelleep  van  loetelaers,  molens,  oovens  en  alles,  dat  men  anderfints  is 
gewoon  te  fcheep  te  voeren ,  volghden  met  vry  minder  gemak  te  lande. 

By  Nymeghen  oover  de  Maefè  gefèt  fijnde,  trekt  hy  van  daer  in  't  landt 
van  Luyk,  naefpoorende  de  leegherplaets  fijns  vaeders  heyr  eertijts ,  niet 
door  Al  bas  waepenen,  maer  door  hongher,  gefloopt:  om  welk  onheyl 
fèlfs  niet  onderworpen  te  fijn,  hy  de  naebuerighe  fteeden,  uyt  figh  fel fs 
meer  tot  den  Spanjaert  geneeghen ,  met  fwaere  dreyghementen  dwinght 

leevens- middelen  in  't  leegher  te  brenghen,  en  die  tot  reedelijken  prijfè 
teverkoopen,  hoewel  ook  dierwijfè  niet  genoegh  gevonden  wierdt,  om 

lbo  groot  eene  meenighte  te  voeden.     Den  vijftienden  dagh  floegh  't  ge- 
heele  leegher  figh  needer  in 't  dorp  Sant  Truyen,  niet  verre  van  Thienen, 
als  Mendofa  nu  reets  tot  Thienen  gekoomen  was.     Want  deefèn  hadt  fanitofaen 
den  Aertshartogh ,  toen  hy  de  toeruftinghder  Staeten  verftont,  derwaerts  spinola, 

gefonden,  laetende  voor  Ooftende  Johan  de  Ribas,  om  't  leegher  te  be-  treken  hem 
waeren  en  alom  te  befchanfèn.     Die  binnen  Weerdt  laeghen  hadt  men  teegben. 
verfprooken,  datfè,  hunne  muytery  flaekende  }  figh  by  de  troepen  van 
Mendofa  voeghen  föuden,  fulx  dat  hy  te  faemen  hadt  vijfduyfènt  voet- 
kneghten  en  vierduyfènt  peerden.     By  deefè  gelafte  men  Ambrofio  Spi- 
nolafighte  voeghen  met  achtduyfènt  Spanjaerts  enltaliaenen,diehymaer 
onlanghs  hadt  oovergebraght ,  omme,  op  hoop  van  glory,  met  dit  uyt- 
seleefe  krijgsvolk  fijns  broeders  aenflaeghen  ter  fee,  en  de  Spaenfche fae- 

ken te  ftijven.     Hy  hadt  met  Philips  gehandelt  oover  't  vergoeden  fijner 
koften,  dies  hy  felve  fijne  foldaeten  hunne  földyen  betaelde^  en,  hoe- 

wel Mendofa 't  oppergefagh  oover  't  gantfche  leegher  voerde,  de  felve 
onder  fijn  eyghen  gebiedt  hieldt,  invoeghe  dat  die  nogh  met  de  behoef- 

te, nogh  met  den  moetwilder  andere  eenighe  gemeenfchap  hadden  >  waer 
door  hy  dit  te  weegh  gebraght  heeft,  dat  nimmer  foldaet  befaedighder, 
nogh  onder  ftrengher  krijgstught  leefde,  en  by  voorbeeldt  is  gebleeken, 
dat  geen  ander  middel  föo  kraghtigh  is,  om  den  foldaet  in  fijnen  plight 
te  houden  ,  dan  hem  wel  te  betaelen.      De  leeghers  nae  by  den  ande- 

ren fijnde,    heeft  Maurits  fijne  troepen  uytgebraght  en  in  flaghorde 
geftelt ,  om  den  vyandt  tot  flaen  te  lokken.     Maer  Mendofa  hieldt  den 

fijnen  binnen  de  wal,  'tfy  hy  figh  te  fwak  oordeelde,'tfy  fijne  gevanghe-  .    ,'JJJ** 
nis  de  hitte  fijner  voorighe  dapperheit  verkoelt  hadt ;  of  ook ,  nogh  voor  fijn  '^„m  /m 
droevigh  weedervaeren  vreefende,  de  reets  geleedene  neederïaeghe  hem  pgj,  \len 

voor  't  toekoomende  geleert  hebbe  faghter  ganghtemaeken.  De  flaghdus  aengehoo- 
geweyghert  van  die  hem  meermaels  hadden  de  vreefè  voor  veldtflaeghen  den. 

Kkk  ver- 
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1602.     verweeten,  fagh  de  Prins  voor  't  ooverighe ,  dat  alle  de  groote  toebereydt- 
felenwaeren  vruchteloos  uytgevallen:  gemerkt  met  foo  groot  een  leegher 

dieper 's  vyandts  landen  in  te  trekken,  daerde  weeghen  engh,  't  landt  alom 
met  vyandtlijke  Meeden  befet ,  de  vyandt  felfs  op  alle  geleegenheit  nae  by  der 
handt  waeren ,  ondoenlijk  viel :  de  leevens-middelen  ook,  die  begondente 
gebreeken,  den  Oegft  nogh  niet  rijp  fijnde,maenden  hem  aen  fpoedigher 
ruggewaerts  te  trekken ,  en  de  ftroomen  te  ibeken.  Dan  echter,  opdat, 

nae  lbo  gcwightighe  aenilaeghen,  't  jaer  niet  lbnder  'tbehaelen  van  roem 
ten  eynde  liepe,  vielen  de  gedachten  op  faeken  van  minder  gevolghe,  en 

terftont  het  oogh  op  Graeve,  een  ftadt  in  't  landt  van  Kuyk,  geleeghen 
aen  de  Maefe ,  genoeghfaem  gefterkt  met  werken ,  en  van  binnen  voorflen 
van  treffelijke  földaeten,en  alleanderenoodtwendigheedenomeenbelegh 

■   ,    uyt  te  harden.     Maurits  ten  achtften  dacghe,  nae  eenen  fwaeren  toght 

leeebert      door  de  hitte,  en  niet  fbnder  't  fterven  der  nieuwe,  en  des  arbeydtsonge- 
Graere.      woone  fbldaeten,  hier  voor  gekoomen,  ilaet  fijn  leegher  needer  op  drie 

plaetlen:  booven  de  ftroom  hadt  Veer,  beneeden  hy  fèlve,  in  de  moe- 
raflighe  velden ,  die  figh  nae  Brabandt  ftrekken,  Willem  te  gebieden. 
Oover  de  ftroom  fijn  geflaeghen  twee  brugghen,  langh  hondert  vijftien 

ichreeden :  't  geheel  begrijp  tuflchen  de  leegher  plaecfen  ,   als  ook  den 
oever  aen  d'ooverfijde,  nae  de  kant  van  Gelderlandt,  wierdt  met  een 
doorgaende  borftweer,  met  diepe  en  wijde  graften,  fchanfèn  en  beuke- 

ryen beflooten.  De  halve  maen,  die  de  fteedelinghen  oover  de  ftroom  in- 
hadden,  door  geweldt  van  fchieten  verheten ,  heeft  den  beleegheraer  veel 
voordeel  gegeeven.     Mendofa  hierentufTchen ,  hoewel  de  vuerighfte fij- 

ner krijgshoofden  hem  hadden  geraeden  den  vyandt  in  fijn  vertrek  op  de 

hielen  te  volghen,  en  fijne  aenilaeghen  te  beletten,  vreefënde  't  lot  der 
waepenen,   en,  quam  het  quaelijk  uyt  te  vallen,  ondank  te  behaelen, 
dacrenbooven  ook  behoeftigh  aen  geldt,  en  ingevolghe  ook  by  naer  aen 
alle  noodtwendigheeden ,  heeft  beft  gekemt,met  den  Aertshartogh  te  rae- 
dete  gaen,daer  merkelijk  verlies  van  tijdt  aen  vaft  was.  Dogh den  Aerts- 

hartogh gaf  geen  feeker  antwoordt,  vermaenende  hem  alleenlijk  toe  te 

fien ,  dat  's  Koninghs  leegher  verre  van  de  handt  gevoert  fijnde ,  de  Hol- 
*  V!  °Ja  landers  niet  fchielijk  met  een  vloot  in  Vlaendre  vielen.  Uyt  welke  vreefê 

ober  Leder  Mendofa  fijne  naer  's  vyandts  aenilaeghen  gefchorft  heeft,  en  voorRoer- 
beneeden      monde  gereet  gemaekt  hebbende ,  lbo  hy  beft  konde,  'tgheen  hy  noodigh 
Graeve  en   achte,  ook  felfs  fijn  leegher  aen  de  Maefe,  beneeden  Graeve  en  Maurits, 
lUurits.      needergellaeghen.     Veele  meenden  dat  het  een  misflagh  was,  en  hy  hadt 

behoort  den  booven  kant,  genoemt  het  landt  van  Raevefteyn , te  kielen, 
om  dien  van  Hollandt,  wien  beneeden  alles  vyandt  was,  de  leevens-mid- 

delen af  te  fnijden.     Maer  't  leegher  der  Hollanders,  dat  nu  vaft  begrae- 
ven  lagh ,  voor  by  te  trekken,  was  gevaerlijk,  en  omweeghen  te  Ibeken, 

te  langh,  dewijl  Maurits,  fijne  werken  aendringhende,  nu  reets  op  ver- 
fcheyde  plaetien  groote  galeryen,  tot  onder  de  gracht  der  fteede,  hadt 
aengebraght,  door  de  bequaem heit  der  dijken,  die  geleght  ten  weeder- 
kantcn  des  ftrooms,  om  den  oever  te  verfeekeren,  den  delvers  eenen  ge- 

makkclijken  wegh  baenden.     En  geene  hoop  met  allen  was  'er  nu  voor 
de  Spanjaerts,  dan  alleen  tuflchen  de  leegherplaetfen  van  Maurits  en  Wil- 

lem ,  aen  eenen  oordt,  in  lbo  groot  eene  afgelcheidenheit  minft  bewaekt, 
door  te  breeken ,  en  in  de  ftadt  te  geraeken-,  fijnde  ladders,  fchoppenen 
fpaeden,  om  de  befchaniinghen  te  beklimmen  ofte  flechten,  reets  by  de 
werken,   en  Thomas  Spina ,   met  duyfènt  uytgeleelene  voetkneghten , 

gevolght  van  andere  t'hunner  onderftandt,  in  aentoght.     Dogh  denaeu- 
we  wachten  aen  alle  geweften,  en  't  aenbreeken  van  den  dagh,  die, hoe- 

wel 
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wel  fe  by  naght  waeren  opgetrokken ,  hen ,  vermits  het  moeyelijk  en  langh-    1 602. 
faem  fukkelen  door  de  moerafien,  00  verviel,  hebben  hunne  ftoutheit  ver- 

ydelt.     Waer  nae  Mendola,  befchaemt  oover  fijnen  vruchteloofen  aen- 

ilagh  tot  ontlèt,  figh  felven  en  fijn  leegher  'tgefight  van  't oovergaen der 
fteede  heeft  onttrokken,  en  met  ftille  trom  nae  Venloo  is  geweeken. 
DeStaeten,  bekommert  voorRhijnberk,  hadden  Er nft  met  befèt vendelen 
derwaerts  gefbnden.      Dogh  Antonio  Gonfales ,    Steêvooght  der  ftadt 
Graeve,  dieby  fighhadt  vijftienhondert  foldaetenvan  verfcheyden  landt- 

aerdt,  hadt,  foo  langh  hem  fijne  dienftgenooten  in  'tgefight  bleeven, 
den  vyandt  door  geftaedigh  uytvallen  afgemat,  en  liet  lelfs  toen,  fchoon 
hem  alle  hoop  van  ontfet  begeeven  hadt,  niet  af  den  tijdt  door  proefftuk- 
ken  van  dapperheit  te  rekken.     Nae  twee  maenden  beleghs,  wanneer 

d'Engelfche  tot  aen  de  iluy  fe ,  die  't  waeter  binnen  des  ftadts  graften  hieldt , 
genaedert  waeren  -,  de  Vriefèn  van  d'ander  fijde  galeryen  binnen  de  graft 
aenbraghten,  en  de  foldaeten  uyt  Maurits  leegherplaets  gereet  ftonden, 

om  de  wallen  felve  t'ondermijnen ,  fijn  de  belèttelinghen ,  nae  't  verlies 
van  omtrent  feevenhondert  der  hunne ,  cp  eerlijke  voorwaerden ,  gewae- 

pent  met  lak  en  pak,uytgetrokken.  De  ftadt  Gracvc,  eertij  ts  onder 't  ge-    Graeve 
biedt  van  Geldcrlandt,  naederhandt  gehecht  aen  Brabandt,  en  Maximi-  grftfob 
liaen,  Graeve  van  Bueren  te  pande  gegeeven,  hadt  des  lel fs  fchoonföon  mer- 
Willem,  Prins  van  Oranje,  gekoght,  inden  oorlogh  verlooren,  endoor 

de  Gendtfche  pays,  nae  dat 'er  de  befettingh  Hooghduytlchen  was  uyt- 
gejaeght,  weederom  gekreeghen.    Maer  de  ftadt  Parma  voor  achtienjae- 
ren,  door  lafhartigheit  des  fteêvooghts,  in  handen  gevallen  fijnde,  doet 

Maurits  thans  in  dit  gebiedt  fijner  erflanden,  nae 't  verooveren  van  Bree- 
daa,  Linghen  en  Meurs,  fijne  intreede,  noghmaels  lèegepraelende  voor 
figh  lel  ven  en  den  vaederlande,  wien  de  heerlchappy  niet  londer  merke- 

lijke vrucht  aen  de  Maelè  was  uytgebreidt.     Terwijl  de  laeken  figh  dus 
toedraeghen,  hadden  al  een  goet  getal  loldaeten,  voor  langh  verdrietigh 
oover  geene  of  leer  geringhe  betaelinghen ,  het  leegher  van  Mendola  ver- 

laetende,  figh  nae  Hamondt  begeeven:  hy ,  oordeelende ,  dat,  eer 't  ge-   J^** 
tal  door  ftrafteloofheit  aengroeide,  het  dienftigh  waere  in  tijdts  geweldt  >tspaens 
te  gebruyken ,  rukt  met  eenighe  ftukken  derwaerts ,  waer  op  weynighe  krugsvolki 
voetkneghten  figh  aen  hem  oovergeeven,  dogh  de  ruytersfijn  'tontvloo- 
den,  die  nogh  door  dreyghen  ,  nogh  door  bidden  te  beweeghen,  nae 

vruchteloole  aenllaeghen  op  andere  plaetlèn,  't  kafteel  van  Hooghftrae- 
ten,  niet  verre  van  Breedaa,  met  bewilliginghderbelèttingh,  inneemen, 
en  in  korten,  door  eenen  grooten  toevloedtvan  oude  loldaeten,  die  hun- 

ne voorighe  fchulden,  en  ten  deele  van  nieuwe,  die  niet  anders  dan  een 
toomeloolè  ongebondenheit  in  quaet  doen  vorderden,  verfterkt  lijnde, 
figh  een  hooft  verkielèn ,  eenen  raedt,  vergaederinghen  en  wetten  mae- 
ken,met  meerder  omfightigheit,  als  of  een  waere  burgerye  figh  hadt  nee- 

der geveft.    't  Rooven  lelfs  gefchiede  niet  dan  op  bevel  en  ten  gemeenen 
nutte  -,  beftont  dit  yemandt  op  eyghener  handt ,  dien  ftrafte  men,  als  el- 

ders dieven.     Den  Aertshartogh  getroffen  door  dien  handel ,  en  in  een 
groote  behoefte  bedught  voor  gevolghen,  maekte  lbo  veel  geldts  by  een 
te  hebben,  als  hy  krijghen  konde,  en,  die  getrouw  gebleeven  waeren, 
tot  ftrafte  der  muytelinghen  aenmaenende,  rufte  figh  ter  beleegheringh. 
Sy,  merkende,  datlè  niet  als  muytelinghen,  die  aen  gene  fijde  geenfints 
nieuw  fijn,  maer  vyandtlijk  gehandelt  wierden,  vervallen  van  hunne 
kant  ook  tot  laeken  van  ongewoone  ftoutheit,  verlbeken  en  verkrijghen 
van  Hollandt  lijftoght,   waepenen  en  gelèhut-,  gemerkt  hen,  mits  de 
fchoone  voorforghe  der  geldtmiddelen ,  die  hen  voor  gelijke  onheylen 

Kkk   ij  vey- 



444  HUGO  DE  GROOTS   ELFDE  BOEK 

1602.     veyligh  fielden ,  niet  onfmaekelijk  was,  fïgh  van  's  vyandts  muyteryen 
te  dienen,  en  hen  teeghen  den  anderen  gaende  te  maeken.    De  tijdingh 

van  't  00 vergaen  der  fladt  Graeve ,  en  de  vreefè  voor  Maurits  leegher  wende 
Albertus  af  van  fijn  voorneemen:  des  echter  heeft  hy  niet  ingevolght  het 
oordeel  van  de  Staeten  der  Nederlanden,  die,  om  dees  tijdt  befchreeven 
tot  uytvindingh  van  geldtmiddelen ,  hem  raedden  den  mifnoeghden  fol- 
daet  door  betaelingh  te  bevreedighen.     Maerde  Grooten  onder  de  Span- 
jaerts  waeren  bet  gefint  penninghen  aen  nieuwe  regementen  te  befleeden , 

Albertus    en  gene  te  flraffen.     Het  dreyghen  van  faeken  op  woorden  uytvallende, 

pUk^aet      is  'er  uytgekoomen  een  plakkaet,  waer  by  alle  die  figh  in  't  kafleel  van 
teegbende    Hooghflraeten  onthielden,  ten  waere  fy  binnen  fèekeren  daeghe  vergiffe- 

mmtelm-    n-§  bae{jeri)  ten  lande  uytgefèght  wierden  ;  die  hen  ombraght  belooningh 
h  'L windt  bel°°frj  hunne  goederen  verbeurt  verklaert-,  die  hen  door  leevens-mid- 
eeflaetben.  delen  e"  toevoer  (lijfden ,  hunner  flraffe  deelachtigh,  en  eyndelijk  hunne 

vrouwen  en  kinderen  in  ballinghfchap  verfonden:  fijnde  hen  booven  alle 
andere  mifdaeden  te  lafl  geleght,  dat  hunne  muyteryde  hoop  tot  het  ont- 
fet  van  Graeve  hadt  vruchteloos  gemaekt.   Maer  dit  waeren  ydelheeden, 

dervoeghe  in  de  windt  geilaeghen ,  dat  'er  een  antwoordt  vol  krijgsboer- 
teryen  aen  den  dagh  quam,  waer  infe  Albertus  fijne  vreefè  voor  flaen, 
dat  men  Graeve  vruchteloos  hadt  legghcn  aenfien,  eer  fe  figh  affönderden , 

booven  dien  Koninghlijke  hofhoudingh,  daer  't  leegher  hongher  leedt, 
verweeten:  (lellende  hier  teeghen  den  roem  der  Veldtheeren,die  goeder- 

tieren en  meêwaerigh  omtrent  hunne  fbldaeten  geweefl  waeren.    En  wat 
hadt  men  figh  feer  te  verwonderen,  indien fè,  naefoo  veel  andere,  oover 

't  gheen  den  Heer  verfchult  was ,  de  landen  aenfpraeken ,  of  figh  tot  die 
hulpmiddelen  hadden  gekeert,  die  d'uyterfle  nootfaekelijkheit  reghtveer- 
dighde?  vervolghens  fèggende,datfè  teeghen  de  (Iraffen  van  dat  fchrikke- 
lijk  plakkaet ,  ten  deele  door  hunne  waepenen ,  ten  deele  door  hunne  ar- 

moede, föuden  veyligh  fijn.     O&avius  Frangipani,  'sPaus  gefant,  ar- 
beyde  om  de  muytelinghen  te  bevreedighen  •,  maer  die  verwierpen  alle 
voorwaerden,  föoniet  alvoorens  defchandtvlek,  hen  in  dat  plakkaet  aen- 
gewreeven,  uytgewifcht  wierde.     Den  Herffl  nu  reets  verre  verloopen , 

't  Hooghduytfch  peerdevolk  weghgefbnden  fijnde  ,   verdeelde  Maurits 
fijne  ooverighe  fchaeren  in  befèttinghen.    't  Selfde  heeft  ook  gedaen  Al- 

bertus, die  door  't  verloop  der  muytelinghen,  en  't  finelten  der  Italiaen- 
nen  door  den  arbeydt,  als  maer  onlanghs  oovergekoomen ,  fèerverfwakt 

was.     Een  gedeelte  fijns  heyrleeghers  noghtans  heeft  hy  in  't  belegh  voor 
Ooflende,  en  op  de  galeyen  van  Spinola  gefonden-,  een  ander  nae  die 
plaetfèn ,  daer  men  voor  ooverval  der  vyanden ,  of  der  muytelinghen  be- 

kommert was.     Ook  heeft  hy  de  burghers  binnen  Venloo,  die  tot  nogh 
haKlerrigh  hadden  geweyghert  befèttingh  in  te  neemen ,  en  die  meermaels 

.  -    uytgejaeght,  verfprooken  om  'tnaebuerigh  gevaer  van  Graeve,  fbldaeten 
vernektnae toe  te  'aecen    Mendofa  is  nae  Spanjen  vertrokken,  daerhy  niette  vrien- 

Spanjen.      delijk  wierdt  bewelkoomt ,  fijnde  's  Koninghs  vaeder  Philips ooverleeden , 
en  den  foon  ingenoomen  met  andere,  die  hem  den  ongelukkighen  oor- 
logh,  fijn  weynigh  behertighen  eener  vreede,  voorts  fijn  durven  of  niet 

DeHollan-  durven  flaen  verweeten.  In  dit  vertrekken  der  troepen  is  't  gebeurt,  dat 
dersbefet-    veertien  vaenen  Hollandtfche  ruytery  acht  vaenen  peerden  van  Albertus, 
ten  acht      fonder  hoofden,  die  niet  verre  van  Maeflright  fonder  achterdenken  laeghen , 
vaenen       befèt  hielden :  veele  ruy ters  wierden  felfs  op  hunne  bedden  verrafl ,  vijf  vae- 
vandenvj-  nen  genoomen,en  op  de  faele  des  hofsin'sGraevenhaeghe  opgehanghen, 

verooverende  daerenbooven  grooten  buyt  van  peerden.     Op  't  aenkoo- 
men  van  de  Winter,  nae  dat  de  muytelinghen  figh  in  andere  geweflen 

had- 
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hadden  geneftelt,  heeft  Luidewijk  van  Naflau,  gefonden  met  drieender-  1<^öi- 
tigh  vaenen  peerden ,  daer  bygevoeght  twaelfhondert  voetkneghten ,  om 

op  'svyandts  uyterfte  grenfen ,  die  brandtfchattingh  weygherden ,  te  plun- 
deren, Sant  Vit  ooverweldight;  en,  nae  een  geheele  maendt  het  landt  van 

Luxemburgh  met  branden  van  dorpen  en  rooven  doorftraeft  te  hebben , 
geen  kleyne  verwoeftingh  aengereght.  Veel  voorfpoedts  hadden  de  Hol- 

landers op  fee.  Men  hoorde  dat  Frederijk  Spinola  met  acht  galeyen  uyt 
Spanjen  op  wegh  was.  En  ook,  dat  Martin  Padilia,  voorfien  met  het 
Ammiraelfchap  ter  fee,  een  vloot  gereet  hadt,  onfeeker  of 'topHollandt, 
op  Engelandt ,  of  op  Yerlandt  was  aengefien.  De  Koninghin  fondt 
ettelijke  fcheepen,  om  hunne  aenllaeghen  te  befpieden,  enden  vyandt  A 

by  alle  voorval  aen  te  taften.Twee  galeyen  van  Spinola  hebben  fe  by  Setubal,  spinolasga- 

een  fteedtjen  in  Portugael,  feer  doornaeghelt ,  en  daer  nae  verbrandt ,  fchen-  V"1  wor' 
kende  den  flaeven  hunne  vryheit,  d'ooverighe  het  leeven.     Een  groot  ̂ nLme 
Portugijfch  fchip,  van  die  flagh,  welke  fy  Caracquen  noemen,  gelaeden  e„Hollan- 

met  koftelijke  waeren ,  belette  hen  't  vernielen  van  een  meerder  getal  ■,  den  ver- 
dewijl  d'Engelfehe  beefigh  fijnde  in  dat  te  verooveren ,  en  daernaeteplun-  brandt. 
deren,  d'andere  geleegenheit  vonden,  om  't  t'ontfhappen.  Frederijk  een 
geruymen  tijdt  in  Spanjen  opgehouden ,  om  lijnen  handel  met  den  Ko- 
ningh  te  fluy ten ,  kieft  met  de  fes  ooverighe  galeyen ,  die  op  hadden  nee- 
genhondert  fbldaeten ,  en  vijftienhondert  roeyers,  in  Wijnmaendt,  fee 
nae  Vlaendre.  De  Koninghin  hier  van  verwittight,  plaetft  drie  fcheepen 

onder  d'Engelfehe  kuft,  en  in  de  Hoofden;  waer  by  de  Hollanders  vier 
der  hunne  voeghden,  behalvendie  de  Vlaemfehe  kuft  bewaerden.  d'En- 

gelfehe de  galeyen  in 't  gefight  gekreeghen  hebbende,  gaeven  des  wee- 
ghen feynaen  hunne  bondtgenooten:  de  galeyen  figh  van  miftigh  weeder 

en  ftilte  dienende,  liepen  langhs  d'Engelfehe  kuft,  fbo  nae,  dat  eenighe 
roeyers,  hunne  boeyen  los  vijlende,  in  't  waeter  fpronghen.      Maer  de 
Hollanders,  hen  lbo  van  de  kuft  als  uyt  de  Hoofden  vervolghende,  door- 

naeghelden  'er  twee  met  hun  gefehut,  niet  verre  van  Greevelinghen ,  en 
fèylden  twee  of  driemael  hen  foo  vinnigh  op  't  lijf,  datfe,  doof  de  fwaerte 
hunner  fcheepen ,  van  een  feheurden :  maften ,  riemen  en  geheele  achter- 
fteeven ,  daer  van  afgerukt ,  dreeven  in  den  Ocean :  de  wrakken  wierden 

door  'tgeweldt  der  feebaeren  verfwolghen.      Men  berghde  omtrent  twee- 
hondert  mannen:  en  de  vreefe,  die,  om  't  getal  der  verwonnene  niet  fter- 
ker  dan  d'ooverwinnaers ,  te  maeken,  alle  meedelijden  ter  fïjden  ftelde,  was 
oorfaek ,  dat  'er  geen  grooter  meenighte  by  't  leeven  bleef.    Boovendien 
heeft  'er  een ,  door  onkunde  der  ftuerluyden ,  voor  Kalis  fehipbreuk  ge- 

leeden: twee  andere  galeyen ,  doornaegelt,  en  op  de  Vlaemfehe  banken 
vervallen,  hebben  Nieupoort  gekreeghen.     De  fefde,  die  Spinola felfs op 
hadt,  fijnde  tot  in  het  Zeeuwfehe  waeter  verfteeken ,  is  niet  fönder  gevaer 

en  't  ooverboordt  worpen  van  veele  goederen ,  hebbende  de  flaeven  met 
hoop  hunner  vryheit  aengemoedight ,  tot  Duynkerken  gekoomen.    Fre- 

derijk met  deefè  drie ,  gevoeght  by  d'andere  feheepen ,  die  hy  te  voorert 
tot  Sluys  hadt,  trachtende  fijn  verlies  van  goedt  en  glory,  door  plunde- 

ren op  't  eylandt  Walcheren,  te  boeten,  is,  door  't  buyen  der  Winter- 
winden, en  om  dat  den  Aertshartogh ,  geplaeght  met  oorlogh  van  bin- 

nen en  buyten,  tot  bemanningh  fijner  feheepen,  weygherde  de  befettin- 
ghen  t'ontblooten ,  weederhouden.     Dapper  groeyde  daegelijx  aen  den  Denf,atidel 
roem  en  den  handel  der  Hollanders  in  Indien,  tot  merkelijk  naedeel  der  derHollan- 

Portugijfen,  dien  d'eerfte  vinders  en  van  toen  af  hondert  jaeren  langhin't  ders 'm  in- 
bedt dier  vaert  geweeft  fijnde, de  felfde,nae  dieteegen  de  Kaftilianen  en  dienneemt 

andere  Chriften  volken  door  eerbiedigheit  der  Paufièlijkegifte,  tendee-  dapper  toe. 
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1602.     len  ook  door  geweldt  enwaepenen  gehandthaeft  te  hebben,  nu  eerftwierdt 
ontwronghen.     Derhalven  keerenfe  figh  tot  Philips,  metbeede,  dathy 
den  eenighen  fteun  fijnes  bloeyenden  njx,  en  fijne  en  fijner  onderdaenen 
inkoomften ,  door  een  rechtfchaepe  vloot  foude  willen  verdaedighen.  See- 
dert  is  den  oorlogh,  tot  nogh  toe  als  binnen  Nederlandt  beflooten,  ook 

in  d'andere  weereldt  oovergegaen -,  om  welken  te  voeren  gekooren  wierdt 
Andreas  Hurtado  Mendofa,  diejuyft  toen  Kunala,  een  roover  van  Ma- 
labar  in  Indien,  vermaert  om  fijne  vijftigh  jaeren  gepleeghde  rooveryen, 
en  thans  door  fijne  Koninghlijke  merkckraeden ,  met  grooten  lof  hadt 

om  welken  ooverwonnen.     Deefen  ook  gelaft  fijnde  met  groote  fcheepen,   Galeoe- 
u verton  e-  nen  genoemt>  en  booven  de  twintigh  kleyndere,  ophebbende  achthon- 
metten       ̂ ert  Portugijfche  fbldaeten,  enooverdevijftienhondertlndiaenen,  behal- 
vlootgefon-  ven  meenighte  van  bootsvolk,  ftrenghelijk  anderen  ten  voorbeelde  te 
den  wordt.    ftrafFen  de  Koninghen  en  volken,  die  den  Hollanders  den  handel  hadden 

toegelaeten,  neemt  oplet  om  Bantam,  hooftftadt  van  Java,  t'onder  te 
brenghen.     By  geval  gebeurt  het,  dat  op  die  (elfde  tijdt,  naementlijk  in 

't  begin  deefes  jaers,   vijf  Hollandtfche  fcheepen,  onder  den  Ammirael 
Wolfert  Harmans-foon ,  om  hunnen  handel  te  drijven,  nae  die  geweften 

voeren:  deefe  hadden  op  omtrent  driehondert mannen-,  feeker  een  onge- 
lijk getal  om  te  flaen  teeghen  dePortugijlen,  welker  Ammiraels-fchip  al- 

leen, en  in  groote  en  in  meenighte  van  koppen,  de  geheele  Hollandtfche 

vloot  te  booven  gingh.     De  vreefè  noghtans  van  voor  't  toekoomende 
den  handel  te  verhelen,  en  de  hoop  om  onder  d'Oofterfche  volken  glory 
en  gunft  te  behaelen ,  heeft  hen  doen  befluyten  den  flagh  te  waeghen, 
wel  niet  met  enteren,  maer  met  fchutgevaer,  waer  op  de  Hollanders 

Diende     treffelijk  afgereght  fijnde,  den  vyandt  geen  geringhe  fchaede  hebben  aen- 
HolLtiders,  gedaen:  gemerkt  fe  met  de  windt  reght  op  hen  toefettende,  en,  wen 
nemende     >t  ̂ en  ]uftC}  afwijkende,  door  hunne  welbefeyltheit ,   den  indruk  der 
wcejuee-  portllgjjfen  vruchteloos  maekten.     Dus  wierdt  'er  eenighe  daeghen  ach- 
vlulhiditi-  rer  den  anderen  gevoghten.     Twee  hunner  fcheepen  genoomen,  andere 
ven.  gefönken  fijnde,  hebbende  Spanjaerts,  verflaeghen  fèlfs  door  de  nieu- 

wigheit  van  dit  onverwaght  onheyl,   de  wijk  genoomen,  fèylende  nae 

Ambona,  alwaerfe  het  dorp  Ito,  en  alle  andere  plaetfen,  die  't  maer  met 
de  Hollanders  hielden,  door  moorden  en  branden ,  en  het  uytroeyen  der 
fpeceryboomen,  fbnder  dat  figh  yemandt  teeghen  hunne  wreetheit  verfèt- 
te ,  ftraffeloos  verwoeft  hebben.     Maer  d'ooverwinnaers  in  de  ftadt  Ban- 

tam, welke  fe  uyt  het  uyterfte  gevaer  geredt  hadden,  met  gejuygh  en 
allerhande  teekenen  van  vrolijkheit  verwelkoomt  fijnde,   voeren  korts 
daer  aen  nae  Banda,  dat  het  befte  gewas  van  nooten-mufkaeten  voort- 
brenght,  enfluyten,  dit  eylandt  onder  hunne  befchermingh  genoomen 
hebbende,  met  die  volken ,  wijl  fe  door  geen  Koningh  beheerfcht  wor- 

den, een  verbondt:  datfe  hunne  fpeceryen  aen  geene  andere  volken  fbu- 
den  vertieren ,  niemandt  den  anderen  ter  faeke  van  Godtsdienft  laftigh 
vallen,  maer  dien  Gode,  als  reghter , bevoolen  laeten :  elk  oover  den  fij- 

nen reght  doen:  den  eenen  van  den  anderen  geene  ooverloopersaenhou- 
De  Vortu-  den.     Nae  den  felfden  inhout  is,  by  vervolgh  van  tijdt,  ook  met  andere 

gijfenver-    volken  en  Koninghen,  dien  de  moogenheit  en  't  geweldt  der  Spanjaer- 
voerenden    den  t'ontfagghelijk  was,vriendr-enbondt-genootfchapgeflooten.  Onder 
K°""Achem   ̂ °  rïeec*en  van  Sumatra  is  wel  de  aenlienelijkfte  Achem,  wiens  Koningh 
mbettm-    ̂ e  P°rtyg»jfen  >  vier  jaeren  te  vooren,  door  't  worpen  van  valfche  betigh- 
brenghen     tinglien  op  den  hals  der  Hollanders,  en  'tomkoopen  van  die  in  't  hof  het 
der  üolUn-  meefte  gefagh  hadden,  fbo  verre  vervoerden,  dat  hy  die  ten  deele  felfs 
den.  in  hunne  fcheepen ,  uytfèndende  die  hen  onder  fchijn  van  vriendtfèhap 

qua- 
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quamen  befoeken,  andere  in  de  ftadt  ontbiedende,  om  't  leeven  braght,     itföi. 
en  de  moordt  aldaer  was  groot;  het  volk  in  de  fcheepen  figh  voor  dier- 
gelijke  trouwloofheit  niet  hoedende ;   den  ingenoomen  drank  dier  ge- 

weften  booven  dien  de  herffenen  aen  't  hollen  helpende :   ter  naeuwer 
noodt  fijn  de  fcheepen  behouden.     De  Koningh  figh  korts  daer  aen  ge- 

ketende berouw  dier  wreede  daedt  te  hebben,  bevinden  de  Hollanders* 
die ,  naederhandt  aengekoomen ,  met  hem  oover  de  koop  der  fpeceryen 

geflooten  hadden,  andermael,  dat  fijne  trouw  door  de  Portugijfen  aen 't 
vlotten  geraekt  was  :   waerom  fy  ,  dit  verdragh  niet  naegekoomen  wor- 

dende, ter  wraeke  van  't  ongelijk  hen  door  de  Indiaenen  aengedaen,  et- 
telijke Arabifche  fcheepen ,  die  de  haeven  waeren  uytgefeylt,  oovervie- 

len ;  welke  daedt ,  met  het  reght  der  volken  niet  wel  oovereenkomende , 
den  vyanden  ftoffe  verfchafte  om  de  Hollanders  te  lafteren.     Maer  de 
Zeeuwen,  naederhandt  weedergekeert ,  bevindende  den  Koningh  vry 
vervreemt  van  de  Portugijfen,  hebben  figh  van  deefèn  misflagh  gefuy- 
vert ,  hem  biddende  gefanten  met  hen  te  fènden ,  om  te  fien  niet  eenen 

hoop  van  faemengerotte  roovers,  gelijk  onder  d'onweetende  wierdt  val- 
fèhelijk  uytgeftroyt,  maer  een  volk  vermaert  in  rijkdommen  en  trouwe, 
dat  teeghen  geenen  anderen ,  dan  teeghen  den  Spanjaert  de  waepenen  voer- 

de.    Dien  voorflagh  liet  de  Koningh  figh  gevallen ,  om  des  te  fèekerder  De  Koningh 

te  fijn,  aen  wien  van  beyden  hy  figh  in 't  toekoomende  veyligher  houden  Van  Acl,em 

moght.     Op  de  reyfè,  dight  by  't  eylandt  Helena,  door  een  Portugij-  Kn  f  &e~ 
iche  karakke,  en  gelaeden  met  peerlen  en  koftelijke  waeren,  eerft  aen-  ji0uan(ic. 
getaft  fijnde,  hebben  de  Zeeuwen  figh  gelet  tuflchen  de  kuft  en  de  ka- 

rakke, en  die,  door  vinnigh  fchieten  met  hun  gefchut,  gedwongen  figh 

oover  ,te  geeven.    't  Volk  daer  op  wierdt  aen  de  kuft  van  Brafil  aen  landt 

gefet.     't  Hooft  der  gefanten  van  Sumatra,  genoemt  Abdulzamat,  is  in  'tHooftder 
Zeelandt  ooverleeden,  wordende  met  een  eerlijke  ftaetfy  begraeven,  en  gefanten 

een  graf-teeken  t'fijner  geheugenis  opgereght.     d'Oovergebleevene  fijn  fterft  in 
gegaen  om  Maurits,  toen  ter  tijdt  in 't  leegher  voor  Graeve  fijnde,  te  be-  Zeelandt* 
groeten-,  meedebrengende  gefchenken  van  hunnen  Koningh,  alwaerfè 
foo  groot  een  meenighte  van  volk  te  voet  en  te  peerde ,  en  werken ,  niet 
alleen  onbekent  onder  de  woeftelinghen ,  maer  ook  grooter,  dan  men  in 
deefè  landen  is  gewoon,  opgetooghen  van  verwonderingh ,  aenfchouw- 
den.     Men  heeft  met  haer  gehandelt  en  geilooten  op  den  naem  der  Ara- 

biers.  De  faem  deefèr  faeken  tot  in  d'andere  weereldt  covergebraght  fijn- 
de, heeft  niet  alleen  allen  ydelen  arghwaen  doen  verdwijnen,  maer  ook 

de  meefte  ingeboefèmt,dat'er  voor  hen  meer  fèeker heit  was  inde  vriendt- 
fèhap  der  Hollanders,  als  inde  flaevernye  der  Spanjaerden.  De  Koningh  De  Koningh 

van  Ternata ,  een  der  Molukfe  eylanden ,  heeft  oopentlijk  hunne  fijde  van  Te™<*- 

gekoofen,  en  van  Nek,  op  fijn  verfoek,  de  Portugijfen  by  Tydor,  'tnae-  taenandere 
ile  eylandt,  aengetaft.     Maer  dees  hen  op  hunne  hoede  en  veyligh  in  ,•  ̂     dg 
een  kafteel  vindende,  is,  nae  eenigh  fchieten  van  weederfijden,  waer  in  n:^e  ̂ cr 
hem  fèlfs  de  handt  wierdt  weghgenoomen ,  met  verlies  van  weynighe  der  vereenighde 
fijner,  uyt  de  flagh  gefcheyden.   In  Patana,  op  de  kuft  van  Cochinchina  Landen. 
en  elders,  was  hunne  aenkoomft  van  gelijken  aengenaem.  Maer  in  Cey- 
lon,  een  der  grootfte  eylanden,  al  waer  de  befte  Kaneel  waft,  heeft  Spil- 

berghen den  Koningh  van  Kandia,  Fimala  genoemt,  verbittert  op  de 
Portugijfen,  van  wien  hy  eertijdts  was  weghgevoert  enopgevoetgeweeft, 
beright  den  ftaet  en  faeken  der  Hollanders,  en  hem  tot  vriendt-  en  bondt- 
genootfchap  met  hen  feer  geneeghen  gevonden.     Ook  heeft  de  Koningh 

van  Jora,  een  rijk  geleeghen  in 't  geweft  van  Malakka,figh  niet  ontfiende 
fijnen  ouden  wrok  teeghen  de  Portugijfen  op  te  haelen,JakobHeemfkerk, die 
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1602.    die  toen  twee  Hollandtfche  fcheepen  geleyde,  aengehitft,  om  een  karak- 

De  HolUn-  ke  van  ongeloofelij  ke  groote,  inde  enghte  tuflchen  Malakka,  een  be- 

ders  neemt»  plantingh  der  Portugijlèn,  en  Sumatra,  't  ooverweldighen ,  hy  felvelijn- 
emn0Uu      ̂ e  den  aenleyder  en  de  getuyghe  dier  feeghe.     De  Hollanders  figh  met 
iakh         <^en  ̂>u5rt '  grooter  ̂ an  °y c  te  vooren  veroover t ,  genoeghende ,  hebben  den 

vyanden ,  fterk  omtrent  feevenhondert  van  alle  kunne  en  jaeren,  'tleeven 

gefchonkcn,  onaengelien  'er  meenighvuldighe  voorbeelden  der  Portugij- 
fche  wreedtheit,  maer  onlanghs  gepleeght ,  te  vinden  waeren.    Dit  fchip 

was  gekoomen  van  Makau ,  een  fïadt  die  de  Portugijfen  in 't  Sineefche  rijk 
te  leen  bcfittenj  alwaer  eenighe  Hollanders,  maer  onlanghs  aengekoo- 
men,  door  de  Portugijfen  wierden  opgehanghen,  als  die  de  Sineefche 
ooverhecden  hadden  ingeboefèmt,  fy  niet  anders  dan  een  faemengerot- 
ten  hoop  fëeroovers  waeren.  Makau  is  geleeghen  aen  de  ftroom  Kanton , 

langhs  welken  alleen  den  vreemdelinghen  is  toegelaeten  in  't  rijk  Sina  te 

koomen;  gelijk  't  ook  niet  geoorloft  is  uyt  't  ièlfde  rijk  ,   nae  eenighe 
uytheemfche  kuften  te  fèylen,  dan  door  de  Cinceon,  haeven  aen  eenen 
anderen  oordt,  De  rijkdommen  gehaelt  van  oopenbaere  vyanden  deeden 
den  Portugijfen  en  den  Koningh  groote  fchaede,  dien  van  Hollandt  en 

in  't  befonder  en  in  't  gemeen,  behalven  den  lof,  geen  geringhe  voordee- 
len.  Echter  fijn  'er  in  dien  landtaerdt,  niet  min  eenvoudigh,  dan  graegh 
naewinfr,  gevonden,  die  hun  aendeel  weygherden ,  als  onbetaemelijk, 

dat  koopluiden  by  krijgswinft ,  en,  gelijk  't  gemeenelijk  toegaet,  veele 
ontfchuldighen  ontrooft,  hun  voordeel  deeden.    Ook  beweeghde  hen  de 
oude  vriendtfehap  met  de  Portugijfen,  die,  geloofde  men,  al  voor  vier 
eeuwen  haer  begin  genoomen  hadt,  wanneer  de  Nederlanders,  trekken- 

de nae  Syrien,  ter  oorfaeke  des  heylighen  oorloghs,  Liflebon,  toenhof- 
ftadt  der  Saracenen ,  hebben  vermeeftertj  waer  door  fe  groote  voorregh- 
ten  onder  de  Portugijfen,  en  deefè  geene  mindere  in  Nederlandt  verkree- 

ghen.     Boovendien  wierden,  nae  't  opnecmen  der  waepenen  in  Neder- 
landt, en  nae  dat  Philips  Portugael  hadt  t'ondergebraght ,  de  Portugijfen 

door  de  Staeten  genoodight  onder  hunne  heerfchappy  oover  te  koomen, 
om  aldaer  den  handel  en  alle  verdere  voordeden  der  burgheren  te  genie- 

ten :  en  niet  weynighe  waeren  gekoomen ,  uyt  haet  teegen  de  Kaftiliae- 
nen,  als  eertijts  hunne  gebueren,  nu  hunne  heeren,  of  op  datfeindic 
woedende  moogenheit  der  kettermeefteren  aldaer,  aen  Joodtfch  of  Sara- 

cenifch  bygeloove  niet  fchuldigh  verklaert  wierden.     Voorts  was 'er  niet 
aen  te  twijfelen,  of  die,  blijvende  onder  't  gebiedt  des  Koninghs  van 
Spanjen,  fijne  rijkdommen  door  de  hunne  flijfden,  moeften,  infbnder- 
heit  nae  fbo  veele  geleedene  ongelijken  in  Indien,  met  alle  reght  voor 

vyanden  gehouden  worden :  en  op  dat  'er  niemandt  fwaerigheit  in  maek- 
te,  hebben 't  de  Staeten  by  oopenbaer  plakkaet  bekent  gemaekt.     Duy- 
ftererwas't,  of  de  goederen  der  Italiaenen ,  gevonden  in  de  genoomene 
fcheepen,  goeden  buyt  fijn  fbuden.     Deefe  faeke  is  door  eenen  middel- 

wegh,  tufTchen  de  billikheit  en  't  reght  der  oorloghe,  by  verdragh  af- 
gedaen.     Tot  nogh  toe  voeren  veele  maetfehappyen  van  kooplieden  op 

Indien  -,  welker  graegheit  en  naey  ver  teeghen  elkander  den  prijs  der  wae- 
ren aldaer  aen  't  fteygheren  helpende,  hier  daer  en  teeghen  verflappende, 

Begin  der  en  onmoogelijk  fijnde,  dat  verfcheyde  en  fwakke  maghten  'tgeweldt  der 
ooflmiifche  Spanjaerden  't  hooft  booden ,  hebben  de  Staeten  der  VereenighdeNeder- 
nmdevlï-  'anc*en  uyc  vee^e  hchaemen  eene Maetfchappy  opgereght,  ftellendein  ver- 
eenwhde      fcheyde  fteeden  bewinthebbers,  die  door  argefondene  fomwijlen  fouden 

üedtrlan-    by  een  koomen,  metverbodt,  dat  niemandt  in 't befbnder,  geduerende 
den.  den  tijdt  van  twintigh  jaeren,  hoogher  alsdekaepde  Bona  Efperance  en 

de 
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de  ftraetMagellanes  foude  vaeren.  Men  bepaelde  feekeren  dagh ,  binnen     160%. 
welken  alle,  die  de  laften  en  voordeden  deefer  maetfchappy  begeerden 
deelachtigh  te  fijn,  hunne  nacmen  hadden  aen  te  geeven:  fulx  dat  alleen, 

nae  't  verloop  van  tien  jaeren,  nieuwe  infchnjvinghe  gefchieden  foude. 
't  Ingeleyde  geldt  maekte  een  fbmme  van  fèftighhondertduyfent  guldens. 
Seedert  oliën  tijde,  als  fijnde  eenen  nieuwen  oorlogh  door  't  Ooften  ge- 
reefèn,  heeft  men  de  Ooftindifche  maetlchappy  voor  een  aenfienelijken 
fteun  van  de  Republijk  beginnen  te  houden,  dewijle  niet  alleen  een  ge- 

deelte van  den  buydt  's  landts  inkoomften  vermeerderde,  maer  ook  den 
oopenbaeren  vyandt,  op  de  befondere  beurieder  ingefeetenen ,  doorroo- 
veryen,  bekommeringhen  en  fwaere  koften,   uytgeput  wierdt.     Dogh 

de  langhduerighe  behoefte  van  Philips  kreegh  op  't  eynde  deefès  jaers, 
door  't  aenkoomen  van  de  Amerikaenfche  vloot,  eenighe  verlightingh. 
Desfelfs  onluften  met  den  Francais,  al  te  vooren  niet  genoeghlaem  ge- 
demt,  begonden  fchijnelijker  uyt  te  barften,  wordende  door  Brabandt 

boekjens  uytgeftroyt,  waer  in  's  Koninghs  huwelijk  met  Maria  de  Medi- 
cis  als  onwettigh,  geduerende  't  leeven  van  Margafeta  de  Valois,  fijne 
oneghte  kinderen,  fijne  minneryen  met  andere  vinnigh  wierden  oover-    .     f.  . 
gehaelt.     Ook  is  Gontault,  Hartogh  van  Biron,  oovertuyght,  van,  ten  J^j^ 
tijde  als  Henrik  in  de  Alpes  oorloghde,  de  doghter  des  Hartoghen  van  i,go„i,ver_ 
Savoyen  figh  ter  gemaelinne,  en  Bourgonjen  tothuwelijxgoedt  van  den  raedtmetde 

Spanjaert  bedonghen  te  hebben,  op  's  Koninghs  en  fijner  kinderen  evn-  doodt  ge- 
telijk  bederf.     Te  hoof  ontbooden,  en  voor  den  Koningh,  geneyghttot  p4{' 

vergiffenis,  fijn  mifdaet  ontkennende,  is  hy  d'allereerfte  geweeft,  die, 
onder  desfelfs  regeeringhe,   de  veylighéit  der  Kroone  door  fijn  eedel 
bloedt  verfèekert  heeft.     Heer  wiens  grootheit  van   moedt  oneyndigh, 
wiens  eerfught  onverfaedelijk  was,  dan  die  in  bedrijven  van  oorloghe, 
in  dienften  fijnen  vaederlande  beweefen,   geenen  Francois  behoefde  te 
wijken,  eer  hy  fijne  glory  van  fbo  vaeken  opperveldtheer  geweeft  te  fijn 
door  dufdaenigh  een  eynde  beföedelde.     En  dierwijfe  heeft  de  ftaetfught 
binnen  een  twee  jaeren,  dooreen  rampfaeligh eynde  weghgenoomen  twee 
de  eerfte  en  voortreffelijkfte  perfbnaedjen ,  onder  hunne  Koninghen  van 

Engelandt  en  Vrankrijk.     Maer  gelijk  Eflèx  aenflagh  meer  t'ontfchuldi- 
ghen  was,  fbo  ook  was  fijne  doodt  befaedight  en  geruft :  daer  in  teegen- 

deel  't  gefmeede  fchelmftuk  en  de  wraek  des  heemels  Biron  fbo  verre  ver- 
volght  hebben ,  dat  godtloosheit  vermenght  met  dolle  woede  hem  fèlfs 
tot  aen  fijn  uyterfte  vergefelfchapten.     De  beroerten  tot  Embden  begon- 

den ook  door  nieuwe  bitterheeden  weeder  uyt  te  barften.     Nae  Edfards  ,  «    . 

ooverlijden  was  't  Graeffchap  van  Ooft-Vrieflandt  gevallen  op  fijnen  foon  doft-Vries- 
Enno,  en,  dewijl  hy  door  de  klaghten  van  alle  Staeten  gefaementlijkge-  imdt. 

dronghen  wierdt,  figh  dienftigh  oordeelende  met  yder  in  't  befönder  te 
handelen,  hadt  hy  den  aedel,  als  die,  in  gelijke  toomeloosheit  teegen 

d'onderdaenen ,  't  voorbeeldt  hunnes  Vorften  volghde,  ligh  tel  ijk  op  fijne 
fijde  gekreeghen.     Met  de  ftadt  Embden  was  de  pays  gemaekt  bynaeop 
de  punten  van  Delffijl ,  behalven  dat  eenighe  duyftere  en  bedrieghelijke 
flotreeghels  daer  in  vloeyden.     Deefe  nae  fijnen  fin  uytbreydende ,  be- 
lafte  hy  de  kleyne  fteeden  en  de  platte  landen  verachtelijk  met  fwaere 
fchattinghe.     Korts  daer  aen  00 verrom  pelt  hy  gewaependerhandt  de  ftadt 
Norden,  die  gehoorfaem heit  weygherde,  en,  niet  vernoeght  met  hen 
een  geldtboete  op  te  legghen ,  deede  hy  een  galgh  opreghten ,  en ,  ten 

bewijfè  der  flaevernye,  de  burghers  daer  onder  doorgaen.     "Waer  op  hy 
verders  fijnen  ouden  haet  en  ongenoeghten  teegen  de  Embdenaersophae- 
lende,  andere,  door  't  voorbeeldt  van  Norden  verfchrikte:  de  ftoudtfte 

Lil  onder 
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1602.     onder  't  gemeen  van  de  magiftraeten  affcheurde,henbeloovende,met  uyt> 
fluitingh  der  Hollanders,  den  handel  op  Spanjen  rot  hen  oover  te  bren- 

ghen: en  waer  was,  dat  aldaer  vriendelijk  ontfanghen  wierden  die  brie- 
ven van  Enno  gebraght  hadden.     Niet  weynigh  omfiens  en  naedenkens 

gaf  dit  den  Staeten  der  Vereenighde  Nederlanden,   des  te  meer,  om 
dat  Chriftofrel,  Ennós  broeder,  in  dienft  van  Albertus  oorloghde,  en 
fijnen  anderen  broeder  Johan,  in  wiens  huwelijk  met  Ennós  doghter, 

oover  welke  hy  oom  was,  de  Paus  bewillight  hadt,  in  't  ftift  Paderborn 
den  Roomfchen  Godtsdienft  voortiètte.     En  van  allerweeghen  quaemen 
blijken,  dat  de  Graef  arbeyde,  om  dien  grooten  en  wijtluften  mondt 

van  d'Eemsftroom  voor  de  Spaenfche  vlooten  oopen  te  letten.  In  'teerft 
noghtans ,    fijnde  de  waepenen  elders  gebruykt ,    quaemen  alleen  vier 
vendelen,  dien  van  Embden  te  hulpe  geiönden , binnen  de  ftadt, omtrent 

den  felfden  tijdt,  dat  Enno,  die'er  fijne  troepen  reedts  hadt  doen  nae- 
deren,  door  fijnen  aenhangh  hoopte  ingelaeten  te  worden:  waerom  hy, 
figh  buyten  geflooten  vindende,  figh  alom  in  de  dorpen  leegherde,  en 
Ichanlbn ,  om  de  ftadt  en  de  ftroom  te  fluyten ,  opwierp.     De  Staeten , 

die,  nae 't  inneemen  van  Graeve,  de  handen  ruym  hadden,  om  op  de 
faeken  hunner  naebueren  te  waeken,  hier  van  verwittight,  fènden,  op 
verfbek  der  fteede ,   derwaerts  Warner  du  Bois ,    Kolonel  oover  een 
regement  te  peerde,  met  eenighe  vaenen  ruyters,  en  omtrent  negentien 
vendelen  voetknechten.     Dees ,    hebbende  te  doen   met   verweerders 
onervaeren  in  den  oorlogh ,  verooverde  in  weynigh  daeghen  de  fchanfèn> 
en  ontiette  de  ftadt.     Enno,  om  dien  hoon  van  onder  fijne  ooghen  te 
weeren,  figh  Duytfchlandt  in  begeevende ,    ftroyde  allerweeghen  uyt, 
met  de  haetelijkfte  befwaernis  van  woorden  die  hy  vinden  konde,  dat  de 
Hollanders  figh  het  reght  oover  eens  anders  heerichappy  aenmaetighden. 

De  Staeten  des  beright,  hebben  d'oorfaek  van  hun  doen  en 't  gevaer , 
dat,  wen 'er  niet  in  voorfien  wierde,  hen  felve  en  Duytfchlandt  dreygh- de,  fchriftelijk  uytgegeeven. 

HUGO 
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Oodt  van  Elifabeth :  verfcheyde  gevoelens  der  menfchen  haer 

aengaende.     T>e  Koningh  van  Schot  landt  ftelt  Jigh  in  't  befit 
van  Evgelandt.     Wïen  de  gefanten  der  Vereenïghde  Neder- 

landen geluk  wenfchen.     Hy  neyght  tot  vree  de  met  den  Span- 
Vergeeft   Tiron.     Verwerpt  de  beeden  der  Turiteynen  en  der 

Roomsgefinden.     De  Roomsgefinden  pooghen  een  jonghe  doghter  vanKo- 
ninghlijken  bloede  op  den  throon  tefetten.     De  Vereenïghde  Staeten  be- 
jleghten  de  gefchillen  der  Ooftvriefen :  derfelver  feedigh  antwoordt  op  de 

heevïghe  klaghten  van  's  Keyfers  gefant.     Wachtendonk  van  de  Spaen- 
fche  ingenoomen  wordt  weeder  verlaeten.     Fr  e  der  ijk  Spinola  wordt  van 

de  Vereenïghde  Staeten  in  een  feegeveght  geflaeghen.     'De  Gr  ae f  vanden 
Berghe  gefonden  teeghen  de  muytelinghen.  Maurits  trekt  f  hunner  onder- 
Jlant.     De  Gr  ae  f  van  den  Berghe  wordt  gedwonghen  te  rttgh  te  trekken. 

iJHaurits  leght  andermael  vruchteloos  toe  op  's  Hartoghenbofch :  hy  flaet 
tweeduyfent  man  van  den  vyandt :  hy  wreekt  Jigh  oover  's  t_Aertsharto~ 
ghen  wr eet heit  aen  de  gevanghene.  Den  Aertshartogh  taft  te  vergeefs  aen 
de  Jlerkte  door  den  [elfden  gebouwt.     Graeve  wordt  den  muytelinghen 

tot  een  ver  blijf plaets  gegeeven.     ̂ ylmbrofius  Spinola  krijght  het  opperbe- 

vel in  't  leegher  voor  Ooflende.     De  belaftinghen  bederven  den  handel 
de  Vereenïghde  Landen  in  Spanjen  weeder  om  oopengefet.     's Aertsharto- 
ghen  geveinfde  goedertierenheit  neemt  geenen  goeden  uytfagh.     Vloot  en 
der  Vereenïghde  Landen  nae  Ooft-  en  JVefl-Indien. 

E  doodt  van  Elifabeth ,  gevolghtop  dees  tijdt,  heeft 
dien  van  Hollandt,  alvoorens  gedrukt  door  de  Fran- 
coifche  vreede,  dieper  in  den  oorlogh  ingewikkelt, 
fijnde  hen  benoomen  een  onderftant  van  waepenen, 

dat,  gelijk  het  was  geweeft  het  eerfte,  föo  ook  het 

laetfte  is  geweeft  in  't  volharden.  Haeren  laetften 

T^^^È]  dagh  verfcheen  den  derden  van  Grafmaendt,  hebben- 

de door  langh  leeven  verdriet  in  'tleeven  gekreeghen; 
nae  datfe  gewaer  wierdt,  dat  haeren  ouderdom,  dienfe  by  nae  tot  aen 

LU  ii  het 

1603. 

Doodt  van 

Elifabeth. 
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1603.     het  lèeventighfte  jaer  gebraght  hadr,  in  verachtingh  raekte,  en  de  hoop 
en  raedtflaeghen  felfs  der  gener,  op  wienfe  figh  allermeeft  betrouwde, 
figh  op  den  naefaet  gewent  hadden.     De  langhduerighe  heerichappy  dier 
vrouwe,  beroemt  niet  alleen  door  binnelandtfche,  maer  ook  door  uyt- 

Verfcheyde  heemlêhe  faeken,  heeft  ruymte  van  ftofFe  tot  fegghen  gegeeven: eenighe, 

reedenen     ̂ oor  hoop  op  vreefë  giflènde  't  gheen  hier  uyt  in  't  toekoomende  te  vol- 

ermen-     ̂ en  ftonde,  andere  uyt  het  geheughender  voorighe  daeden  betwiftende, 
Elifubetb     welke,  geduerende  lbo  geruymen  leevens tijdt,  haere  voor-  en  teegen-fpoe- 

den  geweeft  waeren.     Hier  toe  braght  men  by ,  't  veroordeelen  haeres 
moeders  ter  doodt,  en  felfs  op  betichtingh  van  ooverfpel,  waer  uyt  hae- 

re vyanden,  als  die  haeres  vaeders  onleeker  was,  meenighvuldighc  lafte- 
ringhen  teeghen  haer  hebben  uytgebraekt:  dat  Ie  daer  nae,  geduerende  de 
regeeringh  haerer  fufter,  in  langhwijlighe  gevanghenis  was  opgellooten 
geweeft,  en,  eenen  laft  niet  light  voor  een  verheeve  fiel,  Philips,  Ko- 
ningh  van  Spanjen ,  teeghen  wien  fy  naederhandt  foo  langh  geoorloght 
hadt,  haere  vryheit,  lbo  niet  het  leeven,  Ichuldigh  was.     Dat  ook  haer 

rijk,  door  'tombrenghen  van  lbo  veeleGrooten,  die  voorden  Roomlchen 
Godtsdienft  y verden,  met  bloedt  befoedelt  was  geweeft:  en  voorts  dat 

niet  min  nieuw,  dan  allen  Koninghen  haetelijk  voorbeeldt,  en  't  welk 
de  noodtfaekelijkheit  ielve  niet  genoegh  heeft  konnen  ontlchuldighen , 
dat  door  bevel  eener  vrouwe  is  omgebraght  eene  vrouwe,  haere  nighte, 
die  figh  voor  haer  ootmoedigh  neederwierp ,  die  ièlfs  Koninghinne  was. 

Dan  nogh  vondt  men  'er ,  die  haer  te  laft  leyden  de  weêrfpannigheit  der 
Yeren,  en  de  muyteryen  der  Engelfche  fbldaetenin  Hollandt,  alsbeftee- 
ken  door  haere  ordre.     Seeker  een  gedeelte  haerer  rampfpoeden  is  ge- 

weeft, fuik  een  reex  van  jaeren  buyten  huwelijk,  en  volghens  dien  eene 
onlèekere  erfrenis  der  Kroone :  en  veele  vonden  ruyme  ftofFe  van  geruch- 

ten t'haeren  naedeele,  de  meefte  haer  verwijtende  haere  minneryen  met 
Leycefter,  en  nae  hem  met  Effèx,  wiens  wat  te  fiere  jeught,  en  'tfmae- 
den  haerer  fchoonheit,  in  haer  verouderende,  fy  door  lljnc  doodt  ge- 
wrooken  hadt:  dat  korts  daer  aen  haer  gemoedt,  gelijk  uyt  liefde  in  haet, 
lbo  ook  uyt  haet  in  leedtweefèn  verandert ,  en  geene  andere  reeden  lbo  leer 
de  oorfaek  haerer  fiekte  en  haeres  doodrs  geweeft  was.  Hier  teeghen  wierdt 
gelèght,  dat  de  langhduerigheit  haeres  leevens  en  haerer  heerlchappye 
uy  tweefên ,  dat  fè  Gode  was  aengenaem  geweeft.  Dat  ook  felfs  de  onheylen 

haerer  eerfte  jeught  haer  voorlightigheit  en  't  gebruyk  van  voor-  en  teegen- 
fpoeden  geleert  hadden.  En  't  niet  foo  wonder  was,  fbofè  door  de  doodt 
van  eenighe  weêrfpannelinghen,  lbo  Ie  ook  lèlfs  door  oorloghen,  de  ge- 
meene  ruft  verfeekert  hadt,  dan  dat  eene  vieren veertigh  jaerighe  regce- 
ringhein  vrouwenhanden  Engelandt  niet  alleen  geveftight,  maer  in  eenen 
bloeyenden  ftaet  gebraght  hadt:  en  fe  noyt  eenighe  waepenen,  dan  om 

feer  reghtveerdighe  oorfaeken ,  hadt  aengenoomen.  Dat ,  nae  't  voorbeeldt 
van  Koningh  Eduardt,   den  Godtsdienft  was  gelliyvert,   en  eevenwel 
niet  door  eenighe  drift  of  blinden  toght ,  maer  nae  dat  de  faeke  in  eene 
landts-kerkelijke  vergaederinghe ,  wettelijk  beroepen,  was  beraedtllaeght : 
en  fulx  fonder  eenighe  ftrengheit  te  gebruyken  teeghen  verfchillende  van 

gevoelen,  dan  teer  fpaede,  nae  datfe,  door  't  onderwijs  der  Jefuiten,  de 
hefde  hunnes  vaederlandts,  en  te  gelijk  d'eerbiedigheittotde  kroone  had- 

den uytgcfchut.     Dat  Schotlandt  van  de  Francoïfen,  Condé  en  lijnen 
aenhangh  van  hunne  teegenparty,  een  goedtgedeelte  der  Nederlanders 
van  het  juk  der  Spanjacrden  door  haere  hulpe  was  geredt:  en  datlè,  on- 
aengefien  groote  acnlokfelen  tot  uytbreidingh  haerer  heerichappy ,  figh 
altoos  met  de  haere  hadt  vernoeght  gehouden,  en  geene  andere  vruchten 

uyt 
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uytde  feeghe  begeert,  dan  de  vryheit  eenes  Godtsdienfts,  dienfefelfshadt    1601 

aengenoomen,   en  't  bepaelen  eener  moogenheit,   die  met  reeden  haer 
verdacht  was :  dat  alfbo  de  fteeden  in  haer  befit  den  Francois  waeren  in- 

geruymt,  Schotlandt  voor  een  kint  bewaert,  de  beedender  Hollanders, 
die  haer  't  aen veerden  hunner  heerfchappy  verfoghten,  afgeflaeghen :  en 
nogh  meer,  dat  onlanghs,  door  't  inneemen  van  d'oude  fchuylhoeken 
der  weêrfpannelinghen  in  Yerlandt,   door  't  verminderen  der  nieuwe, 
en ,  door  nu  den  eenen  dan  den  anderen  der  voornaemfte  belhaemels  wegh 
te  voeren,  haeren  aenhangh  was  verfwakt,  en  Tiron,  het  geweldt  en 
den  dekmantel  der  faemgefwoorene ,  foo  verneedert,  dat  hy  voor  de  voe- 

ten haeres  onderkoninghs,  met  beede  om  vergiffenis  fijner  voorighemif 
daeden ,  was  op  de  knyen  gevallen :  (want  dit  toppunt  van  heerlijkheit 
hadtfe  maer  weynigh  voorhaere  doodt  beklommen.}  Datfe  ten  huwelijk 
was  verfoght  geweeft ,  niet  alleen  van  Engelfche,  maer  van  Karel  van 

Ooftenrijk,  's  Keyfers  broeder,  van  Henrik  en  Francois,  broeders  der 
Koninghen  van  Vrankrijk :  jae  ook  van  Koninghen ,  van  Philips ,  Ko- 

ningh van  Spanjen ;  van  Eerrijk,  Koningh  van  Sweeden:  dat  veribght 
geweeft  te  fijn ,  haer  geluk  was  •,  geweyghert  te  hebben ,  haere  voorfig- 
tigheit ;  om  dat  aen  eenigh  onderdaen  te  trouwen ,  de  hoogheit  haerer  kroo- 
ne  te  naegingh,  en  aen  uytheemfche  mannen  te  vergaêren,  voor  Enge- 
landt  te  veel  vreefè  inhadt.     Dat  de  lafterftukken  teeghen  haer  uytge- 
ftroyt,  hunnen  oorfpronk  neemende  uyt  haere  kunne,  uyt  haere  fchoon- 
heit,  en  de  ongebondenheit  van  opfpraek,  die  Koninghen  gewoon  fijn, 
door  haere  mannelijke  fbrghen  weederleght  wierden:  en  datiè  niet  alleen 
de  regeer- kon ften ,  maer  ook  de  kennifle  van  oude  en  heedensdaeghfche 
taelen,  fèldtfaeme  ckraeden  fèlfs  in  vrouwen  vaneen  burgherhjkleeven, 
hadt  ingefboghen:  faeken,die  haer  eenen  hooghen  naem  en  achtbaerheit 
gemaekt  hadden ,  en  niet  alleeri  den  naebueren  ontfagghelijk  of  tot  een 
wonder,  dogh  waer  door  fè  felfs  tot  uyt  verre  geweften  van  den  Moor 
en  den  Sarmaet,  door  gefanten ,  was  befbght  geweeft.     Niemandt  hadt 
tot  nogh  toe  getwijfelt,  of  op  de  doodt  der  Koninghinne,  die  figh  nim- 

mer voor  eenen  lèekeren  naefaet  hadt  verklaert,  fbuden  groote  beroerten 
in  Engelandt  gevolght  hebben :  gemerkt  men  geloofde,  dat,  hoewel  Ja- 
kob,  Koningh  van  Schotlandt,  de  naefte  in  bloede  was ,  den  ouden haet 
dier  twee  foo  naegeleegene  landtaerden,  en  ook  de  befbndere  vreefè  van 
hen ,  die  de  doodt  fijner  moeder  hadden  toegeftemt ,  hem  fbuden  teegen- 
geftaen  hebben,  behalven  de  Groote  in  Engelandt,  gereet  om  ook  fèlfs 
hunne  Koninghlijke  af  koomft  te  doen  blijken  :   daerenbooven  vreefde 

men  voor  't  geweldt  en  de  maght  der  Roomsgefïnden ,  dat  deefè,  niet 
hebbende,  om  de  welgevefte  heerfchappy  der  Koninghinne,  yets  dar- 

ren onderneemen  ,   thans  door  beroerten  fbuden  hoopen  te  lighter  hun 
ooghmerk  te  bereyken :  aengehitft  fèlfs  door  den  Paus ,  die  verbooden 
hadt  eenen  Koningh  van  verfchillenden  Godtsdienft ,  fchoon  ook  den 
naeften  in  bloede,  te  erkennen.     En  niet  alleen  hadt  de  Spanjaert,  die 
op  alle  beroerten  der  volken  opwaekt ,  deefè  hoop ,  maer  die  van  Hol- 
landt  ook,  hoewel fè  Jakob ,  booven  de  verbintenis  van  Godtsdienft,  nu 
reets  te  vooren  door  dienften  hadden  ingenoomen ,  wenfchten  heymelijk 
in  haer  fèlven  hem  hunne  bondtgenootfchap  te  doen  gelden ,  en  een  ge- 

deelte der  oorloghe  in  Engelandt  oover  te  brenghen.     Dogh  buyten  alle 

verwachtingh  geviel  't,  dat,  van  ftonden  aen  nae  't  ooverlijden  van  Eli- 
fabeth,  den  ouden  raedt  der  Koninghinne,  de  Biflchoppen,  de  Magi- 
ftraet  van  Londen,  en  de  eedelen,  foo  veel  'er  by  de  handt  waeren,  Ja- 

kob voor  Koningh uy triepen,  fonderhetgefaghdesParlamentsaftewagh- 
LU  iij  ten, 
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1603.    ten,  om  't  gevaer  dat  uytftel  inhadt,  en  d'oopenftaende  regeeringhen 
veeltijdts  door  nieuwe  wetten  en  handelinghen  de  klem  der  heerfchappye 

De  Koningh  voor  >t  toekoomende  verminderen.  Dus  is  de  Koningh  van  Schotlandt, 

Lad'lu     fonder  teegenftreeven  van  yemandt ,   in  't  belit  der  Engelfche  kroone 
Znn'tbefu  getreeden,  en  d'eerftegeweeft,  die,  feedert  het  geheughen  der  aeloudt- 
vanEnge-    #e  jaerboeken  tot  op  deefen  dagh  ,  het  geheele  ey landt  van  Britannien 
landt.         onder  eene  heerfchappye  gebraght  heeft.     De  Staetender  Vereenighde 

Nederlanden  hebben  niet  verfuymt  hem  met  deefe  verheffingh  geluk  te 
wenfchen,  eerft  door  brieven,  daer  nae  door  gefanten.     Deefe  lijn  ge- 
weeft  Henrik  van  Naflau ,  Maurits  broeder ,  toen  een  lidt  des  Raedts 

Degefanten  van  Staeten,  en  Kolonel  te  peerde  ,   Walraef  van  Breederoode,  Johan 

der  veree-   van  Oldenbarnevelt ,  en  Jakob  Valk ,  die  in  dit  gefantfchap  is  ooverleeden. 
mgbde  Ne-  Hunne  aenfpraek  was  van  deefen  inhoudt :    Wy  fijn  hier  in  uwe  teegen- 
derlanders   woor([tgj)eit  j  Allermaghtighjle  Koningh ,   verdeelt  tuffchen  dr  oef  heit  en 
hem  geluk    'vreugp^e  i   WJ  hebben  naementlijk  verkoren   haer  ,  wiens  weldaeden 

wy  felfs  niet  maghtigh  fijn  met  woorden  uyt  te  drukken  :   dogh  weeder- 
om  gekreeghen  U ,     eenen   erfgenaem ,   niet  alleen   haer  es  rijx  ,    maer 

ook  van  alle  haer  e  deughden.     't  Gheen  wy  al  voor  deefen  door  inner  lijken 
wenfch ,  't  gheen  wy  nogh  onlanghs ,  op  d' allergelukkighfte  tijdingh  van 
Uw  aenveerden  der  heerfc happy ,  door  't  uytfchrijven  van  eenen  algemee- 
nen  Vafl-  en  Beede-dagh ,  gebeeden  hebben ,  dat  fmeeken  wy  als  nogh  in 
Uw  byweefen ,  met  hart  en  monde ,  van  Godt  Almaghtigh ,  dat  Uwe  re- 
geeringhe  fy  voorfpoedigh  voor  U  f  elven,  voorfpoedigh  voor  Uwe  naekoo- 
melinghen ,  voorfpoedigh  voor  Britannien ,  voorfpoedigh  voor  ons.  Maer 
eenefaeke  alleen  betuyghenwyU,datghy  niet  gedooght ,  datdeSpanjaert, 
die  den  voet  heeft  op  den  nek  der  Nederlanders ,  van  daer  ooverfchrij- 

dende,figh  eenen  wegh  baene  tot  ander  er  rijken,     't  Voeght  uwen  Godts- 
dienfl ,  foo  veele  faemeninghen  van  Godtvruchtighe  te  rukken  uyt  de  flae- 

vemye  van  een  bloedt dorftigh  wangeloove :  't  voeght  Uwe  reghtveerdig- 
heitteenefaeke  by  de  Koningh  enger  e ghtv  e  er  dight  te  verdaedighen:  't  voeght 
Uwe  voorfightigheit ,  verre  van  hier  te  verdrijven  die  onderkruipers  van 

anderer  rijken,  die  lij  f  ey  gene  des  'Paus  van  Roomen-,  wiens  vonnis  al 
'tgheenghy  befit  tenprooyegegeeven  heeft.  T>it  heeft  Elifabeth  gedaen,Ghy 
fult  het  uytvoeren,  en  des  telighter,  als  die  f  rijf c  her  kracht  van  jaeren 
hebt,  mannelijke  kloekheit ,  wijtluftigher  heerfchappye,  een  huys gevefl 
door  kinderen.  Voor  een  gedeelte  fult  Ghy  hier  in  onder  ft eunt  wordendoor 
onfe  getrouwheit, welker  voor-  en  teegen-fpoeden  hebben  doen  blijken,  dat 

de  Spanjaert  kan  ooverwonnen  worden.     T)e  vreede ,   't  is  waer ,  is  een 
Chriftelijk  goedt :  maer  die  met  maghtighe  en  trouwloofe  niet  anders  dan 
door  oorlogh  is  te  treffen.     Soo  fy  alle,  welker  belangh  aeneen  verknocht 
is,  gefaementlijk  hunne  maght  en  hun  vermooghen  infpanden,  hy  foude, 
ge fc  hopt  uyt  Ne  der  landt ,  of,  indien  hy  nogh  da?i  niet  wijs  wierdt,  ge- 

dr  eeven  uyt  den  Ocean,  en  uyt  fijne  ooverj'eefche  heerfchappyen,  't  gheen 
de  Hollanders  en  d' Engelfche  gereet  valt ,  tot  eenen  waer  en  vreede  hoo- 

rnen, welke  door  ge  lij  kh  e  it  van  krachten  aller  beft  wordt  onderhouden.  ÏFy 

bidden  U,  dat  ghy  Ooftende,  't  welk  haer  droevigh  belegh  nu  tot  in  het 
derde  jaer  jleepende  houdt ,  te  hnlpe  koomt ,  en gebruykt de  fcheepen,  die, 
door  laft  der  Koninghinne ,  elf  in  getaele,  met  waepenen  en  lijft oght  van 
ons  voorfienfijnde,  echter  niet  anders,  dan  Uwe  ordre ,  afwaghten.  Hy, 
op  dit  alles  minnelijk  fijne  vricndtfchapbeloovende,  ontfchuldighdefigh 

it  tot    wÜ^ers  °P  fyn  veru*che  aenkoomft  tot  de  kroon ,  en  dat  hy  in  tijdten wij- vreede.       Ie  fbude  fien  wat  beft  gedaen  diende;  hierentuflchen  niet  ontveinfende, 
dathy,  lbo  veel  hem  moogclijk  waere,    voor  al  fijne  gedachten  fbude 

op 
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op  vreede  letten.  En  in  der  daet  tufichen  hem  en  den  Spanjaert  was  tot  1603. 
nogh  toe  niet  vyandtlijx  voorgevallen :  dat  meer  is ,  Philips  hadt  hem , 
lbo  hy ,  om  op  den  throon  te  geraeken ,  moeit  tot  de  waepenen  koomen , 
van  felfs  fijne  hülpe  aengebooden.  Waerby  fijnen  fachtlinnighen  aerdt, 
fijnen  lult  tot  allerley  letteroeffeninghen ,  daer  in  hy  fijne  jaeren  hadt 
oovergebraght,  veel  eer  tot  ruft,  dan  waepenen,  helden.  Den  Aerts- 
hartogh  ook  voorgeevende,  dat  hy  in  oorlogh  was  geweeft  met  de  Ko- 

ninghinne,  niet  met  het  rijk,  hadt  by  plakkaet  verbooden  d'Engellèhen 
te  belchaedighen ,  en  boovendien  alle  gevanghenen  van  dien  landtaerdt 
vry  gelaeten.  Korts  daer  aen  Ibndt  hy  derwaerts  fijnen  gelant  Karel, 
Prins  van  Arembergh,  en  de  Spanjaert  te  gelijk  Joan  Baptifta  Taxis,  om 

de  vreede,  in  't  volghende  jaer  geilooten,  voort  te  letten.  De  Hollandt- 
Iche  Gefanten ,  fiende  geenen  middel  om  dien  af  te  lhijden ,  wendden 
alles  aen  omfè  te  verwijlen,  en  hebben  den  Koningh  hoop  gegeeven, 
dat  ookfy,  neevens  hunne  vryheit,  louden  tot  eenen  vreede  konnen  ge- 

raeken, indiende  Koningh,  tijdt  neemende,  't  befluyt  der  Spanjaerden, 
dat  als  nogh  aen  d'uytkoomft  van  maer  weynighe  jaeren  hingh,  liet  rij- 

pen. Dit  lelfde  deeden  Oldenbarneveldt ,  gewoon  de  geheymen  der 
Vereenighde  Staeten  te  handelen,  naeder  blijken,  voortbrenghende  de 
handt  des  Hartoghen  van  Bruinswijk,  wien  Keyfèr  Rudolf  dit  geheym 
hadt  toebetrouwt.  Dogh  jakobs  heete  drift  tot  vreede  felfs  hier  doof 
nogh  niet  verkoelt  lijnde,  hielden  die  van  Hollandt  enkelijk  aen,  dat, 

lbolè  niet  eenighe  oopentlijke  verklaeringh  t'hunner  hulpe  konden  krij- 
fhen,  hen  het  reght  desfelfs  noghtans  niet  wierde  geweyghert.  Den 
ran^ois,  bekommert  om  fijne  bondtgenooten  lïaende  te  houden,  on- 

derfteunde  dit  verlbek :  en  hadt  dienthaiven  in  Engelandt  gefonden  Maxi- 
miliaen  van  Rhofny ,  Opperbewintsman  fijner  geldtmiddelen  en  fijnen 
geheymen  Raedt.  Eyndelijk  heeft  men  dit  middel  gevonden,  dat  van 
de  penninghen ,  die  den  Francois  dien  van  Hollandt  foude  verftrekken 
een  derde  gedeelte  foude  geftelt  worden  op  reekeningh  van  Engelandt, 
tot  afloflingh  der  gelden,  welke  den  Francois,  bedolven  in  fijne  oorlo- 

ghen, van  Engelandt  hadt  geleent.  Hier  meede  vernoeghden  figh  de 
Staeten,  hoewel  lè,  door  Rudolf  Win wood,  gefant  des  Koninghs  van 

Groot  Britannien,  ondertaft  wierden,  of  ook  fy  in  't  verdragh  wilden 
begreepen  fijn ,  't  welk  met  dankfeggingh  geweyghert  wierdt.  't  Oove- 
righe  des  jaers  heeft  Jakob  te  koft  geleghtaende  pleghtigheeden  desrijx, 

en  in  't  befightighen  van  Engelandt ,  geevende  ondertulïchen  gehoor  aen 
de  gefanten  van  andere  Koninghen,  en  ook  fijner  onderdaenen.  Selfs 

Tyron,  hooft  der  weêrfpannelinghen  in  Yerlandt,  heeft  fijnen  loen  ver-  Ty/0„/j-^ 
foght  en  verkreeghen.  Raekende  den  Godtsdienft  wierden  aengebraght  Z^  '' 
verlcheyde  klaghten ,  weeghens  tweederley  lbort  van  menlchen.  Puri- 
teynen  noemt  men  in  Engelandt,  die  den  ftaet  der  kerke  aldaer  nogh  niet 
geheel  onvervallcht  nogh  opreght  genoegh  oordeelen  ,  en  eene  meer- 

dere luy  verheit  vereyffchen ,  waer  uy t  den  oorlpronk  van  dien  haetelij- 
ken  naem  is  voortgekoomen.  Deefè  verwerpen  veele  laeken  ooverge- 
houden  uyt  het  oudt  gebruyk,  den  rangh  der  Geeftelijken,  de  pleghtig- 

heeden gevoeght  by  den  Doop,  en  veel  andere,  meer  in  gebruyken,  dan 
in  leeringhen  beftaende:  alle  welke  fy  hoopten,  dat  dienthaiven  Ibuden 
konnen  verandert  worden ,  om  dat  de  Schotten  die  voor  langh  hadden 
afgefchaft.  De  Roomsgefinde  in  teegendeel  breedt  opgeevende  tot  lof 
van  de  oudtheit  hunnes  Godtsdienfts ,  foo  elders,  als  in  Engelandt,  en 

hunne  getrouwheit  tot  den  Koningh  en  's  Koninghs  moeder,  baeden, 
dat  hen  de  oeffeningh  hunnes  Godtsdienfts,  foo  niet  oopentlijk,  't  welk 
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1603.  de  Koningh  noghtansin  Vrankrijkden  Gereformeerden  gunde,  tenmin- 

ften  heymelijk,  nae  't  gebruyk  hunner  vaederlijke  gewoonte  ftrafteloos- 
H7mwwPf  wierde  toegelaeten.  Beyde  lijn  hunne  beeden  afgeilaeghen :  fijnde  de 

Roomsgeiïnde  verdacht,  om  de  moogenheit  die  de  Paus  van  Roomen 
iïgh  oover  Koninghen  aenmaetight:en  de  Koningh  verbittert  opdePuri- 
teynen,omdathydoordenaenhanghdiergefincheit,  onder fchijn  van  ker- 

kelijk gefagh,  in  Schotlandt  niet  met  al  te  grooten  eerbiedigheit  was  be- 
jeegent  geweeft :  waerom  hy  hunne  halfterrigheit  ookièlfs  door  uytgegee- 
vene  ichriften  befchuldighde :  gemerkt yeder  landtaerdt  fijne  gewoonten, 
die  door  de  goddelijke  wet  niet  worden  vcrbooden,  vry  ftonden,  en  den 

Koninghen  't  oppergefagh ,  ook  in  het  kerkelijke,  toequam.  Eenighe 
iaeken  noghtans  fijn  nae  hunnen  wenfch  vaftgeftelt:  dat  geene  vrouwen 
of  beibndere  perfoonen  den  heyhghen  Doop  ibuden  bedienen,  dat  een  al- 

leen niet  fbude  voorfien  worden  met  veele  Priefterdommen  •,  en  op  de 

feeden  en  de  leere  der  kerkendienaeren  ftrenghe  plakkaeten.  Dogh'tmif- 
noeghen  der  Puriteynen  bleef  alleen  by  woorden:  of  indien  eenighe  be- 
dienaers  iïgh  ongehoorlaem  toonden ,  die  wierden  door  aflèttingh ,  bal- 
linghichap  of  hechtenis  in  toom  gehouden.  Maer  eenighe  Roomsgefin- 
de  met  andere,  graetigh  nae  veranderingh  in  den  ftaet,  aenfpannende, 
hebben  eeneiaemenfweeringhgefmeet,  om  Arbela,  maeght  van  Koningh- 
lijken  bloede,  op  den  throon  te  helpen,  de  hooghfte  eerampten  in  Bri- 

cene  maeght  tannien  reets  onder  hen  verdeelt  hinde.     De  hoofden  van  dien  aenflash iiJt,  ITn-  .  -  -  -  J     -.     ...    .  _t> 

De  Rooms 
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vruchteloos 

vdn  Ko 
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wierden  met  de  doodt  geftraft;  en  die  men  meêplightigh,  en  fchuldigh 
vondt  van  dien  alleen  gei  weeghen  te  hebben,  kreeghen  gevanghenis  en 

de  vreeie  van  een  naekende  doodt  r'hunncr  ftraffe,  nevghende  de  Ko- 
ningh om  in  fijne  nieuwe  regeeringhe  de  faem  van  goedertieren  te  behae- 

lcn.     Terwijl  de  iaeken  iïgh  in  Engelandt  aldus  toedracghen  ,  befluyt 
Enno,  Graef  van  Oofl-Vneilandt,  die  nu  met  de  daet  geleert  hadt,  dat 
hem  light  viel  woorden  en  dreyghemenren  teeghen  deftadt  van  den  Key- 
ièr  te  verkrijghen,  maer  dat  wijders  de  maghr  ftlve  om  die  uyt  te  voeren 

verre  te  ibeken  was,  de  gunftdergenerdiein  Hollandt  'tmeefte  vermoo- 
ghen  hadden  aen  te  ibeken,  en  revft  in  pericon  nae  's  Graevenhaeghe, 
alwaer  hy,  in  'toopenbaer  en  in  'tbeibnder,  breede  reedenen  t'iijnerver- 
ichooningh,breedetotbefwaeringh  derEmbdcnaers  voerde,  als  die  wiften 
nogh  teregeeren,  nogh  geregeert  te  worden,  en  in  hunne  trouwe  vlot. 
ftonden.     Alhier  waeren  te  gelijk  de  gefanten  van  Embden,  die  van  hun- 

ne fijde  ook  groote  halfterrigheit  betoonden-,  en  eene  oneerbiedigheit  des 

te  uytmunrender,  om  dat  ie  wierdt  gepleeght  in  's  Vorften  teegenwoor- 
digheit.     Nae  langh  krakeelen  hebben  d'Algemeene  Staeten,  aen  de  ge- 
trouwheit  der  fteede  t'hunwaerts  geenfints  twijfelende,  haere  veyligheit 
door  hunne  bemiddelingh  verièekert,  en  is  onderlingh  verdraeghen,  dat 
men  weederlljts  de  verbondtspunten  van  Delffijl  ibude  onderhouden;  de 

nieuw  bygevoeghde  waeren  deefe :  Van  al  't  naederhandt  gepleeghde  fy 
eene  eeuziighe  vergeetelheit ,  en  de  Graef,  uyt  kracht  van  's  Keyfers  be- 

vel, vor  der  e  niemandt  ter  ftraffe.     Huyfen,  landen ,  gejchut ,  genoot  ene 
vruchten,  en  gevanghenen  vc orden  ten  wtederfijdtn  vjeederom  gegeeven  ; 

en  Enno  v:ende  alle  middelen  aen ,  dat  de  gevanghene  buyten  's  Landt s 
ter  oorfaeke  dier  misv  erflanden,  werden  losgelaeten  -,   nogh  vïeyghere) 
die  van  de  fladt  afvaeren  geene  vrygeleybrieven.     T>e  fchattinghen,  drie 
en  vijf  jaeren  hier  bevoorens  op  de  fladt  geftelt ,   vs orden  afgefchaft: 

Landcdagh.  om  nieuwe  uyt  te  vinden  ,  gehande It  in  de  vergaederïnghe  van   Oofl- 

Vrieflandt.     't  Reght  om  die  te  befchrijven  ftae  aen  den  Graeve  ,  en  , 
doet  hy  't  niet,  aen  hen,  figh  f  elven  te  vergaederen,  en  oover  faeken  den 

gemee- 

d'Algemee 
ne  Staeten 

befleghtcn 
d'Oovcr- 
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gemeenen  Lande  ten  beft  en  te  beraedtjlaen.  Oorlogh  te  verklaeren,  krijgs-    1Ó03, 
volk  aen  te  neemen,  fy ,  /onder  befluyt  dier  vergaederïnghe ,  ongeoorloft. 
T>e  Graef  houde  alleen  in  dienft  foo  veele  foldaeten,  als  tot  befettingh 

fijner  kafteelen  genoegh  fy :  de  burghery  van  haerer  fijde ,  feevenhondert 
foldaeten  f  haerer  bewaeringh,  enfy  haer  toegelaeten  de  ftadt  te  ft  erken 

met  werken  nae  haer  welgevallen,     't  Krijgsvolk  werde  onderhouden  by 
d'inge feetenen  van  Oovereems:  de  koften  der  werken  fullen  oover  de  fteede- 

linghen,en  alle  goederen  binnen  de  ftadt ,  worden  omgeflaeghen.  Al'tgheen binnen  den  omtrek  der  werken  leght  beflooten  hebbe  met  de  ftadt  hetfelfde 
reght.     T>en  Raedt  der  ftadt  kiefe  de  magiftraeten,  de  Graef  beveftighe 
hunne  keur.     Als  de  Graef  en  's  ftadts  gefanten  in  deefè  punten  hadden 
bewillight,  was  'er  nogh  ooverigh,  dat  de  geheele  magiftraet  en  de  Sten- 

den van  Ooft-Vrieflandtdefelfde  met  hun  goedtdunken  bekraghtighden : 
't  welk  voorwaer  te  gefchieden  ftonde,  infönderheit  door  dien  den  aedel 
was  verveert  voor  oorlogh ,  uy t  vreefè  voor  't  bederf  hunner  landen ;  en 
d'Algemeene  Staeten  hadden  derwaerts  gefönden,  om  de  draelende  daer 
toe  te  brenghen,  fijnde  ook  het  grootfte  gedeelte  der  befettingh  daeruyt 
getrokken,  om  de  faeken  een  vreedtfaemer  weefen  te  geeven.      Maer 
Enno,  van 's  Keyfèrs  weeghe,  gevleyt  met  nieuwe  hoop,  veranderde 

van  gedachten:  en  ook  wierdt'erniet  gefweeghen,  dat  verbonden  krach- 
teloos en  van  onweerde  moeften  gehouden  worden,  welke  's  Keyfèrs be- 

fluyten  te  niet  deeden,  mifdaeden  vergaeven ,  en  gemaghtighden,  in  weer- 
wil des  Keyfèrs ,  te  veftighen  eene  ftadt,  waer  oover  hem  't  reght  van 

Opperheerfchappy  toebehoorde.     Korts  daer  aen  fbndt  Keyfèr  Rudolf, 
niet  weynigh  geftoort,  om  dat  de  faeken  van  Embden,  door  uytheem- 
fche  bemiddelingh ,  wierden  afgedaen,  aen  de  Vereenighde  Staeten  Maxi- 
miliaen  Cochy •,  die,  nae  de  Embdenaers  fwaerlijk  befchuldight  te  heb-    Klaghten 

ben,  verhaelde  de  oor  faeken,  waer  om  de  Keyfer,  voor  langh  bewooghen,  van'sKey- 
en  anderen ,  en  ook  den  Vereenighden  Staeten  felve  hadt  verbooden,  den  ftrsgefant 

weèrfpannelïnghen  eenighe  huif  e  te  doen  •,  en  dat  noghtans  fy  de  ftadt  V  e  Stae' met  hun  krijgsvolk  befet ,  den  oorlogh  ten  platten  lande  aengevanghen , 
en  rooveryen gepleeght  hadden ,  fchaeden  en  ongelijken, die  de Keyfer  wel 
emftelijk  belofte  te  vergoeden :  daerenbooven  verhaelde  hy  van  ftuk  tot 

fluk  de  punten ,  die  in  't  laetfte  verdragh  onrèedelijk  fcheenen.     Waer   Derreivet 
op  de  Staeten,  hoewel  met  te  groot  eene  verwaentiheit  aengefprooken ,  feedigh  mt- 
fèedigh  antwoordden:©^?  Enno  uyt  eyghen  wille  tot  hen gekoomenwas ,  woordt. 
uyt  eyghen  wille  hadt  dit  verdragh  gejlooten ,  en  men  niet  gewoon  was 
yemandt  quae  lijk  af  te  neemen,  dat  hy  figh  beneerftight  hadt,  om  de  ge- 
fch  Men  fijner  naebueren  te  befteghten :  dat  men  voorts  van  't  "Delffijls 
verdragh, 't welk  ook  de  Keyfer  figh  hadt  laet  en  gevallen,  foo  weynigh  men 
immers  konde  was  afgeweeken:  dat  f  e  ook  hun  krijgsvolk  inde  ftadt  gefön- 

den hadden ,  niet  om  den  Keyfer  te  verongelijken ,  maer  op  dat  de  Span- 

jaert,  die,  by  de  pays  van  Vervins,  't  reght  op  de  landen  van  Oover- 
eems voor  figh  hadt  uytgefondert ,  hen  in  't  bejetten  e  ener  ftadt,  f  eer  wel 

geleeghen  om  dien  van  Hoüandt  afbrekte  doen,  niet  voorquaeme ,  en  die 

te  gelijk  het  cDuytfche  Rijk  ontvreemde.     T)at  hy  dierwij fe  Uitrecht, 
dierwij fe  Gelderlandt ,  en  andere  oover  Rhijn,  dierwij  fe  Milaen,jaefelfs 
die  tot  het  Rijk  behoorden ,  eertij ts  hadt  ingenoomen  •,  en  nogh  onlanghs 
Kamerijk,  fonder  dat  figh  yemandt  daer  teegen  verfette.     1)atfe,  niet 
fonder  reeden ,  verdacht  hielden  de  booden  en  brieven ,  die  van  Enno  aen  den 
Kontngh  en  de  Spaenfche  Ooverfien  heen  en  weeder  liepen.  Neevens  dee- 
fe  beleefthtit  van  woorden  wierden  vereeringhen  gedaen  aen  den  Gefant, 
Maer  tot  Embden  was  nogh  alles  vol  haets,  vol  arghwaen  en  wanorde. 

Mmm  En 
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En  ook  heeft  by  dien  van  Hollandc  tot  befwaernis  van  Enno  gedient,  dat 
fijnen  broeder  Johan,  hebbende,  als  te  vooren  gefeghtis,  verkreeghen 

's  Paus  bewilligingh  tot  fijn  huwelijk  met  Ennós  doghter,  oover  welke  hy 
oom  ftondt,  in  't  ftift  Paderborn  den  Roomfchen  Godtsdienft  en  's  Bif- 

fchops  faeken  vorderde,  woedende,  nae  't  ooverweldighen  der  ftadt, 
met  bittere  ftraffen  en  weedommen  teeghen  hen,  die,  onder  voorgeeven 
van  hunne  vry heit,  figh  teeghen  hem  verfet  hadden:  onder  welke  een 
Borgermeefter  der  ftadt  gepijnight,en  daer  nae  gevierendeelt,  wierdt.  Op 

't  uytgaen  van  de  Winter  heeft  de  Spanjaert  de  ftadt  Wachtendonk  by 
verralïingh  ingenoomen  en  verlooren.     Gemerkt  feeker  vifïcher,  daer 

toe  omgekoft,  vijftien  földaeten,  onder  't  beleidt  van  Mattheus  Duik 
(fteêvooght  binnen  Straelen ,  een  fteedtjen  daer  omtrent)  verborghen  on- 

der  ftroo,  binnen 't  kafteel  gebraght,  en  den  fchildtwaght,  tocloopen- 
de,  om  hem  in  't  opklimmen  de  handt  te  reyken ,   doorfteeken  heeft. 
Waer  op  de  földaeten  aen  't  uytfpringhen,  en,  de  brugghen  neederge- 
laeten  hebbende,  hunne  krijgsgefellen ,  die,  gevaeren  oover  de  Niers- 
ftroom,  figh  niet  verre  van  daer  verborghen  hielden,  inlieten.     Dogh 

de  befèttingh  der  ftadt,  onaengefien  't  inneemen  des  kafteels,  en  't  van- 
ghen hunnes  fteêvooghts  Ryhoven,  befchanfte  figh  daer  teeghen,  en  ver- 

veerdighde  't  gefchut.     En  juyft  was  't  gebeurt,  dat  twee  vaenen  Hol- 
landtfche  ruytery  op  buyt  quaemen  aennjden,  die,  verneemende  't  ge- 
rught,  ter  fteede  binnen  fetten,  en,  van  ftonden  aen  hen   onderftant 

van  krijgsvolk  uyt  Rhijnberken  Meurs  gefbnden  fijnde,  'tkafteel  befluy- 
ten,  met  geweldt  aentaften ,  en,  wijl  't  gebrek  aen  lijftoght  hadt,  ten 
fèften  daeghe  weederom  verooveren.     Niet  langh  daer  nae  heeft  Grob- 
bendonk,  uyt  hinderlaeghen  in  de  Kempen  van  Brabandt,  met  een  min- 

der getal  aengetaft  vijf  vaenen  peerden  van  Maurits,  en  omtrent  feeven- 
tigh  derfèlver  verflaeghen :  veele  ruyters  en  peerden  fijn  hem  in  handen 

gevallen,  d'ooverighe  't  met  de  vlught  ontkoomen.     Dogh  de  fèhaede 
van  dit  ruytergeveght,  is  door  een  veel  uytfteekender  fèeghe  te  waeter 
betaelt  gefèt.     Want  Frederijk  Spinola,  verdrietigh  oover  eene  glory- 
loofe  leedigheit,  en,  dooreene  grootmoedighe  dapperheit,  duldeloos 
blaekende  om  figh  eenen  naem  te  verooveren ,  daer  toe  eenen  aenflagh 
maekende  om  eenen  roof  in  Zeelandt  te  doen ,  bemant  acht  galeyen,  en 
vier  kleyndere  fcheepen,  behalven  eene  meenighte  van  roeyers,  metuyt- 
geleefè  földaeten  gelight  uyt  het  leegher  voor  Ooftende,    en,  met  een 
faghte  voordeelighe  windt,  uyt  de  haeven  van  Sluys  geloopen,  en  tuf- 
fchen  de  banken  doorgevaeren  fijnde,  en  's  vyandts  fcheepen  in  'tgefight 
gekreeghen  hebbende,  verkieft  figh  in  oopene  fee  een  bequaeme  plaets 
om  flagh  te  leeveren.     Drie  Zeeufche  oorloghfcheepen ,   onder  hunnen 
fèevooght  Jooft  de  Moor,  daerenbooven twee  galeyen,  een  Hollandtfche 
en  een  Zeeufche,  laeghenop  hunne  gewoone  waght  voor  de  haeven.  Vier 

van  deefè,  felfs  nae  hen  toefettende  ('t  vijfde  beneeden  windt  legghende, 
was  wat  te  verre  van  daer ,  en  kon  geenen  anderen  dienft  doen ,  dan  met 
fchutgevaer)  is  Spinola  eerft,  met  een  groot  gefchreeuw,  aen  boordt  ge- 
koomen,  nu  't  een,  dan  't  ander  befèttende,  naer  dat  de  kans  op  elk  figh 
fchoonft  opdeedt,  en  met  mufketten  dapper  op  hen  lofiènde,  fijnde  boo- 
ven  windt ,  en  in  getal  van  fcheepen  en  földaeten  fterker.  Want  op  de  Hol- 

landtfche fcheepen  waeren  niet  meer  dan  fesendartigh  földaeten  uyt  de 
befèt  vendelen  van  Vliflinghen,  die  mufketten  tot  hunne  waepencn  had- 

den. Dogh  't  fcheepsvolk,  dat  uyt  der  aerdt  wel  aen  den  man  vil,  queet 
figh  dapper,  nu  van  naeby,  dan  weederom  van  verre,  met  gefchut  en 
waepenen,  met  piek  en  deeghen ,  om  hunnen  vyandt  te  treffen,  fijnde 

hen 
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hen  door  den  rook  het  uytfight  benoomen,  en  de  flagh  figh  als  een  naght-    1603. 

geveght  vertoonende,  tot  dat  Frederijk  felfs,  te  ftout  in  't  aghterfte  van    ̂ rederijk, 
een  der  vyandtlijke  fcheepen  te  befpringhen,  met  meer  dan  eene  wonde  spinola 

afgemaekt  fijnde,  enneevens  hem  booven  de  driehondert  andere,  behal-  wordt 'm  een 
ven  meenighte  gequetften:  en  ook  hunne  geleedene  fchaede  aengebrooke  Jcheepflrijdt 

riemen,  den  Italiaenen  eerft  de  hoop  der  feeghe  benoomen  hebben:  waer  do9*f.Vf?~ 
by  figh  dan  ook  heeft  gevoeght  de  vreefè,  datfè,  door  't  aenkoomen  van  eT\\  ! 
een  meerder  getal  fcheepen  uyt  Zeelandt,  van  alle  kanten  moghten  be-  mLeg]m> 
flooten  worden  •,  waerom  fe  in  tijdts  weederom  nae  de  haeven  loopen.  Door 
deefe  feeghe  der  Zeeuwen,  behaelt  met  kleyn  verlies  der  hunne,  gemerkt 
het  dikker  en  fwaerder  gebouw  hunner  fcheepen,  die  met  mufketfchoo- 
ten  niet  foo  light  te  doornaeghelen  fijn ,  is  den  grooten  fchrik  voor  deefè 

fcheepen,  hen  in  't  eerft  niet  te  wel  bekent,  t'eenemael  verdweenen, 
fijnde  nu  ondervonden,  datfe,  felfs  by  ftilte,  konden  ooverwonnen  wor- 

den. Tot  in 't  midden  van  den  Soomer  wierdt  'er  niet  geoorloght  dan  voor 
Ooftende,  om  dat  die  van  Hollandt,  niet  hebbende  ontfanghen  de  hulp- 

troepen, verwaght  uyt  Engelandt  en  Schodandt,  figh  genoeghden  met 
hunne  eyghene  grenfen  te  befchermen;  en  den  Aertshartogh  voorheb- 

bende Rhijnberk  in  te  neemen,  en  00 ver  Rhijn  te  trekken,  verwaghte 
tot  fijne  nieuwe  aenflaeghen  nieuwe  troepen  uyt  Spanjenen  Italien,  onder 

't  geleyde  van  Ambrofio  Spinola,daerenbooven  voetvolk  uyt  Duytfch- 
landt,  en  ruytery  uyt  Lotteringhen.     Nae  d'aenkoomft  van  deefè,  geeft 
hy,  Spinola  voor  Ooftende  laetende,  Frederijk  van  den  Berghe  fee  ven-    Frederijk 
duyfènt  voetkneghten ,  en  drieduyfent  peerden.     Dan  fijnen  voornaem-  vanden 
ftenlaftwas,  de  muy telinghen ,  geweeken  binnen  Hooghftraeten ,  daer  Berghe 

uyt  te  lighten.     Dit  hadt  Philips  bevoolen ,  fbo  om  voor  't  teegen  woor-  wordt  nae 

dighe  tot  verfèekertheit,  als  in  't  toekoomende  ten  voorbeelde,  te  die-  Hoogbjtrae- 
nen-,  en  op  datfè,  de  waepenen  elders  heen  ge  wendt  fijnde,  nietind'ont-  ̂ J^te^ 
leedighde  plaetfèn  eenen  inval  deeden :  en  maer  onlanghs ,  de  provintie  iinn\ierine. 
van  Naemen  geplundert,  het  fteedtjen  Judoigne  vermeeftert,  en  den  flot-  fonden, 
vooght  van  Karpen  gevanghen  genoomen  hebbende,  waerenfè  veyligh 
en  met  rijken  buyt  te  rugh  gekeert.     Die  te  Hooghftraeten  huyshielden 
oeftènden  een  fèer  ftrenghe  krijgstught,  en  welke  wettelijke  fbldaetenwel 
ten  voorbeelde  neemen  mooghen.    Stip  hielden  fè  hunne  waghten:   uyt 
de  kleederen,  of  met  befloote  kaemer,  flaepen  te  gaen,  was  ongeoorloftt 

de  vrouwen  wierdt  hun  verblijf  buyten  't  kafteel  gegeeven :  onderlingh 
te  veghten,  geheym  gefprek,  of  kuntfchap  door  brieven,  te  houden,  was 

den  hals.  De  wetten  wierdendoor  't  ftraffen  fbnder  genaede  bekrachtight. 
Als  fy  verftaen  hadden  't  belegh  dat  hen  dreyghde,  fendenfe  aendeStae- 
ten  en  aen  Maurits,  verfoeken  en  verkrijghen  onderftant,   mits  beloo- 
vende  gelijkelijk  teeghen  den  vyandt  te  fullen  veghten-,  met  betuygingh 
echter,  datfè  met  hunne  gevanghenen  naer  hun  goedtdunken  verftonden 
te  handelen,  dewijl  het  gewoonelijk  krijghsgebruyk  tuflchen  vyanden, 

noopende  't  lofïèn  der  gevanghenen ,  aen  hen ,  als  00 verloopers ,  wierdt 
geweyghert.     Achthondert  van  de  hunne  befluy ten  fe  binnen  't  kafteel : 
d'ooverighe  ten  getaele  van  vijftienhondert,  en  booven  de  duyfènt  peer- 

den, verwaghten  Maurits.   Dees  verwittight,  dat  de  Graef  vandenBer-  Welke  uau- 

ghe  nu  reets  voor  Hooghftraeten  was  aengekoomen,  en  't  kafteel  vyandt-  ritste  hulpe 
lijk  begon  aen  te  taften,  rukt  in  aller  yl  weynigh  min  dan  tienduyfèntman  &mt' 
te  voet,  en  drieduyfent  te  peerde,  uyt  de  Winterleegheringhen ,  en  trekt 
in  haeft  r^e  Geertruydenbergh.     In  welke  ftadt  een  droevighfchouwfpel 
is  voorgevallen,  fijnde  de  Francoifen  en  d'Engelfchen  ,  landtaerden  die 
eeuwigh  teegften  elkander  y veren,  uyt  een  krakeel  tufTchen  hen  onder- 

Mm  m  ij  luigh 
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1605.     Jingh  aen  't  horten  geraekt.     En  nu  reets  begonden  geheele  regementen 
in  geveght  op  te  ftuyven,  eenighe  doodt,   veele  gequetft  fijnde;  en 

Bethune,  Kolonel  der  Francoifèn,  felfs  begeeft  figh,  om  't  geveght  te 
weeren,  midden  in 't  gedrangh ,  daer  hy   met  een  muf ketkoeghel ,  die 
hem  't  leeven  kofte,  doorfchooten  fijnde,  de  gemoederen  der  fijner  ge- 
weldigh  hadt  ontfteeken.     Ter  naeuwer  noodt  heeft  de  teegenwoordig- 
heit  en  het  tuffchenfpreeken  der  Naflaufche  Ooverften  en  des  Prinfèn 

dat  heyloos  geveght,  't  welk  op  een  vreeflijk  moorden  was  gefchaepen 
uyttekoomen,  konnen  fcheyden.     Hiervan  daen  fijn  de  troepen  van 
Maurits,  vereenightmetdemuytelinghcn,  gefaementlijk  voortgetrokken: 
een  nieuw  voorbeeldt  van  fbldaeten  onder  eenen  ftrijdighen  eedt  ftaende. 

Tufichende  heyde  en  'svyandts  leegherplaets  liep  een  beekjen,  omringht 
meteen  natte  grondt,  't  welk  de  Graef  van  den  Berghe,  'tfy  uytmifver- 
ftandt,'tfy  op  Maurits  aenkoomft  niet  verdacht,  hadt  verfuymt  tebefèt- 
ten.     De  Prins  hebbende  fijn  krijgsvolk  en  gefchut,  oover  brugghen  ge- 
flaeghen  in  allerhaeft,  doen  oovertrekken ,  vertoont  fijn  leegher  in  flagh- 

orde.  Dogh  de  Graef  heeft  figh  binnen  eenen  waeghenborgh ,  en  't  voor- 
deel der  plaetfèn  gehouden,  beladende  alleenlijk  eenighe  ruyters  uyt  te 

trekken,  waer  op  kleyne  fchermutfelinghen  volghden.  Ook  vondt Mau- 

rits niet  geraeden  't  geheele  leegher  van  den  vyandt  aen  te  taften ,  al  eer 
hy  ten  vollen  hadt  onderftaen  al  't  gheen  of  hem  of  den  vyandt  ten  voor- 

De  Graef  deele  ftrekken  konde.     De  Graef  van  den  Berghe,  beducht,  dat  hem, 
vanden       booven  andere  ongemakken,  den  toevoer  moght  worden  afgefheeden, 

Berghe        verfèndt,  by  duy fleren  naght,  eerft  fijn  gefchut  en  vervolghens fijne  föl- 

Xfl   b™'  ̂aeten,  nae  den  kant  van  Hercnthals,  behoudende  ondertufichen  fijne 
leeveren  *    waghtcn  teeghen  den  vyandt,  om  hem  in  fijn  vertrekken  te  misleyden. 
wijkt mè     Maer  foo  haeft  de  dagh  fijn  opfet  hadt  ontdekt,  fijn  die  't  kafteel  inhad- 
Heremiuls.  den  d'eerfte  in  'svyandts  achterhoede  gevallen,  alwaer  onder  andere  wierdt 

verflaeghen  den  Heer  van  Rhofhe ,  loon  des  Maerfchalx,  befaemt  door 
Vrankrijk  en  Nederlandt,  toen  fèlfs  bevelhebber  oover  de  Lotteringhfè 
troepen.     Maurits  fèlfs  ook  gefint  en  veerdigh  om  den  vlughtelinghen  te 

vervolghen,  wierdt  verachtert  door  een  ander  beekjen,  't  welk  meede 
befwaerlijk  was  te  doorwaeden,  en  boovendien  door  een  enghe  en  diep 
onder  waeter  ftaende  ftraet:  met  de  ruytery  echter  voor  uytrijdende,  vindt 
hy,  dat  de  vyandt,  die  al  te  vooren  de  enghe  ftraet  was  doorgetrokken, 
fijn  leegher  op  de  heyde  hadt  in  flaghorde  geftelt.     En  hoewel  die  van 
Hooghftraeten,  föouytwraekfucht,als  uyt  yver,  om  hunne  nieuwe  vrien- 

den proefftukken  hunner  dapperheit  te  geeven,  blaekten  van  hitte  om 
aen  den  man  te  koomen,  dacht  hem  noghtans  niet  geraeden ,  een  leegher, 
dat  in  foo  wel  gefchikte  orde  was,  aen  te  taften  fonder  gefchut  en  voet- 

volk, dat  langhfaem  volghde,  omdat,  booven  de  ongemakken  van  de 

flobberighe  wegh,  het  weeder,  vermenght  met  donder  en  blixem  enge- 

ftaedighen  reeghen  ,  hen  teeghen  viel.     't  Belegh  opgebrooken  fijnde, 
heeft  Maurits  figh  ftoutelijk  in  't  midden  der  muytelinghen  begeeven, 
om  door  fuik  een  oopenhartigh  vertrouwen  hunne  trouwe  naeuwer  te  ver- 

binden.    Hy  hadt  in  den  fin,  terwijl  hy  met  een  gedeelte  van  's  vyandts 

troepen  was  verfterkt,  't  belegh  van  's'Hartoghenbofch,  'tjaer  te  voo- 
ren, om  de  felle  Winter,  naegelaeten,  andermael  te  hervatten ,  ftellen- 

de  alleen  fijne  hoop  in  de  veerdigheit,  indien  de  ftadt,  ontbloodt,  ge- 
lijk fe  was,  van  befettingh,  fchielijk  kon  berent  worden.     Maercfefae- 

ke  ter  vergaederinghe  der  Algemeène  Staeten  gebraght  fijnde,  a-'waerdie 
van  Zeelandt  aenhieldcn,  om  den  oorlogh  in  Vlaendre  te  roeren,  en 

ten  laetiten  aen  's  Prinfen  goedtvinden  geftelt  fijnde  te  doen,  't  gheen  hy ten 
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ren  meeften  oorbaer  vanden  Lande  foudeoordeelen  te  behooren,  liepen  'er    I<5o34 
onder  des  acht  daeghen  verlooren.     En  hoewel  de  troepen  des  Graeven 
van  den  Berghe  nu  gereet  waeren,  en  verfterkt,  om  hoedanighe  aen- 
ilaeghen  ook  te  werk  geftelt  wierden,  00 ver  rugh  te  werpen,  is  men 
echter  by  het  voorigh  opfèt  gebleeven ,  niet  foo  leer  op  betrouwen  van 
der  fleede  te  fullen  meefter  worden,  als  om  dat  men  raedtfaemer  vondt 
den  vyandt  door  vruchteloofèn  arbeidt  op  te  houden ,  dan  elders ,  met 

onfeekere  uytkoomft,  tot  verdaedigingh  van  't  fijne  genootfaekt  te  wor- 
den.    Eenighen  voerde  de  hoop  nogh  verder,   dat  de  burghery,  uyt 

weêrfin  in  den  oorlogh,  of  van  fijde  veranderen  fbude,  ofhetdaertoe 
fien  te  brenghen ,  om  als  onfijdighe,  nogh  te  vreefen ,  nogh  gevreeft  te 
worden.     Derhalven  hebben ,   nu  reets  diep  in  de  Soomer ,  de  Prins      Maurits 

figh  in  't  dorp  Vucht,  die  van  Hooghftraeten  figh  te  Vlymen,  op  de  ■*"**  het 

wegh  nae  Heufden  ,    needergeflaeghen ,    een  tufTchenfcheydingh  der  >'xaJ™ 
twee  leegherplaetfen  vry  verre  vanden  anderen.  Strax  den  derden dagh  is  nhe„b0fcb, 
de  Graef  van  den  Berghe  tot  ontfet  gekoomen,  die  figh,  daer  de  ftadt     De  Graef 
oopen  was,  fijnde  bosachtighe  plaetfen,  in  het  dorp  Dalem,  verfterkt,  van  den 
en  fchanfèn  teeghen  Maurits  aen  opwerpt.  Dees  in  teegendeel  verveer-  Berghe 
dight  fijne  werken  en  gefchut ,   ter  plaetfè  ,  daer  de  grondt  te  midden  koomttot 

hovelachtigh  opftijght.     En  veel  tijdts  is  'er  flaeuwlijk  met  fchieten  of  mfet- 
ichermutfelen  doorgebraght.    Eyndelijk  is  de  Graef  van  den  Berghe  te 
raede  geworden  befettingh  buy ten  de  ftadt  te  legghen ,  op  de  wegh ,  die 
van  Vucht  nae  Vlymen  loopt,  met  deefè  hoop,  dathy,  den  toegangh 
uyt  Maurits  leegherplaetfè  nae  die  der  muytelinghen  van  Hooghftraeten 
affhijdende,  de  geleegenheit  des  te  fchoonder  hebben  fbude,  om  teeghen 

d'een  of  d'ander  der  gefcheydene  yets  te  waeghen,  of  hen  door  gebrek  . 
van  leevensmiddelen  ,  die  uyt  Heufden  in  't  leegher  gevoert  wierden* 
genootfaeken  de  beleegeringh  op  te  breeken.  Deefèn  laft  wordt  gegeeven 

aen  den  Marquis  della  Bella ,  Kolonel  oover  d'Italiaenen ,  en  daer  toe 
tweeduyfent  foldaeten ,  'tpuyk  uyt  verfèheyde  regementen.     Metdeefè, 
by  naght,   buy  ten  de  ftadt  omgetrokken   fijnde,   befchanfte  hy  figh, 

opworpende  een  werk  van  aerde  en  rijsboflèn, 't  welk  reets  tot  de  hooghte 
eenes  mans  lenghte  was  gevordert.     De  Prins  vry  fpaede  en  eerft  diep  in . 
de  naenaght  hier  van  gewaerfchuwt,  rukt  met  de  vuerighfte  fijner  fol- 

daeten, die  hy  yeder  in  'tbefbnder  tot  een  proefftuk  hunner  dapperheit* 
in  eenen  ftrijdt  niet  min  fwaer  dan  noodtfaekelijk ,  opwekte,  in  aller  yl 

derwaerts.     d'Eerfte,  die  op 't  werk  met  groote  wakkerheit  aen  vielen, 
lijn  geweeft  d'Engelfche ,   die  met  geene  mindere  wakkerheit  wierden 
afgeweefen :  de  Francoifèn  voorts  daer  op  met  blaekenden  moede  aen* 
dringhende,  befweek  de  vyandt,   die,  's  ftadts  poorten  geflooten,  en 
vervolghens  geenen  uy  twegh  om  te  vlughten ,  nogh  eenighe  hulpe  rondtom 

hen  vindende,  met  hunnen  Ooverften  verflaeghen,  of  in  d'omlegghende     Maurits 
moerafïèn  verfwolghen,  enten  getaele  van  hondert  envijftigh  gevanghen  *jLrm^ 
wierden.    Juyft  om  die  felfde  tijdt  was  't  gebeurt, dat  den  Aertshartogh  vJ„^en 
voor  Ooftende,  gefint  de  vrymoedigheit  der  foldaeten  in  't  uyt-  en  in-  Vymdt. 
loopen  van  de  haeven,  door  bittere  ftrafFen,  te  beteughelen,  in  handen 
kreegh  een  fchip,  dat  aen  de  grondt  was  vaftgeraekt,  en  daer  in  twaelf 
foldaeten , alle  fieke,diehy  gelijkelijk  ter  galghe  doemde;  voorwendende, 
datfe  niet  te  lande,  maer  te  waeter,  alwaer  men  geen  reght,nogh  eenigh 
verdragh  van  oorloghe  aenfagh ,  waeren  genoomen.     De  tijdingh  hier 

van  in  't  leegher  gebraght  fijnde,  oordeelde  Maurits,  dat  föo  verwoede 
daedt,  die  niet  den  oorlogh  ter  fee  geen  gemeenfchap  hadt,  gelijk  vyan- 
den  gemeenelijk  geerne  fien,  dat 'er  van  weederfijden  oorloghs  reghten 

Mmm  iij  worden 



462        HUGO  DE  GROOTS  TWAELFDE   BOEK 

1603.    worden  onderhouden,  door  gelijke  wreedtheit  behoorde  betaelt  te  wor- 
den, en  belaft,  uyt  het  geheele  getal  der  gevanghenen,  twaelf,  dien  het 

t  wreekt     door  getrokke  brief jens  te  beurt  föude  vallen,  op  te  hanghen,  fchenkende 

'sAcrtsbar-  aen  eenen  der  felver,  uyt  meedelijden  fijner  teedere  jaeren,  't  keven; 
*wr  dth  t   noewe^'er  waeren  die  oordeelden,  dat  fuik  een  fchenden  van  het  heyligh 

teegbende    reghc  ̂ er  verbin  teniiTen,  niet  alleen  door  't  ftraffen  van  een  gelijk,  maer geranghe-    van  een  dubbel ,    getal  behoorde  geboet  te  worden.     Voorwaer    een 
nen  opgelij-  droevigh  fchouwfpel,  en  dat  onder  de  onheylen  der  oorloghe  niet  dient 
kewijfe.      verfweeghen ,  tenen,  dat  eedelmoedighe  jonghelinghen,  en  die  fulx  in 

geenen  deele  verdient  hadden,  met  een  fidderendt  gelaet,  met  een  tril- 
lende handt,  vervallen  tot  bidden  en  fuchten,  niet  foo  leer  de  doodt, 

dan  die  fchandelijke  wijle  van  fterven  vreefende,  hunnoodtlot,  opge- 

flooten  in  't  papier ,  handelden  en  befightighden ,  om  oover  eens  anders 
mifdaet  of  gedoemt,  of,  niet  befchermt  door  hunne  onnoofelheit ,  maer 
door  een  blindt  geval  des  gelux ,  te  worden  vrygefprooken.  Een  nogh- 

tans  is  'er  gevonden ,  föo  oovergeeve  reukeloos ,  dat  hy ,  door  fijn  geluk 
verloft,  en  van  een  ander  omgekoft,  in  diens  plaetfe  figh  noghmaels  in 

gevaer  van  't  leeven  fteekt.     Maer  die  van  binnen  wreekten  figh  niet 
anders  dan  met  fchieten,   en  't  is  gebeurt,   dat  een  fèlfde  fchoot  den 
Marquis  Malafpina  en  Olivier  van  den  Tempel ,  die  van  Maurits  nae  de 
leegherplaetfè  te  Vlymen  reeden, beyde  de  beenen  weghnam.  Malafpina, 
wien  Albertus  in  beraedinghen  van  oorloghe  veel  gebruykte,  onlanghs 
door  die  van Hooghftraeten  gevanghen  fijnde,  is,  verminkt  van  lichaem, 

by  't  leeven  gebleeven :   Olivier  aen  fijne  wonde  geftorven ,  nae  dat  hy 
aen  de  fijde  der  Staeten  twintigh  jaeren  langh  gedient  hadt,  fijnde  doenmaels 

't  Hooft  der  fèlver  krijgsraedt,  en  daerenbooven  tot  dien  tijdt  toe  dien 
van  Hooghftraeten  gegeeven,  om  hunne  toghten  en  uytfpoorigheeden 
door  reeden  in  te  toornen.     Nae  deefèn  is  Albertus  felve  in  de  ftadt 

gekoomen,en  de  geheele  gefchaepenheit  des  beleghs  ooverfiende,gewaer 

geworden,  dat  Maurits  volk  een  werk,  van  aerde  in  't  vierkant,  light 
opgeworpen  hadt,  niet  verre  van  waer  della  Bella  onlanghs  was  gefheu- 
velt.     Als  den  Aertshartogh  hadt  gefeght,  dat  hem  die  fterkte  noodigh 
was,  (gelijk  fè  hem  inder  daedt  van  fönderlinghen  dienft  föude  geweeft 

Vracbteloo-  hebben)  wierdt  dat  woordt  opgevat ,   en,  door  een  ooverlooper,  aen 
fen  aenval   den  Prins  bekent  gemaekt.     Nae  verloop  van  ettelijke  daeghen ,  wey- 

van  Alber-  nigh  voor  den  daegheraedt,  is'tgeweldt,  dat  men  aen  verfèheyde  oorden 
tusopMau-  hadt  geveynft  te  fullen  baeren ,  aengevallen  op  de  plaetfè ,  daer  fe 't  inder 
rits  opge-    daedt  gemunt  hadden:  en  Maurits  van  fijner  fijde  verfirymde  niet  met 
"™T[e         een  fterke  maght  der  fijner  en  der  muytelinghen  van  Hooghftraeten  der- 

waerts  heen  te  trekken ,  fijnde  ook  door  't  opfteeken  van  vueren  gewaer- 
fchuwt  van  't  gevaer  aen  dien  oordt.     De  dagh  ontdekte  een  nieuwe 
beukery,  geplant  teeghen  de  fterkte  aen,  en  meer  andere  ftukken  die  van 

de  wal  en  't  bolwerk  van  gelijken  derwaerts  aen  fchooten,  waer  door  de 
fijden  der  befchanfingh,  allerweeghen  getroffen ,  van  een  fcheurden,  fbo 
dat  de  foldaet  figh  in  hooien  der  aerde  verberghde.     De  Prins  noghtans 

heeft 'er  figh  vervoeght ,   en  fcherpelijk  gebooden  ,   datniemandt,   op 
verbeurte  van  den  hals,  hadt  fijnen  poft  te  verbeten.     Tegelijk  befet 
hy  de  kant  van  de  graft  langhs  met  muf  keften,  en  belaft  uyt  het  leegher 
te  haelen  drie  ftukken  gefchuts,  met  welke  'tgeweldt  der  vyanddijke 
wierdt  afgewecfen ,  en  de  beftormers  op  de  vlught  gedreeven ,  ao'iterlae- 
tendc  hunne  fchuytjens,  diefe,  om  oover  de  tufichenlegghende  moeraf- 

fen  te  fètten,  meedegebraght  hadden:  ter  naeuwer  noodt  konden  fè 't  ge- 
fchut  weghfleepen •,  bijlen ,  njsbolTen ,   horden  en  andere  werktuyghen t'hun- 
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t'hunnen  ondergangh  bereydc ,  hebben  Maurits  foldaeten  weghgenoomen ,     i  603 , 
en  tor  weederopmaekingh  en  vergrootingh  hunner  fterkte  aengeleght.  Den 
Aerrshartogh  ,  welke  reeden  de  voornaemfte  fijnes  aenkoomens  aldaer 
was ,  figh  geketende  verfcheydene  aenflaeghen  teeghen  den  vyandt  voor 
te  hebben,  belaft  dneduyfent  foldaeten ,  onder  fchijn  van  die  te  fullendoen 
dcurtrekken ,  binnen  de  ftadt  in  befèttingh  te  blijven ,  waer  uyt  reefen 
klachten  der  burgheren,  die  figh  beriepen  op  een  verdragh  nu  twintigh 
jaeren  achter  den  anderen  onderhouden.     Dogh  den  noodtdwangh  en  de 
vreefe  voor  ftraffe  heeft  fhlte  gemaekt:  waerenbooven  dicht  aen  de  ftadt 
is  bebouwt  eene  veftingh,  die,  londer  den  naem te  gebruy ken,  vooreen 
kafteel  foude  dienen.     Omtrent  het  aennaederen   van  de  Winter,  de 

weeghen,  moeraifigh  van  grondt,  alom  onderloopende^  fijn  beyde  de 

leeghers  van  daer  gefcheyden.     Den  muytelinghen,  die  dit  jaer  treffelij-  j)enmiiySf- ken  dienft  gedaen  hadden,    biddende  *  dat  hen,   voor  Hooghftraeten ,  ̂Agw- 
een  andere  verblijfplaets,  bequaem  om  hunne  meenighte  te  herberghen,  vem  m\te. 
en  tot  buyt  beeter  geleeghen ,  wierde  aengeweefen ,  heeft  Maurits ,  nae  gefmgb  ge- 
dat  oover  die  faek  by  de  Staeten  langh  gefchil  geweeft  was  j  uyt  figh  fel-  geeven. 
ven  Graeve,  eene  ftadt  die  hem  toebehoorde,  ingeruymt,  met  bedingh, 
datfè  binnen  de  wallen,  in  de  voorfteeden , en omlegghende  fchanfèn  en 
fterkten  fonder  den  inwoonderen  eenighen  ooverlaft  aen  te  doen,  te  lee- 

ven  hadden.     Ook  is 't  verdragh  te  vooren  met  hen  geflooten,  naeder 
bcveftight,  aengaende  't  verdeden  van  den  buyt,  en  datfe  de  landen  der 
Vereenighde  Staeten,  nogh  des  Duytfchen  rijx,  fouden  eenigh  geweldt 
aendoen.     Soo  langhe  fy  met  Albertus  niet  verfbent  waeren ,  beloofden 
fe  dapper  en  met  yver  te  dienen,  lbo  noghtans,  datlè  hun  leegher  befön- 
der  hielden,  van  delven  en  ftormen  verlchoont  bleeven ,  verlöent  fijnde 
loudenfë  Graeve  ooverleeveren ,  en  Hooghftraeten  weeder  inneemen:op 
deck  punten  hebben  fe  eedt  gedaen  en  gyïèlaers  geleevert.     En  fülxisge- 

Aveeft  het  beloop  der  faeken  in  die  geweften,    als  daerentuflehen  voor  Hierentuf- 

Ooftende  d'oorloghs  konften  en  de  koften  van  weederfijden  om  ftrijdt  ge-  fci"»f*orjlt 
wcldigh  aenwieflèn:  gemerkt,  de  Winter  verloopen  fijnde  met  fwaere       oo/L»- 
ftormen,  die  nu  gene,  dan  deefë,  nae  dat  de  windt  de  iee  hadt  opge-  ̂ eyveïigh 

jaeght,  meer  of  min  befchaedighden ,  in  't  midden  van  de  Lente,  uyt  voortgefet. 
het  leegher  eenen  ftorm  op  alle  oorden  van  de  ftadt  gedaen  is :  en  als  de 
verdaedighers  figh  teeghen  een  geweldt  foo  wijdt  en  fijdt  verlpreidt  te 
fwak  in  getaele  bevonden,  heeft  de  vyandt  ingenoomen  drie  werken,  niet 
te  wel  befèt,  die,  als  gefèght  is,  geleeghen  van  achteren  de  ftadt,  nae 

de  landtfijde ,  door  't  tuflchenloopen  van  waeteren ,  daer  van  afgefchey- 
den  legghen-,  en  den  uytval,  dien  de  beleegherde,   weynighe  daeghen 
daer  nae,  op  de  fèlfde  plaetlèn  gedaen  hebben,  is  vruchteloos  geweeft, 
fijnde  de  vyandt  aldaer  verfterkt  en  maghtigh.     Dogh  andere  werken,    Vander 
niet  feer  groot,  die  de  beleegherde  oover  de  Geule  hadden,  fijn  teeghen  nootkrijgbt 

denaenval  van  Buquoy  gelukkelijk  verdaedight.     Toen  ter  tijdt  hadt*JJ'J^ 
het  opperbewint  in  de  ftadt  Frederijk  van  Dorp,  in  wiens  plaetfë  is  ge-  rey"„^n" volght  den  Heer  Charles  van  der  Noot.     Omtrent  ten  midden  van  de  steêvooght 
Soomer  is  voor  Ooftende  aengekoomen  Ambrofius  Spinola,  die  belooft  Dorp. 

hadt,  dien  fwaeren  en  by  veelen  gewanhoopten  arbeidt  te  fullen  ten  eyn-  'topperbe- 
de  brenghen,  wen  hem  't  oppergefagh  in  't  leegher  wierde  aenbevoolen.  mm  in 
Belofte  nogh  verwaent,  nogh  ydel,  maer,  volghens  beright  en  aen  wij-  't  leegher 
fingh  der  gener,  die  en  de  plaets  en  den  oorlogh  kenden,  was  'er,  nae  wrOoften* 
met  ophoop^n  van  rijsboffen  eenen  weghdoor  'twaeter  gevonden  te  heb-   ̂ f^£ 
ben,  alleenlijk  tijdt  en  nyverheit  van  nooden,    om  's  vyandts  werken  rmSj)im^ 
't  een  nae  't  ander  wegh  te  rukken.     Hier  in  bewillighde  Philips  des  te 

ligh- 
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1603.     lighter,  om  dathy,  booven  de  uytfteekende  deughden  fijner  verheevenc 
fiele,   waervanhynu  reets  ontwijfelbaere  blijken  hadt  gegeeven,  aen- 
boodt  den  benaeuwden  ftaet  der  geldtmiddelen  op  die  tijdt,  ook  met  fij- 

ne eyghene  goederen ,  te  baet  tekoomen.  Vinnigh  praemde  hemin'teerft 
een  bittere  afgunft,  en  dat  hy  een  Italiaen,  en  maer  een  nieuwelingh  in 

't  oorloghs  ambaght,  onder  foo  veel  Nederlandtfche  en  Spaenfche  Hee- 
ren ,  te  gelijk  oöver  de  krijgsmaght  en  de  penninghen  het  bewindt  hadt; 
die  hy  echter  allengskens  door  eene  waekende  nyverheit  op  alle  faeken, 
en  door  de  wijfie  en  voorfienighfte  in  raedt  te  volghen,  heeft  ooverwon- 

sijne  nyver-  nen.     En  hebbende  van  ftonden  aen  afgefet  die  by  de  geldthandel  hun 
hettin't       voordeel  gedaen  hadden ,  wierdt  door  iijne  voorfbrghe  in  't  verfèhaften 
voort fet ten  der  noodighe  penninghen,  hetooverloopen  en  demuyteryen  voorgekoo- 
w»  t  e-     men      j-jaer  beneevens  fafc  ̂   hoop  van  belooninghen  derwaerts  aen gelokt  vermaerde  vernuftelinghen ,  welker  uytmuntende  naeyver  nieu- 

we krijgsvonden  en  kunft werken  heeft  aen  den  dagh  gebraght;  en  den 
dienft  der  gener,die  de  gevondene  hadden  uyt  te  voeren,  was,  mitsfèe- 

Dapperheit  keren  l°on  >  des  te  gereeder.     En  niet  minder  bleek  of  de  dapperheit  of 
derhelee-    de  fchranderheit  der  beleegherde.  Om  't  fteygheren  der  leevens middelen 
gberden.      voor  te  koomen ,  wierdt  gelaft  de  eetwaeren  oopentlijk  te  koop  te  Hel- 

len. Onvermoeyt  was  hunne  geftaedigheit  in  't  waeken,  fbmtijts  ook  ge- 
brak  hen  geen  koenheit  tot  uytvallen :  daerenbooven  wierdt  al  't  gheen 
of  geweldt  van  vyanden  of  der  fèebaeren  hadt  omgeworpen  door  ervaere 
werkmeefters  weeder  opgemaekt.  Nyver  was  de  naeuwe  fbrghe  der  ge- 

nees- en  heel-meefteren  in  't  verdrijven  der  befmettelijke  fiektei  en  wat 
wonder  was  het,  ontfteeken  onder  fbo  grooteene  meenighte  van  troe- 

pen, beflooten  in  fuik  een  enghte,  onderworpen  fbo  veel  wonden,  fbo 

veel  floovens  en  arbeydts-,  een  gedeelte  der  fieken  ook  wierdt  uyt  de  fladt 
ge  voert.     Maer  ook  hebben ,  behalven  de  gloeyende  koeghels,  de  nieu- 

we vonden  van  handtvuerwerken,'svyandtshout-  en  rijs- werk,  dat  door 
de  hitte  was  verdrooght,  niet  weynigh  befchaedight.  Den  voornaemften 

arbeidt  der  beleegheraers  was  beefighin  'tmaeken  van  vlotten  om  gefchut 
te  draeghen,  bedacht  door  den  Romeyn  Targo,  van  wien  wy  elders  ge- 
fprooken  hebben,  een  man  van  fchrandere  geeft,  maer  onervaeren  in 
den  oorlogh.     Deefe  wierden  wel  van  de  linkerfijde,  daer  de  fee  min- 

der geweldt  baert,  door  't  gefchut  niet  verre  van  daer  geplant;  maer  van 
de  rechterfijde ,  daer  de  Geule  is,  door  mufketten,  die  wel  niet  fbo  vin- 

nigh toedronghen ,  dogh  veeltijdts  door  't  geweldt  der  fèebaeren ,   uyt 
eengefchokt:  gemerkt  de  fteenen,  gevlochten  binnenin  de  rijsboflèn, 

eerft  door  't  flaeken  der  banden ,  daer  uytfchooten ,  en  voorts  al  d'oove- 
righe  ftoffe,  't  gewight  dat  haer  aen  een  hieldt  vervallen  fijnde,  wegh- 
fpoelde.     Dit  echter  fchrikte  Spinola  niet  af  in  plaetfè  van  deefè  andere 

te  doen  maeken ,  en  in  meerder  getal ,  d'ervaerenheit  der  fèhaeden  fèlve 
hem  nieuwe  weeghen  tot  verfterkingh  aenwijfènde.     En  den  dijk  van 
Buquoy  allengskens  gevordert  fijnde,  isgevolght,  dat  de  fcheepen  om 
krijgsvolk,  gefchut,  bufkruydt  en  lijf  toght  daer  binnen  te  brenghen,  nu 
bdwaerlijker  in  of  uyt  konden:  eenighe  fomwijlen  aen  de  grondt  vaftge- 
raekt,  of,  was  den  romp  door  geweldt  van  fchieten  in  flukken  geflae- 
ghen,  in  ièe  verfonken  fijnde.  Teeghen  't  fchieten  der  beleegherden  dien- 

den de  beleegheraers  figh  ten  deelen  van  den  naght,  ten  deelen  wierden , 
't  waeterde  werken  van  aerde  vernielende,  dwarflë  rijghen  van  paelwerk 
en  rijsbofTen ,  als  fe  die  op  veyligher  plaetfèn  hadden  gebouwt»  daer  nae  op 
tonnen  van  onder  vlottende,  aengevoert.     Dogh  in  Spa.njenbydenKo- 
ningh,die,  weynigh  ervaeren  in  bedrijf  van  faeken,  óc  meefte  veel  eer 

naer1 
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naer  eens  anders,  dan  naer  eyghen  goedtdunken  befchikte,  wierden d'ou-    I6o2. 
de  raedtflaeghen  geacht  booven  de  nieuwe-,  weederom  de  nieuwe booven 
de  oude,  naer  dat  yeder  gefagh  in  'traeden  hadt,  of  d'uvtkoomft  de 
hoop  was  dwars  gevallen.     Men  vondt  'er,  die  feyden,  dat  'er  eenen 
bij  fleren  misftagh  was  begaen  ,   toen  men  de  Hollanders  den  handel  op 
Span  jen  hadt  verbooden ,  waer  door  men  hen ,  een  volk  maghtigh  ter  fee , 
reeden  gaf \  om  de  waeren  ■>  uyt  foo  verre  geweften  koomende ,  tot  feene- 
mael  nieuwe ,  en  voor  deejen  ongehoorde  fchaede  van  Spar/jen ,  uyt  de 
Indien  felve  te  haelen,  of  door  de  waepenen  te  foeken.     Hoe  veel  wijjfe- 
hjker  hadt  fijnen  vaeder ,  door  dien  onderlinghen  handel  der  volken ,  de 

hoop  tot  vreede  aengehouden,   hebbende ,  f  allen  tijde  wanneer  't  fijnen 
dienfl  moght  vorderen,  in  fijn  ge  weidt  een  maghtighe  vloot  fcheepen ,  uyt- 

geruft  felfs  door  fijne  vyanden?     'Dat  wen  men  een  middel  foght ,  om  de 
teegenwoordighe  onheylen  te  redden ,  de  toekoomende  te  fchutten-,  men 
dien  van  Hollandt  moefl  beneemen  eenen  noodtdwangh  die  hen  alleen  de 
klem  hunner  krachten  deede  blyken.     Deefèn  raedt,  die  infigh  felvenniet 

ongerijmt  was,  heeft  de  gierigheit  bedorven:  gemerkt  den  handel ,  by  Den handel 

plakkaet  weeder  oopen  geftelt,  met  foo  groot  een  belaftingh  wierdt  be-  inSlm)™> 

fwaert,  dat,  booven  de  oude  reghten,  weynigh  min  dan  een  derde  van  J"/^/*/*" den  prijs  der  waeren,  naementlijk  dartigh  ten  hondert,  ten  behoeve  van  yereeniehde 

's  Koninghs  inkoomften  moefte  betaelt  worden.     Een  belaftingh ,  niet  Nederlan- 
alleen  oover  de  Hollanders,  maer  oover  alle  volken,  op  dat  de  Hollan-  den  weeder 
ders  onder  geenen  anderen  naem  fouden  fchuylen,  en  uyt  befbndere  ree-  oo^enge- 
denen  van  haet  teeghen  hen,  door  welker  hulpe  men  geloofde  den  oor- Jpr' ' mr*t 
logh  wierdt  gaende  gehouden:  alleen  was  vrydom  gegeeven  aen  die  in  de  JT *r' 
landen  der  Aertshartoghen ,  of  in  de  Middelandtlche  fee  fouden  inge-  f,edorven. 
braght  v/orden.     Voor  de  Hollanders  was  'er  in  't  befbnder  dit  byge- 
voeght,  dat  hen  ongeoorloft  bleeve  etnighe  waeren  by  hen  gemaekt  in 
te  voeren,  of  ook  yets  voor  diefe  uyt  ofinbraghten  aen  hunne  oover- 
heeden  te  betaelen  :   daer  beneevens  wierdt  hen  belaft  vrygeley  brieven 
der  Aertshartoghen  te  neemen.     Welke  fwaere  en  onreedelijke  punten 
niet  alleen  geen  vermooghen  gehadt  hebben  op  de  Vereenighde  Neder- 

landers, maer  ook  den  Koninghvan  Vrankrijk  hadden  bewooghen,  eerft 
gelijke  belaftingh  den  Spanjaerden  op  te  legghen-,  daer  nae,  als  hem  dit 
niet  wraex  genoegh  fcheen ,  allen  Francoifèn ,  foo  langh  't  plakkaet  van 
Philips  föude  ftant  grijpen ,  den  handel  op  Spanjen  te  verbieden ,  op  ver- 

beurte der  goederen  ■,  en  korts  daer  nae,  op  den  hals.    Maer  geen  geluk-  'sAertshar- 
kigher  uytflagh  heeft  gehadt  eene  andere  fbort  van  geveynfde  goedertie-  togbenge- 
renheit  des  Aertshartoghen,  waer  door  hy  allen,  die,  geweeken  uyt  den  veyrfde 
lande,  hun  verblijf  onder  den  vyandt  hielden,  en  figh  aen  geene  andere  goedertie- 
mifdaet  fchuldigh  vonden ,  vergunt  heeft  veyligh  weeder  te  keeren  j  be-  r*n»eit 

loovende  daer  beneevens,  dat  hunne  goederen,  diefe  eertijts  hadden  be-  ̂ TK*\  n 
feeten ,  en  toen  in  de  breukkaemer  beruften ,  hen  fouden  weedergegee-  uytn^t 
Ven  worden ,  blijvende  hen  noghtans  benoomen  't  reght  om  die  te  moo- 
ghen  vervreemden.     De  woorden  deefès  plakkaets,  waer  onder  veele  be- 
driegheryen  fchuylden,endat  aldaer  alle  Godtsdienft  buyten  den  Room- 
fchen  wierdt  geftraft,  hebben  niet  weynighe,  andere  om  datfè  nu  reets 
gefèeten  waeren,  en  in  Hollandt  feekerder  winft  deeden,  te  rugh gehou- 

den.    Van  de  Duinkerkers  leedt  men  eenighe,  dan  geringhe,  fchaede, 
lijnde  onder  andere  tot  van  de  Teemsftroom  weghgehaelt  ettelijke  Hol- 
landtfche  fcheepen  ,  welke  de  roovers ,  vaerende  onder  vermomde  vlag- 
ghen  van  bondtgenooten ,  hadden  bedrooghen.    Maer  in  teegendeel  fijn 

door  d'Ooftindifche  maetfchappy  derwaerts  gefönden  dertien  fcheepen , 
Nnn  onder 
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j     ,  l  1    Af,^n  ^re^pven  van  der  Haghen.     Van  de  Staeten,  onder 

ter  was  ruw  en  ongeftuymigh  door  mecnighyul
dighc  ftormen,  door  wel- 

ker  hTevigheit  in  de  Schelde  vervoert,  en  niet  
verre  van  Antwerpen  ge- 

vonden fifnde  een  wal vifch,  het  gemeen,  gerxeghen  u
yt  de  mmile  toe- vonaen  njuu  trekken,  om  de  nieuwigheit  der  faeke,  (toffe 

]^^nC&  Andere  'hebben  die,  na?  d'uytkoomft  willen 
mffen  op  de  niet  min  groote  dan  vruchteloofe  dreyg

hementen ,  die  twee 

jaer  hier  nae  teeghen  die  ftadt  geda
en  wierden. 
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1  Ntwoordt  der  Staeten  op  's  Keyfers  brieven  raekende  de  vree- 
de.  Ongebondenheit  der  muy 'telinghen  in  Duytfch  landt.  Mau- 
rits,  nae  't  inneemen  van  eenighe  fchanfen  en  't  verft  erken van  Aerdenburgh ,  beleeghert  Slnys,  Jlaet  Velafco^die  op  hem 

was  afgekoomen.  Vermeeftert  Slnys,  dat  Spinola  vergeef s pooght  te  ont- 
fetten.  Ooftende  geeft  figh  oover  aen  Spinola.  Vreedepunten  tujfchen 
Spanjen  en  Engelandt.  T>e  Vereenighde  Staeten  weygheren  Koningh 
Jakob  vryen  handel  met  die  van  Antwerpen.  T>e  Je/uiten  keer  en  wee- 
derin  Frankrijk.  Antragues  doghter  foektinVrankrijkte  warren.  Doodt 
van  Mansfeldt  en  Luidewijk  van  Najfau. 

IerentmTchen  hack  Albertus  niet  verfuymt  nieuwe  raedt- 

ilaeghen  tot  vreede  in  't  werk  te  ftellen  •,  't  fy  in  der 
daedt  op  hoop,  'tfyom  den  haet  van  die  geweyghert 
te  hebben  fijne  vyanden  op  den  hals  te  fchennen.   De 
Graef  van  Bafligny,  loon  van  Boxtel,  hadt  uyt  laft 

des  Aertshartoghen  van  de  Staeten  vrygeley  brieven  'T« 
verfoght :  die  verklaerden,  dat,  wen  hy  was  gefint?wr^^_ 
door  brieven  te  handelen ,  fy  hem  louden  antwoor-  ten  van 

denj  dogh  dat  fijne  ooverkoomfte  hen  niet  aengenaem  fijn  konde.    Van  vreede  te 
deeie  geleegenheit  en  die  der  Embdifche  faeken  hadt  den  Aertshartogh  handelen 

figh  gedient,  om  dien  van  Hollandt,  op  den  Rijxdagh  tot  Regensborgh,  wordtnïet 

die  toen  door  fijnen  broeder  Mathiaswierdtbeleidt,  te  beichuldighen ,  als  toeSelaeten- 
vyanden  van  hunne  en  hunner  naebueren  rufte.     En  daer  waeren  'er die, 
uyt  fiight  tot  het  huys  van  Ooftenrijk,  of  om  'tverfchil  van  Godtsdienft, 
bittere  gevoelens  voortbraghten ,  roepende ,  dat  men  den  pays  op  eenighe 
punten  behoorde  vaft  te  ftellen,  en  die  deefe  weygherden  aenteneemen, 

door  geweldtvan  waepenen  te  dwinghen  de  waepenen  needer  te  legghen:   ,' 
andere,  befaedighder  van  imborft,  hebben  deefè  heevigheit  gemaetight ,  hkvtn<un 

en  'er  wierdt  beflooten  een  gefantfchap  aen  de  Staeten  af  te  veerdighen.  ̂   staeten 
Terwijl  degefanten  vertoefden  te  koomen ,  heeft  de  Keyfer  ondertufichen  raekende 

brieven  gefönden,  daer  in  hy  verhaelde  de  onheylen  en  fchaeden  der  nae-  de  vreede. 
Nnn  ii  bue- 
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buerighen  Vorften  en  fteeden  ooverkoomen  j  met  laft  van  't  geroofde 
te  vergoeden:  en  niet  alleen  wierden  hen  te  laft  geleght  de  mifbedrijven 

van  hun  eyghen  krijgsvolk,  maer  ook 't  rooven  en  plunderen  der  muy te- 
linghen van  Hooghftraeten ,  omdatfe  die  in  hunne  befchermingh  hadden 

genoomen.  De  Staeten,ontlchuldighende  'tgheen  hen  in  't  befonder  aen- 
gingh,  fèyden,  dat  de  baldaedigheeden  der  muytelinghen  hen  behoor- 

den toegefchreeven  te  worden,  die,  met  gevaer  van  andere,  den  fbldae- 
ten  in  hunnen  dienft  fijnde  hunne  betaelingh  onthielden.     Dat  fy  niets 
anders  hadden  gefoght,  dan  hunne  eyghene  feekerheit,  en  noghtans,  fbo 
veel  doenlijk  was  geweeft ,    by  verdragh  gelörght  voor  Duytfchlandt. 

Echter  was'tfoo  verre  van  daer,dat  door  de  vriendelijkheit  deeler  woor- 
den de  baldaedigheeden  wierden  weghgenoomen ,  dat  in  't  begin  deefës 

jaers,  't  welk  wy  nu  aenvanghen,  de  muytelinghen  geenerley  moedtwil, 
die  teeghen  vyanden  geoorloft  is,  teeghen  de  Hooghduytfchen  hebben 
naergelaeten ,  verimaedende  de  dreyghementen  die  alleen  by  woorden 

bleeven.  Want  felfs  inde  Winter  hadden  (e,  nae  't  plunderen  van  Eyndt- 
hoven  in  Brabandt,  van  Erkelensin  Gelderlandt,  verrijkt  met  buytdoor 
Albertus  krijgsvolk,  feedert  veele  jaeren,  daer  binnen  op  een  gehoopt; 

nae  't  flaen  van  een  vaen  ruyters,  getrokken  uyt  Gelder;  boovendien nae 
't  bemaghtighen  van  't  kafteel  Karpen ,  wel  geleeghen  tot  ftrooperyen, 
lijnde  tot  nogh  toe  vereenight  met  Hollandtfche  ruytery,  korts  daer  aen 
iigh  van  hen  fcheydende,  eenen  inval  in  Weftphaelen  gedaen.    De  ftee- 

den en 't  platte  landt  wierden  gedwonghcn  door  fchattinghgelden  devree- 
fè  af  te  koopen.     Op  de  ftadt  Keulen  hadden  fê  't  gefchut  geloft.     In 
't  ftift  Paderborn  om  't  leeven  gebraght  weynigh  min  dan  vierhondert 
menfchen ,  ter  oorfaeke  van  twee  hunner  fpitsbroederen ,  door  de  boe- 

ren, om  hunnen  te  baldaedighen  ooverlaft,  doodtgeflaeghen.     Daeren- 
booven  ook  was  hunnen  moedtwil  tot  de  verwoetheit  van  brandtftichten 

en  allerley  föort  van  fchendighe  luft  en  wreedtheit  uytgebarften ,  dies  men 

t'eenemael  met  deernis  moeft  beklaeghen  (00  rampfaelighe  volken,  wien 
d'onheylen  van  oorloghe  buyten  hen  nu  fbo  veele  jaeren  langh  by  nae 
fwaerder  als  de  oorloghende  partyen  felve  drukten.  De  Staeten,  fiende 

't  gevaer  van  Ooftende  naederen ,  hadden  beflooten  den  vyandt  van  't  be- 
legh  op  te  flaen ,  of  hem  daer  van  af  te  trekken ,  of  yets  anders  t'onder- 
neemen ,  om  en  de  glory  en  eenen  ingangh  in  Vlaendre  te  behouden. 
Geldt  maekte  men  in  tijdts  by  een  te  krijghen,  en  krijgsvolk  van  allcr- 
weeghen;  ook  een  nieuw  regement  Schotten,  onderden  Kornel  Baklauw, 

verfterkingh  van  Engelfchen  ,   met  's  Koninghs  toelaeten  ,   niet  gelijk 
voorheen,  door  fijn  bevel.     In 't  midden  van  de  Lente,  terwijl  een  ge- 

deelte der  ruytery  met  's  vyandts  muytelinghen  ruyte  en  roofde  op  Bra- 
bandt, en  't  gerught  des  oorloghs,  verfpreydt  door  alle  geweften,  den 

vyandt  onfèeker  hieldt,  voert  de  Prins ,  vergefèlfchapt  met  de  Afgefon- 
dene  des  Raedts  van  Staete, fijne  troepen , omtrent  ten getaele van  twaelf- 
duyfent ,  uyt  Walcheren  oover  op  Cadfandt.     Cadfandtiseen  geweft  in 

Vlaendre,  befpoelt  door  den  Ocean,  van  de  fijde  nae  't  Ooften  door  de 
ftroom,  genoemt  het  Swarte  gat,   van  d'andere  door  het  Sluyfche  gat, 
van  achteren  door  andere  waeteren,  omvanghen,  eeven  als  een  ey landt, 

't  Leegher  is  aen  landt  gefèt  in 't  Swarte  gat,  en  eenen  misflagh  geweeft, 
dat  hy  niet  van  eerften  af  't  Sluyfche  gat  was  ingeloopen,  gelijk  den  Raedt 
van  Staete  was  van  gevoelen  geweeft.    't  Welk  fbo  't  de  Prins  onderwee- 
ghen,  't  fy  door  ooverreeden  van  andere,  't  fy  figh  de  gevaeren  grooter 
dan  in  der  daedt  voorbeeldende,  niet  hadt  verandert,  hy  hadt  de  ftadt 
door  verraflingh  ingekreeghen,  fijnde  te  vooren  geene  befèttingh  daer binnen , 



DER  NEDERLANDTSCHE  HISTORIËN.    4,69 

binnen,  en  ook  dien  voor  Ooftende,  terwijlfe  bevreeft,  of  niet  op  hun     l6°*- 
hoede,  en  aen  veelen  oorden  van  den  anderen  verfpreidt  waeren,   fchie- 

lijk  oover  den  hals  koomen,  't  fy  hem  behaeghde  eenen  flagh  te  wae- 
ghen,  of  den  vyandt  den  toevoer  af  te  fnijdert.     Onderwijlen  hadt  de 
foldaet,  gcfonden  uyt  het  leegher  voor  Ooftende  en  van  elders,  den  ge- 
heelen  oever  aen  gene  fijde  van  het  Sluyfche  gat  vervult,  door  voorfbrghe 
van  Spinola,  die  ook  al  te  vooren  waghters  op  de  toorens  beftelt  hadt, 
om  d'aenkoomft  van  de  vloot  te  verwittighen.     En  hoeweide  Hollandt- 
fèhe  oorloghfcheepen  's  vyandtsgaleyen  hadden  gedwonghen  achterwaerts 
nae  de  ftadt  te  wijken,  uyt  vreefe  dat  den  ingangh  van  het  gat  moght 
geflooten  worden ,  en  de  fchanfe,  geleeghen  op  den  oever  daer  teeghen 
oover,  die  niet  leer  groot  is,  met  gefchut  befchooten ,  was  het  onmoo- 
ghelijk  het  krijghsvolk  oover  te  fetten,  dat  tot  tweemael  was  befoght, 
dan  vruchteloos,  dewijl  Pompejo  Iuftiniano ,  Kornel  die  't  voornaemfte 
gefagh  hadt  onder  Spinolas  raeden,  en,  booven  de  glory  der  waepenen 
ook  een  uytfteekendt  fchrijver  deefèr  faeken  geweeftis,  figh  met  twee- 
duyfent  man  wakker  tot  teegenweer  geftelt  hadt.   Maurits  vraeghende 
door  wat  wegh  hy  dieper  Vlaendre  kon  intrekken,  hebben  by geval  een 
boer,  daer  nae  ook  een  kleyne  troep  van  de  vyandt,  dat  heen  vlughten- 
de,  hem  eene  ondiepte  geweefen ,  inde  vaert,  die  van  achteren  Cadt- 
fandt  omloopt:  aldaer  eenen  dijk  en  de  fchanfe  daer  dight  by  Coxie  ge-   Ma  . 
noemt,  ingenoomen  hebbende ,  flaet  hy  een  brugh,  en  leght  'er  befet-  nemt  eeni_ 
tingh  binnen ,  waer  toe  de  vyandt  hem  den  tijdt  ruym  gaf,  terwijl  Tri-  ghefcbanfen 
vultio  en  Iuftiniano  in  't  gheen  hen  te  doen  ftont  niet  eens  in  oordeel  in. 
waeren.     Twee  andere  fchanfèn  daer  omtrent,  de  Catharine  en  de  Phi- 

lips fchanfe,  hebben  figh  ook  beyde,  eer  dan  men  gehoopt  hadt,  oover- 

gegeeven.      Want  de  Catharine  ,   nae  dat  'er  't  gefchut  op  geloft  was, 
en  Maurits,  't  werk  hoopeloos  (tellende,   hadt  belaft  de  ftukken  af  te 
voeren,  heeft  Trivultio,  en  onder  hem  een  goedt  getal  opgelighte  boe- 

ren ,  gefteeken  onder  den  foldaet,  verlaeten:  want  op  't  gehoor  van  een 
getier,  't  welk  was  't  vertrek  hunner  vyanden,  datfè  in  teegendeel  op- 
naemen  voor  een  verfterkingh  van  troepen  en  't  fluyten  der  toeganghen, 
hadden  fë  de  vlught  genoomen  nae  de  Philips  fchanfe,  en  felfs  aldaer  figh 
niet  opgehouden:  maerfe trokken  in  allerhaeftnaeYfèndijk,achterlaeten- 
de  in  de  Philips  fchanfe  feftigh  der  hunne,  die,  föo  haeftfè  den  vyandt 

in  'tgefight  kreeghen,  d'oorvergaeve  niet  langher  hebben  uytgeftelt.  Om 
Yfèndijk,  een  fchanfèop  den  uyterften  hoek  van  Vlaendre  aendeHondt, 
te  vermeefteren ,  was  een  belegh  van  nooden :  want  de  vyanden ,  gedree- 

ven  uyt  d'ooverigheplaetfèn,  hadden  hier,  tot  fèshondert  in  getaele,  poft 
gegreepen.     d'Oovergaeve  echter  gefchiede  den  feevenden  dagh  daer  aen. 
Maurits  daer  de  handen  vol  hebbende,  was  de  vyandt,  hoopende  figh 
weeder  meefter  van  Cadtfandt  te  maeken ,  beefigh  in  by  naght  met  eeni- 

ghe  floepen  oover  te  fètten.     Nu  reets  hadden  'er  fèshondert  ongemerkt 
de  voet  op  't  landt  gekreeghen ,  volghende  meer  andere :  op  deefè  fijn 
de  Schotten ,  die  aldaer  de  waght  en  hen  ontdekt  hadden ,  daetelijk  in- 

gevallen, waer  op  de  vyandt  fchielijk  de  vlught  nam,  engeflaeghen  wierdt. 

Achter  Sluys  leght  Aerdenburgh,  dat  nu  alleen  de  ooverblijffèlen  eener  fyverflerks 

ftadt  eertijdts  niet  onbefaemt  vertoont.     De  Prins  verwittight,  dat  deföl-  f    fn' 
daet,  gelaeten  tot  bewaeringh  dier  plaetfè,  hadt  de  vlught  genoomen,     °  ' 
trekt  'er  binnen,  en  belaft  die  te  verfterken.     En  voort  tot  in  Middel-  ni„hliees"el 
borgh,  ook  een  oopen  fteedtjen  niet  verre  van  daer,  voortgetrokken  un\,eiet. 

fxjnde,  en  't  kafteel,  dat  alleen  de  plaets  befchermt,  met  volk  verfeekert  gheren 
hebbende,  trok  hy,  nu  by  figh  fel  ven  't  belegh  van  Sluys  ooverweeghen-  slup. 

Nnn  iij  de, 
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1604.     de,  om  dat  de  vyandt  al  te  vooren  de  plaetfèn  tuflchen  deefe  en  Ooften- 
deinhadt,  nae  twee  waeteren,  waer  langhs  men  van  Damme  en  Brug- 
ghe  nae  Sluys  vaert,  niet  verre  van  den  anderen  afgeleeghen,  in  fmaek 
vericheyden,  en  daerom  genoemt  de  Soute  en  Soete:  maer  Luidewijk 

VeUfcotee-  Velafco  hadt  figh,  uyt  lafl  van  Albertus,  befchanft  ter  plaetfe  alwaer  de 
gen  Maunt s  waeteringhe  van  Moerkerke,  gelijk  by  naer  dat  geheele  landt  met  wae- 
upgeirok:    Zercn  <joormeeclen  is,  den  wegh,  die  derwaerts  loopt ,  naeuwer  maektj 

wordt  se- '  en  "jnde  uvt  ̂ jne  befchaniïingh  getrokken,  en  met  de  eerfte,  die  hy  by 

flaegben.      geval  ontmoet  hadt ,  't  geluk  's  vyandts  geveght  begunftighende,  eer 
de  ruytery  hem  toegevoeght  t'iijner  ontfèc  konde  bykoomen,  terftondt 
door  't  geheele  gros  oovervallen,  wierdt  hy  gellaeghen:  omtrent  vijfhon- 
dert  fijn 'er  verdronken,  driehondert  gevanghen.     Dus  is  men  gekoo- 
men  tot  aen  de  ftroomen  •,  en  hoewel  'er  de  vyandt  figh  tuflchen  beyden 
gefet  hadt, den  oovertoght  aen  eenen  anderen  oordt  geveynft,  aen  ecnen 

anderen  gevonden ,  eerft  met  doorwaeden,daer  nae  door  't  flaen  van  brug- 
ghen.     Dit  baerde  eenen  lchrik ,  die  hen  deede  verlaeten  de  fchanfèn  op 
de  Weftfijde  van  de  haevcn  van  Sluys,  behalven  de  fchanlè  Sant  Joris, 

die  ook,  nae  dat  'er  't  geflhut  was  voorgebraght,  veel  eer  uyt  vreefè, 
dan  uyt  noodtfaekelijkheit,  wierdt  oovergegeeven.  De  befettingh  uytge- 
trokken  fijnde,  heeft  men  ontdekt  een  bedrogh  van  fnooden  gevolghe. 
Aen  de  vaeten  gevult  metbufkruytwas  geleght  eenlont,  om  Ie  in  brandt, 

en  alle  d'omftanders  om  't  leeven  te  helpen.     Daer  nae  heeft  de  Prins 
tuflchen  't  ftrandt  en  de  ftadt  fijn  leegher  gellaeghen  op  drie  plaetfèn ,  oover 
welke  hy  fèlfs,  Willem  en  E rnfl  fou den  't  bevel  hebben,  't  Gheen oover 
de  ftroomen  lagh,  allefints  onder  waeter  ftaende ,  belaft  hy  van  der  Noot, 
die  uyt  Ooftende  was  te  rugh  gekoomen ,  met  de  fcheepen  hem  toege- 

voeght ,  te  bewaeren  •,  en  van  daer  tot  aen  Aerdenburgh  een  borft  weer 
te  trekken ,  doorgaens  belet  met  wachten.     Maer  al  eer  de  werken ,  die 
in  hunnen  ommetrek  groot  waeren,  konden  voltrokken  worden,  was 

'er  tot  tweemaelen  toe ,  oover  de  moeraflighe  plaetfèn ,  krijgsvolk  bin- 
nen Sluys  gekoomen,  en  in  grooten  getaele,  't  welk  men  geloovende  tot 

verdaedigingh  der  ftadt  te  fiillen  dienen ,  door  onweetenheit  des  Steê- 
vooghts,  in  teegendeel  is  uytgevallen :  want  daer  weynigh  lijftoght  bin- 

nen was,  wierdt  het  getal  der  eeters  vermeerdert.  Ook  heeft  Iuftiniano, 
met  een  vry  fterk  geleyde,  getracht  leevens middelen  te  brenghen  tot  aen 
de  naeftgeleeghene  plaetfèn, om  tot  ooverneemingh  derfèlver  door  de be- 
fèttinghder  ftadt  ontmoet  te  worden.  DoghMaurits  hiervan  ver  wittight, 
met  eenighe  ruytery  en  ftukken  derwaerts  fpoedende,  heeft  den  vyandt 
op  de  vlught  gedreeven,  de  waeghenen,  gelaedcn  met  meel,  en  eenighe 
menfehen  mecdegenoomen.     Vijrtigh  roeyers  van  Spinola ,   die  met  an- 

dere uyt  de  ftadt  getrokken  waeren,   fijn  tot  hem  oovergeloopen ■,  uyt 
welker  mondt  Maurits  nu  fèeker  bcright  dat  de  lijftoght  binnen  de  ftadt 
maer  voor  korten  tijdt  konde  ftrekken,  wel  in  fchijn  groote  toebereydt- 
fèlen  maekte,  om  te  gelijk  den  fijnen  en  fijne  vyanden  te  mifleyden ,  heb- 

bende het  houden  van  eenen  vaft-  en  beede-dagh  door  't  gantfche  leegher 
doen  omilaen,  gewoonte  die  hy  ondcrhieldt,  wanneer  hy  fwaere  en  ge- 
vaerlijke  acnflacghen  voor  hadt,  en  ook  het  gefchut  doen  klaer  maeken: 
cn  korts  daer  aen  hadt  hy  gemaekt  een  wonder  kunftighe  brugh ,  als  of 
hy  gefint  waere,  daer  meede  oover  de  haeven,  een  breede  en  te  gelijk 
diepe  poel ,  de  wal  re  beklimmen-,  maer  voor  het  ooverighe  washy ,  alle 
andere  middelen  hoopeloos  ftellende,  teraede,  den  hongher  der  belee- 
gherde  meenighte  af  te  waghten,  fijnde  ten  dien  eynde  des  te  förghvul- 
digher  in  alle  toeganghen  te  fluyten  ,   en  niet  gefint  voortaen  eenighe 

oover- 
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ooverloopers  aen  te  neemen,  terwijl  ondertufïchen  de  ruytery  Vlaendre    I^°4" 

door  Itroopte.     Veele  ongemakken  t'lèffens  drukten  den  Aertshartogh : 
en  de  reeden  die  hem  belette,  een  gedeelte  van  't  leegher  voor  Ooftende 
laetende,met  een  ander  teeghen  den  vyandt  te  trekken  was  infonderheit 
fijne  Ibrghe  voor  den  muy  telinghen,  die  toen  met  de  Hollanders,  de  helft 
van  den  buyt  bedonghen  hebbende,  in  Brabandt  gevallen  waereii;  om 
vervolghens  eenen  toght  in  Henegouw  te  doen.    Oordeelende  derhalven 
noodrlaekelijk  deefè,  hoewel  tot  afbrek  fijner  achtbaerheit  en  geldtmid- 
delen,  weeder  aen  fijne  fijde  te  trekken,  des  te  meer,  door  dien  men 

vreefdc,  dat  andere,  die  dreyghden  van  gelijken  te  lullen  doen,  't  getal 
vermeerderen  louden ,  begint  hy  oopeningh  tot  middelen  van  bevreedi- 

gingh  te  doen:  en  hoewel  't  verdragh  niet  lbo  haeft  getrofFen  wierdt,  de- 
wijl lc  niet  begheerden  te  gedooghen,  dat  men  hen  den  tot  nu  toegeroof- 

den  buyt  in  betaelingh  aenreekende,  fijn  echter  de  gemoederen  dooron-  Albertmhè- 
derhandelingh  befaedight,  en,  om  hunne  begaene  misllaeghen  te  fuyve-  vreedigbtde 

ren,  waerenfe  met  alle  hunne  maght  in  't  landt  van  Luyk  gevallen,  of,  m")ttim~ 
loofe  figh  erghens  in  de  landen  der  Aertshartoghen  hadden  neêrgefet,^  en' 
deeden  Ie  niet  anders  dan  hunne  brandtfehattingh  invorderen  ,   fonder 
eenighe  meerdere  fchaede ,  dringhende  Maurits  lóldaeten,  die,  als  min- 

der in  getaele,  verfmaedt  wierden,  te  vergeefs  op  hunne  beloften.     En 
gheen  kleyne  vreelè  hadt  den  Staeten  der  Vereenighde  Landen  bevan- 

ghen ,  dat  deelèn  t'laemgerotten  hoop,  weynigh  op  eedt  of  trouwe  pat 
lende,  door  't  ooverleeveren  van  Graeve,  ibude  trachten  de  gunft  hun- 

ner voorighe  party  te  herwinnen ,  tot  groote  belpottirghe  hunner  meê- 

gaende  lichtgeloovigheit.  Dogh  't  fy  hen  Ichaemte  of  vreele  voor  wraek, 
wanneer  hen  de  plaets  hunner  verlèekeringh  door  den  Aertshartogh  felve 
was  benoomen  ,  weederhieldt ,  fy  hebben  de  ftadt  weederom  gegeeven } 
fijndc  hen  ook  ingeruymt  de  kafteelen  van  Hooghftraeten   en  Karpen, 
die  Ie  den  Aertshartogh  in  handen  fielden:  en  hen  fijn,  terwijl  de  pen- 

ninghen t'hunner  betaelingh  gevonden  wierden,  Ruremonde  te  pande, 
en  mannen  van  naem  tot  gijlelaers,  gegeeven.     Eenighe  eevenwel  fijn 
tot  den  Prinlè  oovergeloopen.     Twee  duylent  door  Albertus  opontboo- 
den,  fijn  in  Vlaendre  gekoomen,  waer  door  hy  in  krachten  verfterkt, 
en  de  belettinghen  in  andere  geweiten  nu  veyligher  vermindert  fijnde, 
Spinolaaenporde,  om  Sluys,  dat  den  hongher  niet  langher  Ibude  kon- 

nen  uytharden,  t'ontletten.     Hy,  hoewel  ongeern ,  en  van  oordeel  dat    sümU 
het  raedtfaemer  waere  'tuyterfte  geweldt  op  Ooftende  tebaeren,  gehoor-  i^omtm 
faemt  deefen  laft.     d'Eerfte  proef  fijnes  aenllaghs  is  geweeft  niet  verre  omfetva» 
van  de  waeteringh  van  Moerkerken,  alwaer  hy  beukeryen  plantte,  om  sluys,  dan 

te  fien  of  hy  moogelijk  debefettingh  door  geweldt  van  fchieten  konde  van  vruchteloos. 
daer  drijven.     Maer  de  teeghenbeukeryen ,  die  vry  grooter  kracht  der- 
waerts  aen  deeden ,  hebben  hem  gedwonghen  te  vertrekken.     Daer  nae 
belpringht  hy  de  leegherplaetfe  van  Graef  Willem  met  uytgeleelè  troe- 

pen te  voet  en  te  peerde,  en  alle  gereetfehap  omeene  bewallingh  om  verre 
te  worpen:  dan  ook  hier  is  hy  niet  tonder  bloedt  te  laeten  afgeweelen.  Van 
daer  te  rugh  getrokken,  en  binnen  de  fchanlen  Catharine  en  Philips,  be- 
fet  met  weynigh  lóldaeten,  gerukt  fijnde,  weerde  hy  figh  langhs  daer 

dapper,  om  by  naght  en  leeghwaeter,  met  doorwaeden ,  op  't  eylandt 
van  Cadtfandt  oover  te  raeken  :   dat  wierdt  van  gelijken  ontdekt,  en 

d'eene  fchaere  nae  d'andere  gelbnden,   om  den  oever  te  verdaedighen. 
Dien  dagh  heeft  geen  duylter  bewijs  gegeeven  van  de  ftantvaftigheit  der 
Spaenfche  foldaeten,  die,  figh  in  hunne  orde  en  geleeden  geflooten  hou- 

dende, teeghen  een  dighte  haeghelbuy  van  koeghelen  en  eenen  moeye- 

lijken 
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1604.     lijken  dijk  onverfaeght  pooghden  op  te  koomen.     Niet  minder  was  de 
dapperheit  der  verdaedighers,  infonderheit  van  veelen  uyt  den  Ffancoi- 

fchen  aedel.     De  Prins  ièlrs  was  'er  teegen woordigh ,  beforghende  dat  de 
afgematte  door  verfche  foldaeten  geftaedigh  wierden  afgeloft.     Dus  fijn 

'er,  wanneer  nu  't  waeter  gewaflen  en  den  dagh  geréefèn  was,  de  hee- 
vigheit  der  Spanjaerden  geftuyt  fijnde,  niet  weymghe  in  getaele  en  van 

naeme  verflaeghen-,  onder  deefe  is  geweeftden  Marquis  van  Renty,  foon 
van  Montigny,  knjgsooverfte,  die  eertijts  onder  de  Nederlanders  aen 

's  Koninghs  Tijde  is  befaemt  geweeft.     De  muytelinghen,  uyt  de  ftadt 
Graeve  getrokken,  hadden  toen  d'eerfte  mael  hunne  vyandtfchap  hervat, 
en  wierden,  door  'tverfch  geheughen  hunner  krijgsvereenigingh,  bekent 

Muurits   onder  de  dooden.     De  beleegherde,  t'eynde  alle  hoop  van  ontfet,  en  nae 
veroorert     dat  den  hongher  niet  alleen  fnoode  en  ftinkende  gedierten ,  maer  waer 
&ltlJs'         eenigh  leer  en  f  meer  re  vinden  was,  verteert  hadt,  geeven  de  ftadt  op 

't  uytgaen  van  de  derde  maendt  oover :   drieduyfent  foldaeten,  die  'er 
uyttrokken  fleeptert  naeulijx  de  laetfte  ooverblijffelen  van  't  leeven  nae, 
en  fijn  ten  deele  onder  weeghe  befweeken.     Seeventigh  ftukken  en  tien 
galeyen  fijn  den  ooverwinnaer    in  handen    gevallen.      Den   flaeven, 
f terk  omtrent  veertienhondert,  wierdt  Ijunne  vryheit  gefchonken.     De 
Turken  en  Mooren  meeft  met  brieven  nae  de  hunne  gefonden,  om  daer 
door  gunft  by  de  woeftelinghen  en  veylighen  handel  te  winnen.  Aurelio 
Spinola,  maeghfehap  van  Ambrofius,  is  losgelaefen ,  met  dit  bedingh, 

dat  ook  het  Hollandtfch   fcheepsvolk,   't  welk  den  Aertshartogh  hadt 
gevanghen  ,  fbude  losgelaeten  worden.      Cadtfandt ,    Yfèndijk  ,  Sluys 
met  haere  haeven  wierden  verfterkt  met  nieuwe  werken.     De  fèhanfen 

Philips  en  Catharine  hadt  de  vyandt  gefleght.    De  Landtvooghdy  oover 
Vlaendre  hebben  de  Staeten  der  Vereenighde  Nederlanden  aen  Henrik 

van  Naflau,'t  Steedehouderfchap  onder  hem  aen  Charles  van  der  Noot 
gegeeven.     Nogh  hieldt  het  de  ftadt  Ooftende,  en  volharde  in  't  afüae- 
ven  van  fwaeren  arbeidt,  en  't  worftelen  teeghen  vyandt,  fiekte  en  lee, 
alleen  met  kleyne  aedemhaelingh ,  terwijl  's  vyandts  lbrghe  verrukt  was 
in  't  befchermen  der  Meeden  in  Vlaendre.     Van  der  Noot  wierdt  in  de 

fteêvooghdy  afgeloft  door  Giftelles,  nae  'tfterven  vandeefèn  volghde  van 
.  eM  ,  Loen,  en  nae  hem  Daniel  Markette,  fijnde  van  weederfijden  veele  Kor- 

(chenver-     ne^en  en  hopluyden  geftorven.     De  belegghers  hadden  feer  veele  nieu- 

daedight      we  werken  uy tgevonden ,  en  onder  deefe  een  brugh ,  't  maexel  van  Tar- 
Markette     go,  op  koopere  wielen,  die  door  geweldt  van  peerden  moeft  voortge- 

ooftende.     trokken  worden,     't  Eene  gedeelte  der  felver,  van  fwaere  kaebels  en  tou- 
wen f aemengevloghten ,  om  fcheutvry  teeghen  muf ketkoeghels  te  fijn , 

wierdt  langhs  eene  maft,  opgereght  in  't  midden,  om  hoogh  getrokken , 
fbo  noghtans  datfe  me:  het  losmaeken  der  feelen  kon  needergelaeten  wor- 

den i  hunne  meeninghe  was ,  deefe  te  laeten  vallen  oover  de  halve  mae- 
ne,  die,  als  gefeght  is,  oover  de  Geule  leght.    Dogh  dit  fwaer  en kofte- 
lijk  werk  is  befpottelijk  uytgevallen,  fijnde  eender  wielen  in  ftukken ge- 
fchooten:  daer  nae  fijn  op  de  graft  van  de  halve  maene geplant  balken,  tot 
de  hooghte  van  een  maft,  op  welke  dat  gebouw,  needergelaeten  wor- 

dende, moeft  blijven  ruften.     Derhalven  "hebben  de  beleegheraers  hun 
geweldt  nae  't  Weftcn  gekeert,en  dammen  geleght  door  d'oude  haeven, 
en  van  achteren  de  ftadt.     De  buytewal  was  nu  reets  verlooren  •,  't  bol- 

werk vaft  aen  de  ftadt  is  nae  't  opfpringhen  van  een  gedeelte  door  een 
mijne  vergeefs  beftormt.  Voorts  fijn  ook  het  Yfere  verken  en  Hel  mondt, 

allengskens  vervallende ,  ingenoomen.    t'Eenemael  afgrijfelijk  waeren  de 
gevallen  der  faeken  van  weederfijden,  toen  de  vyandt,  om  in  de  ftadt 

te 
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tekoomen,  de  beleegherde  in  teegendeel ,  om  den  vyandt  buyten  te  hou-    1604, 

den,  blinde  doorganghen  onder  d'aerde  delvende,  in  een  naare  duyfter- 
nis,  en  onvoorfiens  onder  elkander  handtgemeen  raekten:  en  den  uyt- 

flagh  der  mijnen  onfeeker  fijnde,  de  werken  vaek  hunne  meefters  felve 

elendighom  'tleeven  braghten.     De  Spanjaerts  en  Italiaenen  doorlangh- 
duerighe  gevieren  t'eynde  moedt  en  krachten  fijnde,  want  yder  hadt  in 
't  befonder  fijnen  arbeidt  voor  figh ,  op  dat  elx  dies  te  klaerder  blijken 
moght,  en  de  naeyver  des  te  vuerigher  ontfteeken,  wierden  de  Hoogh- 
duy tfche  bekoort  door  belooningh ,  om  ten  florm  op  den  Santhil  aen  te 

vallen :  en  onaengefien  't  geweldt  des  bufpoeders  de  voorde  hadt  wegh- 
gefmeeten,  heeft  Baerlemondt  d'ooverighe  aengefèt,  tot  datfe  fighmee- 
fter  van  de  hooghte  maekten.     Hier  van  daen  baendenfè,  door  onder- 

mijnen ,  eenen  wegh  tot  in  de  oude  ftadt.     De  beleegherde  deeden  föm- 
wijlen  uy tvallen ,  en  hadden ,  in  plaets  hunner  verloore  fterkten ,  inne- 
waerder  nieuwe  opgeworpen ,  diefè,  dooreen  ydel  voorbediedtfèl ,  als 

waere  het  belegh  gefchaepen  nogh  langh  te  dueren ,  't  Nieuwe  Troyen 
genoemt  hebben.   Want  die  nieuwe  aerde  was  te  los,  en  niet  beftendigh 
genoegh  teeghen  geweldt  van  fchieten,  en  daerenbooven  wierdt,  hoewel 
nu  diep  in  de  Soomer,  föo  dikmaels  de  windt  figh  uyt  den  Ocean  verhef- 
te,  door 't  vernielen  der  baeren ,  alles  oopen  geftelt.     De  Staeten  felve 
ooverweeghende  de  onnoemelijke  koften,  de  fchaede  aen  't  krijgsvolk, 
te  waerdeeren  teeghen  de  grootfte  verlieten,  en  dat  Ooftende,  omringht 

met  fbo  veele  fchanfen,  hen  van  geenen  dienft  waere:  dat,  't  fy  men  op 
eere  of  voordeel  fagh,  behalven  de  fteden  Rhijnberck  en  Graeve,  groo- 

tcr  feeghen  in  't  winnen  van  Sluys  •,  veroovert  in  drie  maenden ,  was  be- 
haelt,  als  Albertus  van  Ooftende,  waerom  hy  gelijck  getal  van  jaeren 

hadt  gevoghten ,  ftont  te  wachten  :  dat  boovendien ,  door  't  oovervallen 
van  den  Herfft ,  den  vyandt  alle  geleegenheit  was  verloopen ,  om  nieuwe 

aenllaegen  by  de  handt  te  neemen ,  en  d'aenftaende  winter  den  beleegher- 
den  afgrijfelijk  en  bangh  föude  vallen:  dat,  gingh  men  den  vyandt  met 

een  leegher  't  hooft  bieden ,  men  voor  eerft  in  den  toght  gebrooke  wee- 
ghen föude  ontmoeten,  en  in  't  midden  Damme  en  Blankenborgh ,  daer 

's  vyandts  befèttinghen  binnen  laeghen:  en  nogh  meer,  dat  het  leegher 
voor  Ooftende,  door  den  langhduerighen  tijdt  wel  vaft  begraeven  lagh, 
de  troepen  alle  dight  by  den  anderen  waeren,  Veldtheer  en  fbldaet  ge- 

moedight  om  flagh  te  leeveren ,  en  dus  't  gevaer  figh  van  alle  kanten  op 
deedt,  beüooten  een  eynde  van  't  belegh  te  maeken.     Waerom  Market- 
te  wierdt  gelaft  dien  langhduerighen  ftrijdt  door  verdragh,  fbo  eerlijk  hy 

beft  konde,  af  te  breeken,  't  gheen  gefchiet  is.     En  alvoorens  fijn  de    ooftende 
fcheepen,  met  een  gedeelte  van  't  gefchut  weghgefbnden :  waer  op  de  ge-  wordt  aen 
maghtighde,  afgeveerdight  aen  den  Marquis ,  verkreeghen  hebben  vryen  spinola 
uyttoght  voor  allen  met  hunne  waepenen  en  vier  ftukken  gefchuts,  als  oovergegee- 

ook  't  wiflelen  der  gevanghenen,  toonende  Spinola  figh  rekkelijk,   't  fy  Ven' 
uyt  achtingh  hunner  uytfteekende  dapperheit,  'tfy  hy  figh  hebbegefpoedt 
om  d'onfèekerheeden  des  tijdts  voor  te  koomen.    Drieduyfènt,  die  mid- 

den door  's  vyandts  leegherplaets  doortrokken,  fijn  tot  Sluys  by  den Prin- 
fegekoomen,  die  hen  niet  als  ooverwonnene  heeft  ontfanghen  ,  maer 
bedankt  als  ooverwinnaers.     Den  Aertshartogh  koomende  met  fijne  ge- 
maelinne  om  te  befightighen  een  plaets,  voor  welke  hy  hadt  gedaen  foo 
veele  geloften,  foo  veel  tijdts,  en  geldts  en  bloed  ts  gefpilt  (want  fy  felve 

't  verlies  der  hunne  op  vijftighduyfent  gefchat  hebben,  fijnde  't  getal  der 
gebleevene  nogh  grootervande  fijde  der  beleegherde)  vinden  niet  anders 
dan  een  leedigh  erf,  opklimmende  van  d'eene  kant  tot  wanfchrikkelijke 

Ooo  hove- 
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1 604,.    hovelen  en  fandthoopen ,  van  d'andere  af  hellende  in  bochtighe  kuylen , 
lijnde  de  ooverblijflèlen  der  werken  foo  wanfchaepen  en  door  een  ver- 

wart, dat  welke  tot  verdaedigingh  der  ftadt,  welke  tot  beftormingh  wae- 

ren  gebouwt  geweeft ,  naeulijx  mogelijk  was  t'onderfcheyden.     De  inge- 
feetenen ,  die  aldaer  te  vooren  gewoont  hadden,  fijn  alle  nae  Sluys  ver- 

trokken :  en  onaengefien  hen  veele  vrydommen  en  voorreghten  door  Al- 
bertus  wierden  aengebooden,  fijn  echter  in  langhengeene  gevonden,  die 
figh  daer  binnen  wilden  neederietten ,  alle  de  weerelt  een  affchrik  heb- 

bende van  een  woonplaets,  foo  befoedelt  met  bloedt  en  menfchen  been- 

vhïllps  en  deren.     Booven  de  voorverhaelde  gefanten  hadden  Philips  en  Albertus 
Alberuu      meer  andere  in  Engelandt  gefbnden:  dees  johan  Richardot  en  Luidewijk 
fenden  ge-    Verreiken  -,   hy  Ferdinando  Velalco  ,    Conneftable  van  Kaftilien  ,   en 
fanten  nae    Alexander  Rovedo,  Raetsheer  van  Milaen:  beyde  graegh  nae  vreede, 
Engelandt.   enruet:ibo  feer  uyt  vreefevoor  d'Hngeliche,aIs  om  den  Hollanderen,  be- 

rooft van  den  fteun  dier  kroone,  weederom  onder  hunne  heerfchappy  te 

ileepen.     Ook  was  'er  in  dien  ftrijdtbaeren  landtaerdt  geen  gebrek  aen 
luyden,    die,   tot  den  oorlogh  raedende,   in  volle  vergaederingh  des 
Parlements  van  Engelandt,  dat  juyft  tóe  was  by  een  gekoomen,  ophad- 

den ,  T>e  oude  verbint  eniffen  met  de  Hollanders ,  de  huwelijken  en  bondt- 
genoodtfchappen ,  langh  te  vooren ,  eer  Thilips  van  Bourgonjen  Jacoba , 
ge  huw  lijkt  aen  een  Engels  Heer ,  onrechtveerdigh  van  haere  Staeten  be- 

roofde :  voor  reeden  dier  vriendtfchappe ,  dat  Jonder  haer  geen  van  beyde 
defeeveyligh  gebruyken  konde ,  en  foo  dikmaelsfe  elkander  wel  verjlonden , 
koftelijken  handel  wierdt  ge  dr  e  even.     T>at  men  in  teegendeel  de  Span- 
jaerts  niet  noodigh  hadt,  en  by  den  oorlogh  winjl  gedaen  was :  datinfon- 
derheit  te  voorjienjlonde ,  dat  de  Hollanders ,  in  de  uyterfte  verleegen- 
heit  hunner  faeken ,  of  den  Francoifen,  oude  vyanden,  van  Britanjen-, 
of  den  Spanjaerts,  vyanden  om  den  Godtsdienjl  en  hunne  heerfchfught , 

eenen  aenwas  wierden.     T)at  d'ervaerenhett  door  te  veel  exempelen  hadt 
ge  leert,  dat  die  me  e  ft  er  ter  fee  was ,  't  ook  met  eenen  van  Engelant  was. 
De  Koningh  ,   onaengefien  die  bedenkinghen  onverfèttelijk  blijvende , 

en  oordeelende,  datd'Engelfche  en  Hollanders  krachten  genoegh  hadden, 
gene  om  in  vreede,  deefe  om  in  oorlogh  figh  te  handthaeven,  verwierp 
de  bondtgenootfchap  in  waepenen  hem  van  den  Spanjaert  aengebooden, 

?an tuf-    en  heeft  de  pays  aenvaert.     Booven  de  punten,  die  gemeenelijk  in  ver- 
feben  Pbi-    bonden  plaets  grijpen,  waeren  de  meefte  raekende  de  vrye  feevaert ,  hoe- 
hpsenden    daenigh  die  voor  den  oorlogh  ge  we  ejl  was ,  en  met  de  felfde  belaftinghen. 
Keningh      yan  Amerika  en  Indien  niet  een  woordt,  om  dat  den  Engelfchman  niet 

vau  Enge-    foutje  gcdooght  hebben,  dat  hy  daer  buyten  geflooten  wierde,  en  de 
an  c'         Spanjaert  hartnekkigh  bleef  in  niemandt  toe  te  laeten  ,   invoeghe  die 
Dejfelfs     fackc  bleef  hanghen  aen  't  oordeel  van  de  maghtighfte.     "Den  Godts- 

*      '*       dienfl  belanghende  was  men  oover  koomen ,  dat  d'Engelfche  in  Spanjen 
niet  fouden  gedwonghen  worden  ter  kerke  te  gaen  -,   maer  't  geheylight 
broodt  ontmoetende ,  de  behoorlijke  eerbiedigheit  bewijfen,  ten  waerefe 

liever  hadden  eenen  anderen  wegh  in  te  flaen :  dat  de  mifdaeden  van  't 
fcheepsvolk  hunne  mee  fiers  niet  tot  naedeel  flrekken  fouden.     Dien  van 
Hollandt  raekten  deefe:  T)en  eenen  foude  de  vyanden  en  weêrf panne lin- 
ghen  des  anderen  niet  Jlijven  ,    nogh  gedooghen  ,   dat  die  door  hunne 
onder daenen  geftijft  wierden :  echter  fouden  de  mifdaeden  van  befondere 

in  't  befonder  aen  hen  geftraft  worden  ,  fonder  quetfingh  der  gemeene 
vreede.     Tien   Bricl  en  Vlifjinghen  oover  te  leeveren  ,    verklaerde  de 
Koningh  van  Engelandt  uyt  kracht  van  trouwe  die  hem  aen  het  verbondt 
verplichte  niet  te  konnen  doen :  ondertufchen  fouden  de  foldaeten ,  die 

plaetfen 
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plaetjen  in  bewaeringh  houdende  ■>  figh  in  den  oorlogh  niet  vermenghen.     1604. 

Om  de  Hollanders  tot  vree  de  te  be  weeghen  ,    ('ouden  fe  figh  gelijkelijk 
bevlijtighen.     Soo  dit  eenighen  tijdt  quam  aen  te  hopen ,   ten  minften 

d'Engelfche  en  de  Nederlanders  de  vaert  tot  hunnen  onderlinghen  handel 
oopen  houden.     ctOorloghfcheepen  fouden  Jigh  niet  fterker  dan  fes  of  acht 
fe  gelijk  in  de  haevenen  des  anderen  ophouden.     Hollandtfche  waeren 

in  Spanjen  ,    Spaenfche  in  Hollandt  te  brenghen  was  den  Engelfchen 
verbooden.     Den  oorlogh  dierwijfè  weghgenoomen  fijnde,   heeft  Ko- 
ningh  Jakob,  om  ook  de  binnelandtfèhe  gefchillen  uyt  te  roeyen ,  gewilt , 
dat,  de  benaeminghen  van  Engelfche  en  Schotten  uyt  het  geheughen 
uytgedelght  lijnde,  die  beyde,  in  gemeenfchap  van  de  felfde  wettenen 
voorrechten  ,   onder  een  Koninghrijk ,   en  den  naem  van  Britannien , 
fbuden  vereenight  worden,  hebbende  aengevanghen  een  fwaere  faeke, 
en  daer  oover  heevighe  gefchillen  vielen  ,  föo  langh  het  onderfcheydt 
en  den  naeyver  nogh  verfch  waeren,  dogh  die  buy ten  twijfel  den  nae- 
koomelinghen  volkoomentlijk  ten  goede  foude  (trekken.     Kort  daer  aen 
eyfcht  hy,  volghens  de  punten  met  Albertus  verdraeghen,  van  die  Van 
Hollandt ,   dat  fè  de  Engelfchen  niet  fbuden  verhinderen  uyt  fee  de 
Schelde  opkoomende  tot  Antwerpen  toe  te  vaeren ,  mits  betaelende  de 

fèlve  verlofgelden  met  d'ingefèetenen.     Dogh  die  hebben  figh  ontfchul-    De  Ver~ 
dight,  vertoonende,  'Datje  niet  fonder  reeden  hadden  go  e  dt gevonden  teecmi"&e 

verbieden ,  dat  niemandt ,  tenfyalvoorensverboodemende^langhshunneAef   *e~ 
froomen,  nae  's  vyandts  haevenen  Joude  doorvaeren,   om  met  des  te  n    ̂   van 
meerder  feeker  heit  op  alles  onderfoek  te  doen :  en  men  niet  quaelifk  behoorde  Groot  Bri- 
te  neemen,  foofe  op  eene  ftroom,  in  hun  bejit,  de  wet  fielden ,  gemerkt  tannienmet 

de  Spanjaerts  ook  den  wegh  oover  Jee  hunne  vrienden  darden  ajfnijden.  '«■  Ittighs 
En  hier  nae  heeft  hy ,  om  d'Engelfchen ,  bekladt  met  den  lafler  vanfeeroo-  de  schelde 

veryen ,  daer  van  tot  het  fbeken  van  eerlijke  winft  te  trekken ,  by  plak-  nae  Ant~ 

kaet  verbooden  ,   dat  niemandt ,   onder   uytheemfche  moogenheeden ,  ̂r<f*  ' ter  fee  foude  dienen;  ontveinfende,  foo  yemandt  gints  of  herwaerts  te 
lande  den  oorlogh  volghde.     Door  een  ander  plakkaet  wierden  de  Jefiii- 

ten  en  de  Priefters,  niet  gekooren  naer  's  rijx  gewoonte,  uyt  Britannien 
gebannen:  met  bygevoeghde  reeden ,  dat  die  flagh  van  menfehen leerde, 

dat  üe  Paus  van  Romen  maght  hadt,  om  volken  t'ontflaen  van  hunne 
gehooriaemheit  aen  Koninghen,  die  van  hen  in  Godtsdienft  verfchilden, 

't  fnoodtfte  en  verderfelijkfte  gevoelen,  dat  immer  teeghen  Opperheer- 
fchappyen  is  voortgebraght.     Dogh  in  die   felfde  daeghen  hebben  die  venjefai- 
felfde  Jefuiten  vryheit  gekreeghen ,  om ,  op  feekere  voorwaerden ,  wee-  ten  wordt 
derom  in  Vrankrijk  te  koomen ,  waer  uyt  fe  voor  deefèn  fijn  gebannen  vergunt 

geweeft,  nae  dat  feeker  jonghelingh ,  een  hunner  leerlinghen ,  op  's  Ko-  wederom 
ninghs  leeven  hadt  toegeleght:  ook  wierdt  het  gedenkteeken ,  waer  op  m  ̂ ™hvk, 
't  geheughen  dier  daedt ,    der  Jefuiten  eerloofheit  t'eener  fchandtvlek,  te*Somn- 
ftont  geiheeden  ,   afgebrooken  :   hoewel  het  Parlement  van  Parijs  figh 

niet  ontfagh  te  fègghen,  dat  door  dit  eene  werk  te  gelijk  en  't  gefagh 
van  hunne  voortreffelijke  vergaederinghe  en  Vrankrijx  veyligheit  't  on- 
derft  booven  gekeert  wierden.     Maefde  Koningh,  onverfchrokken  in 
een  faek ,  waer  in ,  gelijk  veele  toen  voorfpelden ,  fijnen  eyghen  perfbon 
gevaerliep,  verplichte  door  die  eere,  om  de  gunft  des  Paus  te  winnen , 
de  vuerighfte  befchermers   fijner  moogenheit.     Tuflchen  hen  en  den 
Spanjaert  groeyden,  booven  de  oude  oorfaeken  van  haet,  nieuwe  reede- 

nen van  onluft.     Villeroy ,  een  van  Henrix  voornaemfte  vertrouwelin- 
ghen, hadt  eenen  klerk,  genoemt  1'Hofte,  van  wien  hy  figh,  om  de 

meenighvuldighe  bedrijven,  die  hem  fèlve  daegelijx  oovervielen , diende 
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in 't  ontwerpen  van  brieven  en  geheyme  cijferfchriften :  dees,  omgekoghc 
met  geldt,  hielde  heymelijk  verftant  met  eenen  Francoifchen  ballingh , 
RafFy  genoemt,    die  figh  toen  in  Spanjen  onthieldt,  aen  wien  hy  de 
gewightighfte  faeken  bekent  maekte,  en  deefe  aen  de  Raeden  van  Phi- 

lips: die  dus  alle  de  beraedtflaeginghen  van  Vrankrijk  doorfiende,  in 
alle  voorvallen  de  hunne  daer  nae  lightelijk  konden  afmeeten.     En  eeni- 
ghe  dinghen  aen  Koningh  Jakob  geoopenbaert  hadden  onluften  gefaeyt. 

't  Verraedt  door  RafFy  ontdekt  lijnde,   is  1'Hofte  verder  onderföek, 
eerfl  door  fijne  vlught,  daer  nae  door  een  fchielijke  doodt ,  voorgekoo- 
men.     Ook  heeft  eene  vrouwe  gewart.     Henriette,  doghter  van  Entra- 
gues,  was  in  fchoonheit  van  lichaem  en  in  aerdigheit  van  geeft,  eene 
der  uytfteekenfte  in  dat  rijk.     De  Koningh,   wien  men  beiwaerlijk , 

buyten 't  gebrek  fijner  minneryen,  eenigh  ander  fbude  konnen  aenwrij- 
ven,  bekoort  door  die  beyde,  hadt  haer,  om  fijn  welluft  te  vernoeghen, 
belooft,  foo fe  eenen  foon  ter  weereldt  braght,  ten  huwelijk  te  neemen, 
en  fijne  belofte  met  handtfehrift  beveftight.  Nae  dat  hy ,  deefe  ter  fijden 
ftellende,  fijn  huwelijk  hadt  voltrokken  met  Maria  de  Medicis,  wierdt 

fy,  om  de  Koninghinne  te  vreede  te  (lellen ,  gedwonghen  's  Koninghs 
handtteeken  weederom  te  geeven:   waerom  (e,   onder  voorgeeven  van 
eenfaemheit  en  Godtsdienft,  aenflaeghen  van  grooter  gevolghe  ontvein- 
fende,  uytheemfche  hulpe  aenibght,  om  haeren  foon  een  feekere  toe- 
vlught  teeghen  de  gramfchap  der  Koninghinne  tebeforghen,  gelijk  fe  korts 

daer  aen  felfs  te  kennen  gaf,  dogh  gelijk 't  andere  uytleiden,  om  fijn 
reght  op  't  rijk  te  verfeekeren.     De  Koningh  van  Groot  Brittannien  hier 
oover  aengefprooken ,  weygherde  eens  anders  rijk  te  beroeren:    dogh  de 
Spanjaert  keurde  de  faeke  voor  goedt,  en  deede  haer  milde  beloften. 
Deefe  aenflaeghen  van  gelijken  ontdekt  fijnde,  wierden  fy,  haer  vaeder 
en  haeren   broeder ,   de  Graef  van  Auvergne ,  gevanghen  genoomen. 
Maer  Henrik  vergaffe  hen  alle,  wel  weetende  dat  hunne  misdaedt  niet 
fonder  de  fijne  was.     Dogh  Philips  beducht,  dat  Henrik,  dienthalven 
geftoort,   hier  uyt  ftof  tot  eenen  nieuwen  oorlogh  moght  opneemen, 

heeft,  om  't  gefchil  gereefen  oover  de  belaftingh  wegh  te  neemen,  fijn 
plakkaet,  onlanghs  gemaekt  op  datftuk,  weeder  ingetrokken:  en  fijne 
gramfchap  teeghen  de  Hollanders  wendende,  alle  ingefêetenen  der  fel  ver 
belaft  fijne  landen  te  ruymen  ,   en  de  waeren  naederhandt  ingebraght 
verbeurt  te  maeken.     Dit  jaer  heeft  men  in  Nederlandt  gefien  de  door- 
luchte  lijkftaetfy  des  Graeven  Pieter  van  Mansfeldt,  die  den  Spanjaert 
geduerende    den    tijdt  van  veertigh  jaeren    getrouwelijk  gediendt,  de 
hooghfte  eerampten  van    gebiedt  beklommen  hebbende ,   en  toen  ter 
tijdt  Landtvooght  van  Luxemborgh  fi:nde ,  fijn  leeven,  doorgaens  in 
oorloghen  verfleeten,  een  feldtfaem  geluk ,  tot  den  uyterften  ouderdom 
gebraght  hadt.  Dogh  in  Hollandt  is  ooverleeden  Luidewijk  van  Naffau, 
jonghelingh  inwiende  glory  fijner  voorfaeten  eenen  heeten  naeyver  hadt 
ingeboefemt ,   en  in  wien  groote  hoop  van  een  uytfteekende  en  ook 
voorlightigh  beleyde  dapperheit  gefchept  wierdt. 
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Erfcheyde  reedenen  raekende  de  vree  de  tuffchen  deStaeten  der 
Vereenighde  Nederlanden  en  de  ̂ yiertshartoghen.  Ee delmoe - 

digh  antwoordt  der  Staeten  aen  's  Keyfers  gefant>  dringhende 
op  vreede.  Spoedighe  toeruftingh  ter  oorloghe  van  weederfij- 

den.  T)e  Vereenighde  Staeten  beleegheren  Antwerpen ,  dan  vruchteloos. 

Maurits  neemt  Woude.  Hy  trekt  met  een  leegher  in  Vlaendre.  *De  Ver- 
eenighde Staeten  neemen  en  doen  te  gronde  gaen  het  krijgsvolk  oover  fee 

uyt  Spanjen  koomende.  Spinolas  raedt  om  fpoedigh  den  oorlogh  ten  eynde 
te  brenghen.  Buquoy  flaetjïjn  leegher  voor  Keyfersweerdt.  Spinola  ver- 
meejlert  Oldenfeel  en  Linghen.  's  Aertshartoghen  aenflagh  op  Bergken 
op  den  Zoom  mijlukt  tot  tweemaelen.  Graeve  vruchteloos  aengetaft  door 
Grobbendonk.  Buquoy  wordt  gefonden  om  Wachtendonk  te  beleegheren. 
Maurits  volk  valt  op  Spinolas  leegher  aen.  Omerville  en  Trivultio  wor- 

den verjlaeghen.  Wachtendonk  oovergegeeven.  's  'Prinfen  aenflagh  op 
Gelder  fonder  vrucht.  Buquoy  neemt  Krakou.  Grobbendonx  vaen  wordt 
geflaeghen :  de  Weerdt  wordt  in  Indien  door  verraedt  des  Koninghs  van 
Kandia  doodtgeflaeghen.  Reyfe  van  Matelief  met  twaelf  fcheepen  nae 

Indien.  Vervolgingh  der' Gereformeerden  binnen  Aeken.  Henrixgram- 
fchap  op  den  Spaenfchen  gejant  hem  laeghen  legghende.  Saemenfweeringh 
in  Engelandt. 

E  keften  der  oorloghe,  nu  aen 't  verouderen ,  met  de 
jaeren  aenwaflènde ,  en  Ooftende,  dat  uytfteekendt 
proefftuk  van  gelijkheit  in  krachten,  hadden  in  vee- 
len  weeder  opgewakkert  de  hoop ,  die  langh  in  ilaep 
geweeft  was,  dat  de  uyterfte  heevigheeden  der  oorlo- 

ghe op  vreede  föuden  uytkoomen  :  hier  uyt  fprooten 
I  meenigerley  reedenen  en  gefchriften ,  gefchikt  naer  dat 
yder  door  hoop  of  begeerte  wierdt  gedreeven.      >ie 

1605-, 

de  heerfchappy  des  huys  van  Ooftenrijk  oover  den  Nederlanders  ter  her- 
ten naemen,  fpraeken  van  den  naeyver  der  ft  e  e  den  in  Hollandt ,  van  de 

heete  driften  teeghen  elkander ,  en  dat  afgejeheurt  gebouw  infigh  felven 
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i<>o$\  inftorten,  of  uytheemfche  Koninghen  ten  proye  worden  foude,  ten  waere 
f  e  figh  we  e  der  onder  hunnen  ouden  Heer,  dienfefoo  vee  Ie  eeuwen  langh 
gedraeghen  hadden,  wee  derkeer  den:  dat  tot  de  oude  handtveftenmoeften 
gevoeght  worden ,  dat  de  Nederlanders  niet  onder  den  Spanjaert  fouden 

vervallen,  't  reght  om  te  handelen  onbepaelt  blijven ,  vryheit  in  Godts- 
dienft, op  hoop  van  naeuwer  vereenigingh,  worden  toegelaeien :  't  uytheemfch 

krijgsvolk  den  lande  ruymen,  als  ook  een  tweede  peft,  het  rot  der  Jefui- 
ten :  de  eerampten  gegeeven  worden  aen  inboorlinghen :  voorts  de  ge- 
wightighfte  faeken  gehandelt  in  een  vergaederingh  der  Algemeene  Staeten , 

dat  dit 'eer/l  een  reght fchaepen  weefen  van  een  gemaetighde  vryheit  fijn foude.  Andere  in  Vrankrijk  raedden  in  teegendeel  den  Nederlanders 

figh  van  't  huys  van  Ooftenrijk  af  te  fcheyden :  dat  de  Aertshartoghen 
waeren  een  y  delen  naem,  fonder  krachten,  fonder  heerfchappy :  dat  hun- 

ne krachten  door  den  vyandt ,  hunne  heerfchappy  door  den  Spanjaert 
wierdt  verbrooken,  en,  't  welk  Neder  landt  uytgeput,  Spanjen  verarmt 
Jïjnde ,  d'eenighe  hoop  is ,  om  den  oorlogh  (leepende  te  houden ,  de  rijk- 

dommen der  Indien  nu  tot  hen  afvloeyden,  die  figh  begonden  meefters  ter 
fee  te  maeken :  dat  de  regeer  ingh  van  Albertus  waere  bekladt  met  die  lee- 

lijke  Jchantvlek  van  twintigh  muyteryen:  en  dat,  foo  den  haet  en  d'on- 
luften  onderwijlen  aengroeyende ,  den  Franfois  quam  op  te  waeken ,  hun- 

ne landen  van  weederfijden  opgegeeten  fijnde ,  tot  een  deerlijke  behoefte 

en  verwoeftingh  fouden  vervallen.  Weshalven  't  hen geraedener  waere, 
figh  liever  vrywilligh ,  dan  door geweldt  ooverheerfcht ,  aen  het  lichaem 
van  Vrankrijk  te  vereenighen ,  en  den  Godtsdienft  hunner  voorfaeten  in 

haeren  feetel  te  handt haeven ,  die  ,  "wen  den  Hollander  ooverwinnaer 
bleef,  foude  verhoren  gaen.  T>at  'er  neeghen  kafteelen  offchanfen  in  de 
wegh  waeren,  uyt  welke  dien  landt aerdt ,  die  men  twijfelt  of  hy  wreeder 
of  hooveerdigher  fy ,  uytgefiooten  fijnde,  en  in  hoe  korten  tijdt  waere  het 

te  doen,  hen  die  van  alle  kanten  faemenfpanden , voor  't  toekoomende  bin- 
nen de  Tireneïfche  geberghten ,  en  de  vergeleeghene  kujl  van  fijnen  Ocean 

foude  beflooten  blijven.  T>at  heerfchappy  en  verre  van  den  anderen  verftroyt 

de  befchermingh  der  onder  daenen  min  ter  herten  neemen :  en  de  vree  de  voor't 
toekoomende  vaft  ftont,  door  dien  Vrankrijk,  volghens  de  Salijke  wet, 
van  erfgenaemen  was  verfee kert :  fy  fouden ,  fonder  verkor tingh  van  hun- 

nerfij i de  gefaementhjk  met  Vrankrijk  de  felfde  voordeden  genieten.  In 

Duytlchlandc  waeren  'er , die  van  d'eene  kant  de  grootheit  van  Spanjen, 
van  d' andere  de  affeleeghene  fchuylhoeken  der  Hollanderen,  en  hunne 
weelighe  voorfpoedt  in  den  oorlogh  ooverwooghen ,  en  dat  'er  geen  middel 
was  om  door  winnen  de  faeke  te  bejleghten :  dat  de  Spanjaert  lighter  en 
eerlijker  met  die  waepenen  den  Turk  Joude  teeghen  gaen,  of  die  geringhe 

fchaede  aen  fijne  landen  door  't  voor  tfet  ten  fijner  grenfen  elders  vergoeden. 
'Dien  van  Hollandt  foude  men  tot  belooningh  hunne  vryheit  fchenken. 
'Dat  de  rijken  hunnen  omloop,  hunne  befette paelen  hadden,  en,  wanneer 
Je  op  't  hooghfi gekoomen  waeren,  afnaemen:  dat  voor  langh  nogh  Tunes 
nogh  Goletta  van  de  Spanjaert,  nogh  de  Switfersvan  't  huys  van  Ooften- 

rijk weederomgeeyfcht  wierden:  dat  men  ook  alfoo  deefe  volken  moe  ft  lae- 
ten  vaeren ,  die ,  fchoonje  al  t'eenighen  daeghe  quaemen  te  buyghen ,  hen 
echter  door  'tgeheughen  der  oorloghe  altoos  verdacht  moeften  blijven,  en, 
om  de  verfcheydenheit  van  Godtsdienft,  ook  door  hun  voor  beeldt  fchaede 
doen  fouden :  jae  dat  ook  die  van  Bourgonjen  een  gedeelte  der  felver  by 

koop  verkreeghen  hadden,  waeromfe  des  te  billijker  't gheenfe  gekoght 
hadden  ver koopen  fouden.  Omtrent  fuik  een  tael  voerden  uytheemfche. 

Maer  binnen 's  landts  was  'er,  uytgenoomen  weynighe,  die  aen  't  roer 
der 
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der  regeennghe  faeten ,  en  de  geheymfte  raedtflaeghen  kenden ,  niemandc,     1  60  f, 
die,  ooverweeghende  hoe  groot  den  hooghmoedt  der  Spanjaerden  was, 
en  hoe  valt  het  by  dien  van  Hollandt  ftont,  van  hen  afgefcheyden  te  blij- 

ven, niet  alle  hoop  verwierp,  houdende  Godtdenuytflagh  vanfoofwaer 

een  oorloghalsnoghin'tduyfter  onder  fijne  geheymen  verborghen.  Maer 
aen  Maximiliaen  Cochy ,  die  op  's  Keyfers  beveelen  aenhieldt ,  en  voor  Der  staeten 

gefanten  van  grooten  naeme,  te  weeten  voor  dien  van  Ments,  Saxenen  eecielmoe~ 

andere,  vrv  eeleyde,  gaende  en  koomende ,  tijdt  en  plaetfe  om  te  han-   '^)a"t~ 
delen  veriogh te,   iaeken  wonder  lchoon  in   t  ooghe  en  alle  aengeleydt  >s  K   rers 
om  de  gemeente  gaende  te  maeken,   hebben  de  Staeten  geantwoordtt^y;,,» 
T)at  hen  niet  nyt  de  gedachten  waere ,  wat  onheylen  de  voorighe  onder-  dringbende 

handelinghen  hen  hadden  toegebraght:  dat  nogh  Keyfer  encDuytfchlandt ,  op  vreede. 
hoewel  moogenheeden  by  hen  in  foo  befondere  eerbiedigheit ,   teeghen  de 
laeghen  der  vyanden  eenigh  voordeel gedaen  hadden:  dat  dien  van  Hol- 

landt  geene  faeke  gewenfehter  waere,  dan  'tgheenfe  door  meenighvuldi- 
ghe  gevaeren ,  met  een  deurftaende  ny  ver  heit  hadden  verkreeghen ,  buy- 
ten  vree  f  e  voor  oorloghe  te  ft  ellen:  dat  f  e  dienthalv  en  hunne  naebuerenfoo 

langh  en  emftigh  hadden  gebeeden-,  om,  door  een  billijke  pays ,  de  waepe- 

nen,  henbooven  't  hooft  hanghende,  af  te  wenden ,  enfe,  nu  nae  deefe, 
gevoert  door  noodt dwangh,  eene  va/Ie  en  welgegronde  vryheit ,  endieby 
Koninghen  en  Vorftenfelve  was  voor  wettelijk  gekent,  hadden  voortge- 
braght,  die  geenfints  voor  eenvalfche  fchijnvan  vreede  fouden  verwijfe- 
len.     T)atfe  voor  deefen  hunne  gene egenheit  om  met  de  Staeten  der  Ne- 

derlanden te  handelen  getoont  hadden ,  en  als  nogh  daer  toe  bereydt  wae- 
ren.     T)at  hoedaentgh  en  egeene  met  allen  de  maght  der  Aertshartoghen 

waere ,  Spinola ,  een  vreemdel'mgh ,  die  uyt  Spanjen  't  gebiedt  oqver  de Nederlanders  hadt  ontfanghen ,  ten  bewijfe  diende.     T)atfe  behoudens 
hunnen  Godtsdienft ,  behoudeyis  hunne  Repub  lijk  eene  waere  enverfeekerde 

vreede  nimmer  fouden  afjlaen.     T>at  indien  't  daer  op  aengefïen  was ,  ge- 
lijk oover  't  ge  e  ft  e  lij  ke  maer  eenen  'Paus,  foo  ook  oover  defaeken  der  wee- 

relt  eenen  Komngh  van  Spanjen  tot  Oppervorft  te  ft  ellen,  T>uytfchlandt 
Jien  foude ,  dat  die  van  Hollandt  niet  fouden  verwaerloojen  hunne  eyghe- 

ne  én  de  gemeene  behoudenis  te  behartighen.     T>at  wijders  'tgheenhy  in- 
braght  raekende  de  gedaene  Jchaede ,  fy  fighdier  wijfe  fouden  gedraeghen , 
dat  men  van  hunne  reedelijkheit  niet  meer  joude  konnen  vorderen:  dogh 
eenighe  fterkten  weederte  geeven,  inf onder  heit  in  een  tijdt ,  dat  Spinola 

dreyghde  den  Rhijn  te  naederen ,  ongeraeden  waere.     cDatfe  weet en fou- 
den ,  dat  voor  eDuytfchlandt  felve  diervoeghe  wierdt  forghe  gedraeghen, 

indienfe  aen  Mendofas  leegher  en  baldaedigheeden  gedachten.     Deefer 

daeghen  is  ook  in  't  light  gekoomen  het  boek  van  E  verhardt  van  Rheydt, 
een  man  van  groote  geleertheit ,  die  fijne  ampten  in  de  Republijk  met 

achtbaerheit  bekleet,  en  daerenbooven  door  't  befchrijven  van  haeredae- 
den  en  gelchiedenifien ,  in  fijne  moeder  taele,  fijnen  vaederlande  groo- 

ten dienft  gedaen  heeft;  maer  het  werk  is  nae  des  fchrijvers  ooverlijden 
door  fijne  vrienden  uytgegeeven :  waer  in  hy  verhaelende  de  fhoode  be- 

drijven, lbo  oude  als  veriche,  en  des  huys  van  Ooftenrijk  en  der  Span- 
jaerden, en  hoe  weynigh  men  figh  vertrouwen  magh  op  verbonden  van 

Vorften  met  volken,  inlönderheit  der  gener,  welke  de  Paus  van  hunnen 
eedt  ontfloegh ,  lbo  wel  den  Roomsgefinden  als  den  Gereformeerden 

waerfchuwden ,  dat  hen  gelijke  gevaeren  dreyghden:  vertoonende  wij-  Mg/r"^ 
ders,  dat 'er  geene  uytkoomn-,  dan  in  de  laetfte  feeghe  te  vinden  was:  menwee_ 
dat  de  weeghen  en  middelen  by  den  menfehen  gewanhoopt,  en  onmoo-  der  fijt  sten 
ghelijk  geoordeelt,  Godeoopenftonden.  Terwijl  defaeken  dus  metwoor-  oorlogb. 

den 
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itfof-     den  gedreeven  wierden,  fpoede  figh  yderondertuflchenmet  der  daet  ten 
oorlogh.     Hollandc  was  verfterkt  met  de  maght,  die  het  aen  Ooftende 
te  koft  geleght  hadt,  en  uyt  Vrankrijk  waeren  troepen  in  aentoght,  de 
Koningh  hen  vermaenende,  datfe,  eerft  te  velde  koomende,  den  vy- 
andt  fbuden  verplighten  hen  te  volghen,  liever  dan  figh  in  ftaet  te  fien 
van  fèlve  hem  te  moeten  naegaen.     Dogh  in  Duytfchlandt  en  in  Enge- 
landt  wierdt  voor  beyde  de  partyen  geworven ,  hunne  trouwe  veyl  fijn- 
de  voor  den  meeftbiedenden ,  of  naer  dat  de  Godtsdienft  yder  gints  of 

herwaerts  hadt  gedreeven.     Ook  is  Hollandt  veerdigher  geweeftin  't  ver- 
schaffen van  penninghen :  traegher  gingh  het  toe  met  de  Nederlanders 

onder  de  Aertshartoghen,  als  wien  den  oorlogh  teeghen  de  borft,  en 

't  handelen  der  gemeene  middelen  verdacht  was,  waerenbooven  noghde 
Vereenighde  Staeten  hun  mifnoeghen  hadden  vermeerdert,  door  ichrij ven 
aen  de  Staeten,  oover  faeken  raekende hunne  gemeene  welvaert:  faeken 

die  Albertus  afgefchrikt  hebben  van  het  toebeten  eener  vergaederinghe 
der  Algemeene  Staeten  fijner  landtfchappen ,  waer  op  voor  deefèn  meer- 
maels ,  en  infonderheit  toen  met  grooter  ernft  was  aengehouden :  beducht 
dat  hy  door  veele  faeken  te  weygheren  figh  te  fwaerenhaet  moghtopden 

hals  laeden:  of  dat  het  gefagh  der  Staeten  in  de  windt  te  flaen,  op 't  voor- 
beeldt  der  naebueren,  figh  tot  geweldt  moght  keeren.  Dat  dit  fijne  vree- 
fe  was  wierdt  ontdekt  door  brieven  aen  fijne  vrienden ,  welke  de  Hollan- 

ders onderfchept  en  aen  de  Grooten  in  de  Spaenfche  Nederlanden  had- 
den oovergefonden.  Derhalven  heeft  Albertus,  om  een  algemeene  oover- 

eenftemmingh  te  weeren,  elk  landtlchapin  'tbefönder  toegelaeten  te ver- 
gaederen ,  trooftende  de  verflaeghene  gemoederen  met  dehoopderlchat- 
ten  uyt  Indien,  welke  een  voorfpoedighe  en  rijke  vloot  in  Spanjen  hadt 
oovergebraght,  en  van  een  gefiene  vreede,  föole  maer  voor  weynigh 

tijdts  hunne  krachten  ter  oorloghe  wat  heevigher  infpanden.     't  Begin  des 
jaers  is  aldaer  doorgebraght  in  leedighe  ruft,  vermenghtmet  eenighenae- 

spinoU     bootfinghen  van  vreughde,  terwijl  Ambrofius  Spinola,  maer  onlanghs 
W°r  tnrH t  oovergekoomen  uyt  Spanjen,  nae  dathy  met  den  Koningh  hadt  beraedt- 
Gulde vlies.  ̂aeght  oover  de  middelen  om  den  oorlogh  te  voeren,  waer  van  hem  nu 

't  geheele  bewint  gegeeven  was,  met  de  ridderlijke  orde  des  Gulden  Vlies 
vereert  wierdt,  en  Albertus,  in  teegenwoordigheit  des  gefants  van  Groot 
Britannien,  de  vreede  befweert :  waer  by  men  nogh  volvoerde  de  plech- 
tigheeden  van  algemeene  dankleggingh  en  vreughde  fpeelen  oover  de  ge- 

boorte van  eenen  Prins  in  Spanjen.     De  Lente  was  nu  reets  verre  ver- 
loopen,  toen  Maurits,  die  de  troepen  niet  eer  gekreeghen  hadt,  met 

vrucineloo-  goedtvinden  der  Staeten,  eenen  grooten  aenflagh  in  't  werk  ftelde-,  men 
fenaenflagb  hadt  het  gemunt  op  Antwerpen,  eertijtsde  bloeyenfte  en  neeringhnjkfte 
der  ver-     der  Nederlandtfche  fteeden,  en  die  ook  nu,  den  handel  in  Hollandt  oover- 

eemghde      gebraght  fijnde,  behieldt  haere  voor  dees  gewonne  rijkdommen  en  acht- 

er™ om  baerheit.     Hier  toe  noopte  een  geweldighe  hoop  tot  glory :  gemerkt  voor 

xe'btie!ohe-  twintigh  jaeren  een  langh  en  moeyehjk  belegh,  onder  den  Hartogh  van 
ren.  Parma,  toen  de  faeken  der  bondtgenooten  nogh  in  een  bijftere  wanorde 

(tonden ,  ten  laetften  niet  dan  nae  veele  ftnbbelinghen  ten  goeden  uyt- 
flagh  gekoomen  fijnde,  door  oovermoedt  en  fnorkery  óes  ooverwinnaers 

al  de  weerelt  hadt  doen  gelooven,  dat  aen  eene  ftadt  't  befit  van  Neder- 
landt  was  geleeghen.  d'Ömlegghende  landen ,  door  't  ooverftorten  der 
Schelde,  onder  waeter  te  fetten ,  en  de  leeghcr  plaetfèn  op  de  hooghtete 
neemen ,  om  een  ftadt  lbo  groot  in  haeren  omtrek  met  weynigh  troepen 
te  befluyten,  was  eenen  raedtflagh,  die  niet  ongerijmt  icheen,  maer 

't  befetten  van  de  Vlaemfche  kant  daer  teeghen  oover,  een  middel,  dat 
meer 
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meer  fwaerigheits  inhadt.     Eenighe  raedden  't  krijgsvolk  by  naght  uyt    160  f. 
Cadfandt  door  'c  landt  derwaerts  te  fenden :  dogh  Maurits  keurde  beft  te 
waetcr  te  gaen:  en  terwijl  men  beefigh  was  met  een  vloot  uyt  te  reeden, 
heeft  de  vyandt  uyt  die  groote  toeruftingh,  gelijk  het  gaet,  achterdocht, 

gekreeghen  •,  en  ftrax  daer  aen  was  't  algemeen  gerucht,  dat  het  op  Ant- 
werpen was  aengefien :  tijdingh  die  in  de  gemoederen  der  fteedelinghen 

verlcheydentlijk  wierdt  opgenoomen;  eenighe  wel  vernoeght  lijnde,  als 
ofdevryheit  voor  de  deur  ftondtj  andere, honghersnoodt  voorfiende, 
deeden  den  prijs  der  waeren  fteygheren  •,  veele,  al  wat  los  was  opkraemende, 
fielden  't  om  met  Tak  en  pak  te  vlughten.     Dogh  in  die  verflaegenheit 
herftelde  Spinola  den  fchrik,  door  't  toelenden  van  eenighvolkte  peerde, 
dat  in  goede  orde ,  Ibnder  00  verlaft  of  fchaede  der  burgheren ,  leefde :  waer 
op  hy  voorts  de  Vlaemfche  kant,  teeghen  oover  Antwerpen,  genoemt 
het  landt  van  Waes,befightighende,  ook  aldaer  drieduyfènt  man  te  voet 
tot  bewaeringh  des  ielven  leght,  om  fighte  wenden  werwaerts  de  vyandt 
loude  invallen:  gemerkt  hem  niet  onbewuft  was,  dat  de  vyandt  fighder 
ftroome  geen  meefter  konde  maeken,  ten  waere  hy  alvoorens  figh  door 

't  onderfteeken  der  landen,  en  't  beirellen  van  waghten,  ook  van  die  kant 
verfeekert  hadt.     Ten  daeghe  dan  daer  toe  gekooren  fijn  te  gelijk  Maurits 
met  een  vol  koome  leegher  uyt  BerghenopdenZoom  getrokken,  enErnft 
van  Nafiau  met  het  ooverigh  krijgsvolk  uyt  Zeelandt  de  Schelde  opge- 

vaeren:  en  in  't  eerft  de  fchanièn  der  Hollanderen  gelukkigh  voer  byge- 
fèylt  lijnde,  is  hy  naeder  aen  Antwerpen  en  's  vyandts  fchanfèn  koomen- 
de,  hoewel  by  naght,  niet  ibnder  gefien  te  worden ,  ongeacht  het  ichie- 
ten,  doorgevaeren ,  om  de  dijken  aen  den  Vlaemichen  kant  in  te  nee- 
men:  maer  de  löldaeten ,  tot  befettingh  der  ielver,  aldaer  op  de  wacht 

gelaeten,  door  'tgedruyfchder  koeghelen  opgewekt,  volghden  's  vyandts 
lèylen ,  bedekt  door  't  tuilchen  legghen  der  dijken.    Graef  Ernft  door  de 
windt,  die  hem  teeghen  was,  met  de  fcheepen  aen  den  Brabandtfchen 

kant  vervallende,  wierdt  belet,  daer  't  hem  gelaft  was,  te  landen,  en  de 
troepen  te  vereenighen  -,  Tonder  welken  toeval ,  hy  hen ,  fchoon  op  hun- 

ne hoede,  tot  een  hacchelijk  geveghtibudegebraght  hebben.     Echter  iet 
hy,  om  de  krijgskans  te  waeghen ,  omtrent  vierhondert  mannen  oover, 

met  chaloepen  en  booten ,  die,  de  vyandt  van  alle  kanten  t'famengerukt 
lijnde,  lightelijk  geflaeghen  ,  en  ten  deele  gevanghen  wierden.      Den 
Kornel  Dorp,  gepranghtdoor  denooverwinnaer,  gewaepentindeftroom 
fpringhende,  is  gevaer  met  gevaer  ontkoomen.     Graef  Ernftweeder  aen 
den  Brabandtfchen  kant  gekoomen  lijnde,  brenght  Maurits,  fiende  fij-    Mauritt 
nen  aenflagh  miflukt,  Woude,  een  kafteel  niet  verre  van  Berghen,  bin-  nemt  wm- 
nen  vijf  daeghen  tot  oovergaeve,  in  der  daedt  niet  weerdt  van  lbo  groot  de* 
een  leegher,  en  vanfoo  gewightigheenen  aenflagh  weederkeerende,  aen- 

getaft  te  worden :  niet  te  min  was  't  niet  Ibnder  eenighe  vrucht  -,  aenge- 
fien 's  vyandts  roovers  daer  uyt  de  ftroomen  onveyligh  gemaekt  hadden. 

Voorts  fijn  alle  geweldighe  dreyghementen  niet  alleen  in  rook  verdwee- 
nen ,  maer  ook  heel  teeghen  gevallen,  lijnde  geen  ander  jaer  voor  die  van 
Hollandt  lbo  ongelukkigh  geweeft.     Terwijl  Woude  Maurits  ophieldt, 

hadt  Spinola,  hoewel  't  infonderheit  toen  ter  tijdt  te  hoof  leer  druk  was 
met  den  gefant  van  Groot  Bntannien  t'onthaelen,  niet  traeghom  faeken 
van  ernft  voor  beuleleryen  waer  te  neemen,  een  brugh  oover  de  Schelde 

geflaeghen,  om  des  te  veerdigher  den  vyandt,  naer  watgeweft  hy 't  heen 
wende ,  te  volghen ,  en  des  te  ongenaedigher  teeghen  hen  die  Woude  had- 

den oovergegeeven,  als  lijnde  hunne  vreefe  te  voorbaerigh  geweeft,  foo 
verre  dat  hy  eenighe  ook  met  de  doodt  geftraft  heeft.     En  niet  weynigh 

Ppp  heb- 
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iöof.     hebben  de  Vereenighde  Staeten,  door  de  groote  geruchten  van  't  aen- 
naederen  van  Spinola  met  een  maghtigh  leegher,  in  bedenken  geweeft, 
werwaerts  figh  te  keeren,  om  of  aen  te  taften  of  op  teegenweer  te  paf- 

fen-, raedende  Maurits  den  Rhijn  te  befètten,  op  dat  de  vyandtnietquam 

in  te  vallen  daer  den  Staet  ontbloot  was.     d'Ooverhandtkreegh  't  gevoe- 
len dat  belafte  Vlaendre  in  te  trekken,  en  forghevoor  Sluys  tedraeghen. 

Daer  by  hadt  men  hoop  om  's  vyandts  fchanfe,  genoemt  het  Sas  van 
Gendt,  alwaer  het  waeter  uyt  Gendt  afgeleide  in  de  Hondt  en  in  fee 
loopt,  te  beleegheren :  en,  quam  dit  te  gelukken,  de  Meeden  te  drey- 
ghen  :   föo  niet ,   om  eevenwel  Spinolas  heevigheit,   blaekende  om  in 

eenigh  ander  geweft  fbo  groot  een  geweldt  van  waepenen  te  baeren  T'in 
Maurits,     te  binden.  Maurits  hadt  lijn  leegher  oovergefcheept  en  needergeflaeghen 
fijn  leegher  m  het  dorp  Waetervliedt,  niet  verre  van  Ylèndijk,  wanneer  Spinola, 

l"  dniL  U  hebbende  een  gedeelte  fijner  troepen  voor  afgeibnden,  hem  fpoedigh  nae- 

"de  wordt'  ̂ et>  en  ̂ jn  leegherpbets  verkieft  tufichen  hem  en  't  Sas  van  Gendt,  in van  spinola  een  plaets  genoemt  Boekhout,  om  fijns  vyandts  aenllaeghen  te  befpieden, 
gevolght.     en  te  breeken.     Dus  hebben  de  leeghers  eenen  tijdt  langh  vaft  geleeghen , 

(onder,  dan  door  lighte  fèhermutfèlinghen  van  't  peerdevolk,  aen  den 
man  te  koumen.     Pompejo  Giuftiniani,  uyt  laft  van  Spinola  oover  de 
flikken  gekoomen ,  hadt  gehoopt  de  voorraedtfeheepen ,  die  naeder  aen 
Maurits  leegher  waeren  gekoomen,  in  brandt  te  fteeken:  maerhy  wierdt 
ontdekt  en  afgeflaeghen.     In  dat  geweft ,  teeghen  oover  Walcheren,  is  ge- 

leeghen de  fchanfe  Patientie,  welke  Maurits ,  om  niet  leedigh  te  blijven, 
voornam  aen  te  taften  :   dogh  Spinola  heeft  alvoorens  weghgenoomen 
een  light  opgeworpe  fchanfè  ter  halver  wegh,  en  die  met  een  doorgaende 

Der  staeten  borftweer  aen  fijn  leegher  gehecht}  en  Maurits  leegher,  befchanft  ineen 
leegher  ver-  waeteraghtighe  en  ongefbnde  grondt,  nam  daeghelijx  af  door  fiekten  en 
\wakt.        verloop  van  fbldaeten.     Dan  't  geluk  ter  fee  heeft  den  oorlogh  te  lande, 

die  tot  nogh  traegh  voort  wilde,  betaelt  gefèt.     Seedert  d'eerfte  begin- 
fèlen  der  beroerten  in  Hollandt  tot  op  dees  tijdt  toe,  is  onder  de  laften 
des  Spanjaerts  wel  de  grootfte  geweeft,  dat  fijne  befte  fbldaeten  en  die 
van  fijnen  landtaerdt  verre  uyt  Italien,  langhs  moeyelijke  weeghen,  in 
Nederlandt  wierden  oovergebraght ,  fönder  eenighen  dienft  ondertuflchen , 
en  met  fwaere  koften.     Tot  verlightingh  dier  faeke  hadt  Spinola  gevon- 

Der  sta  -  ̂cn '  ̂ct  mt>renghen  der  troepen  oover  den  Ocean ,  ook  felfs  uyt  Span- 

tenoorlogh'  Jen>  *n  ̂e  havenen  van  Vlaendre.     Twaelfhondert  fbldaeten,  geoeffenc fcheepen       m  de  Yerfche  oorloghen ,  wierden  door  den  Kornel  Pedro  Sarmiento 
memen  en    tot  Liffèbon  gefcheept  in  acht  fcheepen  en  eenighe  lighte  fregatten ,  oover 

verdrenken  alle  welke  't  opperbewint  gegeeven  was  aen  Pedro  Cubiara,  onder  ande- 
wel  de  helft  re  met  dien  laft,  om,  foo  hy  niet  in  Vlaendre  koomen  konde,  mijden- 

ielSffdn'    de  ̂ e  Franfche  kuft,    Engelandt  aen  te  doen,  alwaer  hy  door  behulp  des 

ten  ho'-'  Spaenfchen  Gefants,  en  der  Engelfchen  door  hem  met  fchenkaedjen 
mendt :  oover  gewonnen,  veylighe  berghplaets  hebben  fbude.     De  Vereenighde  Stae- 

fee.  ten>  om  fuik  eene  ftoutheit  voor 't  toekoomende  door  fchrik  te  weeren, 
belaften  Willem  Hautain ,  Ammirael  van  Zeelandt,  den  Spanjaerts  in 't 
Kanael  te  gemoet  te  loopen,  en  de  gevanghene,  fbnder  genaede,  oover- 
boordt  te  worpen.  De  Spanjaerts  quaemen  niet  met  een  oorloghs  vloodt, 
maer  in  koopvaerdyfclieepen ,  en,  om  des  te  onbekender  door  te gerae- 
ken,  in  Hooghduytfche  of  Engelfche.  Hautain  met  een  gedeelte  der 
vloote  hem  toegevoeght  langhs  Vlaendre,  met  een  gedeelte  langhs  En- 

gelandt loopende,  preyde  alle  fcheepen  midden  in  fee.  Omtrent  Dove- 
ren  heeft  hy  den  vyandt  gevonden,  die  weygherende  feyl  te  ftrijken,  en 
figh  eerft  met  mufketten  weerende,  ten  deele  fijn  doodtgeflaeghen ; 

d'an- 
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d'andere  fijn  't  met  fwemmen,  of  door  Engelfchen,  die  hen  in  booten     i(Jof. 
berghden,  ontkoomen.      Een  ander  fchip,  nu  de  haeven  naederende, 
door  twee  Zeeulche  fcheepen  vervolght,  lijn  gefaementlijk  vaft  geraekt. 
MaerdeZeeufche,  lightcr  lijnde  en  derhalven  in  minder  gevaer,  enteren 

en  neemen  'svyandts  fchip.     't  Volk  daer  op  wierdt,  volghens  laft,  oover- 
boordt  en  in  fee  geworpen,  naer  alvoorens  dapper  hun  ongeluk  beklaeght 

te  hebben,  niet  dat  het  hen  't  leeven  benam,  't  welkfe  als  menlchenniet 
eeuwigh,  nogh  als  foldaeten  en  oude  krijghsluyden  voor  langh  gehoopt 
hadden  j  maer  dat  fuik  een  meenighte,  beèedight  om  met  den  deeghen 

in  de  vuyft  te  fterven,  ellendigh  in  't  midden  der  golven  en  feebaeren, 
door  eene  doodt,  hen  niet  eyghen ,  fneuvelde.     's  Anderendaeghs  wier- 

den andere  fcheepen  veroovert ,  een  der  lel  ver  in  brandt  gefteeken,  treffen- 
de den  foldaet  het  lèlfde  noodtlot.     Men  bondtfe  ten  meerendeele  twee 

en  twee  aen  den  anderen,  waer  naer  Ie,  op  eengegeeven  teeken,  uytalle 
de  fcheepen  gelijkelijk  ooverboordt  gefmeeten  wierden  :  een  der  lelver, 

fègghendehy  hadt  'svyandts  handt  niet  noodigh,  is  van  felfs  ooverboordt 
gefpronghen,  onbekcnt  onder  onbekende,  gloryfuchtigh  echter  op  fijn 
uiterfte.     Dcefè  neederlaegh  heeft  by  nae  de  geheele  helfr  van  volk  en 
fcheepen  verflonden :  want  vier  fcheepen,  gedient  door  de  wir.dt,  heb- 

ben de  haeven  gekreeghen,  al  waer  ook  veele  door  'svyandts  mufkerten 
gevelt  of  gewont  wierden.     Dogh  die  van  Dovere,  fbo  langh  't  geveght    DievM 

opfeeduerde,  aenfchouwers  lijnde,  daer  naer,  vergramt  dat  den  oor-  Doveun 

logh  tot  op  hunnen  boodem  vervolght  wierdt,  lollen  't  gelchutvan  'tka-  j^'^»°t fteel,  voor  hunne  vers  verlbende  vyanden,  op  hunne  oude  vrienden.  ̂  
Den  Engelfchen,  figh  naederhandt  oover  dit  Hout  befbender  Hollande- 

ren beklaeghende,  wierdt  geantwoordt,  dat  lè  de  fcheepen  niet  tot  in  de 

ftroomen  van  Engelandt  geiöght  hadden,  't  welk  noghtans  door  de  Duin- 
kerkers ftrafreloos  gepleeght  was,  maer  in  die  heete  heevigheit  der  fceghe 

veel  eer  op  hunnen  vyandt,  dan  op  de  faemengrenlingh  van  landt  en  lèe 
gefien  hadden.     Dogh  fy  felve  fuyverden  figh  niet  lbo  light,  van  datfe, 

onder  fchijn  van  op  tefoeken  d'Engelfche,  die  teeghen  's  Koninghsplak- 
kaer  tcrice  dienden,  maer  onlanghs  geleeden  de  Spaenfche  fcheepen,  door 

de  Hollanders  veroovert,  op  hurne  kuft  gefleept  hadden ,  en,  't  naede- 
ren  der  lelver  den  Spaenfchen  gefant  by  voorraedt  toegeweefen  hebben- 

de, onder  fchijn  van  reght  het  geweldt  des  oorloghs  befpot  hadden.  Wij- 
ders fijn  de  Spanjaerts,  nu  maer  eerftaengekoomen,  dewijl  alle  hoop  om 

voor  de  Winter  oover  den  Oceante  geraekenuyt  was,  aldaer  gebleeven, 
vallende  hunnen  meefter,  mits  de  fwaere  koften,  laftigh,  en  ondertuf- 
fchen  leer  elendigh  geitel t  fijnde,  als  die,  op  de  bloote  kuft,  onder  op- 
geflaeghe  hutten  behoeftigh  leeven ,  of  door  fiekte  en  ongemakken  ver- 
gaen :  want  niet  weynighe  fijn  door  quijnen  of  aen  hunne  wonden  ge- 
ftorven,  en  ook  felfs  Cubiara.     Uit  Italien,  de  gewoone  wegh  te  lande, 

quaemen  nu  aen  fes  kloeke  regementen,  behalven  's  Aertshartoghen  nieu- 
we wervinghen  in  de  naebuerighe  rijken :  fijnde  de  maghten  der  partyen 

nimmer  lbo  fterk  geweeft,  gemerkt  Spinola,  toen  hy  by  den  Koningh 

in  Spanjen  was,  oover  't  inneemen  van  Ooftende  in  gunft  en  gefagh  ge- 
raekt fijnde  ,   hem  lichtelijk  hadt  ooverreedt ,   dat  eenen  langhlaemen       . 

oorlogh  den  vyandt  voordeeligh  was,  en  die  ten  eynde  (oude  konnen    sP'"0,is 
gebraght  worden ,  indien  de  Koningh  ,  't  gheenhymet  langheitvantijdt  den  oor[o„^ 
hadt  te  verfchafFen ,  t'fcffens  oplette,  gebruykende  doorgaens  voor  een  1 ■    d  he r 
fin  fpreuk,  en  ook  in  lijn  vendelen  en  ftandaerdenfehrijvende:  Of  Nu  of  ten  eynde  te 
Nimmermeer.     Waerom  hy  verhaelende  alle  de  onheylen ,  gereefen  uyt  brenghen. 
demuyteryen,  geldt  en  twee  leeghers  eyfehte,  het  eene  om  fijne  eyghe- 
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loof.    ne  landen  te  vcrdaedighen,  het  andere,  om  in  Vrieflandt  in  te  ftorten, 
waer  uyt  van  ftonden  aen  groote  vrucht  te  waghten  ftondt,  aengefien 

d'Ooverrijnfche  fchattinghen,  tot  'svyandts  fchaede,  hemfbuden  toeval- 
len: en  wijders  veele  fteeden,  welke  de  rtroom  nu  befchermde,  'svy- 
andts grenfèn  worden  -,  en  men  een  volkoomen  leegher  van  noodenhadt, 

om  allerweeghen  befèttinghen  te  laeten-,  waer  op  de  hoop  wel  haeft  groo- 
tere voordeden  beioofde,  dewijl  hier  nae  d'ingewanden  van  Hollandtfèl- 

ve,  ter  fee  en  te  lande  oopen  geftelt  wierden.     Hoe  't  geluk  dien  wijfèn 
raedt  in  d'eerfle  beginfelen  bekrachtight,  doghin  'tvervolgh  deverwach- 
tingh  niet  voldaen  hebbe,  fal  ik  voortvaeren  te  verhaelen.     Terwijl  de 
twee  Veldtheeren  nogh  in  Vlaendre  legghcn,  terwijl  Maurits,  fbrghen- 
devoorSluys,  Yfendijk  verfterkt,  en  Spinola  hem  door  valfche  vrees 
ophoudt,  is  Buquoy  met  een  genoeghfaem  aental  van  troepen,  niet  ver- 

re van  Keulen,  nae  dat  hy  de  Hollandtfche  fcheepen,  door  'tgefchut, 
dat  hy  mecfigh  fleepte,  hadt  van  de  ftroom  gedreeven ,  oover  den  Rhijn 

getrokken ,  t'eenen  geweldighen  fchrik  door  alle  omlegghende  fteeden  in 
Duytfchlandt,  welke  Mendofas  fnoode  bedrijven,  en  den  meenighvul- 
dighen  hoon  hen  aengedaen,  nogh  niet  uyt  het  geheughen  waeren.  By 

't  monfteren  der  troepen  is  's  Paus  geiant  teegen woordigh  geweeft,  die 
hen  plechtelijk  fèeghende,  en  hunne  waepenen  d'ooverwinninghe  toe- 
wenfèhte.     Sy  fouden  gemoedight  en  wel  geruft  op  trekken,  om  te  fijn 

verloftèrs  der  reghtfinnighe  in  Godtsdienft ,  d'ooverighe  ter  wraeke :  't  wae- 
v  re  niet  meer  te  doen  om  't  handthaeven  der  reghtvcerdighe  faeke  hunner 
Prinfen,  als  die  van  Godt  en  fijner  heylighen,  die  van  kerken  en  autae- 
ren  berooft,  hy  door  hunne  handt,  door  hunne  dapperheit  wilde  herftelt 

Buquoy    hebben.     Gekoomen  fijnde  aen  het  fteedtjen  Keyfèrsweerdt ,   't  welk 
febanfete     cenigne  gelooven  eertijts  een  nieuwe  teelplaetfe  van  Trajanus  geweeft  te 
Keyfers-      ̂ jnJ  beginnen  fè  ten  weederfijden  des  ftrooms  eene  fchanfe  te  legghen, 
weerdt.       om  figh  van  den  oovertoght  te  verfeekeren.     De  brugh,  om  oover  den 

Rhijn  te  flaen ,  was  tot  Keulen  gemaekt ,  en  van  daer  gefchiede  grooten 
toevoer  van  leevensmiddelen,  geen  duyftere  blijken ,  hoefeer  den  Raedt 
dier  fteede  den  Spanjaert  begunftighde,  fbo  dikmaels  fijne  faeken  hebben 
krachten  gekreeghen.     Maurits  van  dit  alles  verwittight,  en  uyt  fijne 
eyghene  enMendoias  raedtflaeghen  en  krijghsgebruyk  giflènde,  dat  nie- 
mandt,  gefint  die  vyandtlijke  landen  in  te  trekken,  Rhijnberk  ibuden 

Hemjkvan  aghter  rugghe  laeten ,  fendt  fijnen  broeder  Henrik  en  Graef  Ernft  met 
oranje,      vier  duyièntvoetknechten  en tweeduyfènt  ruyters,  wien  de  Staeten  afge- 
met  Emft     fonc}ene  Uyt  hgj-  midden  hunner  vergaederinghe  hebben  toegevoeght. 
eeSen  "-    £)cefe  hebben  niet  eens  in  bedenken  getrokken  voor  het  eerfte  hunner  lor- 
L/den,  ver-  g^e  Rhijnberk  te  verfterken,  befluytende  eenen  grooten  ommetrek  buy- 
JlerktRhtjn-  ten  de  ftadt  met  fwaere  werken,  om  den  vyandtopte  houden,  en  debe- 
berk,  fettingh  des  te  ruymcr  verblijf  te  maeken.     Met  deefe  hielden  fè  den  fol- 

daet  beefigh,  hoewel  de  fteeden  in  Ooveryflèl  en  Vrieflandt,  en  infbn- 
derheit  Linghen ,  eeven  hart  onderftandt  van  krijgsvolk  en  andere  oor- 
loghs  behoeften  verfbghten,   laetende  door  befbnderc  vreefë  de  fbrghe 

voor  't  algemeen  vaeren.     Nae  Linghen  fijn  gefbnden  vijf  vendelen  voet- 
knechten  .     Hierentuflchen  hadt  de  ruy tery ,  onder  de  Naflaufche  Vorften , 
den  vyandt  tot  tweemaelen  ontmoet  en  geflaeghen.    Eer  de  Soomernogh 
ten  halven  was  verloopen,   trekt  de  Marquis  Spinola,  laetende  Graef 

spinola      jTj-ederijk  vanden  Berghe,  die  't  gebiedt  oover  fèsduyfent  voetknechten 
WeVber     en  vijfhondert  pcerden  hadt  ,   in  Vlaendre,   met  de  meefte  fpoet  in 
van  Bu-      eyghener  perfoone  nae  de  troepen  van  Buquoy  ,   en  die  hy  van  daer 
quoy.         hadt  voor  uytgefonden.      Hier  hadt  hy  ftilfwijghens  afgemerkt,  dat 

de 
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de  plaets  Roeroordt ,   alwaer  de  Roer  in  den  Rhijn  loopt ,   was  feer    160  f. 

wel  gcleeghen  tot  verfterkingh.     Daer  nae  de  hoofden  van  't  leegher  by 
een  geroepen  hebbende,  fonder  dat  tot  nogh  toe  yemandt  wift,  wathy 
moght  in  den  fin  hebben ,  oopent  hy  fijne  meenighe :  T)at  het  was  aengefien 
op  Linghen,  de  voornaemfte  fterkte  in  die  ge  we  ft  en,  en  noghtans  lighte- 

lijk  in  te  nee  men,  foo  men  figh  J onder  verj'uym  fpoedde,  dat  'er  weynigh befettingh ,  en  onervaeren  in  den  oorlogh ,  binnen  lagh ,  dogh  dat  het ge- 
heele  werk  hier  aen  hingh ,  het  onder  ft andt  der  vyanden  voor  te  koomen, 
dat  tot  Linghen  foudeby  een  trekken ,  indien  Je  om  Rhijnberk  en  Grol, 
en  andere  fteedtjens  van  geenen  naeme  ,  hunnen  tijdt ,  verjleeten  :  dat 

hem  ook  niet  onbekent  was ,    hoe  Jlrijdigh  't  teeghen  't  krijgsgebruyk  en 
d'oude  lejfen  der  Veldtooverften  aenliep  ,  laetende  niet  dan  vyandtlijke 

plaetfen  van  achteren ,  diep  in  't  landt  in  te  trekken :  dogh  dat  men  fijne 
raedtftaeghen  moeft  fchikken  en  veranderen,  naerfigh  defaeken  toedroe- 
ghen,  engeene  lejfen  foo  algemeen  waeren  en  altoos  gelden  konden,  enmen 
dikwils  meer  voordeel  d^ede  met  waeghen,  dan  met  omfightigheit.     Dat 
hy  den  bequaemft en  tijdt  hadt  uytgekooren,  de  gew aften  rijp,  dan  nogh 
niet  ingegaert  fijnde:  en  de  fteeden  op  de  Jijde  van  fVeftphaekn,  felve 
leevensmiddelen  fouden  aenbrenghen,  foo  men  die  betaelde.     T>at  hy  ook 
dit  voorfïen  hadt,  dat  Maurits  wel  Joude  derwaerts  koomen,  maerlangh- 
faem ,  jijnde  ongereet  tot  eenen  toght  te  lande ,  waer  hem  nogh  vloot  e , 

tiogh  de  gewoone  ftroomen  volghen  fouden  -,  en  dat ,  fchoon  hy  quaeme , 
de  vlakke  velden  plaets  engeleegenheit  fonden  ge  even  om  flagh  ie  keveren, 

't  gheen  de  fijne  foo  vuerigh  begeerden,  als  de  vyandtforghvuldigh  mij  de. 
Aengaende  de  fchanlèn  by  Buquoy  begonnen,  trok  men  in  beraedt,  of 

men  föude  goetvinden  die  te  lleghten ,  in  't  weederkeeren  op  te  maeken , 
of  die  te  beichermen :  de  meefte  voor  hun  gevoelen  in  bedenkingh  gee- 

vende,  dat,  door  't  verdeelen  der  troepen ,  fijne  maght  en  achtbaerheit 
te  krenken ,  fchaedelijk  was  voor  die  in  eens  anders  landen  introk.  Spinola 

omhelfde  't  gevoelen  der  minfte ,  en  heeft  Buquoy  belaft  een  Soomer  leegher 
needer  te  llaen  op  den  kant  vanden  Rhijn  aen  de  fijdevan  Duytfchlandt, 
hem  laetende  om  de  werken  te  vergrooten  en  te  bewaerenfèsduyfèntfbl- 
daeten,   ten  meerendeele  nieuwelinghen,    en  niet  maghtigh  om  eenen 

fwaeren  toght  uyt  te  ftaen.     Daerbeneevens  was  'tinfight,  doordieJchijn 
van  een  leegher,  die  van  Hollandt  met  een  ydele  vreele  voor  Rhijnberk 
te  bekommeren ,  en  belette  de  troepen  af  te  fènden :  werwaerts  het  ge- 
vaer  in  ernft  befchooren  was,  uyt  vreefe,  dat  den  toght  in  Vrieflandtge- 

veynft,  en  't  krijgsvolk  weghgevoert  fijnde,  Spinola  veel  eer  moght  der- 
waerts invallen.     Hy  fêlfs  heeft  tot  deeien  aenflagh  met  figh  genoomen 

neeghenduyfent  man  te  voet  en  omtrent  tweeduyfent  peerden,  en  gelooft 
dat  hy  hier  aen  genoegh  hadt ,  wel  weetende  dat  Maurits  troepen  leer 
verfwakt  waeren,  en  voor  een  gedeelte  in  Vlaendre  blijven  fouden,  om 

op  den  Grief  van  den  Berghe  te  paflèn.     't  Voetvolk  was  op  hunnen  ̂ n  voorts  op 
toght  verdeelt  in  drie  hoopen ,  yder  met  ftukken  by  figh ,  te  iaemen  elf  Linghen. 
in  getaele.     De  fijden  waeren  bedekt  met  karren,  gelaeden  met  lijftoght, 
fchuytjens  en  brugghen,  om  oover  de  ftroomen  en  moeraflèn  te  geracken , 
en  deefo  weederom  met  een  geleyde:  dogh  de  ruytery  hadt  de  voortoght 

en  de  achterhoede  geflooten.     Spinola  ièlfs  geleyde  d'eerfte  flaghorde, 
hebbende  eenighe  voor  uytgefönden,  om  de  weeghen  te  ontdekken  en 

te  effenen.     Wanneer  't  leegher  op  ruymer  veldt  gekoomen  was,  fijn  de 
voortoght  en  de  flaghorde,  om  den  toght  te  fpoeden,  t'faemen  getrok- 

ken, en  ook  de  waeghenryen  verdubbelt.     Hunne  naghtruft  wierdt,  in 
plaets  van  een  wal  >  befchermt  door  't  gefchut  en  de  ruytery :  oover dagh 
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I^°f-     hadt  by  feckere  beurten  de  middekoght  de  voortoght,  en  de  achterhoede 
de  middekoght.     Taftelijk  is  toen  by  een  fonderlinghe  ervaerenheit  on- 

dervonden, in  hoeweynigh  tijdts  de  grootfte  gebreeken ,  felfs  verouder- 
de, fijn  te  verbeeteren,  lbo  maer  vlijtighe  toefight  volftandigh  voort- 

vaert.     Want  de  krijghstught  nu  voor  langh  door  muyteryen  en  toome- 
loofe  ongebondenheit  bedorven,  is  van  ftonden  aen  herftelt  door  deeièn 

veldtheer,  diey  gelijk  hy  was  flip  in  't  betaelen  der  földyen,  en  milt  in 
'tbeloonen,   lbo  ook  teeghen  alle  mifdaeden  onverbiddelijk,   en  door 
geene  gunft  te  beweeghen  was:  foo  verre,  dat  niet  alleen  diefftukken  en 
rooveryen,  maer  ook  uyt  fijnen  troep  te loopen,  aendenlijvegingh.  De 
geweldighe  rondtom  rijdende,  de  beul  veerdigh  met  de  ftrop  in  de  handt, 

en  eenighe  weynighe,  om  geringhe  mildaeden,  in  'taenfien  van  'tgeheele 
leegher,   opgehanghen,   hebben  allen  hunnen  plight  geleert.     Aen  de 
naefte  fteeden  in  Duytfchlandt  wierdt  gefonden  Philips  de  Croy,  Graef 
van  Solre,  om,  de  vreefe  weghneemende,    hunne  gunft  te  gewinnen: 
vertoonende,  dat  niet,  als  wel  voor  deefen ,  muytfieke  en  ongehoorfaeme 
met  een  woeftgedruyfch  quaemen  inftorten,  maer  datfe  op  hunnen  boo- 

dem  hadden ,  die  veerdigh  waeren  in  't  regeeren ,  en  gewoon  geregeert 
te  worden,  en  die  wiften onfijdighe  van vyandtlijke volken  t'onderfchey- 
den :  datfe  nogh  fteeden,  nogh  platte  landen  laftigh  vielen:  datfe  alleen- 

lijk leevensmiddelen  voor  geldt  te  koop,  en  doorroght  buyten  yemants 

fchaede  verlbghten.     Geen  onderfcheyt  was  'ertuffchen  doen  en  fegghen : 
waerom  de  lijfroght  wel  te  krijghen  was ,  en  de  naebueren,  die  de  voo- 
righe  ongereegekheeden  met  de  teegen  woordighe  geruftheit  vergeleeken, 
hen  preeien  en  bedankten.     Den  vierden  dagh  is  hy  oover  de  ftroomen 
Roer  en  Lippe  (hoewel  eenighe  Hollandtfche  ruytery  was  gefonden,  om 
de  brugh  van  de  Lippe  af  te  breeken ,  maer  te  traegh  voortgetrokken) 

gekoomen  voor  Oldenlèel,  een  fteedtjen  in  't  gebiedt  van  Ooveryflel, 
hebbende  als  nogh  haere  oude  werken  der  voorgaende  eeuwe,  fönderver- 

anderingh ,  feedert  Maurits  't  feeven  jaeren  te  vooren  hadt  ingenoomen. 
Den  Murquis,  hoe  fcerfè  figh  ook  fpoedden,  dacht  dat  het  metter  haeft 

in  't  voor  by  trekken  fbude  konnen  weghgenoomen  worden ,  aengefien 
men  vreefde,  dat,  korts  daer  naer,  wanneer  de  befettingh  was  verfterkt, 

't  meenighvuldighe  party  loopen  daer  uyt  veel  quaets  doen,  en  den  toe- 
voer gevaerlijk  maeken  Joude.    Binnen  waeren  omtrent  vierhonder  man- 

nen: welker  ruytery  eerft,  en  daer  naer 't  voetvolk  fijn  uytgevallen,  niet 
fbnder  verlies  der  gener ,  die  d'eerfte  genaedert  waeren:  maer  't  leegher 
daer  op  volghende  heeft  hen,  als  te  fwak,  te  rugh  gedreeven,  en  is  in 
eenen  naght,  ongeacht  het  fchieten ,  en  worpen  van  vuerballen  uyt  de 
ftadt,  van  drie  plaetfen  tot  op  de  graft  genaedert:  maekende  Spinola, 
geen  fwaerigheit  ter  weereldt ,  in ,  met  de  doodt  en  wonden  van  weyni- 

ghe, den  tijdt,  't  voornaemfte  in  den  oorlogh ,  uyt  te  koopen-,  heel  tee- 
ghen 't  krijgsgebruyk  van  Maurits,  gewoon  de  faeken  feekerder,  en  dien 

tiert  olden-  vo^g'lcnde  langhfaemer  te  neemen.     's  Morghens  vroegh ,  naer  dat  de 
fed.  ftukken,  die  hy  hadt  meêgevoert,  geloft  waeren,  is  de  ftadt  ooverge- 

geeven:  en  hebbende  uyt  gevanghenen  den  ftaet  van  Linghen  vernoomen, 

en  dat  'er  meer  volx  verwacht  wierdt,  belaft  hy  de  ruytery  voor  uyt  te 
trekken,  en  flaet'sanderendaeghs  felfs  fijn  leegher  nteder.  Maurits  hadt 

EnbeUe-  Linghen,  waer  van  hy  veel  werx  maekte,  als  dienftigh  om  de  grenfènte 
gben  lm-    fluyten,  en  ook  uyt  befondere  geneegenheit,  als  hem  gefchonken,  op 
ghtn.  fijne  koften ,  en  naer  fijne  konrt ,  begonnen  te  verfterken ,  en  de  ftadt 

met  hacr  kafteel  omvanghen  binnen  een  genoeghfaem  diepe  en  wijde 

gracht,  en  fes  bolwerken.     Maer  't  werk  nogh  vers  en  ten  deelen  onvol- 
maekt, 
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maekt,  ook  de  wal  niet  genoegh  gefet  fijnde,  dienden  den  belegghers  ten     iöbf. 

voordeele:  hier  by  quaemen  't  geringh  getal  der  befettelinghen,(nietfter- 
kerdan  feshondert,  die  nogh  uytvallen,  nogh  't  veghten  voor  de  wal 
fbuden  hebben  durven  waeghen)  ooverftenvan  weynigh  ervaerenheit,  en 

dies  te  bloohartigher,  en  dat  'er  niemandt  was  afgerecht  om  't  gefchut  te 
planten.     Terwijl  de  (lukken  aengevoert,  terwijl  de  plaetfê  afgeooght 
worden,  hadt  de  vyandt,  fonder  fchaede,  gedient  door  de  omlegghen- 
dehooven,  eerder  dan  geloo  fel  ijk  fcheen,  den  kant  van  de  graft  gewon- 

nen.    Vier  landtaerden ,  genoopt  door  naey ver,  fpoedden  ligh  aen  föo 
veel  oorden,  met  alle  vlijt,  om  oover  te  koomen:  eenighe  groeven  wae- 

terloopen ,  om  't  waeter  in  d'oude  graft  van  een  kleyn  ftroomtjen  af  te 
leyden,  andere  maekten  eenbrugh  oover  tonnen,  of  bonden  rijfbofïèn  en 
takken  van  boomen  te  faemen ,  eene  vondt  dien  fè  voor  Ooftende  geleert 
hadden,  föo  onbekommert,  dat  eenighe  bloot  binnen  de  graft  beefigh 

lijnde,  't  werk  gevordert  hebben.     Ten  neeghenden  daeghe  des  beleghs 
fijn  de  Waelen  gekoomen  tot  onder  't  bolwerk  reeghen  oover  hen.  d'Ita- 
liaenen,  Spanjaerts  en  Hooghduytfche  ftonden  fömmighe  midden  in  de 
graft,  andere  naeder.     De  Steêvooght  Marten  Kobbe,  afgefleeten  van 
ouderdom ,  en  quaelijk  ter  been ,  hielde  krijgsraedt  met  de  hopluyden ,  en , 

booven  alle  andere  ongemakken  en  behoeften,  hen  't  gebrek  aen  koeghels 
vertoonende,  vraeghde  wat  hunnes  oordeels  beft  gedaen  diende:  en  nie- 

mandt onder  hen  was  hartigh  genoegh,  om  ligh  in  dien  noodt,  daer  de 

fterkten  en  werken  gevaer  liepen ,  tot  het  affteeken  en  't  opwerpen  van 
nieuwe  aen  te  bieden,  fijn  lijf  tot  befchermingh  der  fèlver  te  waeghen, 

of  ten  minften  't  kafteel  te  verdaedighen :  veel  eer  verwonderden  fè  figh , 
dat  de  vyandt  hen  niet  tot  oovergaeve  vorderde :  andere  fèyden,  fulx 
was  oudt  en  geen  wijfè  meer,  nogh  ook  voor  Ooftende  of  Sluys  gedaen. 
De  Steêvooght,  quanfuys  om  hen  hartvoghtigheit  in  te  boefèmen,  rae- 

de  't  verdragh  tot  op  den  avondt,  of  was  dit  te  langh,  tot  op  den  mid- 
dagh,uyt  te  ftellen:  d'andere  aen  't  muyten:  fègghende,  dat  foo  weynigh 
ueren  van  geen  gewight  fijn  konden:  dat  verdragh  fpoedigh  geëyfcht, 

fpoedigh  verkreeghen  wierdt.     Sy  voeren  't  met  geen  minder  voorbae-  Datg$veT. 
righeit  uyt,alsfè  't  beflooten  hadden.  Blijde  was  Spinola,  wiens  wenfehen  negeeven 
en  begeeren,  hoe  onverduldigh  ook  voortflaende,  'svyandts  vreefènogh-  wordt. 
tans  was  voorgekoomen.     Maurits  hierentuflehen,  op  't  gerucht  van  den 
toght  oover  Rhijn ,  föo  veel  hem  doenlijk,  fpoedende,  geeft  de  bewae- 
ringh  derfchanfenin  Vlaendre,en  het  förghen  voor  Sluys,  oover  aen  den 
Heere  van  der  Noot,  en  trekt  in  aller  haeft  met  vijfentwintigh  vendelen 
van  daer  nae  Deventer.     Tien  andere  hadt  hy  van  den  Rhijn  opontboo- 
den ,  en  gelijk  getal  gelight  uy t  de  befèttinghen :  boovendien  kreegh  hy 

acht  vendelen,  nieuw  geworven  in  Engelandt:  't  gefchut  wierdt  door  den     Maurits 
windt  opgehouden.     Den  tweeden  en  derden  dagh  nae  't  oovergeeven  ruftfigh  f' 
van  Linghen,  rufte  hy  figh  tot  ontfèt,  hebbende  op  die  hoop  de  fteeden  JPaefetoe 

ontbloot  van  krijgsvolk ,  toen  hem  de  tijdingh  van  't  verlies  der  fteede ,  om  \ e  & 
niet  min  droevigh  dan  onverwaght,  te  gemoet  gebraght  wierdt.      De       '    / 

Steêvooght  Kobbe,   en  d'andere  hopluyden  wierden  in  langhduerighe       .  te*~, 
gevanghenis  gehouden ,  vlottende  d'uytfpraek  van  hun  vonnis  tuflehen  be  &  a      _ 
't  ftrengh  geroep  der  gemeente,  en  de  gunft  hunner  vrienden.  De  voor-  t^aeght 
naemfte  punten  hunner  verdaedigingh  waeren,  dat,  hebbende  brieven  oover  te 
aen  de  Naffaufche  Ooverften  en  de  naebuerighe  fteeden  afgefönden ,  men  fchieli/kjen 

hen  geen  krijgsvolk  genoegh,  en  'tgheen  om  de  ftadtte  houden  noodigh  oovergaeve, 
was, hadt  toegefondenj  en  dat  de  gemeente  binnen  de  ftadt,  fterker  in  f»»**» 

getal,  weygherende  de  waghten  waer  te  neemen,  hen  door  gebeeden  en   "ajff* 

drey- &  J 
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dreyghementen  hadt  gedronghen,  door  een  tijdelijk  verdragh,  den  nae- 
kenden  ondergangh  voor  te  koomen.  Ten  laetften,  nae  dat  de  tijdt  de 
haetelijkheit  dier  daedt  geileeten  hadt,  is  goedtge vonden ,  hen,  vooralle 
andere  flraffe,  van  hunne  ampten  af  te  fetten,  lbnder  meer.  Gedueren- 

de  't  belegh,  heeft  Thomas  Filler,  een  der  gener  die  figh,  nae  de  muy- 
tery  van  Hooghftracten ,  aen  de  fijde  van  Hollandt  gehouden  hadden , 
vuerigh  gefet  om  op  roof  te  gaen,  ontmoet  den  Graefvan  Solre,  en 
hondert  ruyters  hem  tot  geleyde  gegeeven-,  dartigh  der  felver  heeft  hy 
gevanghen  genoomen,  en  onder  andere  verflaeghen  den  Baroen  de  la 
Chau,  ichoonfbon  van  Richardot.  De  Graef  felfs  gequetft,  en  door 
fijne  wonde  opgehouden,  is  het  ter  naeuwer  noodt  ontkoomen.  Dogh 
de  Vereenighde  Stacten,  of  hen  miflehien  moogelijk  waere  Spinola  door 
hongher  te  benaeuwen,  hebben  oopentlijkby  plakkaet  afgekondight,  dat 

fè,  die  lijftoght  in 't  leegher  braghten,  voor  vyandtfouden  houden.  Ech- 
ter heeft  den  toevoer  niet  opgehouden,  op  hoop  van  winft,  en  korts 

daer  aen  ook  door  fchrik  der  leeghe:  en  lbo  verre  was  't  van  eenigh  ge- 
brek, dat  fbmmighe  hunne  waeren  uyt  het  leegher  weederom  nae  huys 

gebraght  hebben.  Met  Linghen  ftuyre  de  loop  van  SpinoÜs  feeghe:  en 
hy  felfs,  als  verflelt  oover  de  fonderlinghe  gunft  des  gelux,  verwonder- 

de figh  oover  't  geweldt  en  de  konft  der  werken  jen  echter  maektehy,  om 
die  te  befchermen ,  andere  buy ten  de  graft ,  't  welk  hy  verftaende  Mau- 

rits voorneemen  geweeft  te  fijn,  nu  felfs  volvoerde,  als  waere. 'er een  be- 
legh ophanden  geweefl.  Maer  indien  hy ,  in  plaets  van  voor  winften  be- 

kommert te  fijn ,  veel  eer  hadt  voortgevaeren  met  meer  andere  te  win- 
nen ,  die  fèlfde  voortvaerenheit,  en  den  roem  fijner  waepenen,  nogh  foo 

verfch,  hadt  demeefte  plaetfen  eenbijftere  ontfteltenis  aengejaeght.  Bin- 
nen Koevorden  en  de  Bourtangh,  die  Vrieflandt  fluyten,  was  weynigh 

krijgsvolk :  Gröninghen  infönderheit  feer  verflaeghen :  en  Embden  niet 
verre  van  daer,  weynigh  van  oorlogh  weetende,  afgemat  door  tweedragh- 
ten;  welke  Graef  Enno  voede,  als  wien  de  teegenfpoeden  der  Staeten 
bet  deeden  opfwellen.  De  vyandt  ftil  legghende,  wierdt  Maurits  leedi- 
ghen  tijdt  gegeeven,  om  de  plaetfen  in  Vrieflandt  en  oover  Rhijn,  die, 
niet  genoegh  voorfien,  het  grootfre  gevaer  hepen,  met  meerder  befèt- 
tingh  te  verfterken.  Hy  felfs,  hebbende  neeghenduyfènt mannen  by een 
vergaedert,  is,  met  Willem  van  Naflau ,  nae  Koevorden  getrokken,  om 
de  plaetfen  innewaerder  te  dekken ,  en  om  den  vyandt  des  te  dichter  op 
de  hielen  te  volghen,  maekende  aen  die  plaetfê  nieuwe  bolwerken.  On- 

der dit  beloop  van  oorloghen  in  't  oopenbaer,  wierdt  niet  naegelaeten 
fchielijke  aenflaeghen  en  verraflinghen  elders  in  't  werk  te  ftellen,  uytge- 
vonden  en  gefmeedt  door  du  Terrail,  eenen  Francoifchen  ballingh,  die 
fijnen  dienft,  door  de  Hollanders  verworpen,  om  dat  hy  fcheen te groo- 
te  eerampten  en  belooninghen  te  eyflchen,  dien  den  Spanjaerts  hadtaen- 

befteet,  lijnde  ftout  van  moedt,en  een  uytneemendt  konftenaerin'tmae- 
ken  van  petardts,  en  andere  vuerwerken.  Aen  deelen  geeft  den  Aertshar- 

togh,  want  hy  hadt  volk  ten  ooveren,  onder  't  beleidt  van  Hericourt, 
Stcévooght  van  Huift,  vijftienhondert  voetknechten  ,  en  driehondert 
peerden ,  in  hoop  om  Berghen  op  den  Zoom  in  te  neemen.  Deele  by 
naght,  met  laegh  waeter,  langhs  de  verdronke  landen,  door  des  ftadts 
haeven  gekoomen  lijnde,  maeken  figh  meefter  van  twee  fterkten,  wel- 

ker grootftc  diende  om  de  haeven,  de  kleynlle  om  de  poort  te  befcher- 
men ,  de  wachten  de  vlucht  nae  de  ffadt  neemendc.  Dan  indien  fè 

hadden  voortgevaeren  de  haeven  dieper  in  te  brceken ,  't  waere  niet  fbn- 
der  gevaer  der  iteede  geweefl:,  lijnde  iöldact  en  burgher  eeven  fchielijk 

ver- 
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verraft,  en  dienvolghende  van  verbaeftheit  raedeloos.     Sy  trekken  nae  de    1605-, 

Waeterpoort :  hier  hebben  fe  twee  ftaeketfels,  die  'er  tufichen  beyden  Hon- 
den ,  door  petarts  om  verre  geworpen;  een  geheght  aen  de  poort  lèlve, 

onder  weeghen  nat  geworden ,  is  gefpronghen  Tonder  vrught  te  doen ;  en 

eeen  ander  was  'er  by  de  handt:  want  Ie  waeren  in  't  (lijk  blijven  hanghen. 
Hunnen  aenflagh  dus  gebrooken,  't  waeter  aen  't  waflen  fijnde,  hebben 
lè  figh  te  rugh  gefpoedt ,  verlaetende  hunne  ingenoomene  fterkten ,  wan- 

neer die  van  binnen ,  nu  reets  in  meenighte  ter  verdaedigingh  by  een  ge- 
rukt, niet  alleen  hunne  mufketten  loften,  maer  ook  fteenenvan  booven 

needer  wierpen ,  waer  door  'er  dartigh  doodt  ter  aerde  bleeven ,  en  veele 
verminkt.  Deefe  ongelukkighe  uytkoomft  echter  heeft  hen  niet  afgefchrikt 
van  den  felfden  aenflagh,  naereenmaendt  verloopens,  metfterker  maght 
van  troepen  en  grooter  moedt  in  den  boefèm ,  andermael  te  waeghen. 

Toen  gingh 't  vechten  vry  verwoeder,  gemerkt  hunnen  aentoght  dooruyt- 
gefbndene  op  kondtfchap  te  vooren  bekent  fijnde,  van  binnen  alles  veer- 
digh  was.  Maer  de  vyandt,  fchoon  hydit  fagh,  bleef  by  fijn  opfet.  Naer 
middernaght,  by  reegenendt  weeder,  en  daerom  des  te  duyfterer,  het 
teeken  van  alle  kanten  gegeeven  fijnde,  gelchiet  den  aenval  op  drie  ver- 

fcheyde  plaetfen.     Aen  twee  oorden ,  daer  't  waeter  tufichen  beyden  liep, 
fijn  brugghen  oovergeworpen ,  en  hoewel  die  te  kort  Ichooten ,  wierden 
niet  weynighe,  met  handen  en  voeten  de  wal  beklimmende,  nu  om  hoogh 
gekoomen  van  booven  needer  geftooten.      Want  de  Steêvooght  Pau- 
lus  Bax  hadt  de  burgerye ,  gefteeken  onder  de  foldaeten ,  geplaetft  rondt- 
om  de  wallen;  hy  felfs  oover  al  omrijdende,  en  midden  op  de  markt 
twee  vendelen  tot  fchielijken  noodt  behoudende.     Dogh  aen  de  Steen- 
berghfche  poort,   vertoonde  figh  niet  een  verralïïngh  by  naght,  maer 
óopentlijk  geweldt  teeghen  geweldt  gekant :  gemerkt  de  fteedelinghen 

door  't  aenfteeken  van  ftroo  en  piktoortlèn  helder  licht  gemaekt  hadden, 
om  al 't  bedrijf  des  vyandts  te  mooghen  bekennen.     Sy  hadden  aldaer 
door  petarts  twee  poorten  en  de  valbrugh  doen  fpringhen;  en  nu  reets 

floegh  's  vyandts  trommel  binnen  's  ftadts  wallen:  daer  beneevens  blae- 
fèn  de  ruy ters  hen  teeghen  op  trompetten ,  als  nu  gereet  om  lbo  ter  ftadt 
in  te  flor  ten.     Een  poort  alleen  hieldt  hen  teeghen,  welke  de  burghers 

hen  door  'tin  en  voorbrenghen  van  waeghenen  en  balken  toedamden  •>  fy 
daerenteeghen ,  aengefien,  de  voorgaende  aenilaeghen  de  meefte  wer- 

ken en  werkluyden  van  du  Terrail  verflonden  hadden,  arbeydden  om 
ftrijdt  die  met  bijlen  en  deeghens  van  een  te  breeken.     De  burghers  fien- 
de  van  booven  de  mueren  hunnen  vyandt  lbo  nae,  wierpen  pekreepen, 
loften  met  alle  geweldt  gefchut  en  mufketten ,  die  doel  troffen ,  hen  daer- 
enbooven  met  fpijtighe  woorden  toeroepende  :   dat  hunne  Ooverften , 

't  leeven  hunner  loldaeten  haetende,  hen  op  de  vleesbank  braghten,  dat 
onlè  L.Vrouwe  van  Hal  en  Scherpenheuvel  verre  van  daer  waeren.  Nie- 
mandt  was  in  de  ftadt  of  traegh  of  leedigh:  de  magiftraeten,  jae  lèlfs  de 

kerkendienaeren ,  lieten  figh  met  hunne  waepenen  vinden  neevens  d'an- 
dere,om  hen  aen  te  trooften  en  ten  voorbeelde  te  dienen.  DeRoomsgefin- 

de  burgheren  van  gelijken,  waeren  'ereenighe,  weetendedatde  leeghe  by 
naght  en  in  verwoetheit  verkreeghen,  geen  onderlcheit  van  Godtsdienft 

maeken  lbude,  queeten  figh  op 't  yverighft,  om  niet  te  ichijnen  figh  van 
de  gemeene  faeke  af  te  londeren,     Uytfteekende  fagh  men  ook  in  deefe 
geleegenheit  den  dienft  en  wakkeren  arbeidt  der  vrouwen  in  't  aenbren- 
ghen  van  minkyfers,  koeghelen,  pekreepen,  en  fommighe,  die,  hun- 

ne kinderen  uyt  de  wieghe  neemende,  die  met  fteenen  vulden  •,  dieklein- 
hertigher  en  weeker  waeren  laeghen  langhs  de  ftraeten  op  hunne  knijen, 

CLqq  met 
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met  ooghen  en  handen  ten  hcemel  uytgeftrekt,  Godt  biddende  om  fijne 
gunft  en  onderftandt  voor  de  verweerders,  en  het  weederkeeren  van  die 
bloedighe  aenflaeghen  op  den  kop  hunner  vyanden.    Den  dagh  aenbree- 
kende  fijn  iè  minder  in  getaele  te  rugh  nae  Antwerpen  gekeert.     Binnen 

de  ftadt  is  niet  meer  vcrmift,  dan  een  man-,  en  men  vondt  feer  weynigh 
gequetfte,  als  dien  de  hooghteveyligher  geftelt  hadt.    Van  gelijken  heeft 
Grobbendonk  eenen  aenilagh  gemaekt  om  Graeve  by  naght  met  brug- 

ghen  en  ladders  te  beklimmen  :   dogh,  't  gheen  hy  voorhadt  den  fteede- 
linghen  ontdekt  fijnde,  dien  onveribght  gelaeten.  Spinola  hadt  nu  'tfter- 
ken  van  Linghen  voltrokken,  en  ftont  in  beraedt,  wat  hy  voor  't  oove- 
righe  des  jaersj  den  Herfft  maer  eerft  begonnen  fijnde,  foudc  uytregh- 
ten.     Den  foldaet  op  den  boodem  van  Duytfchlandt  te  ververfchen,  was 
een  leelijke  fchandtvlek ,  en  niet  fonder  verwijt  van  vadtfigheit.  Verfpieders 
uytgefbnden  nae  Rhijnberk  hadden  te  rugh  gebraght,  dat  haere  werken 
groot,  en  langhfaem  te  winnen  waeren:  en  geen  grooter  hoop  hadt  hy 
op  Meurs.  Ten  laetften  binnen  Linghen  en  Oldenfeel  befèttingh  laeten- 
de,  fèt  hy  figh,  nae  verfcheyde  maelen  van  leegher  plaetfè  verandert  te 
fijn,  by  Roeroordt  ter  needer,  alwaer  hy  eenbrugh  flaende,  tenweeder- 
fijden  des  Rhijns  een  fchanfè  bouwt,  begeerende  de  Hooghduytfche  dat 
de  gebouwde  by  Keyfèrsweerdt  gefleght  wierden  -,  maer  Roeroordt  lagli 
in  't  gebiedt  van  Meurs,  op  'svyandts  boodem,  en  beeter  van  geleegen- 
heit,  en  't  gheen  uyt  eyghen  infightwasgedaen  wierdtvoor  eenweldaedt 
aengereekent.     Om  dees  tijdt  was  een  nieuw  regement  Italiaenen  inNe- 
derlandt  aengekoomen:  als  ook  een  ander,  beftaende  te  gelijk  uyt  En- 
gelfche  en  Schotten,  en  ten  deelen  Roomsgefinde  Yeren,  die,  onge- 

merkt van  de  Hollanders,  den  Spanjaert  te  hulpe,  Britannien  tot  ont- 
laftingh,  waeren  oover  fee  gefteeken.     Met  deele  maght,  en  de  troepen 

die  'er  Spinola  van  de  fijne  hadt  bygevoeght,  wordt  Buquoy  gefönden 
tot  het  belegh  van  Wachtendonk.  Dogh  Maurits,  beducht  voor  loosheit, 

volghde  den  vyandt  naeder  aen  d'Yflel,  op  dat  denoorloghin  dat  geweft 
geen  dieper  inbrek  deede.  Siende  dat  Spinola  hadt  poft  gegreepen ,  flaet  hy 
van  gelijken  fijn  leegher  needer  meer  nae  beneeden ,  onder  de  ftadt  Wee- 
fel:  en   achtende,   dat  hem  noyt  gunftigher  geleegenheit  om  yets  ge- 
wightighs  te  waeghen  was  voorgekoomen ,  als  nu,  terwijl  een  gedeelte 

van  's  vyandts  leegher  in  Vlaend  re,  een  ander  voor  Wachtendonk  wierdt 
opgehouden,  befluyt  hy  Spinolas  ruy tery ,  en  eenighe regementen gelee- 
ghen  in  het  dorp  Mullemj  en  voorts  foo  hem  dit  voorneemen  hadt  ge- 

lukt, 't  ooverighc  van  's  vyandts  leegher  t'oovervallen :  eenen  lofrelijken 
aenilagh,  en  gefchaepen  dien  dagh  een  heerlijke  leeghe  te  geeven,  föo 

't  Goode  niet  hadt  behacght  den  langhduerighen  voorfpoedt  en  den  oor- 
loghs-roem  der  Hollanderen  door  dwarsdriften  te  ftuyten :  want  geene 
andere  oorfaek  föudeik  met  reeden  lbo  noodtlottigh  eenen  fchrik  konnen 
toefchrijven.     Het  dorp  Mullem  leght  aen  de  Roerftroom,  dien  men, 
(choon  hy  feer  breedt  is,  noghtans  op  verfcheyde  plaetfen  kan  doorwae- 
den:  alleenlijk  is  'er  voor  de  ruytery  niet  aller  weeghen  door  te  koomen: 
gemerkt  de  kanten  heel  fteyl  fijn,  daerfè  door  menfehen  handen  niet  ge- 

fleght fijn :  op  den  oever  daer  teeghen  oover  ftaet  het  huys  te  Broek,  en 
rondtom  legghen  heuvelachtighe  velden.     De  Prins  fpoedt  figh  met  al  het 
peerdevolk,  en  eenighe  regementen  te  voet  gefeeten  op  waeghens,  foo  veel 
hy  konde:  hy  belatl  fijnen  broeder  met  een  gedeelte  der  ruytery  voor  uyt 
te  rijden ,  en  Marcelis  Bax  met  een  ander  door  verfcheyde  weeghen :  dee- 

fen  oover  de  Roer,  nae  't  huys  te  Broek,  om  den  vyandt  beflooten fijn- 
de alle  geleegenheit  rot  vlughtcn  te  beneemen,  hem  door  eenen  finallen wegh 
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wegh  tuflchen  hen  en  den  vyandt:  hy  vondt  juyftden  flaghboom  oopen    1605". 
en  onbewaert  door  't  verfuym  eenes  foldaets,  dien  gelaft  was  fulx  te  be- 
forghen,  en  die  deefe  achteloosheit  naederhandt   met  den  hals  geboet 
heeft.     Hier  in  was  eenen  misflagh  begaen,  dat  Henrik  van  Nafiaus  ruy- 

tery  niet  van  ftonden  aen  reght  toe  naeMullemfpoede,maer  halte hieldt, 
om  het  voetvolk  in  te  waghten-,  anderfints  fbude  hy  den  vyandt  verftroyt 
in  verfchey de  weeghen  gevonden  hebben,  die  ondertuflchen  te  faemen 

eetrokken  lijnde,  nae  de  ftroom  en  de  hooghten  en  vlakten  aen  d'oover- 
fijde  weeken.     En  dit  alleen  heeft  de  Hollanders  verfchrikt,  dat  Ie  den 

vyandt  niet,  gelijk  fè  hoopten,  ophet  onvoorfienft  hadden  aengetroffen, 

fijnde  buyten  twijfel,  ibnder  dat, de  fterkfte:  hier  uyt  naemen  fè,  alsfin- 
neloo(è,  ichandelijk  de  vlught,  fonder  van  yemandt  vervolght  te  worden. 

Ter  naeuwer  noodt  is  't  geilght  van  Maurits  en  fijner  regementen  magh- 
tigh  geweeft  hen  te  weederhouden ,  en  te  beletten,  dat  f  è  niet  met  de  fèlf- 
de  verbaeftheit,  midden  door  hunne  fpitsbroeders,  door  hunnen  Veldt- 

heer  heen  ftorten.  Baxhierentüflchen  'tuyterfte  des  huys  van  Broek,  dat 
binnen  naeulijx  door  tien  fbldaeten  wierdtverdaedight,  ooverweldighen- 

de,  ontmoet 's  vyandts  ruytery,  diejuyfttot  geleyde  was  uytgereeden. 
Des  echter  onverfchrikt  inftortende,hadt  hy  hen  aen  't  deyfen  gebraght: 
en  fè  hadden  de  vlught  genoomen ,  ten  waere  het  voetvolk  en  de  ruytery 
van  Mullem  aenkoomende,  hen  onderfchraeght  hadt.  Dus  door  de  mee- 

nighte  benart,  endoor  't  langhduerigh  geveght  vermoeyt  fijnde,  is  hy 
door  d'aenkoomft  van  Prins  i-fenrik,  gevolght  van  weynighe,  niet  ge- 

vlught  met  d'andere,  en  eenighe,  welke  de  fchaemte  hadt  doen  weeder- 
keeren,  herftelt  geworden.     Dies  fy  van  weederfijdenopruyters  en  peer- 

den, belemmert  met  de  ftroom,  moedigh  aenvielen:  maer  Louis  de  Ve- 

lafco,  die  't  gevaer  der  fijner  hadt  vernoomen,  met  eenighe  vaenen  ruy- 
tery uyt  Spinolas  leegher  aenvlieghende,  heeft  in  hen,  dien  de  voorighe 

vlught  nogh  in  't  hart  en    in  't  weefèn  fat,  andermael  de  fchrik  ge- 
braght-, dervoeghe,  datfè  verbaeft  en  in  wanorde  de  hielen  toonden,  en 

met  loffen  toom  de  vlught  naemen :  en  nu  kon  Maurits,  die  aen  d'oover- 
fijde  van  den  oever  in  ilaghorde  ftont,  met  fijn  gefchut  en  troepen  hen 
niet  weederhouden,  hoewel  hy  daer  toe  moetgeevinghen  gebruykte,  en 
hen  fcheldtwoorden  toedreef :  thans  ftelde  hy  hen  voor  ooghen  den  roem 
en  deglory  diefe  voormaels  hadden  verkreeghen:  dat  fy  -,  die  te  Turnhout 

en  in  Vlaendre  altoos  de  erft  e  in  't  verooveren  der  feeghe  geweeft  waeren, 
dieftgh,  door  foo  veele  vendelen  en  ftandaerden  den  vyandt  ontweldighty 
door  foo  veele  (ïaeghen  beroemt  gemaekt  hadden ,  hunnen  onverwelkelijken 
lof  door  foo  vuyl  een  Jchandtvlek  niet  befoetelenfouden:  dat  fijnen  broe- 

der,  die  hen  foo  kloekhert igh  hadt  aengevoert ,  in  't  midden  der  vyanden 
ver  loeten  wier  dt:  dan  weederom  noemde  hy  hen  eenen  vreejaghtighen 
hoop,  te  week  in  den  boe fem,  die  ftgh  meer  op  de  beenen  hunner  peerden, 
dan  op  hunne  handen  betrouwden ,  maer  wakkere  mannen  om  op  roof  te 
hopen ,  om  ongewaepende  en  weereloofe  ooverlaft  te  doen :  voorts  keerde 
hy  figh tot beeden ;  waer fijn-,  fèyde  hy, nu  die ftoute gebeerden-,  datkrijgs- 
gelaet ,  die  hooghe  woorden,  die  foo  vaek  verfoght  hebben  jlagh  te  leeve- 
ren:  laet  die  e  ene  fchande  nogh  den  vaederlande ,  nogh  my  ooverkoomen-, 
beeter  vertrek  ik ,  om  niet  tefien  den  hoon  van  ooverwonnen  te  worden : 
maer  neen  ik  blijve ,  en  fuyvert  ghy  liever  die  fchandtvlek  door  braeve 
blijken  van  dapper  heit ,  op  dat  ik  u  ftraxmet  een  ander  gelaet aenfchouwe , 
dat  ghy  niet  meer  de  f  elf  de  fijt .     Dan  alles  te  vergeefs  op  gemoederen, 
dien  de  fchrik  hadt  onbeweeghlijk  gemaekt.      Den  jonghen  Vorft  van 
Naflau,  gevolght  van  felfs  maer  weynighe  fijner  huysgenooten ,  als  hy 

Os  q  ij  fiSh 
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160 f.     figh  by  Bax  gevoeght  hadt,  aen  fijne  waepenen  en gewaet genoegh  bekent 
fijnde,  wierdt  benaeut  van  alle  kanten.     En  feeker  Ritmeefier  van  den 
vyandt,  die  nae  by  hem  reedt,  fchrikkende  fijn  roer  op  hem  te  loflen, 

om  dat  hy  't  fijne  daer  teegen  op  hem  fette,  greep  hem  ftrax  by  fijnveldt- 
teeken,  't  welk  voornaeme  hoofden  onder  de  ruytery  te  pronk  draeghen, 
een  gevaerlijk  gebruyk,  dogh  hy  wierdt  van  ftonden  aengeredt:  en  wie 
hem  deefèn  dienft  gedaen  hebbe,  wierdt  fèlfs  opdeverffche  daedtgetwij- 
felt.     Dogh  Maurits  nu  niet  voor  de  feeghe,  maer  voorde  behoudenis 
van  fijn  leegher  bekommert,  fèndt,  op  dat  de  begonne  ontfteltenis  niet 
tot  een  algemeeneverflaegenheit  voortliepe,  een  gedeelte  fijner  regemen- 

ten  oover  de  ftroom.     D'eerfte,  die  's  vyandts  ruytery  heeft  afgekeert,  is 
geweeft  Horatius  Veer  met  fijne  Engelfche  te  voet,  houdende  figh  in 
ïïaghorde  beytels  gewijfè  geflooten  met  de  fpiefTen  voor  uyt.     Daer  op  is 

Doodt  van  gevolght  den  Francoifchen  Kornel  Omarville,  wien  't  aldaer  het  leeven 
omwille ;  kofte  i  en  niet  alleen  hebben  de  regementen  te  voet  den  indruk  van  's  vyandts 

peerden  weederftaen,  maer  eenighe  ruyters  hun  voorbeeldt  volghende, 

hebben  geen  geringh  getal  der  vyanden  te  rugh  gedreeven ,  die  op'thuys  te 
Broek,  by  hen  hernoomen,  fijn  ontvlught.  Dekanswasaen'tkeeren:  maer 
Spinola  ftelde  die  te  leur  door  een  treffelijke  bchendigheit ,  doende  aen  veele 
oorden  daer  omtrent  den  trommel  flaen,  gelijk  als  of  de  geheele  maght  fij- 

ner voetknechten ,  die  vry  een  langhe  wegh  van  daer  belemmert  was,  nu 
naederde  om  op  hen  in  te  vallen.     De  Prins  toen  beducht,  dat  die  ge- 
waende  vrees  wel  ernltmoght  worden,  en  hoe  meer  hy  figh  voor  deefen 

op  de  kloekheit  fijner  ruytery  vertrouwt  hadt-,  des  te  dieper  thans  de 
hacchelijkheit  der  waepenen  ooverweeghende,  belaft  den  aftoghtte  blae- 

fèn :  die  veyligh  en  in  goede  orde  is  gefchiet,  nae  dat  hy  't  voetvolk  met 
hunne  waepenen  innewaerts  langhs  den  oever  hadt  geftelt.  In  ditgeveght 

tnvan  Trt-  heeft  fe  vyandt  verlooren  Trivultio,  niet  min  een  treffelijk  00  ver  de,  als 
een  braef  foldaet :  en  van  weederfijden  waeren  dooden ,  gequetften ,  ver- 

ooverde  vaenen  en  gevanghene •,  en,  daer  de  fchaede  gelijk  was,  bleef 
de  grootfte  fchande  aen  de  fijde  der  befpringhers.     Spinola  dit  gevaerdus 

ontduykelt,  trok  'er  voor  't  toekoomende  een  voorfightighe  krijgsleflè 
uyt,  en  leegherde  fijne  troepen  naeder  by  den  anderen.     Daer  nae  gaet 

hy  in  perföon  befightighen ,  hoe  't  in  't  leegher  van  Buquoy  voor  Wachten- 
donk ftont,  en  alles  naer  wenfch  gevonden  hebbende,  keert  hy  weeder 

nae  Roeroordt.  Den  drooghen  Herfft  begunffigh.de  Buquoy,  daer 't  landt 
anderfints  feer  waeteraghtigh  is.     Dogh  de  beleegherde ,  hoewel  fè  daer 
binnen  twaelfhondert  fterk  in  befètringh  laeghen ,  onder  den  Steêvooght 
Ryhoven,  en,  figh  op  hunne  vuyflen  en  niet  lichte  werken  betrouwen- 

de, groote  dapperheit  belooft  hadden,  deeden  met  het  maeken van buy- 
tewerken,  met  het  doen  van  uytvallen,  niet  föo  veel  teegenweeromden 
vyandt  op  te  houden,  of  hy  en  quam,  nae  met  een  brugh  oover  de  Nierfè 
geraekt  te  fijn ,  ten  achtften  daeghe  in  de  fladts  graft  te  leegheren ;  waer 

nae  hy  't  waeter ,  de  fchuttingh  die  't  binnen  hieldt  om  verre  gefchooten 
hebbende,  afleyde.     Gekoomen  tot  aen  de  bolwerken,  hebben  fè,  eerff. 

door  mijnen,  daer  nae  door  't  doen  van  eenen  frorm  verfchrikt  fijnde, 
Wachten-  Wachtendonk  den  twintighften  dagh  oovergegeeven.     Hierentuflchen 

donk^geeft    hadt  de  Prins  eenen  aenflagh  gemaekt  op  Gelder,  maer,  gelijk  de  voo- 

figh  oover     righe,  ongelukkigh:  't  leegher  lagh  vier  mijlen  van  de  ffadt,  werwaerts 
aen  Buquoy.  hy  by  naght  verreyft  fijnde ,  de  ruytery  en  een  gedeelte  van  't  voetvolk 
'sPrinfen    met  "gh  nam.     Eenighe  der  fijner  hadt  hy  voor  uyt  gefbnden,  om  hem 

aenflagh  op  den  wegh  door  petarts  te  oopenen:  maer  fijnde  gekoomen  tot  aen  de 

Gelderge-  fchuyf brugghe,  is  de  petart  gefpronghen  fbnder  vrught  tedoen:  detwee- 
mift-  de, 
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de,  die  daer  aengehecht  wierdt,  viel  inde  graft,  en  gaf  den  fteedelinghen    160?. 

tijdt  en  wijle  om  op  de  been  en  t'faemen  te  koomen ,  die  de  dichtft  daer 
omtrent  ftaende  om  verre  gefchooten  hebben,  onder  welke  is  geweeft 
Philips,  foon  van  Philips  Mornay,  Heere  van  Plefis,  wiens  al  tegroote 

leerfught  hem  in  't  gevaer  te  achteloos  maekte;  eedele  fpruyt  fijnes  eede- 
len  vaeders ,   diens  doorluchten  naem  in  groote  geleertheit  en  heerlijke 

daeden  hy  met  wijde  fchreeden  op  't  fèlfde  fpoor  naevolghde.  En  Spino- 
la,  wien  dit  jaer  wel  gelukt  was,  verfuymde  niet  't  ooverighe  dat  'eraen 
gebrak  dicht  waer  te  neemen :  dan  hebbende  Buquoy  gefonden  nae  Kra-     B«<j«o/ 
kou,  een  kafteel  in  't  gebiedt  van  Meurs,  is  hy  't  met  weynigh  moeyte  "Wffl,£M" 
meefter  geworden :  want  haere  voornaemfte  fterkte ,  de  moeraflighe  grondt ,  ̂"' 
hadt  hen  door  de  langhduerighe  drooghte  begeeven.     Dogh  in  Vlaendre   rrej,r$L 
heeft  Frederijk  van  den  Berghe  een  fchans  gebouwt,  dight  onder  Sluys,  vanden 
ter  plaetfe  daer  de  ftroomen ,  de  Soete  en  de  Soute ,  in  de  haeven  vloeyen  •,  Berghe 
daer  toe  hem  niet  weynigh  diende  de  geringhe  maght  der  vyanden  bouwteen 
in  die  geweften,  en  krijgslift;  om  dat  die  van  Brugghevande  Sluyfenaers  fcbanfe 
hadden  verkreeghen  vryheit  om  eenen  dijk  te  legghen,  als  om  daer  door  d*$t  onder 
weederom  te  winnen  eenigh  landt,  dat  door  inbreuk  van  waeter  ten  dien-     W' 
fte  der  menfchen  was  onbruykbaer  geworden.     Op  't  uytgaen  van  den 
Herfft,  wanneer  'er  veel  reeghens  viel ,  is  Spinol a,  fiende  fijne  werken 
by  Roeroordt  voltrokken,  d'eerfte  geweeft ,  die  fijn  leegher  heeft  gefèhey- 
den.     't  Selfde  deede  ook  Maurits,  en  de  ruytery  nae  hunne  Winterlee- 
gheringhen  keerende,  ontmoete  op  wegh  en  floegh  de  vaen  van  Grob-  jj^v^l 
bendonk,  diefè  ten  grooten  deele  gevanghen  weghvoerde,  waerneemen-  wor&tne„ 

de  alle  geleegenheit,  om  't  geheughen  van  den  flagh  teMullemuyttewifi-  ^egbe*. 
fen.     En  dit  is  't  gheen  aenmerkelijk  is  te  lande  voorgevallen:  maer  ter 
fee  fijn  d'ooverblijflelen  van  't  regement  van  Sarmiento,  ter  fluyk  byon- 
ftuymigh  weeder,  terwijl  de  windt  deHollandtfche  fcheepen  elders  heen 
verftroy t  hadt ,  in  Vlaendre  oovergefönden :  korts  daer  aen  is  een  fèehop- 
man  van  Rotterdam ,  genoemt  Moy  Lambert,  flaeghs  geraekt  teeghen 
den  Ammirael  van  Duinkerken,  bemant  met  hondert  twintigh  koppen,  DenAmmi- 

dien  hy  aen  boordt  klampende,  bevoght,  als  op  'tvafte  landt,  met  aller-  raelvan 
hande  geweer,  wel  met  een  minder  getal,  dogh  met  gelijke  moet-,  enhy,  Duinkerk;» 

die  om  eere  ftreedt ,  week  in  geenen  deele  hen  die  'er  't  leeven  te  laeten  vf"">YrI( , 
hadden.  Maer  toen  den  Onder- Ammirael  vanNoordthollandt,  JanGer-  ,    . 

brantslbon,  ook  fijn  (chip  aen 's  vyandts  boordt  geklampt  hadt,  gaeven de  Duinkerkers,  hebbende  onder  andere  verlooren  hunnen  Ammirael 
Adriaen  Dirx  föon,  vermaert  door  fijne  rooveryen,  en  daer  by  den  moedt 

verhelende, op  hoop  van  genaede,  figh  00 ver.  'tVerooverdt  fchip  wordt 
gefchikt  om  naederhandt  ten  oorlogh  tegebruyken-,  omtrent  fèftigh  men- 

fchen fijn  'er  opgehanghen*  weynighe  om  hunne  jaeren  verfchoont,  en 
fbmmighe  ter  doodt  geleydt  wordende  'tontvlught,  fbnder  dat  hen  ye- 
mandt  teegenhieldt,  om  dat  dit  ftraffen  fbo  langh  achter  een  de  harten  tot 
meededoogenheit  hadt  bewooghen.     Onder  de  gene  die  dit  jaer  uyt  In- 

dien weedergekeert  fijn ,  waeren  die  Heemskerk  met  een  lek  fchip  hadt 
gelaeten  aen  gene  fijdevande  kaep  Bona  Efperan^a.  Dit,  door  den  windt 
vervallen  fijnde,is  op  de  kuft  van  Madagafkar  acht  maenden  blijven han- 

ghen,  lijdende  gebrek  aen  alle  behoeften;  en  'tfcheepsvolkdoorfiekten, 
door  oorlogh  teeghen  de  wilden,  en  eyndelijk  door  kommer  en  verdriet 
verfmeltende,  waeren  uyt  een  groot  getal  tot  op  achtien  gemindert.    Ge- 

lijk noodtlot  hadt  by  geval  andere  Hollandtfche  fcheepen ,  vaerende  nae 

't  Swaenen  eylandt,  gebraght  op  de  felfde  kuften.     Deefe  aldaer,  onder 
elkander  in  eenaengenaemeontfteltenis  blijdtfchap  met  traenen  menghen- 

Q^qq  üj  de, 
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160  f.    de,  verhaelden  hunne  gevaeren,  en  erkenden  Godts  goedertierenheit.  Waer 

naefe  met  de  ooverblijffelen  van  hun  vervalle  fchip  d'andere  kalfaterden, 
en  hunne  koopmanfchappen  ooverfcheepten :  en  fy  felve  erlanghden  nae 
veel  fukkelens,  buyten  alle  verwaghtingh,  hun  vaederlandt,  de  reeders 
hunne  winften.     Daerenbooven  twee  fcheepen  uyt  Ceylon,  brenghende 

de  bedroefde  tijdinghe  van  't  vermoorden  hunnes  Ooverften  Sebalt  de 
Beween   Weert,  omgebraght  door  verraedt  van  Fimala,  Koningh  van  Candy, 

wordt  door   ̂ ien  Wy  e\ders  verhaelt  hebben  dat  de  Hollanders  begunftighde.     Maer 
!™      .   Sebalt  hadt  fijnen  arghwaenighen  aerdt ,    die  den  Wilden  doorgaens 

vmcZ"  ev8nen  is>  gaende  gemaekt,  met  eenighe  Portugijfen,  fijne  krijgsgevan- 
in indien     ghenen,  hunne  vry heit  te  fchenken-,  't  welk  hy,  als  vreemt  van  de  fèe- 
emgibragbt.  den  der  Wilden,  voor  een  bewijs  van  onderlingh  verftandt  hadt  opge- 

noomen:  en  hem  nogh  meer  ontfteeken ,  terwijl  hy,  lijnde  met  hem  in 
gefprek  oover  de  middelen  om  de  Portugijfen  te  beoorloghen,  aenhieldt, 
dat  hy  foude  fijne  fcheepen  koomen  belïghtighen  ,  en  daer  uyt  hunne 

maght  fchatten ,  ernftigher  hierop  aendnnghende,  dan  't  omtrent  Konin- 
ghen is  geoorloft :  hy  geloovende,   dat  onder  fchijn  van  gedienftigheit 

eenen  aenfiagh  op  fijn  leeven  was  gemaekt,  is  dat  gewaent  met  een  dae- 
delijk  fchelmftuk  voorgekoomen.     En  fijne  landtsluyden,  om  niet  den 
handel  te  verliefen ,  hebben  naegelaeten  fijne  doodt  te  wreeken.     Dogh 

Fbilipsver-  de  Koningh  van  Spanjen  beducht,  dat  de  vergeleeghene  en  min  ft  fterke 
biedt  alle     landen  fijner  heerfchappye  alle  de  weereldt  fouden  bekent  worden,  deedc 
upUnders   ̂ oor  een  ̂ g^  plakkaet  verbodt  aen  allen  vreemdelinghen,  fonderfelfs 

raeren"  '  °^e  ̂ un  burgerreght  verkreeghen  hadden  uyt  te  fonderen ,  te  vaeren  op 
Indien ,  of  eenighe  andere  landen  onder  't  gebiedt  der  Portugijfen ,  en  be- 

vel aen  allen,  die  figh  thans  in  dat  gedeelte  des  weereldts bevonden ,  bin- 

nen feekeren  daeghe  van  daer  te  rugh  te  keeren.     't  Welk  noghtans  foo 
weynigh  klem  gehadt  heeft  om  de  Hollanders  in  hunne  vaert  derwaerts 

te  verhinderen,  dat  dit  jaer  twaelf  fcheepen ,  onder  't  beleidt  van  Mate- 
Matelief   '^   een  der  Bewinthebbers   dier  maetfchappye ,   nae  Indien  fèylden. 

vaert  met    Hierentuffchen  is  ook  Paulus  van  Kaerden,dien  wy  verhaelt  hebben  nae 

twadf        B rail  1  gefonden  te  fijn,  belaeden  met  geen  geringhen  buyt,  weederom 
fchecpe  n  nae  gekoomen.     Onderde  naebueren,  hoewel  den  naem  van  vreede  bleef, 

indien.       geloofde  men  te  vergeefs,  dat  de  heevighe  beroerten  eyndelijk  totoopen- 
baeren  oorlogh  (ouden  uytbarften.  Want  binnen  Aeken,  een  ftadt  altoos 

Vervogmgt  bep-eert  door  je  Hartoghen  van  Brabandt,  vervolghden  de  nieuwe  ma- 
meerdetot    g'"raetenJ  ftout  op  het  Keyferlijk  plakkaet,  en,  'tgheen  toen  verbor- 
Aeken.        ghen  gehouden  fijnde,  naederhandt  is  gebleeken ,  op  een  heymelijk  ver- 

bondt  met  Albertus,  nae  dat  fe  den  Gereformeerden  Godtsdienft,  lbo  in 

't  algemeen  als  in  't  befonder,  onderdrukt  hadden,  de  jonghft  afgegaene 
magiftraeten,  als  gekooren by  weeghe  van  muytery  en  niet  wettelijk,  met 
meenigherley  hoon  en  fchaede ,  opgefoght  fijnde  luyden  om  hen  te  be- 
(chuldighen-,  en  die  hunne  befchermingh  aennaemen,  hadden  deel  aen 
hunne  ftraflfen.  Degefanten  des  Biflchops  van  Keulen, wien de Keylèr die 
forghehadtacnbevoolen,  hadden,  onder  fchijn  van  bevreediginghen ,  den 

aengeklaeghden  opgeleght  oopenbaere  belijdenis  hunnes  mifdaedts  met  ge- 
boogheknyen,en  daer  nae  een  geldt  boete,  tot  herhaelingh  der  koften ,  ge- 
daen  in  de  reghtfaeke,  voor  de  meefte  booven  hun  vermooghen  -,  en  geen  be- 
taelingh  gefchiedendc,fijn  eenighe  in  gevanghenis  geworpen  5  andere  hebben 

't  landt  vcrlactcn:  't  woelen  der  gener  die  figh  in  hunne  ballinghfchap  niet 
konden  geruft  houden,  en  den  haet  van 't  gemeen  op  deGrooten,  hunne 
gunft  en  mcededooghen  omtrent  de  elendighe  ,  fcheenen ,  hoe  dieper 

voor  *t  teegen woordighe  te  fmeulen,  hoe  geweldigher  t'ecnighen  daeghe  te 

ful- 
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fullen  uy  tbarften.  In  Vrankrijk  is,  behalven  alle  andere  trouwloof  heeden  des    1 60  f. 

Spanjaerts ,  ontdekt,  dat  eenen  Mairargues,  afgefonden  uy t  Languedok ,  om    De  span- 
de beeden  dier  Provincie  den  Koningh  voor  te  draeghen ,  met  Balthafar  Zu-  j^rt  legbt 

niga,'sSpanjacrtsgefant,  in'theymelijkhadt  gehandelt  weeghens 't  oover-  f/"^"! 
keveren  van  Marfeille  in  handen  van  Philips:  waerophy  in  hechtenis  is  ge-  ,™",  f 

noemen,  en  neevens  hem  Bruneaux,  een  Nederlander,  geheimfchijver  van  ̂ frJ"nni 
Balthafar,  by  wien  be  wijf  en  van  het  verraedt  gevonden  wierden.  Als  den  ge-  ge^nu 
fant,  vokhens 't  reght  der  volkeren,  fijnen  dienaer  weedereyfehte ,  de  Ko- 

ningh in  teegendeeldfe  fchrikkelijkheit  dier  mildaedt  vertoonde,  en'treght 
des  gefantlchaps  van  hem  was  gefchonden ,  hieldt  hy  aen ,  dat  wen  'er  yets 
tnqgèt gepleeght fijn-,  'tgheen  nietaltefeer  nae  vriendtfehap  fmaekte-,  hy  niet 
behoor 'de fulx te ver  volghen -,  die, teeghen  de  pays  van  Vervins,  oopenbaere 
weérfpannelinghen ,  en  felfs  ook  vyanden  des  waer  en Godtsdienfts,  onder- 
ftandt  deede,  en  niet  alleen  hadtgefoght  de  Graeven  van  den  Berghe  en  ande- 

re in  Neder  landt  om  te  koopen ,  ma  er  ook  de  Moor  en  tot  den  onder gangh  van 
Spanjenhadt  opgehitft.  De  Koningh  door  deefe  reedenen  figh  eenighfints     uemx 
ontfèttende,antwoordde,  dat  den  Roomfchen  Godtsdienft  aen  fijne  voorfae-  gramfebap 
ten  en  aen  hem  immer  meer  foude  verfchidt  blijven ,  dan  aen  de  Spanjaerts:  teeghen  den 

dogh  dat  men  in  deNederlandtfche  oorloghenfigh  valfchehjkfoght  te  behelpen  spaenfeben 

met  dat  momaenfight,  aengefien  menftreedt  om  ongereghtighen  landt  dwangh  &ernu 
in  te  voeren :  en  dat  ,foo  of  hy  felfs  dien  van  Hollandt  't  geldt ,  datfy  hem  ver- 
ftrekt  hadden  ,betaelde ,  of  de  Franfoifche,  eenen  landt  aerdt  die  niet  ruften 

kan  igelijk  op  d'uyterftegrenfen  van  Hungaryen  ,gelijk  onder  den  Aertshar- 
togh  ,foo  ook  in  diegeweften ,  onder  een  aytneemendt  meefter ,  't  oorloghs  am- 
baght  leerden ,  wat  waer  e  dat  te  ge  lij  ken  byfoo  vee  Ie  aenflaeghen  gefmeet  op 

fijne fteeden-,by  't  arbeyden  omfoo  veele  Gr  ooten fijner  gehoorfaemheit  t'ont- 
/r^m  j  (verhaelende  voorts  yder  in  'tbefonder)  en  by  fuik  eenyverenvan 
alle  kanten  om  fijnen  ftaet  t'ontgronden,en  hem  onder  depuyn  van  fijn  eyghen 
rijk  te  bedolven?  T>at  'tgheen  men  van  de  Moorenfegghen  wilde  valfch  was , 
en  beltjdenijfen  door geweldt  van  weedom  uytgepijnight.  T)  at, f 00  de  Graeven 

van  den  Berghe  ,geen  Nederlanders ,  maer  cDuytfchen ,  tot  dienften ,  die  hen 
geen  verwijt  konden ftrekken  aengefoght  te  hebben,ongeoorloft  was,  wat  had- 

denfy  verdient-,  die  du  Terrail,  niet  alleenfijnen  onderfaet,  maer  een  lidt  van 
fijnen  huyfe-,met  de  meeftepenningh  tot  figh  getrokken  hadden?  Maer  dit  wae- 
ren  kleynigheeden ,  offoo  miffchien  eenigh gefant  door  konftenaeryenfoghtge- 
heymenuyt  te  vorjfen,  fulx  weederfijts  ontveinft  en  ftraffeloos  door  de  vin- 
gherengefien  wierdt :  dat  hy  bloedighe  aenflaeghen ,  en  die  hem  nae  de  keel 
fteeken  weederfprak.  Zuniga  den  Koningh  van  Engelandt  prijfènde ,  dat  die , 
hoewelvanhetkatholijkgeloofvervreemt,  noghtansden  vreede  opreght dij- 

ker onder  hieldt ,  feyde  hem  de  Koningh  daer  op ,  dat  hy  de  Spanjaerden  nogh 
niet  langhgeherberght  hadt ,  en  eerlangh  ondervinden  foude ,  waerfe  heenen 
wilden.  De  Koningh  nogh  al  heevigher  tot  dreyghementen  voortvaerende , 

heeft  den  gefant  fijne  gramfchap  belaedight,  fègghende,  't  waer  niet  van  noo- 
den  ■,  de  deught  en  wijf  heit  van  Henrik  den  vierden  waer  en  niemandt  onbe- 
kent.  Eyndelijk  Mairargues  met  de  doodt  geftraft  lijnde ,  is  den  gefant  fijnen 
geheymfchrijver  weedergeleevert ,  keurende  de  Koningh  raedtfaemer  liften  Verbael  der 

met  liften,  liever  dan  met  oorlogh,  te  wreeken.  In  Engelandt  is  ontdekt  een  f^men~ 
fchrikkelijke  faemenfweeringh  van  eenighe,die,uy t  y  ver  tot  den  Roomfchen  f"reertn&  ,n 
Godtsdienft,  hun  eyghen  keven,  hunne  trouwe,  goddelijke  en  menfchelijke    * 
reghten oover rugh wierpen.  Wantom  datfèophunverfbekfchriftde  vrye 
oeffeningh hunner  kerkfèeden  niet  hadden  verkreeghen ,  beflooten  fe  de  Par- 

lementfaele  t'ondermijnen ,  en  door  meenighte  van  bufkruy  t  den  Koningh , 
fijnen  foon ,  en  de  Grooten  's  rijx,  op  de  vergaederingh  van  't  Parlement,  om 

'tlee- 
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loof.    't  leeven  te  brenghen.  De  Hooft-Jefuiten  in  Engelandt  geraedtpleeght  op 
deefen  handel  van  hen  die'tichelmftuk  dachten  uyt  te  voeren ,  of  hetgeoor- 
looftwaereeengeringh getal onnoofele te ileepen  inden  ondergangh  eener 
fchuldighe  meenighte ,  hebben  geantwoordt,  dat,  indien  de  kerke  daer  door 

eenen  merkelijken  dienfl:  gefchiede,met  reghtook  eenighe,  die  'tnietver- 
dient  hadden,  vernielt  wierden,  bybrenghende  om  dit  te  beveitighen  't  voor- 
beeldt  van  beleegherde  freeden.  Een  der  meêplichtighe  fijnen  vriendt  waer- 
fchuwende,tenbeiremden  daeghe  niet  ter  vergaederinghe  des  Parlements 
te  verfthijnen,  heeft  de  gemoederen  doen  opwaeken,  en  de  plaetfe  door- 

fbght  lijnde,  is  het  fchelmfluk  en  die  't  hadt  aengenoomen  te  volvoeren, 
uytgevonden.  De  vloek  verwan  ten  dit  verneemende,  ftichtenoopenbaere 
beroerte  en  weerfpannigheit  in  eenen  afgeleeghenen  hoek  van  Engelandt, 
waer  toe  den  Jefuit  Oldecorn  de  kleinhartigheaenmocdighde,  met  voor- 

houden, fy  fouden  uyt  eene  uytkoomft  niet  van  de  faeke  oordeelen:  dat 

Godt  vaeken  goede  en  hem  aengenaeme  aerilaeghen  in  't  eerft  den  ge- 
wenden voortganghweygherde,  om  hunne  ftandtvaftigheit  doorteegen- 

fpoeden  te  beproeven:  maerin  't  (lichten  felve  oovervallen  lijnde,  worden 
fe  voor  de  reghters  gefleept.    Ook  Garnet ,  die  felfs  voor  deeien  veele  aen- 
flaeghen  teeghen  Elilabeth  hadt  gefmeet,  gewoon  lijnde  het  reght  des  Paus 
oover  Koninghen  en  hunne  rijken  fbo  hoogh  te  verhefFen,dat  hy  leerde,  men 
eenen  verwaeten  Vorlt,n  iet  alleen  geene  trouwe  nogh  gehoorlaemheitfchul- 

digh  was,  maerlèlfs  gehouden,  lbo 't  gebooden  wierdt,dewaepenen  teeghen 
hemaenteneemen,ook  met  gevaer  van  't  leeven.  Waer  uyt  Onroomfche 
moogen  heeden  hebben  af  te  neemen ,  dat  geene  fcheeps  vlooten ,  geene  heyr- 

leeghersfbolèerte  duchten  fijn,  als  die  heevighe  ftookebranden  van  't  ge- 
meen, figh  dienende  van  het  gefagh  desGodtsdienfts.  Hierby  koomtnogh 

een  tweede  verderffelijkeleere,  onderwijfende,  de  vraeghftukken  der  ma- 
giftraeten  met  dubbelfinnighe  woorden,en  met  andere  gedachten  in  het  her- 
te  als  de  woorden  te  kennen  geeven ,  af  te  kaetlen ,  lijnde  oover  die  MofFe  uyt- 
gegeeven  boeken  ,die  teeghen  de  leughen  eenen  leughenachtighen  tijrei  voe- 

ren. Dat  voorts  al  't  gheen  lè  in  de  bieght  mooghen  gehoort  hebben,  moet  ge- 
heym  blijven,  enongeoorloft  is  te  oopenbaeren,  al  quam  'tlchoontot  des 
Vorften  en  der  volken  ondergangh  te  ftrekken:  waer  op  fe  dan  alle  g^fprek  en 

onderhandelingh,die  't  hen  lufl:,  met  den  naem  van  bieght  doopen.  Men  twij- 
felde niet  of  de  hoop  van  deefen  aenflagh  was  gegrondtvefl:  op  de  middelen 

vanSpanje,alwaer  nu  voor  langh  maetlchappyen  van  Engelfchejefuiten,  om 

de  ruil  in  dat  rijk  t'ontruften  onderhouden  wierden.  Maer  de  meêplichtighe 
hebben  verklaert,dat  de  orde  en  middelen  hunnes  aenflaghs  aen  geen  uytlan- 
ders  ontdekt  was ,  op  dat  die  niet  verbreydt  wierde:  dogh  dat  die  figh  tot  Ro- 

men, en  die  figh  in  Spanjen  onthielden,  hadden  verlèekeringh  gedaen,datde 
hulpeuytdiegewefl:en,op  alle  geleegenheit,nietfoudeontbreeken.  Enmen 
wilt, dat  den  Conneltable  van  Kaftilien,  geduerende  fijn  verblijf  in  Enge- 

landt, wel  hadt  darren  fegghen,dar,lbo  den  nieuwenKoningh  den  Roomsge- 

finden  geen  vrye  oeffeningh  hunnes  Godtsdienlls  gunde ,  'er  bereydt  waeren 
om  die  met  geweldt  te  haelen-,  felfs  heeft  den  Aertshartogh  ftofFe  tot  meerder 

arghwaengegeeven,  doordien  hy  weygherde  d'Engellche,  die  /ïgh in  fijne 
landen  onthielden,  met  welke  de  gevanghene  bekenden  te  hebben  geraedt- 

plecght,aen  Koningh  Jakob,oplijn  verfoek,  oover  te  leeveren-,  fijndeden 
voornaemllen  der  fel  ver  nae  Spanjen  weghgefonden.Desonaengefien  echter 
heeft  nogh  Koningh  Jakob  figh  oover  dit  ongelijk  beklaeght,  verklaerende 

by  oopene  brieven,  dat  hem  d'onfchuldt  van  uytheemfche  Vorften  waere ge- 
bleeken  •,  nogh  Philips  verfuymt,  hem,  door  fijnen  gelant  Don  Iuan  de  Men- 
dola,  oover  dit ontkoomen  van  fijnen  ondergangh,  met  een  deftighgelaet 
en  woorden  vol  ernft  geluk  te  wenfehen.  HU- 
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|  'Pinola  heeft  veel  moeytens  om  geldt  van  Philips  te  krijghen  voor 
fijne  foldaet en.  T>en  oorlogh  tuffc hen  Henrik  en  Bouillon  wordt 

ter  needergeleght.  T>e  mifverflanden  tuffchen  d'inge feetenen 
van  Bruinswijk  en  hunnen  Hartogh  weghgenoomen.  Koningh 

Jakob  vordert  fijne  onder  daenen  e  enen  nieuwen  eedt  af.  Groot  e  onluften 

tuffrhen  den  'Paus  en  de  Venetiaenen ;  deefe  bannen  de  Jefuiten.  T)e 
Hollanders  f  enden  een  vloot  teeghen  den  Spanjaert.  Prins  Henrik  dwinght 
Breefoordt  ,  ingenoomen  door  du  Terrail ,  weederom  tot  oovergaeve. 
Vrucht  eloofen  aenflagh  van  du  Terrail  op  Sluys.  Buquoy  wordt  gelafimet 
een  leegher  de  Betuwe  in  te  trekken.  Maurits  fterkt  fijne  plaetfen  teeghen 
Spinola,  aenwien  Lochem  figh  oovergeeft.  Spinola  veroovert  Grol  en 
Rhijnberk  door  belegh.  Vruchteloofen  aenflagh  van  Prins  Henrik  op  Ven- 
lo.  Muytery  ondtr  Spinolas  krijgsvolk.  Ernfi  van  Najfau  vermeeflert 

Lochem.  Maurits  laet  het  belegh  van  Grol,  mits  d'aenkoomjl  van  Spi- 
nola ,  fteeken.  Ongelukkighe  feetoght  van  Hautain.  Voorfpoedigher 

gaen  de  jaeken  der  Vereenighde  N.e  der  landen"  in  Ooflindien.  Verhaelder 
faeken  aldaer  uytgevoert  door  de  Hollanders.  Afflerven  van  Hoohenloo 
en  Johan  van  Najfau.  Huwelijk  van  Philips  Prins  van  Oranjenmetde 
Prinfejfe  van  Bourbon.  Beede  der  Portugijfen  aen  Philips  om  vreede 
met  de  Hollanders.  T>ien  de  Vereenighde  Landen  verdacht  houden.  Ver- 

wijlen 't  handelen  oover  de  felfde  met  d'Aertshartoghen. 

Reffelijk  was  de  eere  die  Spinola  hadt  ingeleght  met 

het  befchermen  van  Antwerpen ,  't  hooft  der  Neder- 
landtfche  fteeden ,  met  het  verooveren  der  voornaem- 
fte  fterke  plaetfen,  en  met  het  ooverbrenghenderoor- 

loghe  op  's  vyandts  boodem>  alwaer  hy  met  minder 
gevaer,  en  grootere  hoop  de  waepenen  voerde:  en  hy 

fcheen  d'eerfte  te  fijn,  die  te  gelijk  't  geluk  der  waepe- 
nen en  dekrijgstught,  aendefijdeder  Aertshartoghen , 

nu  vijftien  jaeren  langh  vervallen ,  weederom  in  weefen  gebraght  hadt. 
Waerom  hy  allerweeghen  door  de  Nederlanden  met  bly  gejuygh  en  vreugh- 

Rrr  de 

1606. 
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1606.    de  galmen  wierdt  verwelkoomt,  en,  nae  dathyinSpanjenwasgekoomen, 
volghens  fijne  jaerlijxe  gewoonte,  heymelijk  benijdt  van  de  Grooten , 
oopentlijk  begunftight  van  den  Koningh.    Maer  grootelijx  verachterde 

'tuytputten  van  's  Koninghs  fchatten,  door  de  geweldighe  toeruftingh 
des  voorleede  jaers,  de  raedtflaeghen  van  oorloghe;  en  met  veel  moey- 

spinola    tens  hadt  hy  verkreeghen  fbldy  voor  beyde  fijne  leeghers,  weygherende, 

beeft  veel     (onder  dat,  't  bewint  der  oorloghe:  en  beloovende,  (00  't  hem  betaelt 
moeytens      wierdt,  de  feeghe  feeker:  dat  gelijk  hy  voor  deefèn  den  Rhijn,  (00  ook 
°,mVanJ     nu  de  Wael  en  d'Yflèl  oovergetrokken  fijnde,  middenin  't  hart  van  Hol- 
voor  fijne     landt  (oude  voet  fetten.     Men  wierdt  dan  eens,  dat  hy  's  Koninghs  ver- 
fildueten  te  fwakt  geloof  felfs  door  fijne  en  fijner  vrienden  middelen  by  voorraedt  föu- 

kyjghen.      de  te  baete  koomen,  dogh  hoe  gevaerlijk  voor  hem ,  fullen  wy  op  'tuyt- 
gaen  deefes  jaers  verhaelen.     De  Staeten  der  Vereenighde  Nederlanden 

in  teegendeel,  hebbende  al  verre  voorfien  de  onheylen,  welke  'tverfter- 
kenvan  troepen  booven  vermooghen  is  gewoon  nae  figh  te  fleepen  (waer- 
enbooven  de  fwaere  koften  tot  onderhoudt  der  befettinghen  hen  laftigh 

vielen)  befluyten  voor  't  aenftaende  jaer  t'ontwijken  een  geweldt,  dat 
DeVeree-  buyten  twijfel  geenen  duer  ibude  hebben,  figh  genoeghendemethetver- 

nighdestae-  daedighen  hunner  grenlen ,  totdat  de  heevigheit  befaedight  waere.  Boo- 
te"£er!°e~    vendien  wierden  de  nieuwe  lichtinghen  in  Vrankrijk  verhindert  door  den 

^  et  bit    r-  oorl°&h  teeghen  Sedan,  in  Duytfchlandt  door  de  onluften  in  't  landt  van 
daedighen    Bruinswijk.  Sedan  is  geleeghen  aen  de  Maefe  op  de  grensfeheydingh  van 
hunner        Vrankrijk  en  Nederlandt,  en  van  geen  geringh  gewight,  indien  de  (ae- 
grenfen.       ken  weeder  tot  eenen  nieuwen  oorlogh  quaemen  te  vervallen.     Van  ael- 

oude  tijden  hadtfè  behoort  onder  't  huys  van  Mark.     Maer  Henrik  de  la 
Den  oorhgb  Tour,  voor  deefcn  Burghgraef  van  Turenne,  hebbende  ten  huwelijk  ge- 
gereefen      noomen  de  erfgenaeme  des  geflaghts  van  Bouillon,  hadt  den  naem  van 
tufte  un       Bouillon ,  en  't  reght  op  die  ftadt  verkreeghen  ■,  welke  hy ,  onaengefien 

Bouillon'    '*  ooverUjden  fijner  gemaelinne,  behieldtopden  naem  van  uyterfte  wille, 
wordt  ge-     en  wijders  fteunende  op  den  rugh  van  Vrankrijk,  fijnde,  toen  Bourbon 
jltfi.  nogh  in  eenen  belönderen  ftaet  leefde,  en  korts  daeraen  toen  men  om  de 

kroon  twifte,  ge  weeft  een  der  voornaemfte  hoofden.  Dogh  nae  dat  de 
Koningh  van  Godtsdienft  was  verandert,  en  de  nieuwe  laften  uytgevon- 
den  tot  befchermingh  des  rijx ,  ftof  tot  klaghten  gaeven ,  en  geen  gerin- 
ghe  meenighte  des  Gereformeerden  Godtsdienfts  inlönderheit  het  oogh 
lloegh  op  Bouillon,  een  man  beroemt  in  oorloghe,  en  door  wiens  dappe- 

re moedt  meermaels  kloekhartighe  befluyten  waeren  genoomen,  hadthy 
fchalk  oogh  en  vermoeden  van  warren  gegeevenj  waeromhytehoofont- 
booden ,  om  figh  te  verantwoorden ,  ten  tijde  als  Biron  was  gevallen , 
voorwendende  de  fterke  maght  fijner  vyanden,  en  dat  hy  fijne  reghters 
verdacht  hieldt,  nae  Duytfchlandt  was  geweeken:  en  Keurs-Palts,  gebee- 
den  fijnde  aen  hunne  maeghfehap  te  gedenken  (want  beyde  hadden  (è  ge- 

trouwt  een  fufter  van  Prins  Maurits)  heeft,  door  't  (enden  van  gefanten, 
ten  eynde  om  fijne  gramfchap  te  verfaghten,  weynigh  gevordert,  kon- 
nende  Koninghen  nimmer  verduwen ,  dat  een  onderdaen  uytheemfche 
moogenheeden  tot  bemiddelaers  hunnes  mifnoeghens  neeme.  Daer  nae 
is  de  faekc  in  onderhandelingh  gebraght  door  de  weduwe  van  Willem , 
Prinfe  van  Oranje,  en  aengenaemer  was  de  tufichenfpraek  eener vrouwe: 
maer  de  Koningh  vorderde  tot  onderpandt  fijner  trouwe  de  bewaeringh 

van  Sedan  j  Bouillon  van  fijner  fijde  boodt  aen  de  ftadt  en  't  kafteel  te 
geeven  in  befchermingh  van  't  Francoifèhe  rijk,  en  om  dit  verbondt  te 
bekraghtighenden  eedtdes  Steêvooghts  en  de  der  ibldaeren ,  néevensmeer 
andere  faeken ,  wen  hy  maer  niet  uy t  het  befit  ge(chopt  wierde ;  doende 

onder- 
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onderwijlen  alles  verveerdighen  om  eenen  oorlogh  uyt  te  harden,  wen    1606. 

hem  den  noodt  quaeme  t'oovervallen.     Deefe   ftoutheit ,   en  te  gelijk 
fijne  maghtighe  vyanden,  die  hy,  een  man  gedreeven  door  eerfught,  en 
te  heerfch  om  cenighe  booven  figh  te  dulden ,  voor  langh  figh  fel  ven  op 
den  hals  gehaelt  hadt,  hebben  den  Koningh  gaende  gemaekt,  nogh  dee- 

fe Lente,  met  een  groot  leegher  te  velde  trekkende,  in  perfoon  fijn  lee- 
gher aen  de  Maefê  needer  te  flaen  :  gaende  die  Grootmaghtighfte  Ko- 

ningh, met  lbo  geweldigh  een  fleep  van  oorloghe,  niet  om  den  Span- 
jaert,  niet  om  den  Bourgonjon  ten  minften,  als  voor  deefèn,  maer  om 

fijnen  ouden  vriendt,  heer  van  eene  ftadt,  op 't  lijf  te  vallen.  Maer  een 
middel  gevonden  tot  bevreedigingh  heeft  Bouillon  buyten  gevaer,  den 
Koningh  buyten  eenen  gloryloofen  oorlogh  gehouden.  De  Koningh  heeft 
binnen  Sedan  beitelt  eenen  Steêvooght  voor  vier  jaeren,  mits  nae  ver- 

loop van  die  tijdt  de  bewaeringh  aen  Bouillon  wierde  weedergegeeven : 
op  fijne  voorighe  daeden  onderlbek  te  doen ,  was  verbooden ;  lbo  hy  in 

't  toekoomende  quaeme  trouwe  te  wifielen ,  hebben  de  burghers  gefwoo- 
ren  eenen  anderen  Prins  te  lullen  kielen.  De  vreede getroffen  lijnde,  won 
hy  weeder  fijne  oude  gunft  by  den  Koningh,  die, gelijk  hy  veerdigh  tot 

toorn ,  lbo  ook  trouw  in  't  vergeeven  was :  ftaende  al  de  weereldt  verwon- 
dert, dathy,  die  maer  eeven  te  vooren  vyandt  was,  nu  de  naefte  plaetlc 

aen  fijne  lijde  hadt,  en  in  fijne  forghen  en  uytfpanninghen  van  hem  on- 

aflcheydelijk  was :  't  kafteel  lelve  is  aen  Bouillon  een  maendt  daer  nae 
weeder  ingeruymt.     Beyde  de  ftrijdende  partyen  in  Nederlandt  is  deefe 

uytkoomft  aengenaem  geweeit.     Want  dien  van  Hollandt  was  't  eene 
droefheit,  dat  een  Heer,  deelgenoot  hunnes  Godtsdienfts,  en  een  lidt 
des  huys  van  Naflau ,  die  rampen  ooverquaemen  ;  en  verrefiende  was 

's  Aertshartoghen  vreele,  dat  fuik  veinlenvan  oorloghe  teeghen  Bouillon 
hem  op  den  halle  foude  vallen.  Boovendien  hadt  ook  Louis  de  Velafco, 
gefonden  tot  belchermingh  der  grenièn,  dien  van  Sedan  fijne  hulpe  aen- 
gebooden.  Dogh  de  onluften  tuilchen  de  Bruinswijkers  en  hunnen  Har-  Deonluften 
togh  hadden  al  in 't  voorleede  jaer  begin  genoomen,  lijnde  den  Hartogh  op  tujfchende 
de  ftadt  verbittert,  om  dat  Ie  hunne  voorreghten  fijne  voorouders  ten  dee-  ftadtBruiw- 
len  afgekocht,  ten. deelen  afgedronghen , te halfterrigh  handthaefden ,  fteu-  whK«* 
nende  op  het  Hanle  verbondt.     Hy  vol  hoops  van  door  fijne  dapperheit  ""men 
te  fullen  konnen  herftellen  de  heerichappy,  verlooren  door  devadfigheit  JjZfLge* 
fijner  voorfaeten,  eenighe  troepen  by  een  gebraght  hebbende, als  beducht  na 

voor  't  trekken  van  Spinola  oover  Rhijn,  hadt  eeritdoor  eenen  behendi- 
ghen  aenflagh  loldaeten  daer  binnen  gelbnden ,  en  d'uyterfte  van  twee 
wallen ,  die  de  ftadt  omringhen ,  ingenoomen.    Maer  de  ooverweldighers 
weeder  uytgeflaeghen  lijnde,  ismen  gekoomen  tot  oopentlijk  geweldten 
beleegeringh ,  welke,  fchoon  de  Koningh  van  Denemarken ,  wiens  liifter 
aen  den  Hartogh  was  getrouwt,  hem  met  een  aenfienelijke  maght  te  hul- 

pe gekoomen  was,  de  Winter  heeft  opgebrooken.     De  Vereenighde 
Staeten,  veribght  door  den  Hartogh,  datiè  hem Graef Ernft  van  Naflau 
tot  Veldtooverfte  in  dien  oorlogh  en  eenighe  troepen  wilden  ooverlèn- 
den,  hebben  niet  weynigh  in  bedenken  geftaen,  om  dat  het  en  hen  die 
voor  de  hunne  oorloghden  veel  fwaerigheits  inhadt  eens  anders  vryheit 

t'onderdrukken  ■,  en  eeven  wel  aen  de  gunft  des  Hartoghen  van  Bruinswijk 
en  des  Koninghs  van  Denemarken  meer  geleeghen  was ,  als  aen  die  der  Han- 
lèfteeden, welke  de  faeken  van  Hollandt  nogh  door  byftandt,  nogh  door 
eenighe  weldaedt  hadden  geholpen.  Derhalven  vondtmendeelèn  middel- 

wegh,  dat  dien  jonghen  Heer  niet  foude  gefonden  worden,  maer  t'fijner 
keure  gelaeten  te  gaen ,  foo  hy  wilde }  't  gheen  hy  deedt ,  vergefelfchapt  met 
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eenigheHollandtfchekornellenenhopluyden,  die,  vlammende  op  rijke 
belooninghen,  welke  in  nieuwe  oorloghen  gerecder  fijn  te  vinden,  ont- 
flagh  van  hunnen  eedt  voor  eenighen  tijde  verkreeghen  hadden.     Dogh 

die  heevigheit  is  in  korten  ten  eynde  geloopen.     Want  in  't  begin  der 
Lente,  't  leegher  ten  tweedemaele  voor  de  ftadt  needergeflaeghen  fijnde, 
is  den  dam ,  dien  den  Hartogh  hadt  gemaekt ,  in  hoope  om  daer  door 

de  ftadt  onder  waeter  te  fetten ,  doorgebrooken  •,  't  welk  hem  heeft  ge- 
nootfaekt  eerft  de  beleegeringh  te  ftaeken ,  en  't  vergaederen  der  Hanfè 
troepen  korts  daer  aen  ook  den  oorlogh  felve  te  laeten  vaeren.  Beyde  de 

partyen  der  koften  onmaghtigh  fijnde,  heeft  'sKeyfersgefaghdaerinvoor- 
fien,  hen  belaftende,  op  dat  fe  fcheenen  liever  van  felfs,  en  uyt  eerbiedt 

tot  's  rijx  beveelen ,  dan  gedwonghen,  de  waepenen  needer  te  legghen, 
hunne  gefchillen  by  wceghe  van  reghte  te  flijten.    Behalven  deefe  reede- 

nen, dien  van  Hollandt  en  hunne  vyanden  gemeen,  waeren 'er befondere 
die  's  vyandrs  lightinghen  in  Engelandt  en  Italien  verachterden.     Want 
in  Engelandt  hadt  de  Koningh,  gewaerfchuwt  door  fijn  uyterfte  gevaer, 
hoe  fèer  onderdaenen  fijn  te  duchten,  die  eene  andere  moogenheit,groo- 
ter  dan  de  Koninghlijke,  erkennen ,  alle  de  fijne  gelaft  by  geftaefden  eede 
te  fweeren,  dat  ie  beleeden  hem  te  fijn  den  waeren  Koningh  van  Groot 

Britannien ,  en  dat  hy  door  't  gefagh  des  'Paus  of  der  Roomjcher  kerke 
van  de  kroon  niet  konde  berooft  worden -,  en  ,foo  daer  op  toegeleght  wier  de , 

fy  hem  echter  heylighlijk  getrouw  en  gehoor faem  blijven ,  en,  al'tgheenden 
Koningh  totfehaede  ofnaedeelfirekken  moghte ,  openbaerenfouden :  dat  wij- 

ders de  fw  e  erende  ge  ene  andere  meeningh  hadden,  als  'tgemeengebruykder 
woorden  uyt drukte,  nogh  eenigh  ontflagh,gunft  ofquijtfcheldingh  van  deefen 
eedt  verwachtten.  Hier  uyt  is  gereefèn  fwaere  tweedraght  onder  de  Rooms- 

gefinden  tuflehen  elkander,  terwijl  eenighe,volghende  't  gevoelen  van  Ge- 
orge  Blakwel,  Aertspriefter  van  Engelandt  (Jnaem  hem  door  den  Paus 
gegeeven)  onbefwaert  den  eedt  doen ,  oordeelende  dat  de  menfchelijke 

fiieken  van  de  goddelijke  fijn  onderfcheyden ,  en  dat,  volghens  d'inftel- 
lingh  van  Godt  fèlve,  men  in  't  werk  des  Godtsdienfts  is  gehouden  Go- 
de,  en  in  alle  andere  den  Vorften  tegehoorfaemen :  hier  teeghen  voeghen 
figh  andere  by  de  Jefuiten,  die  verftonden,  dat  de  weereldtiche  faekende 

geeftelijke  waeren  onderworpen,  enderhalven  't  Hooft  der  kerke,  föo 
't  haeren  dienft  quaeme  te  vereyfichen,  kon  de  rijken  ooverdraeghen;jae 
geene  ordre  treffelijker,  dan  dat  alle  moogenheeden  eene  gehoorfaemen. 
Hierentuflchen  wierdt  den  genen ,  die  fwaerigheit  maekten  dier  wijfe  te 
fweeren,  verbooden  figh  in  uytheemfchen  dienft  te  begeeven.     Dogh  in 
Italien  hadt  die  felfde  maght  des  Paus  andere  beroerten  verwekt.     Want 

de  Venetiaenen, beducht  voor  de  moogenheit  en  middelen  der  Geeftelij- 
ken,  hadden,  ingevolghe  van  en  hunne  oude  infettinghen  en  die  van  an- 

dere volken ,  op  nieuw  gebooden ,  dat  figh  niemandt  föude  vervorderen 
voortaen  kerken  teftighten,  of  aen  geeftelijke  maetfehappyen  erfgron- 
den  te  geeven,  dan  op  befluyt  van  den  Raedt;  en  dat  de  cijnsbaere  lan- 

den der  kerken  ten  geenen  tijde  aen  haer  fouden  weederkeeren.  Booven- 
dien  hadden  fe  eenighe  Geeftelijken,  befchuldight  ooververgifgeevingh, 
vaedermoorden,  bloedtfchanden ,  valfcheeden  en  oopenbaer  gewei dt  in 
hechtenis  doen  neemen.     De  Paus  (thans  Paulus  de  vijfde  van  dien  nae- 
me)  opgehitft  infonderheit  door  Bellarminus  en  Baronius,  dit  alles  duy- 

dende  als  gedaen  om  hem  te  hoonen ,  als  hy  fagh  dat  'er  geen  weederroe- 
pingh  gefchiede,  heeft  de  ftadt  in  den  ban  gedaen.  Baronius,  door  brie- 

ven aen  die  van  Venetien  afgefönden,  vermaende  hen  onder  anderen, 

fy  hadden  toe  te  fien,  dat,  volghens  't  gheen  in  voortijden  den  Jooden 
was 
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was  weedervaeren ,  Godt  ook  foo  op  hen  vergrimmende,  in  fijnen  toorn    1606. 

hen  niet  van  hunne  vryheit  beroovende,  onder  'tgefagh  eener  oppermoo- 
genheit  Helde.  Langh  is  de  faeke  betwift  door  fchriften  oover  en  weeder, 
welke  de  maght  der  wetten,  der  weereldtlijke  reghters  oover  de  Geeftelij- 

kewas:  en  of  de  onbillijke  beveelen  der  Paufen  's  menfchen  gewiiïè  tot 
o-ehoorfaemheit  verplichten,     't  Grootfte  gedeelte  der  Geeftelijken  in  den 
Staet  van  Venetien  heeft  niet  naegelaeten  haeren  kerkendienft,  als  te 

vooren ,  waer  te  neemen :  de  Jefüiten ,  weygherende  't  felfde  te  doen ,  wier- 

den uyt  hun  gebiedt  gebannen.     Terwijl  men  niet  anders  waghte,  ofdit    DeVenet*- 
horten  (oude  op  oorlogh  uytkoomen,  behielt  de  Spanjaert,  van  allen  tij-  nen^e^ 
den  gewoon  in  de  beroerten  van  Italiente  groeyen,  lijn  krijgsvolk  aldaer,  faten. 
toonende  figh  veerdigh  om  de  majefteit  des  Paus  te  handthaeven.  De  Hol- 

landers van  hunne  fijde,  hebben,  en  uyt  haet  teeghen  den  Paus,  en  uyt 
liefde  tot  die  vryefladt,  den  Venetiaenen,  foo  fe  quaemen  gevaer  te  loo- 
pen,  hun  onderftandt  ter  fee  belooft,  waer  voor  fy  door  brieven  met 
groote  beleeftheit  van  woorden  bedankt  wierden.     Dien  wijlen  Raedt 
voor  't  ooverighe,  geli;k  hy  de  reghten  der  heerfchappy  met  groote  dap- 
perheit  verdaedighde,  mijde  ook  foo  forghvuldighhjk  al  't  gheen  moght 
ftrekken  of  om  de  gemeene  rufte,  of  om  d'aeloude  kerkfèeden  hunner 
voorfaeten  te  beroeren.     Dit  daerentuilchen  is  geweeft  een  begin  van 
vriendtfchap  tuflchen  de  twee  maghtighfte  van  alle  volken,  die  gecneen- 

hoofdigheregeeringh  fijn  onderworpen.  Terwijl  de faeken  buyten'slandts  DeHolUn- 
figh  aldus  toedraeghen,  lenden  die  van  Hollandt,  in  den  aenvangh  dee-  den  [enden 
les  jaers,  een  vloot  nae  Spanjen  ,  lbo  om  de  behoefte,  die  men  riep  al-  een  vloot 

daer  te  fijn ,  te  verfwaeren ,  als  om  daer  beneevens  figh  te  wreeken  oover  teegben  den 

de  geringhe  fchaede,  hen  aengedaen  door  Louis  de  Faifardo,  die  ette-  stmi*trt* 
lijke  fcheepen,  welke  om  fout  te  haelen  by  de  Amerikaenfche  eylanden 

onbewaert  en  ongewaepent  fworven,  hadt  oover  xveldight,  en  'tfcheeps- 
volkder  lel  ver  ooverboordt  geworpen,  opgehanghen  en  verbrandt.  Maer 
alvoorens  hebben  de  Staetenbyplakkaetverbooden  aen  alle  hunne  ingefee- 
tenen  en  die  van  andere  volken  graenen  of  andere  eetwaeren  in  Spanjen  te 
brenghen ,  fijnde  en  voor  deefen  en  nogh  onlanghs  ondervonden ,  dat  de 
fcheepen ,  derwaerts  gelokt  op  hoop  van  handel ,  aldaer  wierden  aenge- 
houden ,  om  'er  figh  in  den  oorlogh  van  te  dienen :  dat  ie  ginghen  om 
's  vyandts  haevenen  te  beletten,  en  yder  die  derwaerts  aen  voer  loude 
voor  buyt  verklaert  worden.  De  vloot  gelbnden  door  den  Staet  was  fterk  Amjmrae, 
vierentwintigh  fcheepen,  onderden  Ammirael  Willem  Hautain:  waer  Haut(tmt 
by  figh  gevoeght  hadden  een  groot  getal  Icheepen  toegeruft  door  befon* 
dere  luyden,  op  hoop  van  buyt,  maer  waer  onder  geen  orde  was  te  hou- 

den. Hunnen  lalt  hieldtindevloot  uyt  Amerika  koomende  t'onderfchep- 
pen,  en  de  Por tugijfche  Icheepen ,  fèylreede  legghende  om  nae  Indien  te 
vaeren,  binnen  te  houden;  ten  welken  eynde  de  Ooft-Indifche  maetfehap- 
py  een  aenfienelijke  lömme  van  penninghen  in  de  fchatkift  van  den  Staet 
hadt  ingebraght,  om,  bevrijt  voor  de  waepenen  hunner  vyanden,  en  die 
teeghen  hen  de  markt  Ibuden  doen  fteygheren,  hunnen  handel  des  tevey- 

ligher,en  met  des  te  meerder  winft  te  drijven,  't  Worftelen  teeghen  weer 
en  windt  maekte  Hautain  een  langhfaeme  reys,die  echter  niet  was  (onder 
goeden  buyt,  naerdien  hy  en  de  koopvaerders  hem  ontmoetende  en  de 
kuften  plunderde.     De  Portugijfche  Icheepen  wierden  ingehouden ,  tot 
datfe,  aen  hun  vertrek  wanhoopende,den  ingelaeden  laft  te  lande  bragh- 
ten.     De  Scheepen  uyt  Amerika  belanghende  quam  tijdinghe,  dat  een 
der  felver,  verwart  aen  een  Hollandtfch  fchip,  die  beyde  te  gelijk  ver- 

brandt, drie  door  onweerder  vergaen  waeren,  en  vier  andere  leedigh, 

Rrr  iij  want 
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1606.    want  dit  wierdt  'er  bygevoeght,  in  de  haeven  van  de  Havana,  den  tijdt 
om  uyt  te  loopen  afwachtten.     Dogh  Hautain  hadt  nu  reets  gebrek  aen 
leevensmiddelen,  en  de  verflche  fcheepen,  gefonden  uyt  Hollandt,  met 

Be  vloot  Hjftoght,  wierden  door  de  windt  opgehouden.     Omdeefe  reedenen  is  hy 
homtwee-  m  >t  j-,egm  van  <je  Soomer  weeder  t'huys  gekoomen,  eerder  dan  menver- 
»>//iT'  SV2L^  nac*r-     ̂ aer  noewel  de  ̂eeghers  traegh  te  velde  quaemen,  hieldt 
luyf  '       men  echter  niet  op  van  oorloghsiörghen,  woelende  infonderheit  du  Ter- 

rail,  feedert  hy  't  miüukken  lijnes  aenflaghs  op  Berghen  niet  figh  fel  ven, 
maer  den  loldaet,  verweet.     En  hebbende  by  geval  bejeeghent  eenighe 
Hollandtfche  ruyters,  en,  in  die  bejeegeningh  gequetft  fijnde,  iigh  ter 
naeuwer  noodt  met  de  vlught  geredt,   wierdt  hy ,   nae  fijne   genee- 

finghe,  des  te  vuerigher  ter  wraeke  gedreeven.     Óp  't  aen  houden  van 
hem  fijn  vijfhondert  Spaenfche  ruyters  oover  den  Rhijn  getrokken,  lae- 
tende  een  gerught  voor  af  loopen,  dathy  uytwasomaente  treffen  de  Hol- 

landtfche ruytery,  die,  nae  't  geleyden  van  Ernft  van  Naffau  tot  op  de 
grenfen  van  Bruinswijk,  belaeden  met  buyt,  gehaelt  uyt  het  ftiftPader- 
born,  weederkeerde.  Dogh  Mauritsdooruytgefondeneopkondtfchapver- 
wittight,  datduTerrailindargefclichap  was,  hadt  deOoverrijnlchebefèt- 
tinghen  gewaerichuwt ,  figh  te  waghten  voor  fbrgheloosheit  en  op  hunne 
hoede  te  fijn.     Maer  hy,  hebbende  uyt  Oldenlêel  met  figh  genoomen 
twaelfhondert  voetknechten ,  laetende  Grol  in  fijnen  toght  legghen,  is, 

Breevoort,  door  eenen  langhen  omwegh,  by  naghtvoorBreevoort  gekoomen.  Men 

ïngenoomen  vierden  'er  juyft  toen  den  Vaftenavondt ,  waer  op  en  het  landtvolkende 
doorduTer-  lbldaet  in  ongebondene  gaftmaelen  was  uytgelaeten.     Eerft  fijndewagh- 
raü, wordt  ten  bedrooghen,  roepende  du  Terrails  volk  van  lèlfs,  dat  ie  waerenMau- 
van  rws    r^s  f0\^aeten  j  ̂ie,  vervolght  door  den  vyandt,  de  wijk  onder  vrienden 
weeder  tot    wa^en  genoomen  hadden.  Naeulijx  begondenfe  achterdenken  van  't  be- 

oovergaeve  drogh  te  krijghen ,  toen,  door 't  aen hegh ten  van  petarts,  twee  poorten, 
gedwon-      en  voorts  de  binnepoort,  van  een  fpronghen,  in  foo  korten  tijdtstuftchen 
ghen.         beyden,  dat  eenighe  weynighe  vruchteloos  hebben  getraght  op  de  wal  te 

loopen,  en  vervolghens  de  ftadt  te  verdaedighen,neemende  alle  d'ooveri- 
ghe  de  vlught  op  't  kafteel,  't  welk  in  fijne  befondere  werken  legghende, 
nu  door  't  weghneernen  van  de  brugh,  vandeftadtwas  afgefcheyden.   Al 
't  manvolk,  dat  figh  daer  gehouden  hadt,    wierdt  vermoort  ■,   en  ook 
eenighe  vrouwen,  nae 't  boeten  hun  nergeylheit,  om  't  leeven  gebraght.  Op 
't  kafteel  waeren  vier  (tukken  gefchu ts,  en  gelijk  getal  in  de  ftadt,  maer 
hier  gebrak  buf kruyt.     Ook  heeft  de  flotvooght  Lauwik  niet  verfuymt, 
ftrax  aen  de  naefte  fteeden  booden  af  te  lenden,  biddende,  hem,  die  be- 

reydt  was  veel  eer  het  uyterfte  af  te  waghten ,  dan  de  plaetlè  te  ruymen, 
tot  ontlet  te  koomen.     De  ruytery  in  Ooveryflel ,  van  lïonden  aen  te  peer- 
de  gefteeghen  en  vergaedert  onder  Warmeloo,  braght  eenigh  voetvolk, 

dat  Ie  by  de  peerden  hadt  gevoeght,  oover  de  moeraflen  in  't  kafteel,  nae 
't  vermeeftcren  van  een  halve  maene,  waer  meedede  Spaenfche  voor  had- 

den den  toegangh  te  fluyten.     Van  gelijken  hadden  die  de  ftadt  inhielden 
met  beedc  om  onderftant  gefonden  aen  Louis  de  Velalco  :  dees  lagh  met 
een  fterke  befettingh  binnen  Roeroordt ,  en  belafte  vierhondert  voetknech- 

ten, belaeden  met  bufkruyt,derwaertste  trekken:  die  verftaende,dathet 
Hollanddch  krijgsvolk  de  ftadt  berent  hadt,   niet  darden  doortrekken, 

hoewel  de  natte  velden  en  de  duyfternis ,  behal ven  dat  'er  nogh  weynigh 
vyandt  voor  was ,  geleegenheit  gaeven  om  onbekent  binnen  te  koomen. 
In  hun  weederkceren  fijnfc  door  de  ruytery  van  Filler  geflaeghen,  ten 
deele  needergemaekt,  ten  deele  gevanghen.     En  Henrikvan  Naffau  tuf- 

fchen  des  uyt  's  Graevenhaeghe  vertrokken  fijnde,  verlaemelde  al 't  voet- 

volk 
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volk  dat  hy  konde  by  een  krijghen ,  dat  verfterkende  met  de  ruytery ,  die    1606. 
wy  verhaelt  hebben  dat  uyt  het  ftift  Paderborn  terugh  quam,  en  voltrok 

de  beleegeringh :  welke  fe  niet  langh  hebben  teeghen  gehouden  ,   wor- 
dende uyt  het  kafteel  lbo  dapper  met  fchieten  oovervallen  ,    dat  fè 

binnen  acht  daeghen  hondert  der  hunne  vermiften,  en  d'ooverighe  in  hoo- 
ien onder  d'aerde  gegraevenhunleevcn  verfeekerenmoeften.  't  Verdragh 

hieldt  in, dat (è  onbefchaedightfbuden  uyttrekkenj  weederleeverende den 

buyt  en  ook  de  gevanghenen ,  die  fè  fèedert  het  verooveren  der  fteede 

nae  Oldenfeel  hadden  weghgeibnden.  De  belegghers,  't  is  waer,  hebben 
gocdt  gevonden  figh  te  verhaeften,  door  dien  de  Spaenfche  troepen  van 

alle  kanten  op  de  been  quaemen:  dan  indien  men  'thadt  afgewaght,  wae- 
re  het  gevanghen  nee  men  van  du  Terrail  een  middel  geweeft,  om  den 
Koningh  van  Vrankrijk  een  aengenaem  gefchenk  te  doen,  en  om  een 
voorbeeldt  te  ftellen,  waer  door  en  die  hunne  fèeghewreedelijkmifbruykt 

hadden  fouden  geftraft  geweeft  fijn,  en  de  fchrik  voor  dufdaenigheonge- 
lukkighe  aenftaeghen  andere  beweeghen ,  veel  eer  wettelijke  weeghen  van 
oorloghe  in  te  gaen ,  als  op  fchalkheeden  toe  te  legghen.     Du  Terrail,  Nietbeeta 
wien  de  moedt  hier  door  geenfints  ontlbnkenwas,  gaeteen  ftukvangroo-  gelukt  du 

ter  gewight  aen,  en  weynigh  haeperde't,  of  hy  en  volvoerde  op  eenen  Terrail  fij- 
naght  een  werk,  waer  aen  een  heel  jaerarbeydensnietquaelijk  befteetge-  »«»<«»- 
weeft  waere.  Uyt  ooverloopers  hadt  hy  verftaen ,  dat ,  aen  d'Ooftfijde  van  i~F  °P 

Sluys ,  buyten  de  ftadt ,  geen  waght  gehouden  wierdt  ■,  fijndede  waghthuy-     ■?*' fen  aldaer  afgebrandt ,  en  tot  nogh  toe  geene  andere  in  plaetfe  geftelt. 
Derhalven  met  twaelfhondert  Waelen  en  Yeren  oover  't verdronke landt 

van  Cadfandc  trekkende ,  fbnder  uyt  's  vyandts  fchanfè ,  geleeghen  op  fijnen 
wegh,  ontdekt  te  worden,  is  hy  ter  befcheydener  plaetfè  aengekoomen. 
Daer  was  verfprooken ,  dat  F  rederijk  van  den  Berghe  met  een  fterker  ge- 

tal andere  troepen  uyt  Dararae  fbude  trekken,  om,  nae  't  inneemen  der 
ftadt,  't  kafteel  aen  te  tarten.     Deefèn  aenflagh  in 'teerft  de  hoopteboo- 
ven  gaende,  is  op  't  eynde  t'eenemael  teeghengevallen.     Twee  valbrug- 
ghen  en  eene  poorte  fijn  door  't  aenhechten  van  petarts  oopengefpronghen : 
de  binnenfte,  die  nogh  ooverigh  was,  kreegh  door  den  flagh  fuik  een 

gat,  dat  'er  twee  te  gelijk  door  konden  •,  en  niets  was  'er  in  de  wegh ,  dat 
hen  kon  beletten  ook  de  wal,  die  voor  waer  geen  groote  hooghte  hadt,  te 
beklimmen,  fijnde  van  binnen  alles  fbrgheloos.    Van  der  Noot  hadtver- 
noomen,  dat  de  vyandt  eenighen  aenflagh  in  den  fin  hadt,  en  de  nae- 
buerighe  bevelhebbers  desweeghen  gewaerfchuwtj  als  beducht  voorde 
fchanfen ,  dogh  nimmer  achterdenken ,  dat  hy  die  ftoutheit  hebben  fbu- 

de van  een  ftadt,  foo  befwaerlijk  te  genaeken,  van  alle  kanten  omringht 
met  fchanfen  en  wachthuyfen,  te  darren  oovervallen.     Waerom  hy  figh 

te  ruft  begeeven  hadt,  en  naer  fijn  voorbeeldt  d'andere.     't  Gheen  eerft 
de  ingekoomene  verfchrikt  heeft,  was  de  groote  ftilte  binnen  de  ftadt , 

t'onreght  geloovende,  datfè  alvoorens  gefien  waeren,  en  'er  fchalkheit 
onder  fchuylde.   Hier  by  quam  nogh,  dat  een  gedeelte  der  fbldaeten,  ge- 

laft ter  beftemder  uere,  aen  eenen  anderen  oordt  van  de  ftadt,  een  loofè 
waepenkreet  te  maeken ,  was  in  gebreeke  gebleeven ,  om  dat  by  geval  het 
groot  uerwerk  der  ftadt  en  het  fiaende  werk  oover  wonden  fijnde,  de 
klok  die  naght  niet  geflaeghen  hadt.     Terwijl  fy  draelden ,  door  de  reets 
gemaekte  oopeningh  in  te  ftorten,  hebben  eenighe  weynighe,  gewekt  en 

door  'tfpringhen  der  poorten,  en  'tgeraesderwaepenen,  half  gewaepent, 
half  naekt,  gelijk  fè  ten  bedde  waeren  uy  tgefpronghen ,  de  binnenfte  poort 

toegedronghen ;  en  't  was  eenen  misflagh  in  de  befpringhers  geweeft, dat 
fe  geen  muf kettiers,  maer  pieken  in  't  hooft  geplaetft  hadden,  die  foo 

ge- 
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1606.     gereet  niet  konden  teeghen  't  fchieten  in  trekken.  De  voorfle  terugh  ge- 
dreeven  lijnde,  verdubbelde  de  fchrikin  d'andere,  diede  vlught  neemen- 
de,  in  groote  bijfterheit  en  wanorde  op  de  brugh  ftaende  elkander  ver- 
dronghen,  en  van  booven  needer  geftooten  wierden.  En  van  der  Noot 
fijn  gefchut  nu  voortgebraght  hebbende,  lofte  dwars  oover  de  brugh,  en 
maekte  een  groote  neederlaeghe  onder  die  dight  gepakte  meenighte.  Om- 

trent vijfhondert  fijn  'er  omverre  gefchooten ,  of  in  't  waeter  en  in'tflijk 
verfmoort:  ook  heeft  hun  weederkeeren  hen  bloedt  gekort,  naerdien  de 

beiettinghen  uyt  d'omlegghende  fchanfèn,  hunnen  vyandt  nu  ontdekt 
fijnde,    van  allerweeghen  uytvallende,  den  vlughtenden   in  den  fteert 

floeghen.     Dit  groot  gevaer  dus  ontworftelt  fijnde,  wierdt,  't  gheenmen 
al  te  vooren  hadt  behooren  te  beforghen,  een  halve  maen  voor  de  poort 
geleght.     Dogh  eenighe  hoofden  der  földaeten,  welker  laf  har  tigheit  boo- 

ven andere  wierdt  befchuldight,  door  laft  der  Aertshartoghen ,  met  de 
doodt  geltraft,  hebben  andere  ten  voorbeelde  gedient,  om  hen  te  lee- 
ren ,  liever  geene  eerlijke  gevaeren  t  ontfien ,  dan  gehoorfaemheit  wey- 
gherende,  figh  ineen  feekere  en  fchandelijke  doodt  te  worpen.      De 
hoop  des  Venetiaenfchen  oorloghs ,  mits  de  duerte  der  graenen  in  Ita- 
lien,nu  verre verfchooven  fijnde,  waeren  de  Spaenfche  regementenin  Ne- 
derlandt  aengekoomen  :  ook  is  Spinola  gekoomen,  nae  dat  hy  een  wijl 
doorkoortfe  was  opgehouden,  waer  uyt  een  gerucht  van  fijne  doodt  ver- 
fpreydt  fijnde,  de  kommerloofheit  in  die  van  Hollandt  hadt  doen  toenee- 
men  ,  met  een  vreughde  niet  min  ongegront ,  als  de  ruft  die  fe  figh  belooft 
hadden  door  uytheemfche  waepenen.     Nae  dat  het  leegher  des  Francoi- 
fchen  Koninghs  was  afgedankt,  fijn  eenighe  fbldaeten  in  dienft  der  Ver- 

-  eenighde  Landen  ,   een  meerder  getal  uyt  de  Bruinswijxe  troepen  in 
dienft  van  Spinola  oovergekoomen :  en  Joan,  Graef  van  Ridberghen, 
broeder  des  Graeven  van  Ooftvrieflandt,  een  gedeelte  dier  ruytery  ge- 

leydende,  heeft  door  't  aentreffen  der  vyanden  fchaede  geleeden.     Ook 
is  een  gedeelte  van  't  geldt,  't  welk  aen  den  Marquis  wierdt  ooverge- 
braght,  onderfchept:  en  de  Hollandtfche  ruytery  liep  op  buyt,  en  plun- 

derde door  de  landen  van  Mechelen ,  die  brandtfchattingh  weygherden. 
Spinola,  nae  dat  hy  alvoorens  hadt  beflooten,  niet  voor  eenftuk  weeghs 
in  de  Soomer  te  velde  te  trekken,  gemerkt  fijnen  toghtfbude  vallen  door 
landen  uyt  der  aerdt  waeteraghtigh  en  moerafligh,  verdeelt  fijne  Zorghen 

krwbtl/ft   en  fyne  troePenmet  Buquoy,  wienhyoovergeefttienduyfèntvoetknegh- 
omdeBetu-  ten>  twaelfhondert  peerden,   en  twaelf  ftukken  gefchuts,  met  lalt  om 
we  in  te       oover  te  trekken  inde  Betuwe,  die  door  den  Rhijn ,  verdeelt  in  de  Wael 
treken.      en  den  {troom  die  haeren  naem  behoudt,  omvanghen  wordt.    Hy  fèlfs 

neemt  voor  figh  elfduyfent  voetkneghten ,  tweeduyfènt  peerden,  en  al- 

leen acht  ftukken  gefchuts ,  hebbende  veele  aenfiaeghen  te  gelijk  in  't  hooft, 
spnwU   en  't  oogh  op  Vrieflandt,  dogh  iniönderheit  op  de  Veluwe:  welken  naem 

felfs  beeft    draeght  een  gedeelte  van  Gelderlandt,  dat  den  felfden  Rhijn  en  d'Yfièl , 

VriêfUndt    vermenght  met  den  Rhijn,  omvanghen,  laetende  vervolghens  fijne  ge- 
cr.  de  vdu-   ̂ac'lteii  gacn  op  Uitrecht,  een  ftadt  veel  eer  groot ,  dan  fterk ,  en  die  door 

we.  ̂ en  ̂ 'ifpeltuerighen  aerdt  van  't  gemeen  lightehjk  tot  muyten  ooverllaet. 
Om  te  veerdigher  oover  wegh  te  geraeken,  hadt  hy,  weghfendende  uyt 
het  leegher  den  naefleep  van  vrouwen,  den  lijftoght,  en  daerenbooven 
fchuyten,  brugghen  en  moolens  op  waeghenen  meede  genoomen.  En 
indien  fijne  aenllaeghen  hunnen  gewenfehten  uytflagh  gekreeghen  had- 

den, en  de  leeghers  van  beyde  de  lijden  waeren  te  faemen  gekoomen,  de 

plactfen  in  't  hart  der  Vereenighde  Landen,  en  die  de  fwakfte  fijn,  lae- 
ghen  voor  hunnen  inval oopeiii de  grenfen,  en  meteenen  de  fterkfteplaet- 

fen, 
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fcn,  fouden  van  alle  hulpe  en  toevoer  afgefneeden  geweed  fijn.     Maer    1606. 
Spinola  lijnen  wegh  door  de  grenfenvandeTwentgenoomen  hebbende, 

leedt  groote  ongemakken  en  verhinderingh  door  't  vuyl  weeder  met  ge- 
duenghen  reeghen  :  waer  door  de  foldaet  fiek  ,  de  weeghen  glibberigh 
en  vol  waeters  geworden  fijnde,  den  toght  lbo  langhfaem  voortgingh, 

dat,  waer  de  voorde  gekoomen  waeren,  d'achterde  ter  naeuwer  noodt 
's  anderendaeghs  konden  volghen.     Dus   hadden  de  tuflchenlegghende 
moeraden,  dieper  dan  naer  gewoonte  onder  waeter  daende,  hem  den 

ingangh  in  Vrieflandt  benoomen.      Waer  by   d'Yflèldroom ,   die  ook 
anderfints  van  aenfien  is,  door  't  reeghen  waeter  fbo  hoogh  gewaden  was, 
dat  hy  't  doorwaeden  nerghens  toeliet.     En  Maurits,  geduerende  al  dit    Mnttr!ts. 
fukkelen  tiidt  gewonnen  hebbende,  om  fijn  krijgsvolk,  ten  getaele  van  ver>  "^  „ 
tienduyfent  voetkneghten ,  en  vijrentwintighhondert  peerden,  op  te  voe-  aeeden  t  ee_ 
ren,  doegh  figh  needer  aen  de  droom , verderkte  Deeventer,  Zutphen ,  g\Hn smno- 
en  Doesburgh,  voornaeme  deeden  ,  met  belèttingh  en  werken,  bevee-  U. 

lende  't  ooverighe  aen  d'uytkoomd.     Dogh  de  Marquis  nu  deefe  ,  dan 
gene  aenflaeghen  ooverlegghende,  terwijl  hy  alles  lbrghvuldigh  beloerdt, 

terwijl  hy  bequaemer  weeder  afwaght ,  verdrietigh  oover  't  dilfitten ,  lèndt 
daerentudchen  om  Lochem,   een  deedtjen  in  't  gebiedt  van  Zutphen, 
dat  maer  fleghte  werken  hadt ,  dogh  voor  die  figh  in  deelè  geweden  ont- 

houdt, niet  ongeleeghen ,  te  beleegheren.     De  befèttingh  was  niet  der-    Aenw'ien 
ker  dan  driehondert  mannen,  fijnde  vermindert,  om  grootere  deeden  te  Lochem  figh 

befbrghen:  inlbnderheit  hadt  het  veinlèn  van  op  Deeventer  te  willen  Maurits  °°vergeeft. 

derwaerts getrokken:  wef halven  de  beleegherde , fiende  'svyandts  werken 
reets  tot  aen  de  graft  ge  vordert,  's  anderendaeghs  de  dadt  oovergeeven. 
De  Spanjaerts  vonden  geraeden  ook  den  bergh  daer  omtrent  te  befchan- 
lèn.     Omtrent  den  lèlfden  tijdt  is  Pompejo  Iudiniani,  die,  uyt  lad  van 
Buquoy ,  vierduylènt  voetkneghten ,  vijfhondert  peerden  en  twee  duk- 

ken  gefchuts  met  figh  nam ,  's  morghens  met  het  aenbreeken  van  den 
dagh,  gekoomen  in  het  dorp ,  genoemt  Spaerdorp,  op  de  linker  oever 
van  de  Wael,  al  waer  hy  de  rapde  fijner  földaeten  let  in  fchuytjens,  wel- 

ke hy  tot  dartigh  in  't  getal  hadt  meede  gevoert ,  om  drax  daer  aen  felfs 
alle  d'andere  oover  te  letten.  Dit  gefchiede  in  een  leer  fraeye  orde,  fijn- 
de  hen  gelad  gelijkelijk  af  te  deeken,  en  gelijkelijk  te  landen,  ter  plaetlè 
daer  toe  uy tgekooren :  gemerkt  het  aenkoomen  niet  allefints  gemakkelijk 

valt.     Maer  Warner  chi  Bois,  wien  de  Prins  die  fijde  van  den  Staet  te    Iuft'"tam 
belchermen  hadt  aenbevoolen ,  van  deelèn  aendaghtepodgewaerlchuwt,  j^^nth- 

was  in  aller  yl  uyt  Nymeghen  gerukt,  en  hadt  belet  den  oever  aen  d'00-  ietn;n 
verfijde.  Dit  gefight  heeft  den  fchippers  den  fchrik  in  't  lijf  gejaeght ,  die  krijgsvolk, 
figh  gelaetende  als  of  fe  door  de  derke  droom  van  't  waeter  weghgedeept  oover  de 
wierden,  en  belet  ter  bedemder  plaetlè  aen  te  koomen,  drax  daer  aen  **^ '«ƒ«*- 
fijn  te  rugh  geweeken.     Iudiniani  echter  maekte  noghmaels  gereetfchap  tm' 
om  fijne  foldaeten  op  de  Wael  te  brenghen  ■,  maer  de  Hollanders ,  door  den 

toeloop  der  troepen  van  alle  kanten  derker  wordende,  en  d'oorlogh  Ichèe- 
pen  van 's  Graevenweert  afgelakt,  hebben  't  hem  verbooden.     Maurits 
toen,  lbo  immer  te  vooren,  bekommert,  dathy,  mits  de  vyandt  hem 

op  lbo  veele  plaetlèn  lèffens,  en  met  lbo  maghtighe  troepen  op  den  hals  Maurits  be- 

was,  erghens  eenen  onverwaghten  flagh  moght  krijghen ,  belbrghde,  dat  fihariftgroo- 

de  geheeleWaelkant  van  d'eerde  fcheydingh  des  Rhijns  af  tot  aendefae-  W  "^ 
menloop  by  den  Bommelerweerdt,  en  voorts  al  die  groote  dreek  aen  n"^J 
d'ooverlijde ,  tudchen  den  Rhijn  end'YlTel,  van  Aernhem  af  tot  zen  teeghen  de)i 
Hattemtoe,  met  light  opgemaekte  werken  befchand  wierdt-,  fijnde  de  wekenden 
fcheydingh  tulïchen  beyden  niet  wijder,  dan  dat  men  de  te  geevene  tee-  vyandt. 

S  ff  kenen 



i6o6. 

Spittold 
vruchteloos 

getrai  In hebbende 

Swol  te 

leleegheren, 
•neemt  voor 

figb  Grol,  en 

bcljjl  Bu- 

quoy 

Njrmegben 
aetne 

ta[len. 

706      HUGO  DE  GROOTS  VYFTIENDE  BOEK 

kenen  bequaemelijk  fien  en  hooren  konde.  Ook  heeft  hy  de  ftroomen  be- 

let met  meenighte  fcheepen ,  die  heen  en  weeder  voeren ,  om  's  vyandts 
aenflaegheü  te  beloeren ,  en  kondtfehap  te  brenghen.    Beneeden  Hattem 

loopt  d'Yflel  niet  verder  dan  ten  eynde  eenen  wegh  van  vier  ueren  in  de 
Zuyder  fee.  En  nier  verre  van  daer  is  't,  dat  de  Vecht,  koomende  uyt  de 
grenlcn  van  Weftphaelen ,  nae  dat  fe  korts  daer  aen  heeft  ontfanghen  't  wae- 
ter,  't  welk  van  de  fwarte  kleygrondt  van  de  Drente  ontleent  haereverwe 
en  haeren  naem  van  't  Swarte  Waeter,  door  haere  boghten  naedert  aen 
d'Yflel,  tot  datfe,  door  eenen  wijden  uytgangh  in  de  ielfde  Zuyder  fee 
doodt  loopt,     't  Vlakke  landt  tuflehen  de  flroomen  en  de  fee,  wordt  ge- 
noemt  Mafterbroek ,  konnende  door  geen  ongerijmde  giflinghe  uyt  d'oudt- 
heit  gelooft  worden ,  dat  met  dat  woordt  de  moeraflen  der  Mattiaken 

beteekent  worden  :  't  is  geweeft  by  naer  een  eylandt,  en  nu  tot  een  ey- 
landt  gemaekt  door  'tleyden  van  een  vaert  tuflehen  de  ftroomen,  endoor 
andere  werken,  nae  de  kant  van  Swol,  een  ftadt  in  't  landtfehap  van 
Ooveryflèl.     Spinola,  nae  dat  hy  fagh  dat  hem  al  't  ooverighe  was  ont- 
fchooten,  hadt  eenen  anderen  aenllagh  gemaekt,  en  gehoopt  door  deefe 
plaetfèn  aen  de  fee  te  koomen,  of  immers  Swol  te  befluyten.     En  om 
fijnen  vyandt  te  mifleyden,  fèlfsde  plaetfèn  naeft  aen  Zutphen  kiefèndc, 
en  door  waeterpeylders  dat  heen  gefonden  den  Yflel  pey  lende,  fèndt  hy  den 

Graefvan  Solre  met  een  gedeelte  van  't  leegher,  om,  fbo  hy  konde, 
oover  de  Vecht  te  trekken.  Maer  den  fwaeren  reeghen  heeft  ookdefpoe- 

digheit  des  aenflaghs  van  deefèn  opgehouden,  tot  dat  't  gerught  vanden 
aentoght  der  vyanden  was  binnen  Swol  gekoomen;  en  Warmeloo,  die 

toen  aldaer  't  bewint  hadt,  heeft  met  behulp  van  twee  oorloghfcheepen , 
den  vyandt,  arbeydende  om  oover  de  Vecht  te  koomen,  wakker 't  hooft 
gebooden.  De  Graefvan  Solre  hadt  meêgebraght  twee  ftukken  gefchuts-, 
maer  de  koeghels  grooter  als  naer  eyfch  fijnde,  en  de  afïuyten  om  die  te 
draeghen,  door  misflagh  der  buflehieters  niet  paffende,  fijn  fe  van  geenen 
dienft  geweeft.     Wanneer  ook  dit  miflukt,  en  al  die  hoop  om  oover  de 
ftroomen  te  geraeken  in  rook  verdweenen  was,  fijn  de  gedachten  geval- 

len op  beleegheringhen :  en  Spinola  felf  beleeghert  Grol ,  in  't  Graeffchap 
Zutphen:  Buquoy  belaft  hy  Nymeghen  aen  te  taften,  om,  fchoon  hy 
niet  anders  uytreghte,  den  vyandt  van  de  befchermingh  des  Yflels  af  te 

trekken.     Buquoy  begeerende  alvoorens  't  infight  en  den  laft  des  Aerts- 
hartoghen  te  verneemen,  en  nae  hy  verftaen  hadt,  dat  die  flgh  't  fèlfde 
ook  gevallen  liet,  arbeyde  hy,  om,  onder  voorgeeven  van  andere  wee- 

ghen, bequacmer  om  oover  de  Wael  te  fetten,  en  nieuwe  aenflaeghen, 
tijdt  te  winnen,  vreefende  door  vruchteloofèn  arbeidt  fijne  achtbaerheit 
re  fchenden.     Grol,  uytgenoomen  ter  plaetfè  daer  de   Slingheftroom 
voor  by  loopt,  leght  omringht  in  een  dubbele  wal.     De  befèttingh  daer 
binnen  onder  van  Dorth,  een  jongh  Heer,  bekent  door  fijne  beroemde 

voorouders  en  verder  niet,  was  fterk  dertienhondert  fbldaeten.  In'teerft 

hadden  fe  't  hart  om  uyt  te  vallen,  dan  korts  daer  aen  deedenfe  geen  an- 
dere teegen  weer  dan  met  fchieten:  waer  op  de  vyandt,  dien  't  verlies  des 

tijdts  meer  dan  fijner  fbldaeten  ter  harten  gingh ,  weynigh  pafte.     De 
buytewerken,   fon der  eenen  rtorm    af  te    waghten  ,   verlaeten  fijnde, 
wierden  op  twee  plaetfèn,  door  de  Spanjaerts  enltaliaenen,   binnen  den 
feevendendagh ,  ingenoomen,  hebbende fïgh  gedient  van  brugghen,  wel- 

ke fy  van  kancfas  gelcght  oover  tonnen  gemaekt  hadden.     De  Hoogh- 
duytfche,  wien  den  derden  oordt  was  te  beurt  gevallen,  fijn  traegher  daer 

binnen  gekoomen.  Eer  langh  hier  nae  waeren  d'Italiaenen  d'eerfte,  die, 
de  graft  gevult  hebbende,  de  voet  onder  't  bolwerk  kreeghen,  d'andere 

afge- 
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afgeflaeghen  of  verder  daer  van  daen.     Waer  op  de  fteedelinghen ,  be-    1606. 
vreeft  voor  ondermijnt  of  beftormt  te  worden,  den  Steêvooght  aengaen , 

en  hem  bidden,  't  uyterfte  niet  af  te  waghten,  nogh  te  terghen  eenen 
Veldtheer,  die,  figh  niet  ontliende  't  bloedt  fijner  eyghener  foldaetenté 
fpillen,  veel  min  het  leeven  fijner  vyanden  verfchoonen  foude.  Hydoor 
dcefe  beeden  liet  figh  beweeghen,  onaengefien  fijne  ontfanghene  brieven , 
die  hem  ontfet  binnen  twee  daeghen  beloofden.  Want  Maurits  hadt  ook 
de  belèttinghen  langhs  de  Wael  afgevoert ,  en  gelight  uyt  de  fteeden  in 
Ooveryflèl ,  om  een  proef  te  neemen,  of  hy  aen  eenighen  oordt  door  de 
beleegeringh  foude  konnen  heen  breeken.     Dit  was  Spinola  bekent,  en 
hadt  daerom  in  't  opeyfichen  gebruykt  dreyghementen  wenfè  halfterrigh 
bleeven,  en  belooft  voordeelighe  punten,  föofèfigh  oovergaeven.  Mijns 
bedunkens  dient  hier  niet  verfweeghen ,  dat  de  meefte  figh  fbo  weynigh 

aen  d'eene  of  d'andere  party  hebben  laeten  geleeghen  fijn ,  dat  binnen 
Grol, en  andere  fteeden  voordeefèn  veroovert,  by  nae  alle  ingefeetenen, 
daer  hen  volghens  verdragh  vry  ftont  te  vertrekken ,  fijn  gebleeven ,  figh 
genoeghende  met  hoedaenigh  eenen  Godtsdienft,en  hoedaenigh  eene  regee- 

ringh  het  waere.     De  Marquis,  nae  't  verooveren  van  Grol,  dewijl  den    .  ?  e  ee~ fwaeren  reeghen,  en  door  behoefte  aen  leevensmiddelen ,  en  door  de  natte  ff  ver^ove_ 
weeghen,  den  fijnen  groote ongemakken  baerden,befluytRhijnberk  tebe-  ren  van 
leegheren,  als  een  plaetfè  geleeghen  op  hoogher  landt,  en  alwaerhy  den  Grol,Rhijn- 
toevoer  van  nae  by  in  fijn  leegher  krijghen  konde:  achtende,  dat,  nae  berk- 
't  vruchteloos  uy tvallen  fijner  gewightighfte  aenflaeghen ,  geene  andere 
ftadt  weerdigher  was,  om  met  al  de  maght  van  't  leegher  daer  voor  te 
koomen,  't  fy  hy  op  de  welgeleegenheit  der  plaetfè,  't  fy  op  d'achtbaer- 
heit  het  oogh  wende.     Want  Rhijnberk  heeft,  naer  'tgebruyk  der  voo- 
righe  eeuwe,  eertijts  gehadt  fteene  mueren,  fonder  konft,  fbnder  ftrijk- 
weeren ,  en  een  graft :  in  deefèn  oorlogh ,  meermaels  van  Heer  verandert 

lijnde,  hadden 'er  ten  deele  de  Spanjaerts ,  ten  deele  de  Hollanders,  een 
light  opgeworpe  wal  en  een  tweede  graft  rondtom  getrokken.     Dogh 

't  naeftvoorleede  jaer  hadt  Ernft  vanNafïau,  ten  dien  eynde  derwaerts 
gefbnden ,  buyten  om  de  voorighe  fterkten  geleght  andere  nieuwe  wer- 

ken, fijnde  halve  maenen,  en  elders  ravelijns  en  bolwerx  gewijfè  uy tftee- 
kendej  ook  hadden  deefe  hunne  graft,  waer  om  een  taemelijke  contre- 

fcharp  getrokken  was:  voorts  wierden  'er,  om  de  befèttingh  meerder 
ruymte  te  geeven ,  borft  weeren ,  beytels  fatfben ,  toegevoeght :  en  hier  en 
daer  door  de  velden,  daerfè  dienftigh  fijn  konden,  geftelt  wachthuyfèn 
voor  den  földaeten,  vierkant  werk.     En  de  Weerdt,  geleeghen  voorde 
ftadt,  wierdt  bewaert  met  een  fchanfè  en  door  gelijke  borft  weeren  en  wacht- 

huyfèn.    De  brugh  van  daer  oover  den  Rhijn  geleght  brenght  op  den 
Duytfchen  oever,  en  op  den  oever  lèlfs  hadt  men  gemaekt  een  volkoo- 
me  fchanfè,  kleynder  als  d'andere ;  enweederom  borftweeren.   Buquoy, 
hebbende  Gelderlandt  verlaeten ,  is  eerft  voor  de  ftadt  gekoomen ,  oover 
den  Keulfchen  boodem ,  oovervallende  op  fijnen  toght  een  Hollandtïch 

oorloghfchip ,  't  welk  op  den  Rhijn  voer;  meer  andere  hadt  hy  verbrandt, 
waer  van  de  fchippers  gevlughtwaeren.  Maer  aleer  hy  de  ftadt  t'eenemael 
beiloot,  heeft  Henrik ,  vertrokken  uyt  het  leegher  fijns  broeders  Maurits,  FrimHeti" 

't  welk  tot  nogh  toe  by  Doesburgh  hadt  geleeghen,  met  een  groot  ge-  n^re"<?',f, 
volgh  van  peerden,  veertien  vendelen  voetkneghten  daer  binnen  gebraght:  yerjerktngh 

waer  meedede  befèttingh,  die  felfs  te  vooren  fterk  was,  vermeerdert"*  e**  r' 
fijnde,  uytmaekte  omtrent  tweehondert  peerden,  en  oover  de  drieduy- 

fent  voetkneghten.    d'Ooverighe  ruytery  heeft  Henrik  weeder  in  't  lee- 
gher gebraght,  fonder  den  vyandt  te  treffen  of  aengetroflèn  te  worden. 

Sffii  Maer ♦ 
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1606.     Maer  binnen  de  ftadt  hebben  figh  bcflooten  ettelijke  jonghe  Francoifche 
Heeren,  van  eedden  huyfeen  uytfteekende  middelen,  onder  welke  was  Sou- 

Soub'tfe  en  bifè,  broeder  des  Hartoghen  van  Rohan,  om  proefftukken  hunner  dap- 
per*       perheit  te  geeven ,  en  om  te  leeren  de  kunden ,  welke  de  langhe  ervaeren- 

TrTh  1     ̂e^c  *n  oorloghen  hadt  uytgevonden  om  fteeden  aen  te  taften  en  te  ver- 
daedighen.     Weynighe  daeghen  hier  naer ,  't  jaernae  den  Herfft  loopen- 
de,  is  ook  Spinola  door  't  landt  van  Kleef  voor  Rhijnberk 'gekoomen, 
alwaer  hy  voor  fijn  deel  nam  de  fterkten  oover  den  Rhijn  te  dwinghen, 
en  Maurits,  of  hy  miflehien  darde  volghen ,  van  daer  te  houden.     Hier 
uyt  heeft  de  beleegherde  ruytery  den  eerften  uytval  gedaen ,  en  weynigh 

gebrak  'er  aen,  offè  hadden  den  Veldtheer  felfs,  die  met  weynighe  was 
uytgereeden,  gevanghen  genoomen.     Den  tweeden  uytval  gefchicde  op 
de  leégherplaets  van  Buquoy,  alwaer  den  Baroen  de  Fleflchcs,  een  der 
Francoifche  eedelen ,  die  figh  met  meerder  dapperheit ,  dan  voorfightig- 
heit,te  diep  onder  den  vyandt  begaf,  hem  is  in  handen  gevallen.  Terwijl 
Spinola,  die  nu  beyde  fijne  leeghers  door  een  brugh  aen  den  anderen  hadt 
gehecht,  de  fchanfe  oover  de  ftroom,  en  andere  werken,  met  fchieten 

benaut,  is  den  Schotfchen  Kornel  Edmondt,  die  aldaer  't  bewint  hadt, 
aen  een  wonde  gefheuveltj  en  de  doodt  van  dien  dapperen  man  enervae- 

ren  krijghsooverfte  is  van  foo  groot  een  gevolgh  geweeft,  dat,  die  'er  in 
befèttingh  laeghen,  den  oever  verlaetende,  te  rugh  op  den  Weerdt  wee- 
ken :  die  was  teeghen  den  vyandt  veyligh  ,  onder  befchuttingh  van  den 
Rhijn.     Maer  op  den  Keulfchen  oever  wierden  de  fterkten  der  fteede 
fèlve,  door  gefchut,  door  ondermijnen ,  en  eyndelijk  ook  met  den  dee- 

ghen in  de  vuyft  beftormt.  Dogh  Maurits,  alvoorens  yets  te  doen ,  föndt 
brieven  aen  den  Staeten,  om  te  verneemen,  wat  fè  in  deefen   toeftant 

geraeden  vonden :  als  deefè  alles  aen  fijneyghen  goedt vinden  geftelt  had- 

den, en  ook  felfs,  wen  hy  't  oorbaer  keurde,  flagh  te  lee veren,  maek- 
te  hy  oopentlijk  dappere  toeruftingh,  als  of  hy  gefintwaere  de  beleeghe- 
ringh  op  te  flaen:  om  daer  door  den  fijnen  moedt  te  geeven,  den  vyandt 

op  te  houden  -,  dan  hadt  heymelijk  by  figh  felfs  beflooten,  met  het  ver- 
lies van  Rhijnberk,  het  jaer  te  doen  verloopen ,  fijnde  gelijk  onverfèttelijk 

teeghen  alle  gerugh ten ,  föo  ook  vreefènde  voor  onvoorfiene  toevallen. 
Ook  hadt  hy  te  duchten ,  dat ,  wen  hy ,  met  fijn  leegher  van  daer  ver- 

trokken fijnde,  de  plaetfen  tufichen  beyden  bloot  ftelde,  Spinola,  op- 

jaerte  doen  breekende  de  beleegeringh ,  noghmael  nae  d'Yflel  en  de  Wael  moght 
verhopen,    trekken :  en  dan  wanneer  de  vyandt  in  d'ingewanden  van  den  Staet  was 

ingelaeten,  fy,  die  faekén  van  trotfehen  fchijn  booven  veylighe  gekeurt 
hadden,  hunne  vermetenheit  fbuden  veroordeelen.     Waerom  hy  nogh 
den  vyandt  teegen  trok :   nogh  felfs  eenighe  andere   ftecden  aentafte : 
maer  figh  leegherde  omtrent  Wecfèl ,  om  een  waekendt  oogh  te  houden : 
en  nu  figh  beklaeghde,  dat  de  brugghen  föo    traegh   byquaemen,   dan 
weederom  naeder  aen  den  vyandt  uyttrok,  maer  den  fbldaet,  hoe  heet 

ook  om  aen  den  man  te  koomen ,  te  rugh  in  't  leegher  braght.  De  fchan- 
fe by  den  vyandt  begonnen,  ter  plaetfe  daer  deLippe  fighmet  den  Rhijn 

vermenght,  heeft  hy  by  verdragh  ingenoomen  en  voltrokken,  om  de 
leedigheit  te  verdrijven ,  en  op  dat  hem  niet  in  de  wegh  fijn  föude ,  wer- 
waerts  dienftigh  waere  den  toght  te  wenden.     En  door  veel  gebaers  van 

yets  te  fullen  waeghen  heeft  hy  Spinola  bewooghen,  fijn  leegher,  't  welk 
tot  nogh  toe  oopen  hadt  geleeghen ,  te  befchanfen ,  naer  dat  hy  de  naeft- 
geleeghene  hooghten  hadt  ingenoomen.     De  beleegherde  fijn  ander  en 
meermaelen  uytgevallcn,  allefints  fterker  in  getaele,  en  niet  ongeluk- 
kigh,waerin  altoos  de  floutheit  der  Francoifèn  uytfteekende  was.   Dogh 
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wanneer  'tgeweldtder  vyanden  naeder  perfte ,  hebben  fe  door  hunne  mij-    1606. 

nen  niet  weynigh  fchaede  gedaen.     Maer  de  moedt  was  aen't  verrlaeu- 

wen  geraekt,  nae  dat 'er  geen  hoop  van  ontfet  voor  handen  was,  en  de 
vyandt ,  fonder  figh  't  verlies  der  fijner  te  bekreunen,  met  ondermijnen , 
fchieten,  ftormen  immer  heftigher  aenhieldt.     Bufkruyt  was 'er  rijkelijk 

en  voor  langhen  tijdt  geweeft  •,  maer  't  klakkeloos  fpillen  hadt  gemaekt, 

dat  het  gebrek  daer  aen  ook  onder  de  reedenen,  die  hen  d'oovergaeve deedt  verhaeften,  wierdt  gereekent.     Wtenhoove,  fteêvooght  binnen 

Rhijnberk,  wilde  fchijnen  ook  ten  welgevalle  van  Vrankrijk  daer  toe  ge- 
koomen  te  fijn ,  om  niet  die  bloem  der  Francoifcher  jeught  en  panden 
van  doorluchte  huyfèn,  in  hunnen  ondergangh  te  ftorten,  waer  meede 
den  vaederlande  geenen  dienft  gefchieden  konde.    De  bolwerken  hen  ten 

deelen  ontweldight  fijnde,  en  d'ooverighe  innewaerder  te  fwak  voorwaer 
om  langhe  teegenweer  te  bieden,  worden  de  ftadt,  de  Weerdt  en  de 

fcheepen  daer  binnen  oovergegeeven.  Door  't  gefchut  en  in  geveghtwae-  oovergMve 
ren  gebleeven  aen  de  fijde  der  beleegeraers  vijfhondert  mannen,  van  bin-  vanRhijn- 
nen  niet  wel  foo  veele,  maer  onder  deefè  den  Baroen  van  Sant  Angel, ier^ 
van  doorluchten  huy  fe.  't  Verlies  dier  fteede  van  naeme  heeft  dien  van 
Hollandt  gevoeligh  getroffen ,  ooverweeghende  welke  de  kans  der  oor- 

loghe  voor  't  toekoomende  fijn  foude ,  indien  men  noch  met  een  leegher 
den  vyandt  't  hooft  boodt ,  nogh  foo  aenfienelijke  fterkten,  dan  alleen 
voor  eenen  korten  tijdt ,  teegen  hielden  :  dat  al  de  vrught  van  foo  on- 

eyndigh  eenen  arbeidt  in 't  Herken  was,  dat  de  beleeghenngh  in  weynigh 
daeghen  meer  dan  een  maendt  wierdt  uytgevoert :   daer  in  teegendeel 
Rhijnberk,  nogh  met  haere  oude  fleghte  werken ,  fes  jaeren  tevooren, 

hunne  waepenen  vry  langher  hadt  veracht,    's  Daeghs  voor  d'oovergaeve 
van  Rhijnberk,  was  Henrik  van  Nafïau,  met  een  gedeelte  der  troepen,  vruchtdoo- 
doende  in  by  nacht  Venloo  te  verfchalken ,  de  poort  door  geweldt  van  ƒ<?«  aenpgb 
petart ,  welke  hy  daer  aen  gehecht  hadt,  gefpronghen,  en  eenighe  ibl-vunPrim 
daeten  oover  't  bolwerk ,  op  de  Maeskant,  geklommen.   Maer  hen  wee-  ncnrikjp 
derhieldt  een  tweede  poort,  en  al  eer  die  gebrooken  wierdt,  hebben  de  Venlo°- 
fteedelinghen ,  en  de  földaeten  aldaer  in  befèttingh,  te  peert  en  te  voet, 
den  befpringhers  te  rugh  gedreeven.      Aen  eenen  anderen  oordt  heeft 

d'uytkoomft  vruchteloos  gemaekt  de  aenflaeghen,  door  fwemmers  en 
fcheepen  uyt  Zeelandt  gefmeet  op  eenighe  fteeden  in  Vlaendre.    De  on-> 
gelukkighe  tijdinghen  uyt  Amerika  hadden  Spinolas  geloof,  dat  nu  reets 

door  fwaere  woeker  aen  't  fwakken  was,  eenen  geweldighen  krak  gegee- 
ven,  fijnde  eenighe  koopluiden ,  in  reekeninghen  met  hem  ingewikkelt, 
genootfaekt  te  breeken.     Waer  uyt  fproot  gebrek  aen  gelde,  en  hy ,  die 
gewoon  was  den  fbldaet  met  de  betaelingh  van  een  gedeelte  hunner  földy 
te  trooften ,  viel  nu  fèlfs  hier  in  onmaghtigh.  En  de  woorden  fmaekende 
nae  beroerte,  onlanghs  binnen  Wachtendonk  ge  voert,  hadt  de  Stee  vooght 
gedemt  met  het  dooden  van  eenen  fbldaet,  en  boovendien  met  hetftraf- 
fen  van  twee  andere.     Daer  nae  hadden  de  geduerighe  toghten ,  den  ge- 

ftaedighen  arbeidt  in  't  leegher,  de  krijghstught  in  weefèn  gehouden. 
Nae  't  verooveren  van  Rhijnberk,  en  toen  'er  daer  omtrent  geen  andere 

vyandtlijke  plaets  viel  aen  te  taften,  dan  alleen  Meurs,  't  welk  Spinola,   Muytery 
infiende  de  fterke  befèttingh,  en  hoe  verre  denHerfft  verloopen  was,  als  „„derspi- 
tefwaer,  niet  waeghen  darde,  begonden  de  klaghten  figh  door  leedig- nolas 

heit  op  nieu  te  verheffen:  en  niet  alleen  't  gebrek  aen  gelde,  maerfiekten  krijgbsvolks 
en  vermoeitheit  farden  't  mifnoeghen  van  alle  d'andere,  de  ruyteryinfon- 
derheit  de  behoefte  aen  voeder.     Veele  fijn  tot  Maurits,  andere  elders 

oovergeloopen:  die  meer  moets  hadden ,  hielden 't  voor  vaddigheit,  dat 
S  ff  iij  elk 
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1606.    elk  voor  figh  iel  ven  fijnen  wegh  koos,  fy  met  troepen  faemenfpannende 

doorftraefden  't  platte  landt,  koofen  vervolghens  een  hooft,  en  bcraem- 
den  alle  andere  faeken ,  welke  geweldighe  en  langhduerighe  muyteryen 

te  kennen  geeven.     Spinola,   foo  langh  hy  't  geringh  getal  verfmaede , 
vernoeghde  figh  ecrft  hen  met  aenflaen  hunner  naemen  te  bannen,  en  te 

handelen  als  fchuldighe  volghens  de  plakkaeten-,  maer  fiende  hen  magh- 
tigh  geworden ,  itreelde  hyfe  door  afgefondene:  dogh  dreyghementen 
fönder  krachten ,  en  beloften  ionder  faeken  floeghen  ie  gelijkelijk  in  de 
windt.     Omtrent  feshondert,  ten  meerendeele  ruytery ,  hebben  hunnen 
wijk  genoomen  binnen  Hooghftraeten,  bekende  fchuylhoek  voor  muy- 
telinghen.  Maer  die  plaets  hadt  nu  geene  fterkten,  om  dat  onlanghstuf- 
fchen  den  Aertshartogh  en  dien  van  Hollandt  was  verdraeghen ,  dat  hy 
dit  kafteel,  deeiè  van  hunne  fijde  Woude,  ontveft  en  buyten  oorlogh 
onfijdigh  aen  hunne  heeren  fouden  laeten.     Wijders  liepen  geruchten, 
dat  de  troepen  van  Albertus  tot  ftraf  der  muytelinghen  ter  ibeen  rukten. 
Weshal  ven  die  figh  naeder  aen  Breedaa  ter  needer  iètten,   en  aen  den 
Steêvooghtjuftinus  van  Naiïau  iènden,  om  hem  uyt  hunnen  naeme  voor 

tedraeghen,  datiè,  volghende  't  voorbeeldt  van  andere,  hunnen  toe- 
vlught  naemen  tot  Maurits  hulpe,  wieniè  wiften  mannen  van  dapperen 
moede  te  begunihghen :  dat  teeghen  hem  te  veghten  niet  een  ibo  gerin- 
ghe  faeke  was,  dat  het  onbeloont  behoorde  gehouden  te  worden.     Hen 

Aen  wie  *Mn  °P  nun  veriöek  gegeeven  leevensmiddelen  enwaepenen,  en  booven- 
Jujlmus      dien  hoop  van  onderftant ,   wen  ie  gevaer   liepen.     Spinola  hier  door 
rjnNaffau  bewooghen,  en  beducht,  dat  die  plaegh  moght  verder  looperi,  veriènt 

Itjftogbt       fijne  trouwfte  regementen  in  de  naebuerighe  fteeden,  en  verf  breidt  het 
geeft  en       ooverighe  fijns  leeghers  door  den  Keulfchen  boodem,  gelijk  eertij tsMen- 
nÜerftm    ̂ °^'  ontfanght  van  eenighe  fteeden  geldt,  om  fijn  krijgsvolk  van  hunne 

'         grenièn  af  te  houden ,  houdende  figh  binnen  de  paelen  van  e<Tlijkheit, 
iöo  langh  hem  de  noodt  niet  perfte.     Uyt  deeiè  beroerten  en  wanorde 
onder  den  vyandt  hadden  de  Vereenighde  Staeten  gehoopt  hun  voordeel 
te  trekken,  en  weeder  te  verooveren  deplaetièndit  jaer  oover  den  Rhijn 

verlooren,  fijnde  hun  leegher  fterk  genoegh,  nae  dat  'er  de  troepen  uyt 
Rhijnberk  getrokken  waeren  bygekoomen.     Hunne  maght  beliep  ten 
minften  vijftienduyiènt  te  voet,  en  drieduyfent  peerden.     Mem  maekte 
niet  al  te  groeten  haeft,als  of  men  geloofde  tijdt  in  oovervloedt  te  heb- 

ben -,  en  niemandt  hadt  vermoeden,  dat  's  vyandts  troepen,  gel.-dt  enge- 
Ernll '  n  h°0r&emheit  ten  eynde  fijnde,  ibuden  weederom  konnen  met  maght  te  vel- 

Nrf/J  ver-  dekoomen.  Ernft  van  Naflau,  met  een  gedeelte  van  't  krijghsvolk,  voor 
meejlert      Lochem  geienden ,  vermeeftert  het  in  vier  daeghen ,  op  de  ièlfdc  voor- 
Locbem.      waerden,  als  onlanghs  Spinola.     En  niet  eerder  heeft  Prins  Maurits  Grol 

befpronghen,  loopende  den  Herfft  nu  vaft  op 't  eynde.     Henrikvanden 
Berghe  verdaedighde  de  ftadt  met  feshondert  voetkneghten ,  fijn  eyghen 

vaen  te  peerde,  en  een  groot  geweldt  van  gefchut.  En  den  meenighvul- 
dighen  reeghen  juyft  toen  tertijdt  vallende,  waer  door  de  del  vers  wierden 
belet  hunne  graefwerken  te  vorderen,  heeft  de  beleegeringh  verachtert, 
en  te  gelijk  liekten  verooriaekt.     En  men  verichoonde  den  iöldaec  op 

Door  d'uen-  hoop  van  bcfaedighder  weeder.     HierentuiTchen  wierdt  in  't  leegher  tij- 
kpomli  vun   dingh  gebraght,  dat  Spinola  fijne  troepen,  hier  en  daer  in  beièttinghen 

blukUe     Cn do°r  'C  landt  vcrftr°yt'  vergaederde.  Waer  op  toen,  de  Prins feer  be- vlimdïbe-  BeeriBn  fijnde,  cn  om  de  beleegeringh  voort  te  iètten,  en  fijn  leegher 
Uegermgb    weghen  geweldt  van  buyten  te  befchanicn  ,   den  arbeidt  der  ibldaeten 
voor  Grol     wierdt  verdubbelt:  dit  was  te  fpaede,  toen  de  vyandt  nae  by  was.  Want 

op.  Spinola  ièlfs ,  en  door  fijne  Ooverften ,  die  onder 't  knjghsvolk  wel  't  voor- 

naem- 
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naemde  gefagh  hadden,  bidden  en  beiooven  gelijkelijk  t'faemen  hoopen-  1606. 
de,  hadt  hen  bewooghen  dat  fe  hem  dien  korten  dienft,  drekkende  tot 
grooten  voordeele  en  achtbaerheit,  niet  weygherden.  Hy  heeft  by  een 
getrokken  feevenduyfent  voetkneghten  en  twaelfhondert  peerden,  onge- 

lijk iwakker  fijnde  als  Maurits ;  echter  trok  hyopin  voorneemen  om  flagh 
te  lecvcren,  't  fy  dat  hy  iigh  vertrouwde  op  de  dapperheit  der  fijner,  of 
by  ervaerenheit  hadt  ondervonden,  dat  de  vyandt  fchuwde  aen  den  man 
te  koomen ,  gidingh  die  hem  ook  niet  ontfchooten  is.  In  de  voortoght 
fijner  üaghorde  hadt  hy  twaelfhondert  mannen,  de  keur  uyt  fijn  geheele 
leegher:  achter  deefe  te  gelijk  twee  hoopen  Spanjaerts  en  Italiaenen:  van 
achteren  de  fbldaeten  nieuwelinghs  in  Duytfchlandt  geworven:  by  deefe 
alle  waeren  tien  dukken  gefchuts :  op  de  beyde  fijde  was  geplaetd  de  ruy- 
tery  befchut  met  waeghens,  om  niet  door  Maurits  peerden ,  welk  gedeel- 

te van  's  vyandts  troepen  fy  allermeed  vreefden ,  ooverrompelt  te  wor- 
den. Verwittight  door  verfpieders ,  welke  fijde  van 't  leegher  light,  en 

alleen  met  paeien,  was  befèhand,  vertoont  hy  aen  die  kant,  hoewel  de 
wegh  langher  en  door  de  moeraden  kommerlijk  viel,  fijn  leegherin  flagh- 
orde.  Maurits,  fchoon  de  Staeten  hem  tot  ilaen  gemaghtight  hadden, 
en  de  fbldaeten,  brandende  van  ongedult  om  hunnen  vyandt  aen  te  tref- 

fen, inibnderheit  de  Francoifèn,  riepen,  dat  men  in  't  toekoomende 
wel  altoos  löude  moeten  hooien  föeken  om  iigh  te  verberghen,  en  voor 
den  vyandt  wijken,  lbo  men  nu  teeghen  weynighe  afgemat  door  natheit, 
koude,  en  de  langhe  wegh,  weygherde  flagh  te  leeveren,  heeft  fijne  troe- 

pen veyligh  binnen  't  leegher  te  rugh  getrokken;  voorwendende  dat  veele 
onder  de  fijne  fiekelijk  waeren ,  en  hoe  light  van  deefè  de  fchrik  in  d'an- 
dere  ooveriloegh.  De  beleegcringh  opgebrooken,  den  fijnen  den  moedt 

vermeerdert,  's  vyandts  glory  vermindert  te  hebben,  hieldt  Spinolavoor 
een  groote  feeghe.  Korts  daer  aen  is  men  ten  weederfijden  in  de  winter- 

leegeringhen  getrokken.  De  Staeten  hebben  't  Hooghduytfch  regement 
van  Fox,  dit  jaer  geworven,  afgedankt,  als  dienende  op  grooter  földy 

dan  alle  d'andere,  en  door  dat  voorbeeldt  ladigh.  En  dus  is  den  oor- 
logh  te  lande  hier  by  gebleeven.  In  de  Spaenfche  fee,  wierdt  nae  dat  de 
waepenen  van  den  Staet  die  geruymt  hadden,  door  befbndere  niet  wey- 
nigh  fchaede  gedaen:  en  de  groote  icheepen  derSpanjaerdendeHollandt- 
fche  elk  befbnder  en  kleynder  vervolghende,  fijn  in  hun  eyghen  ongeluk 

geloopen.  Op  't  uytgaen  van  de  Soomer  is  Hautain  ten  tweedemaele  Q  ,  ... 
m  fee  gefonden,  om  de  vlooten  uyt  Amerika  en  Indien  op  wegh  fijnde  «he  feetoübt 
waer  te  neemen,  met  vierentwintigh  fcheepen-,  maer  fes  der  felver  fijn  vanHau- 
door  dorm  verdroyt.  Korts  daer  aen  is  Fafciardo,  wiens  acht  groote  tain. 
fcheepen,  Galeoenengenoemt,  voor  de  wint  afvoeren,  hem,  des  niet  ver- 

dacht en  ongereet  fijnde,  fchielijk  oover  den  hals  gekoomen:  ook  hadt 
hy  by  figh  eenighe  galeyen;  dogh  deefè  ,  de  windt  hen  te  derk  fijnde, 
hebben  de  kud  gekoofèn.  Gelijk  de  fwaerte  der  Galeoenen,  fboookwas 
de  fchrik  voor  de  felfde  tot  op  die  tijdt  geweldigh:  en  gelijk  den  Hollan- 

deren heughde,  dat  'er  voor  deefèn  eenighe  door  dorm  in  dukken  geflae- 
ghen  of  gedrant  waeren  ,  föo  ook  was  'er  tot  nogh  toe  geen  exempel  van 
eenighe  in  geveght  ooverwonnen.  Een  van  deefè,  met  den  Onder- Am- 
mirael  van  Zeelandt  Reynier  Claefz.  ingewikkelt,  braght  föo  grooteenen 

fchrik  in  d'andere,  datfè  't  in  't  eerd  van  verre  aenfaeghen ,  en  daer  nae, 
de  naght  hen  00 vervallende,  te  rugh  weeken.  Hy,  een  man  van  on- 
vertfaeghde  dapperheit ,  hoewel  verbeten  van  fijne  landtsluyden ,  heeft 

echter  niet  afgelaeten  's  vyandts  feeghe,  nae  't  verlies  van  de  meede  der 
fijner,  nae  dat  de  mad  was  ooverboordt  geraekt,  't  fchip  van  alle  kanten aen 
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ióo6.     aen  flarden  gelchooten,  twee  geheele  daeghen  langh  te  verwijlen.  Dogh 
wanneer  figh  geen  ontlèt  van  eenighen  kant  op  deedt,  en  de  golven  al- 

lenthal ven  milorren ,  bellooten  Ie ,  op  dat  niemandt  leevendigh  in  's  vyandts 
handen  quaeme,  gefaementlijk  met  eenpaerighe  Hemmen,  een  fchrikke- 

sclnikkclij-  ]jjjce  daedtj  cn  ,j;e  dCn  vaederlande  foude  ten  dienfte  ftrekken.  Hebben- 
de duedt      (je  met  gCb00gnen  knyen  Godt  gebeeden  om  vergiffenis,  dat  (e  door  een 

meruiefz.  korte  doodt  ligh  felven  den  hoon  en  de  fmaetheit  hunner  vyanden  ont- 

trokken, Iteekenlè  den  brandt  in  't  bufkruyt:   dit  gcweldt  heeft  lèftigh 
menlchen  weghgenoomen:  twee  fijn  half  verbrandt  weynightijdtsin'tlee- 
ven  gebleeven,  en  gevifl:  van  de  Spaenfche,  die,  als  een  wonderwerk, 
de  wreetheit  hunnes  gelaets,  de  fierheit  hunner  woorden,  en  hunne hal- 

Iterrigheit,  felfs  in  't  worftelen  met  de  doodt,  aenlchouwden.     Terwijl 
de  Hollanders  verftrovt  gints  en  herwaeres  op  fee  fwerven,  loopen  de 
fcheepen  uyt  Indien  te  Liflebon,  uyt  Amerika  te  Sant  Lucar  binnen. 
Maer  die  uyt  Indien  quaemen,  fchoonfe  hunnen  vyandtveyligh  ontkoo- 
menwaeren,  hadt  een  geweldighe  ftorrn   beloopen.     Twee  fcheepen, 
hebbende,  niet  verre  van  de  Kaep  de  Bona  Efperan^a,  een  gedeelte  hun- 

ner laedingheooverboordt geworpen,  fijn  d'onftuymighe  fee  opdekuften 
van  Mofambique  ontkoomen.     Twee  van  gelijken  lijn  in  't  inkoomen 
op  de  Tagus  gelonken,  wordende  het  volk  geberght,de  koopmanichap- 
pen  hadt  het  waeter  bedorven.     De  Amerikaenfche  fcheepen,  tengetaele 
van  vijftigh,  hebben  gehadt  een  voorfpoedighe  reyfe,  en  voor  den  Ko- 

ningh  endekoopluydengebraghtinfilver  en  koftelijkewaeren,  d'inkoom- 
flen  van  twee  jaeren :  daerdoorisdenu  reets  blijkelijke armoede  van  Span- 

ne spaen-  jen  verlight,  en  't  geloof  lchiel ijk  herftelt.     De  gedaene  koften  der  Hol- 
fibe  armoe-  landeren  in  teegendeel  waeren  verlooren.     Dogh  een  gelukkighernoodt- 
de  wordt     lot  beftierde  hunne  faeken  in  Indien ,  gemerkt  de  vloot  onder  Steeven 

verlight,      van  der  Haeghen,  welke  wy  verhaelt  hebben  dat  drie  jaeren  te  vooren 
doorfchee-    was  uytgevaeren ,  is  t'huys  gekoomen,  meedebrenghende  ooverwinnin- 
menun      gnen  beroemt  door  de  geheele  weereldt,  en  verbonden  ingegaen  metKo- 
Amertka.     ninghen.     Want  voor  eerft  haddenfe,  niet  verre  van  Mofambique,  ont- 

,  , , .  .     moet,  genoomen  en  verbrandt,  om  'er  niet  meede  belall:  te  fijn,  een 
voortfïlvh    P°rtug"jfche  karakke:  en  omtrent  de  felfde  kuiten  een  ander  fchip,  en  een 
der  Ver-       derde  koomende  van  Kalicut,  veroovert.     Aldaer  hadt  den  Samorijn, 

tentghde      Koningh  oover  't  wijdtluftigh  gebiedt  der  Malabaeren,  verbittert  op  de 
Neder-        Portugijlen ,  mits  de  geleedene  en  gedaene  fchaeden,  dien  van  Hollandt 
landifebe     fclfs  verlbght  met  hem  in  verbondt  van  oorloghe  te  treeden,  en  't  met 
faekcHin      ee(je  beveftight-,  lijnde  hy  lelfs  voorfien  van  een  maghtigh  leegher  te  lan- 

de, dogh  bloot  van  fcheepen.     De  brief,  dien  hy  aen  Maurits  ïondt, 
hieldtin,  dat  hy  figh  liet  gevallen ,  dat  voor  de  Hollanders  een  fterkte 
op  fijnen  boodem  gebouwt  wierdt,  dat  Ie  voorts,  Hidalcan,  demaghtigh- 

fte  der  naebuerighe  Koninghen  (beyde  Mahumetaenen}  in  't  lelfde  ver- 
bondt getrokken  lijnde,  gefaementlijk  Cochin  en  Goa,  de  voornaemfte 

plantplaetlèn  der  Portugijlen,  fbuden  aentaften.    Daer  bcneevens  hadden 
de  gefanten,hier  te  vooren  door  den  Koningh  van  Achem  aendeStaeten 
en  den  Prinfe  gefonden,  nu  weeder  in  hun  vaederlandt  gebraght  lijnde, 
Sumatra  en  de  naebuerighe  volken  vervult  met  de  fiem  deelër  Landen  en  der 
felver  ingefeetenen ,  hen  roemende  te  fijn  eenen  landtaerdt  van  doorluch- 
ten  naeme,  en  welkers  ftrijdtbaerheit  iel fs  in  hunne  gewefren  was  ver- 
maert.     Daer  nae  hebben fe  ontmoet  en  veroovert  een  fchip,  dat  den 
Spaenfchen  landtvooght  der  Mulukken  voerde.     Niet  verre  van  de  Mo- 
lukken  is  het  vermaerde  eylandt  van  Ambona,  alwaer,  gelijk  in  veele 
andere  plaetlèndier  weereldt,  de  Portugijfen  eenplantingh  en  eenkafteel 

gc- 
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gemaekt  hadden.     Dogh  d'inboorlinghen,  uyt  haet  teeghen  die  oover-    1606. 
moedighe  heerfchers,   aenvaerdden  de  vriendtfchap  der  Hollanderen, 
foo  haeft  fe  daer  gekoomen  waeren ,  met  een  fonderlinghe  begeerte,  en, 
hebbende  dienthalven  fwaere  ongemakken  uytgeftaen ,  verharde  hunne 
getrouwheit  tot  de  Hollanders ,  en  hunne  bitterheit  teeghen  de  Portugij- 
fèn.     De  flotvooght,  fiende  de  vloot  te  dight  onder  fijne  veftingh  nae- 
deren,  fbndt,  die  hen  met  fierheit  afvraeghden,   wie  fy  waeren,  wat  fy 
te  doen  hadden  onder  eene  befettingh  hem  toevertrouwt.  Sy  gaeven  tot 
antwoordt,  datfè  quaemen  uyt  laft  der  VereenighdeStaeten  en  van  Prins 
Maurits,  dat  ie  oopenbaere  vyanden  des  Koninghs  van  Spanjen,  fijner 
Spaenfche  onderdaenen ,  en  ook  van  hem  waeren ;  en  voorts  dat  hy  wel 
haeft  fbude  gewaer  worden  met  wie  hy  te  doen  hadt.     Hier  op  maekten 

fè  van  (tonden  aen  alle  gereetfèhap  om  't  kafteeï  te  dwinghen.  Maer  hy ,  niet 
min  lafhartigh  en  vol  vreefe  teeghen  luyden  van  oorloghe ,  als  wreet  tee- 

ghen ongewaepende  en  weereloole,  gaf  fbnder  flagh  of  floot  te  waghten 
't  kafteel  oover,  voorfien  met  dartigh  ftukken.    Seshondert  fijn  met  hem 
in  fcheepen ,  hen  daer  toe  gegeeven,  afgevoert  op  denaefte  kuften.  Dogh 
fèsenveertigh  Portugijfèn,  yder  met  hun  huysgefin,  aldaer  ter  plaetfège- 
woon,  en  willigh  om  den  eedt  van  getrouwheit  aen  de  Staeten  en  aen 
Maurits  te  doen ,  is  vergunt  te  blijven.     Met  de  hoofden  der  inboorlin- 

ghen, want  deefè  regeeren  'teylandt,  wierdt  een  verbondt  geflooten, 
op  de  fèlfde  voet,  als,  gelijk  te  vooren  verhaelt  is,  met  die  van  Banda. 

Daer  by  gevoeght ,  dat  elk  in  't  befbnder  den  eedt  van  getrouwheit  fbude 
doen  aen  de  Hollanders.     Alhier  befettingh  gelaeten  hebbende,  is  de 

vloot  verdeelt,  van  welke  een ighe  nae  Banda-,  en  vijf  fcheepen,  onder 
't  beleidt  van  Kornelis  Baftiaenfz.  nae  de  Molukken  voeren.     Maer  op 
dat  des  te  beeter  worde  verftaen ,  hoe  gewightigh  en  van  hoe  groot  een 
gevolgh  de  faeke  was,  waerom  men  toen  heeft  geoorloght,  tuflchentwee 

volken  maghtigh  ter  fee,  fal  't  niet  ongeraeden  fijn  dit  ftuk  wat  hoogher  op  te 
haelen.     Onder  de  eylanden,  welke  den  Indifchen  Ocean  föo  veele  duy-  Breederbt- 
fènden  in  getaele  omvanght,  dat  totnogh  toe  is  onmoogelijk  geweeft  die  fcbrijvmgh 
te  tellen,  fijn 'er  vijf  voornaeme,  alwaer  't  fchoon  om  dit  eene,  datfe,   ̂ ^ 
by  naer  met  uytfluytingh  van  alle  andere,  een  föort  van  fpecerye,  welke  ̂ 0^/^. 
wynaeghelen,  of  giroffel  naeghelen  noemen ,  fijnde  van  fèer  aengenae-  ia„^ersm 
me  reuk ,  en  van  geen  minder  gebruyk  om  fpijfèn  te  bereyden,  voort-  indien. 
brenghen.     Hunne  heedensdaeghs  bekende  naemen  fijn ,  Ternata,  Tij- 
dor,  Motiel,  Makiam  ,  Baciam  :  eertijts  wierden  fè  genoemt,  Cupe, 
Duco,  Moutil,  Mara,  Seke.     Elk  is  by  naer  van  de  felfde  groote,  als 
onder  ons  het  eylandt  Walcheren:  de  lught,  gelijk  fefeer  bequaem  is  om 
de  vrughten  te  rijpen,  foo  ook  valtfè  fwaer  voorde  menfchelijkelighae- 
men,  door  de  dampen,  welke  de  Son,fbo  dight  booven  hun  hooft,  nae 
figh  trekt:  gemerkt  die  landen  fijn  geleeghen  onder  denEevenaer;  en  der 
fel  ver  drooghte  foo  groot,  dat  hunne  ingewanden  ontfteeken  fijnde  de 
vlam  ten  topdergeberghten  uytworpen.  Omtrent  het  jaer,  naer  de  reeke- 
ningh  der  Chriftenen,  duyfent  en  dertien,  fijnde  Sineefèn,  die  figh  wijdt 
en  lijdt  door  Indien  hadden  verfpreidt,  ook  deefèr  eylanden  meefter  ge- 
weeft,  dan  met  foo  groote  koften  en  bloedtftortingh ,  datfè,  tenlaetften 

dier  verdrietigh,  figh  weeder  innewaerder  begaeven,  verlaetende'tgheen 
fe  fefligh  jaeren  langh  befèeten  hadden.     Nae  deefe  quaemen  d'ingefeete- 
nen  van  Malakka  hen  ooverweldighen  ,   en,    die  verdreeven  fijnde, 

d'Arabiers  vermenght  met  de  Perfèn,  die  'er  ook  't  Mahumetifdom  heb- 
ben ingevoert,  't  welk  eengeruymentijdtmetd'ingeworteldeafgoderyeis 

vermenght  geweeft,  en  allengskens  ook  daer  van  afgefcheyden.     En  de 
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1606.     naem  felfs  heeft  geenen  anderen  oorfpronk;  want  d'Arabiers  noemen  de 
rijken  Molukken :  van  de  felfde  gebruykenfè  den  Koninghlijken  tijtel 

Sultan,  en  andere  benaeminghen.     By  d'oude  Grieken  en  Romeynen 
fijn  deefè  eylanden  onbekent  geweeft,  ten  waere  dat  Ie  fchijnen  mooghen 
onder  de  gemeene  benaemingh  van  Sineefên  gefèhuylt  te  hebben,  of  on- 

der  d'eylanden ,  befightight  van  Jambulus ,  welker  Diodorus  Siculus  ge- 
waeght.     De  naeghelen  felve  noghtans  hebben  fe  gehadt  door  d'Oofter- 
fche  volken:  en  om  dat  die  doorEgypten  gevoert wierden, fijnd'inkoom- 
ften  dier  Koninghen  de  Ptolomeén,  en,  die  in  hunne  heerfchappy  ge- 

volght fijn,  der  Romeynen,  hier  uyt  veel  vermeerdert.     De  moogen- 
heit  der  Romeynen  verfwakkende ,  hebben  de  Genuelèn ,  en ,  die  hen 
gevolght  fijn,  de  Venetiaenen,  die  gehaeltdoorTheodofia,  naederhandt 
Cafra  genoemt.     Seedert  dat  Konflantinopolen  onder  de  Latijnen  is  ge- 

vallen, endenhaetder  Grieken  andere  wooninghen,  en  onder  deefe 
Trapezunten ,  om  hunne  heerfchappy  te  veften ,  hadt  verkoolèn ,  wierdt 
die  koopmanfchap  herwaerts  vervoert  door  de  Kafpifche  fee;  eenenwegh 
ook  eertijts  van  de  Romeynen  niet  föo  leer  gebruykt,als  wel  bekent,  ge- 

lijk Plinius  uyt  Varro  fchrijftj  en  naedat  de  Turken  aldaer  d'ooverhandt 
hadden  gekreeghen,  is  den  handel  door  Kameelen  enDrommedariflënge- 
koomen  op  Aleppo:  maer  de  Sultans,  die  binnen  Kairoheerichten,  heb- 

ben dien  weederom  herftelt  op  de  Roode  fee  en  in  Alexandrien.  DePor- 
tugijfèn ,  nae  dat  fe  veele  landen  in  Afrika  en  Afia  ontdekt ,  en  die  met 

hunne  voortteelinghen  hadden  ingenoomen,  fijn  eerfl  in  't  tvvaelfde  jaer 
der  jonghft  verloopene  eeu we  in  deefe  eylanden  gekoomen,  en  aldaer, 
gewaepent  door  de  oneenigheeden  dier  Koninghen  en  hunne  vloot ,  van 
de  naeghelen  lightelijk  meefter  geworden-,  vernielende  boovendien  alle 
fcheepen,  die  van  de  Arabifche  of  Perfifche  kuften  quaemen,  en  alle 
weeghen  nae  Egypten  fluytende:  invoeghe  dat  de  Sultans  hier  door  een 
inkoomen  van  ten  minften  taghtighduyfènt  dukaeten  jaerlijx  hebben  ver- 
looren.     Koninghen  waeren  in  die  tijdt,  van  Ternate  Bolcif,  fbon  van 
Borgey,  die  figh  ook  verftoute  onder  de  fijne  waer  te  fègghen ;  van  Tij- 
dor  Almanfbr,  door  eenen  ouden  oorlogh  onverföenelijk  op  elkander  ge- 

beeten,  en  gedreeven  tot  uytbreydingh  hunner  heerfchappy ,  'twelkbey- 
den  het  begin  hunner  flaeverny  geweeft  is.     De  Portugijfèn  hebben  de 
bondtgenoodtfchap  des  Koninghs  van  Ternate,  als  diens  gebiedt  figh  ver- 

der uytftrekte ,  gekoofèn,  en,  gelijk  fè  gelooven  dat  teeghen  Mahume- 
taenen  geen  dingh  ongeoorlooft  is,    brenghen  Almanfbr,  die  weygher- 

de  hunne  beveelen  te  gehoorfaemen ,  door  vergif  om 't  leeven :  om  wel- 
ke reeden  Raxamira,  fijnen  fbon  en  erfgenaem,  figh  begaf  onder  de  be- 

fchermingh  der  Kaftiliaenen ,  die  acht  jaeren  daer  nae  in  die  geweften 

oopentlijk,  en  als  om  'er  figh  in  't  befit  te  ftellen,  fijn  gekoomen,  welke 
noghtans  fy  fèyden ,  dat  Magallan ,  hunnen  landtsman ,   eerder  dan  de 
Portugijfèn  hadt  ontdekt,  en  gaevende  gefloote  verdeelingh  dier  landen , 
en  de  geleegenheit  der  plaetfèn,  fijndede  afmeetinghen  van  veele  als  nogh 
onfceker,  dien  uytlegh,  datfè  deefe  binnen  hunne  paelen  trokken.  De 
twee  volken  van  Spanjen  figh  hier  uyt  in  den  haet  tufïchen  de  Barbaren 
inwikkelende,  is  daer  op  gevolght  eenen  heevighen  oorlogh;  niet  langh 
eghter,  om  dat  Keyièr  Karel  de  vijfde,  Koningh  van  Kaitilien,  ver- 
leeghen  om  geldt,  en  eer  hy  nogh  hadt  begreepen  van  hoe  groot  een  ge- 
wight  de  iaeke  was,  daer  men  oover  twifte,  fijn  reght  op  de  Molukken, 
voor  driehondert  en  vijftighduyfènt  dukaeten  heeft  verpandt  aen  Jan  den 
derden,  Koningh  van  Portugael.     Seedert  dien  tijdt  hebben  de  Portugij- 

fèn aldaer  gel  eert  nae  hun  welgevallen,  en  alle  de  naeghelen  gefbnden  nae 

Goa, 
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Goa,  van  waer  de  Perfen,  Turken,  Sineefen  en  Afrikaenen  die  af  ha  cl-    1606. 
den ,  behoudende  naeulijx  het  derde  gedeelte  ooverigh ,  om  aen  de  vol- 

ken in  Europa  te  verkoopen.     Weshalven  niette  verwonderen  is,  dat 

de  Koninghen  van  Portugaeluyt  de  Moluxe  eylanden  en  Ambona,  'tv/elk 
niet  verre  van  daer  de  felfde  vrught  draeght,  en  uyt  Banda,  al  waer  de 
befte  mufkaetnooten  waden,  met  haere  foelie,  tweehondertduyfent du- 
kacten  jaerlijx  hebben  getrokken.     Hier  by  magh  nogh  de  peeper  haelen , 
en  de  gember ,  die ,  doorgaens  ooveral  waflende ,  ongeacht  fijn ;  nogh 
ook  de  kaneel,  die  quaelijk  kan  de  fee  verdraeghen.     Met  de  rijkdom- 

men groeyden  ook  de  ongelijken  en  den  ooverlaft,  diefè  de  barbare  Ko- 
ninghen aendeeden.     De  bondtgenoodtfehap  is  oopentlijk  verandert  in 

dwinghelandy  •,  en  't  gheen  eertijts  fijn  geweeft  banden  tot  een  vafter  ver- 
trouwen, waeren  nu  konften  om  te  bedrieghen.  Bolcif  00 verleeden  fijn- 

de,  wordt  Bajanus  fijnen  föon  en  naefaet  in  het  rijk  gehandelt  als  een  ge- 
vanghen, en  nae  hem  op  gelijke  wijfe  fijnen  broeder,  en  felfs  ook  Ko- 

ningh,  Dajalus.     Deefe,  op  hoedaenigh  een  wijfe  dan  ook,  geftorven 
fijnde,  heeft  Airias  de  regeeringh  aen  veert,  die  ook  fèlfs  eerft  geboeyt, 
en  naederhandt  omgebraght  wierdt,  niet  voorwaerom  eenighe  mifdaedt, 

fchikkende  figh  in  alles  t'hunnen  dienfte,  maer  uyt  afgunft  fijner  moogen- 
heit.     Want  veete  eylanden  daer  in  't  ronde,  eertijts  door  de  Grootenbe- 
ftiert,  hadden  figh,  uyt verwonderingh  fijner  deughden,  onder  fijn  rijk 

begeeven :  invoeghe,  dat  hy  'er  oover  de  feeventigh  beheerfchte,  en  geen 
geringhe  gedeelten    van  Celebes ,    Mindanai  en  Gilolo.      Sijne  twee 
oudtfte  foonen,  afgefchrikt  door  foo  droevigh  een  voorbeeldt,  weygher- 

den  den  Koninghlijken  tijtel  en  't  gevaer.     De  derde,  Babus  genoemt, 
figh  verftoutende  de  kroon  t'aenveerden ,  en  beloovende  fijns  vaeders 
doodt  te  wreeken,  is  't  wonder  hoe  groot  eene  geneegentheit  fijner  on- 
derdaenen  en  der  naebueren  t'hemwaerts  hy  bevonden  hebbe.  Gedueren- 
de  de  regeeringh  van  deefèn  fijn  d'Engelfche  d'eerfte  geweeft,  die  uyt 
Europa,  onder  den  Ammirael  Draek,  de  Portugijfèn  in  hun  befit  geftoort 
hebben,  in  den  jaere  vijftienhondert  neeghenenfeeventigh.  Babus,  wien 
van  deefè  hulpe  toegefeyt  was,  fiende  fijne  hoope  langhen  tijdt  te  leur 
geftelt,  en  ook  de  gemoederen  der  barbaren,  volghens  hunne  gewoon- 

te, allenghskens  aen 't  verflaeuwen ,  als  hy  hadt  verftaen,  dat  de  Ichat- 
ten  van  Kaftilien  en  Portugael  onder  Philips  vereenight  waeren ,  fbndt 

aen  hem ,  om  figh  t'ontfèhuldighen  oover  de  wraek  van  de  doodt  fijnes 
vaeders,  en  getrouwheit  voor 't  toekoomende  te  belooven.     Maer  met 
dubbelfinnigh  antwoordt  afgeweefèn  fijnde,  en  korts  daer  aen  ftervende, 
heeft  hy  fijnen  broeder  Zaïda,  met  het  rijk,  voor  hoop  van  vergiffenis, 
fijnen  haet  op  de  Spanjaerts  naegelaeten ,  om  by  voorvallende  geleegen- 
heit  uyt  te  barften.     Molar  daerenteeghen ,  die,  nae  Raxamira,  fijnen 
vaederGuna,  omgebraght  door  Zaïda,  en  fijnen  broeder Gnapabagu na, 
onfèeker  door  wien  met  vergif  uyt  het  leeven  gerukt,  in  de  Koninghlij- 
ke  regeeringh  van  Tydor  was  gevolght,  verfuymde  niet  de  Portugijfèn 
door  allerley  gedienftigheeden  aen  figh  te  verbinden,  en  teeghen  fijnen 
naeyveraer  op  te  ftooken.     In  dufdaenigh  eenen  ftaet  hebben  de  Hollan- 

ders die  Koninghen  gevonden ,  toenfè  d'eerfte  mael,  gelijk  we  t'fijner 
plaetfè  verhaelt  hebben,  indieweereldt,mèt  hunne  vloot,  fijnaengekoo- 

men.     In 't  laetfte  jaer  der  jonghftverloopene  eeuwe,  heeft  Zaïda  met 
vroolijkheit  aenfehouwt  de  eerfte  waepenen  der  Hollanderen ,  maghtigh 

om  de  Portugijfèn 't  hooft  te  bieden,  en  figh  met  foo  dapperen  moede 
aen  hunne  fijde  begeeven ,  dat  hy  niet  alleen  de  Spanjaerts  fijne  vyan- 
den,  maer  ook  d'Engelfche,  die  den  handel  in  fijn  rijk  verfoghten ,  dar- 
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1606.    de  verfmaeden ,  noemende  de  Hollanders  fijne  waere  bondtgenooten ,  fij- 
ne verlofiers  en  veylighers  der  fee.     De  Koningh  van  Tydor  in  teegen- 

deel,  hadt  aen  de  Portugijfen  toegeftaen  felfs  een  kafteel  op  fijnen  boodem 
te  bouwen.     Eer  Kornelis  Baftiaenfz.  fijne  reyfè  herwaerts  oover  hadt 

volbraght,  waeren  d'Engelfche  weederom  met  eenighe  fcheepen  aenge- 
koomen,  met  breedt  opgeeven  van  degefloote  vreede  tuflchen  Engelandt 
en  Spanje  by  de  Portugijfen,  welke  in  die  geweften  al  wat  van  buyten 
koomt  voor  vyandt  houdende,  figh  toen  veynfden  vrienden  van  d'En- 

gelfche te  fijn  ,  om  dat  hen  benaeude  de  vreefe  voor  de  Hollanders.    En 
deefe  faeghen  niet  alleen  hunne  winften  gemindert,  door  de  meenighte 
der  koopluyden ,  maer  ook  dat ,  in  hun  toeruften  ten  oorlogh  teeghen 

Tydor,  d'Engelfche  hen  lbo  verre  waeren  dwars  gevallen,  dat  fè  bufkruyt, 
't  welk  'er  meeft  gebrek  was,  aen  de  Portugijfen  verkoften.     Echter  fijn 
fe  gebleeven  by  hun  opfet:  en  tuflchen  Zaïda  en  de  Hollanders  is  deefèn 

voet  beraemt,  dat  hy,  fijn  leegher  ooverbrenghende  op 't  eylandt  Ty- 
dor, alleen  figh  in  ftaet  om  hen  aen  te  taften  foude  vertoonen,   de  Hol- 

landers alleen  't  beftormen  van  't  kafteel  volvoeren,  om  dat  de  Barbaren 
veel  eer  door  een  dolle  verwoetheit,  dan  door  beleidt  gedreeven  worden, 
en  afgeweefèn  fijnde,  fchielijk  verflaeuwen.     De  bootsgefellen  dan,  en- 

teren ,  beklimmen ,  en  veroo veren  voor  eerft  twee  karakken ,  die  om- 
trent het  kafteel  op  de  waght  laeghen :  waer  nae  eenighe  dorpen  fijn  in 

brandt  gefteeken ,  en  't  gefchut  te  gelijk  van  't  landt  en  in  de  fcheepen 
teeghen  't  kafteel  geplant  wierdt.     Dogh  nae  dat  hopman  Mol ,  de  ge- 
leegcnheit  der  plaetfè  naeder  befightight  hebbende,  te  rugh  braght,  dat 

'er  breuken,  bequaem  om  in  te  koomen,  gemaekt  waeren,  doen  feeenen 
ftorm,  dienfè,  door  heevigh  fchieten  en  't  worpen  van  brandende  vuer- 
potten  afgeflaeghen  fijnde,  hervatten.     Aldaer  gebeurde,  dat  hopman 
Molden  SpanjaertTorris,  die  met  de  piek  voor  uyt  vinnigh  op  hem 
inftorte,  den  fteek  met  gefwintheit  mijdende,  om  den  hals  vloogh,  en 
gelijkelijk  met  hem  ter  aerde  viel ;  dies  Mol,  hebbende  genoegh  te  doen 
met  den  worftelenden  Spanjaert  vaftte  houden, een  fijner  makkers,  naeft 
aen  hem,  vermaende  hem  met  een  mufket  den  kop  in  ftukken  te  flaen, 

't  gheen  gefchiede.     Dan 't  kafteel  beklommen  hebbende,  niet  meer  dan 
fèeven  in  getal ,  wierden  fè  gedwonghen  te  rugh  te  wijken.     Mol  in  't  af- 

trekken fijn  been  breekende  en  ter  aerde  gevallen,  draeghen  fijne metge- 

fellen  hem  op  hunne  fchouders  wegh,  't  gheen  hy  langh  teeghen  hieldt, 
roepende,  fy  fbuden  den  vyandt  andermael  en  met  meerder  wakkerheit 
befpringhen,  de  fbrghe  voor  hem,  aenwienweynigh  geleeghen  was,  lae- 

ten  vaeren,  en  hunnen  makker  weghbrenghen ,  wanneer  fè  't  kafteel  had- 
den ingenoomen.     Den  toorn,  en  daer  in  veel  bufkruyt,  by  geval  met 

een  koeghel  doorfchooten  fijnde,  vatte  't  vuer,  waer  door  fèftigh  Portu- 
gijfen verbrandden.     In  die  verfleegenheit  vlieghen  beftormers  op  't  ka- 

fteel ,  en  verooveren  't.     De  vrouwen  en  weereloofè  jaeren  naemen  de 
vlught  op  fèekere  rotfèn,  waer  aen  met  geene  waepenen  te  koomen  was: 

maer  de  leevensmiddelen  en  'twaeter  hen  afgefneeden  fijnde,  wierden  fè 
genootfaekt  figh  oover  te  geeven ,  en  met  eenen  al  't  manvolk,  dat  nae 
't  inneemen  van  't  kafteel  was  oovergebleeven ,  vervoert  nae  de  Philip- 
pijnfche  eylanden.     Hier  meede  was  de  heerfchappy  der  Portugijfen  uyt 
de  Molukken  gedreeven ,  behalven  dat  'er  nogh  een  kleyn  kafteel  op 
't  eylandt  Timofa  ooverbleef.     De  Hollanders  hebben  den  Koningh  van 
Tydor  niet  alleen  in  't  lceven,  maer  ook  in  fijne  moogenheit  behouden  , 
meer  voor  hunne  achtbaerheit  dan  voor  hunne  verfèekeringh  fbrghende. 

Hy,  't  eynde  alle  andere  hoop,  figh  gelaetende  vriendtfchap  met  den  Ko- 

ningh 
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ningh  vanTernate,  bondtgenootfchap  met  de  Hollanders  te  willen  ingaen,     1606. 
heelde  binnen  figh  verraederyen ,  die  in  tijde  en  wijle  ftonden  uyt  te 
barften;  enverkreegh,  op  fijn  verfbek,  quanfuys  om  devryheit  van  het 
eylandt  des  te  beeter  te  verfeekeren,  dat  hetkafteelgefleght  wierdt,  hoe- 

wel beeter  waere  geweeft  dat  te  bewaeren  en  te  vergrooten.   Ook  quae- 

men  uyt  Indien  t'huys  nogh  andere  fcheepen,  uy tgefonden  door  de  koop- 
luyden ,  eer  d'algemeene  maetfehappy  was  opgereght  ■,  en  ook  deefè  keer- 

den niet  fönder  buyt;  wantfè  hadden  op  wegh  ontmoet  en  genoomen  een 

karakke,  koomende  van  Macao,  by  't  eylandt  Patania,  waer  oovertoen 
een  vrouw  regeerde.     Deefè,  drijvende   dat  den  roof  in  haer  rijk  ver- 
oovert  haer  toebehoorde,  heeft  de  Hollanders  bewooghen,  den  buyt  te 
deelen,  en  haer  gedeelte  haer  weederom  af  te  koopen.  De  fijde,  wel  het 
voornaemfte  gedeelte  der  Indifche  waeren,  wordt  gehaelt  uyt  Sina,  een 
maghtigh  en  bloeyendt  rijk.     Maer  den  vreemdelinghen  het  inkoomen 
te  beletten  wordt  onder  hen  voor  eenen  reeghei  van  ftaetkundighe  wijf- 
heit  gehouden:  en  de  Portugijlen,  bewoonendede  uyterfte  kuft,  ftelden 
veele  konftenaeryen  te  werk,  om  dien  arghwaenenden  landtaerdt  af  te 
fchrikken  van  de  Hollanders,  een  ftrijdtbaervolk  en  maghtigh  ter  fèe,  bin- 

nen hunne  paelen  in  te  laeten.      Dogh  terwijl  men  arbeyde,  om,  door 

gunft  der  naebuerighe  Koninghen ,  't  inkoomen ,  buyten  {chaede  en  nae- 
deel  van  yemandt,  te  verkrijghen ,  wierdt  ondertuflchen  door  Sineefche 
koopluyden ,  gewoon  te  Java  en  andere  plaetfen  te  koopmanfehappen ,  den 
ièlfden  handel  gedreeven.  Weederom  wordt  uyt  Hollandt  nae  Indien  ge- 

lönden  Paulus  van  Kaerden,  met  acht  fcheepen:  't  neeghende,  eer'tuyt- 
liep,  is,  by  ongeluk  ,  verbrandt.   Dogh  op  dat  de  naebueren  eenen  han- 

del, in 't  uyterfte  van  Afia,geföght  en  verfèekert  op  eyghen  koften,  door 
lbo  veel  arbeydts,  niet  t'hunnen  voordeele  quaemen  te  wenden,  hebben 
de  Vereenighde  Staeten  by  plakkaet  verbooden   aen  alle  inboorlinghen, 
en  inwoonders  uyt  de  haevenen  van  den  Staet,  of  uyt  eenighe  andere 
landen,  op  die  kuften  te  vaeren,  buyten  de  maetfehappy  die  in  Hollandt 

was  vereenight:  't  welk  teeghen  'tquaelijk  fpreeken  wierdt  ontfchuldight 
door  de  noodtfaekelijkheit  en  gelijke  voorbeelden,  en  in  de  volghende 
tijden  is  uy tgebreidt  door  nieuwe  verbodtspunten ,  en  fwaerdere  ftraffen , 
nae  dat  de  fluykeryen  hen  deede  te  raede  worden.     Ook  heeft  dit  jaerge- 
hadt  aenfienelijke  lijken.   Onder  de  Vorftelijke  Perfbnaedjen  fijn  in  Hol-    _    . 
landt  Philips  van  Hoohenloo,  in  Duytfchlandt  Johan  van  Naflau  oover-  P/w/„,y  vm 
leeden.     Hoohenloo  was  een  wakker  en  onverfaeghtfbldaet,  een  Oover-  Hoohenloo 
fte  in  wien  meer  beleydts  vereyfcht  wierdt:  voor  deefèn,  geduerendede  en  Johan 
jonghe  jaeren  van  Maurits,  gewoon  de  krijghsmaght  van  den  Staet  te  ge-  v<mNajfau% 
bieden:  naederhandt  fiende  dat  men  hem  miflen  konde,  heeft  hy  van 
verdriet  enquellingh,entenlaetften  ook  door  meenighvuldighegaftmae- 
len  de  leeden  ontflaekt  fijnde,  gehadt  een  langhfaeme  doodt,  en  fwaer 
voor  een  man  van  oorloghe.    Johan  van  Naflau  was  uytgegaen  van  ou- 

derdom.    Dees  was  broeder  van  Willem  Prinfè  van  Oranje,  met  wien 
hy  de  goederen  fijnes  huyfès  fbo  verdeelt  hadt,dat  dees  de  geleeghenein 
Vrankrijk  en  Nederlandt,  hy  lelfs  die  in  Duytfchlandt  behouden  fbude. 
De  beroyde  laeken  fijnes  broeders  hadt  hy  met  geldt,  fijne  verwarde  met 
raedt  geftijft :  en  hebbende  de  landtvooghdy  van  Gelderlandt  op  figh  ge- 

noomen, was  hy  geweeft  den  voornaemften  die  't  verbondt  van  Uitrecht, 
lbo  hooghnoodigh  in  die  tijden ,  heeft  te  weeghe  gebraght.  Naederhandt 
weederom  in  fijne  landen  gekeert,  heeft  hy  de  party  van  de  Republijk 
gehandthaeft  door  de  waepenen  fijner  foonen ,  van  welke  Willem,  Stadt- 
houder  van  Vrieflandt,  en  Ernft,  die  omtrent  den  felfden  tijdtdedogh- 

Ttt  iij  ter 



?i8      HUGO  DE  GROOTS  VYFTIENDE  BOEK 

1 606.    ter  des  Hartoghen  van  Bruinswijk  hadt  ten  huwelijk  genoomen ,  nogh  in. 

't  leeven  waeren:  Philips  enLuidewijkinden  oorlogh  gebleeven ,  en  geen 
minder  getal  van  kinderen  van  beyde  de  kunne  hadt  hy  t'fijnen  huyfe. 
Onder  de  vernuften  van  uytfteekendegeleertheitis  ooverleeden  den  alom 

en  van  ïu-  vermaerden  luftus  Lipfius  j  nae  dat  hy  fijnen  grooten  naem ,  verworven 
flus  Ltffius.  en  langh  gehandthaeft  door  wijfheits  leflèn,  door  diepe  kennis  der  Room- 

fche  oudtheeden ,  voorts  door  eenen  nieuwen  en  beknopten  ftijl  van  fchrij- 
ven,  met  het  uytgeeven  fijner  fchriften  van  de  LL.  Vrouwen  van  Halen 
Scherpenheuvel  by  veelen  niet  weynigh  hadt  vermindert.      Of  hy  de 

boekjens  daer  teeghen  in  't  licht  gebraght  heeft  uytgeftelt,  of  nietweerdt 
geacht  te  beantwoorden,  heeft  fijne  doodt,    korts    daer    opgevolght, 
onfèeker  gelaeten.     Des  onaengefien  noghtans  hebben  de  Hollanders  en 

Nederlanders  niet  verfuymt,  't  geheughen  van  foo  uytfleekendt  een  man 
DePrintej-  (jOQr  verfl£n  en  l0freedenen  om  't  feerfl  te  roemen.     Ook  is  'er  eendoor- 
bon  trouwt    ̂ uchtigh  huwelijk  in  den  huyfe  van  Naflau  voorgevallen :  fijnde  de  Prin- 
aen  Philips    ceue  van  Bourbon ,  doghter  des  Printen  van  Condé,  ter  gemaelinnegegee- 
vanöranje.  ven  aen  den  Prinfe  Philips,  door  welke  maeghfchappy  den  Koningh  felfs 

aen  hem  verbonden,  't  vry  en  onbekommert  befit  van  de  ftadten'tlandt 
van  Oranje  hem  heeft  weederom  gegeeven>  onaengefien  het  Parlement 

van  't  Dauphiné  in  haere  vergaedenngh  verftont,  dat  het  een  gedeelte 
Verhjelder  haeres  gebiedts  en  aen  't  rijk  onderhoorigh  was.     Al  eer  ik  my  inlaete  in 

faeken  bier-  't  verhael  van  een  werk ,  feerverfchillendtvande  voorgaende,  hoe  deHol- 
entufcbenin  landtfche  faeken,  uyt  foo  fwaer  en  langhduerigh  een  oorlogh,  omtrent  dit 
Europa       jaer,  figh  tot  gedachten  en  raedtflaeghen  van  vreede  gefèhikt  hebben ,  fal't, 
voorge va  -   m  jjnes  oorcjeeis }  niet  ongevoeghlijk  fijn ,  beknoptelijk  voor  te  ftellen ,  wat gedeelten  in  Europa,  opdietijdt,  inrufle,  ofinoorlogh,  hoedaenighde 

geftelrenis  der  gemoederen  onder  hen  en  hunne  naebueren,  in  'tbefbnder 
of  in  't  algemeen,  waeren  ■,  aengefien  door  de  groote  verwifielinghen  al- 
lerweeghe,  als  door  't  noodtlot  op  die  tijdt  beichooren,  en  uytheemfche 
faeken  aen  d'onfè;  en  niet  min  d'onfê  aen  uytheemfche  groot  gewight  heb- 

ben bygebraght.     't  Geheele  Noorden ,  alwaer  van  oude  tijden  de  Ko- 
ninghlijke  regeeringhen  met  de  vry  heit  fijn  vermenght  geweeft,  was  in 
eenen  luchten  brandt  van  oorloghe  uytgebarften ,  by  nae  om  de  fèlfde 

reedenen,  die  eertijts  'tvuerin  Hollandt  hadden  ontfteeken.  Sigifmondt 
om  dat  hy  te  veel  nae  den  raedt  der  Jefuiten  luyflerde,  Sweeden  verloo- 
ren  hebbende,  behieldt  ter  naeuwer  noodt  de  kroon  van  Polen.     Want 

in  Sweeden   naederde  Karel ,  nae  't  aflegghen  des  tijfels  van  Hartogh, 
op  't  befluyt  fijner  Staeten  figh  Koningh  verklaerende ,  nae  dat  hy  fijne 
krachten,  onaengefien  fijne  fchaede  geleeden  in 't  belegh  van  Riga,   hadt 
herfrel  t ,  degrenfen  van  Lijf  landt.  In  Polen  hadt  Samosky ,  's  rijx  Kanfèlier, 
geduerende  fijn  leeven,  door  wij  fèn  raedt,  en  door  eerbiedigheit  tot  fijnen 

perfbon,  den  Koningh  en  de  Staeten  bewooghen  'slandts  wetten  enden 
vreede  t'onderhouden.  Dees  ooverleeden  fijnde  reefèn'ereerftonluftenen 
vyandtfehappen ,  die  eer  langh  daer  nae  tot  oopenbaer  geweldt  quaemen 

uyt  te  barften:  en  men  vondt  'er  die  feyden,  dathy,  fiendefijn  uyterfle 
naederen,  de  Grooten  hadt  gewaerfchuwt,  dat  'er  veele  konfïenaeryen 
wierden  aengeleght  om  de  vryheit  den  nek  te  breeken;  en  dat  hem  be- 

langhen de  ,  hy  den  00 verlee venden  de  Republijk  naeliet,  in  den  fïaet ,  waer 

in  hy  die  gevonden  hadt-,  fy  felve  fouden  voortaen  toefien,  dat  'er  door 
onweetenheit  of  lafhartigheit  geene  misflaeghen  begaen  wierden.  Seeker 
niet  langh  daer  nae  fijn  de  voornaemfte  Grooten,  Palatijnen  genoemt, 
oopentlijk  in  dewaepcnengekoomen,befchuldighende  den  Koningh,  dat 

hy,  nae  't  ooverhjden  fijner  cerfte  gemaelinne,  fbnder  daer  optehooren 
het 
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het  goedtvinden  der  Staeten  van  Poolen,  de  fufter  der  ooverleedene  ge-  1606. 
trouwt  hebbende,  te  gelijk  het  rijk  met  bloedtfchande  befoedelt,  en  figh 
dóór  een  heymelijk  verbondt  aen  den  huyfè  van  Ooftenrijk  verknoght 

hadt:  en  dat  hy  in  't  vergeeven  der  eerampten,  fonder  op  de  gewoone 
gelijkheit  acht  te  neemen ,  de  Roomsgefinden  booven  de  Proteftanten 
hadt  gekooren.  Ook  begeerden fe,  dat  de  Jefuiten  uyt  het  gebiedt  van 
Krakou  gebannen,  en  de  gefchillen  en  pleytfaeken  ook  onder  de  Geefte- 

lijke  gereefèn,  niet  tot  Romen,  't  welk  eenlanghe  reyfè  en fwaere koften 
vereyfchte,  maer  door  reghters  binnen  's  landts,  befleght  wierden.  En 
hebbende  eenen  rijxdagh  befchreeven ,  riepen  fè  den  Koningh  om  figh  te 
fiiy veren  van  de  befchuldiginghen  hem  te  laft  geleght,  met  byvoegingh 
van  dreyghementen ,  datfè,  foo  hy  niet  quaeme,  denfcepterendekroon, 

's  rijx  heerlijkheeden ,  onder  hen,  volghens  's  landts  gewoonte  in  bewae- 
ringh  beruftende,  eenen  anderen  fouden  opdraeghen.  Dogh  de  Koningh, 
hebbende  een  leegher  op  de  been  gebraght,  en  veelen  door  fchenkaedjen 
op  fijne  fijde  getrokken ,  hoewel  de  eerfte  beginfèlen  der  oorloghe  fijne  wae- 
penen  voorfpoedigh maekten ,  koosden  vreede, en maekte  een  verdragh  te 
Sandomiers,waer  in  de  oude  wetten  met  nieuwe  bekrachtight  wierden. Maer 

de  waepenen  veel  eer  dan  't  mifhoeghen  weghgenoomen  fijnde ,  terwijl  hy 
hen  verfmaedt  als  ooverwonnene,  hen  de  ftraffeloosheit,  gaende  maekte, 

om  weederom  't  hooft  te  darren  opfteeken ,  was  de  vreede  niet  tergoeder- 
trouwe,nogh  gefchaepen  langh  te  dueren.  Booven  de  voorverhaelde  befchul- 

diginghen wierdtSigismondtook  dit  te  laft  geleght,  dat  hy,  fonder  d'alge- 
meene  toeftemmingh ,  hulpe  aen  Demetrius  gefbnden ,  en  daer  door  Poolen 
in  eenen  oorlogh  ingewikkelt  hadt.  Deefèn  Demetrius  verhaelde,  dat  hy 
was  een  fbon  van  Bafilowicche,  fèer  bekent  om  fijne  wreedtheeden ,  en 
broeder  van  Theodoor,  die  nae  hem  Grootvorft  van  Mofkovien  is  ge- 
weeft;  dat  hy,  nae  Boris  de  heerfchappy  hadtooverweldight,  ter  doodt 
was  opgefbght,  en,  een  ander  ter  flaghtingh  voor  hem aengegeeven  fijn- 
de,  in  Poolen  weghgevoert,  hebbende  de  grootheit  fijnes  af  koomfts  langh 

verborghen  gehouden:  en  veelen  hadthy  't  nu  reets  doen  gelooven,  door 
de  gelijkheit  fijner  gedaente.  Maer  teeghen  Boris,  afgereght  door  lan- 
ghe  ervaerenheit  in  regeer- en  oorloghs-konften,  fijn  fijne  waepenen  on- 
gelukkigh  ge  weeft.  Dees,  nae  fijn  ooverlijden,  achter  ketende  fijnen 
foon  Theodoor,  hier  booven  genoemt,  die,  om  fijne  teedere  jaeren  on- 

der de  vooghdyfèhap  fijner  moeder  ftont,  is  een  groote  gedeelte  der  Ruf- 
fèn,  wien  regeeringh  van  kinderen  en  vrouwen  eeven  ongewoon  is,  af- 

gevallen tot  Demetrius,  voor  wien  't  gemeen  korts  daer  aen  de  hooftftadc 
Mof  kou  heeft  geoopent ,  vermoordende  ten  gevalle  van  hunnen  nieuwen 
heer  de  weduwe  en  den  fbon  van  Boris.  Maer  de  voorfpoedt  fijnes  rijx 
was  voor  een  korten  floot :  want  het  gefagh  der  Jefuiten  hadt  een  alge- 

meen mifhoeghen  gemaekt  onder  deGeeftelijke,  door  welker  ooverree- 
den  men  uytftroyde,  dat  hy  aen  den  Paus  gefbnden  hadt,  met  infight, 
om  de  Latijnfche  kerkfèeden  in  de  plaetfè  der  Griexe  in  te  voeren.  En 
niet  minder  was  de  geftoortheit  onder  de  Grooten,  omdathyuytlanders 
tot  fijne  lijfwaght  hieldt,  en  in  fijn  hof  en  tot  fijne  geheyme  Raeden  Po- 

len gebruykte.  Dogh  't  gemeen,  nogh  door  liefde  nogh  door  haet,  uyc 
figh  fèlven,  maer  waer  heen  men  't  hebben  wilde,  gedreeven  wordende , 
begint  aen  't  hollen  te  geraeken,  door  een  gerught,  't  welk  men  hadt 
doenloopen,  dat  die  voor  Demetrius  door  gingh,  't  inder  daedt  niet 
en  was,  maer  een  gevlughte  monnik,  afgereght  op  tooverkonften ,  en  een 

opgemaekt  fchepfel  van  de  Polen,  om  deRuffifche  heerfchappy  'tonderft 
booven  te  keeren.  Dies  op  den  dagh  fijner  bruyloftfeeft,  welke  hy  vier- de 
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1606.     de  met  een  Poolfche  Joffer,  doghter  des  Palatijns  van  Sandomier,  een 
beroerte  ontftaen  fijnde,  Demetrius,  ofwiehy  dan  ook  geweeft  magh 

fijn  (want  felfs  nae  fijne  doodt  is  't  nogh  onfeeker  gebleeven)  nae  dat  hy 
vruchteloos  hadt  getraght  door  't  fpringhen  van  eene  hooghte  fijnen  on- 
dergangh  t'ontvlughten ,  door  de  val  verlemt  en  ftrax  daeraen  vermoort 
wierdt.     Hier  op  volghde  een  fchrikkelijk  bloedtftorten  der  Polen :  en 

eenen  Scutsky,  't  hooft  dier  geweldenaeren ,  heeft  figh  gemaekt  meefter 

der  regeeringhe,  waer  in  hy  in  't  eerft  niet  al  te  vaft  {font,  terwijl  de  ge- 
moederen als  onfinnigh  waeren  doorverwoetheit,  en  men  niet  dan  traegh- 

lijk  tot  het  vaft  (tellen  van  den  nieuwen  Vorft  oover  een  quam:  die  eer- 
langh  daer  nae  eevenwel ,  volghens  de  gewoonte  der  woeftelinghen ,  door 

vreefe  en  ftraffen  wierdt  beveftight.     Ook  hadt  de  muytery  van  's  Keyfèrs 
krijgsvolk,  de  rooveryen  der  Ooverften,  en  't  mifnoeghen  der  Prote- 
fhnten  oover  't  beneemen  van  't  vry  gebruyk  hunnes  Godtsdienfts,See- 
venberghen  en  de  naefte  grenfen  van  Hongaryen  in  groote  beroerten  be- 

dolven ,  vallende  van  gelijken  hier  al  den  haet  dier  oorloghe  op  den  hals 
derjeliüten,  als  ftookebranden  van  diergelijke  onheylen.    De  Grooten 

te  gelijk  barfteden  uyt  in  hunne  langh  gelmoorde  klachten,  datfet'eene- 
maelverfmaedt  wierden,  nogh,  't gheen  by  de  voorfaeten  was  onderhou- 

den, de  'Prins Jïgh  in  vergaederinghen  liet  vinden,  nogh  de  gebeedendes 
volx  hoorde:  maer  dat  Rudolf,  binnen  Jij n  hof  bejlooten  blijvende,  al 

't  bewint  der  oorloghe  en  de  beraedtjlaeginghen  vanStaet  aen  vreemdelin- 
ghen  vertrouwde ,  faeken  die  felfs  volken ,  gewoon  onder  flaevernye  te 
leeven ,  fwaer  vallen ,  en  des  te  ondraeghlijker  voor  hen ,  welker  wetten 

de  Koninghen  door  plecht  elijken  eede  befwooren  hebben ,  en  dien  't ,  volghens 
verdragh,  nogh  in  hun  goedt,  nogh  in  hunne  e  er  e  fchaedsn  f  oude ,  foofe 
den  Vorft  en,  fchenners  hunner  voorreghten,  quaemen  teeghen  te  ft  aen. 
Invoeghe,  dat  hier  op  veldtllaeghen  en  beleegheringhen  van  fteeden  ge- 
volghtfijn,  lacchende  den  Turk  in  devuyft,  die  aen  Stephanus  Bots- 

kay,  gekooren  tot  Hooft  der  mifnoeghden,  en  die,  booven  d'algemeene 
ongelijken,  figh  in  't  befönder  beleedight  vondt,  de  kroon  en  den  fcep- 
ter  van  Hongaryen  föndt,  welke  hy  bleef  weygheren  t'aenveerden ,  figh 
genoeghende  met  Seevenberghen  en  den  tijtel  van  Prins.     Maer  kort  was 

't  met  deefèn  oorlogh  gedaen,  en  ditjaer,  fijnde  het  derde,  de  vreede 
gemaekt :   aengefien  den  Turk  door  d'ooverwinninghen  der  Perfèn  en 
eenen  nieuwen  opftant  door  Afien  was  verfwakt,  en  Botskay  geen  an- 

der ooghwit  hadt,  dan  fbrghe  voor  de  behoudenis  der  vryheit  te  drae- 

ghen.     Keylèr  Rudolf,  onmaghtigh  twee  vyanden  fêffens  't  hooft  te  bie- 
den ,  heeft  aen  Botskay  Seevenberghen ,  aen  de  Hongaeren  inlandtfche 

heer  en  tot  regenten,  en  tot  Stadt  houder  fijnen  broeder  Mathias ,  die  eer- 
tij ts  in  de  Neder  landt fche  faeken  was  ingewikkelt,  toegeftaen-,  en  voorts 

wetten  om  de  middelen  der  J  e fuit  en  in  te  binden,  en  dat  den  Turk  't  gheen 
hy  hadt  foude  blijven  befitten.     De  waepenen  dus  needergeleght  fijnde, 
wordt  Botskay  niet  feer  langh  daer  nae,  door  yemandt  fijner  huysgenoo- 

ten,  vergeeven,  draeghende  nogh  fbrghe  voor 't  gemeen,  fèlfs  toen  hy 
aen  't  leeven  wanhoopte:  gemerkt  hy  in  fijn  uyterfle  den Seevenberghers 
en  Hongaeren  een  naeuwe  eendraght,  vaek  te vergaederen ,  en,  föo langh 

'slandts  wetten  in  hun  geheel  bleeven,  vreede  met  den  Keyfèr  aenbeval. 
Maer  hy  ibnder  kinderen  ooverleeden,  en  fijn  Prinsdom,  volghens  de 
punten  van  verdragh,  aen  den  Keyfèr  vervallen  fijnde,  reefen in  Seeven- 

berghen, dat  fbo  verre  van  de  handt  niet  wil  geregeert  lijn,  nieuwe  beroer- 
ten.    Duytfchlandt  lagh  nogh  al  geduerigh  ooverhoop  doorhaere  driften 

in  gefchillen  raekende  den  Godtsdienft :  en  fchoon  in  't  landt  van  Bruins- 
wijk, 
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wijk,  Paderborn  en  Embden  geen  oorlogh  was,  liepen  echter  de  ge-    1606. 
fchillen  tuflchen  de  Vorften  en  de  fteeden  tot  op  het  punt  van  in  oorlogh 
uyt  te  barften,  fijnde  gene  te  heerfchfughtigh,  of  deefe  tot  geen  gehoor- 
faemheit  te  brenghen.  Al  de  teegenweer  der  Venetiaenen  bleef  nogh  bin- 

nen 't  uytgeeven  van  boekjens,  welker  fchrijvers  figh  wel  gewaght  heb- 
ben ten  befcheyden  daeghe  binnen  Roomen  te  verfchijnen ,  voorwendend- 

de  de  hacchelijke  toevallen  der  reyfe,  en  de  bitterheit  van  eenfijdighe 

reghters.  Daeren tuflchen  wierdt  van  weederfijden  voortgevaeren  in  't  aen* 
ftellen  van  krijghshoofden ,  en  't  uytruften  van  heyrleeghers  en  vlooten. 
En  de  Spanjaert  gaf  oopentlijk  genoegh  te  kennen, dat  hy  gefintwasden 
Paus  by  te  fpringen :  alwaer  den  Fran^ois  achter  gekoomen  fijnde,  tot 
Roomen  heeft  laeten  weeten ,  dat  fijne  voorfaeten  fbodaenighe  dienften 
hadden  gedaen ,  dat  de  Kerke  in  haere  gevaeren  op  geene  andere  maght 

foo  feer,  dan  op  de  Franfche  behoorden  't  oogh  te  wenden  :  dat  foo  de 
Paus  den  Spanjaert,  die  maer  geleegenheit  fbght  om  fijne  heerfchappy 
uyt  te  breyden,  tot  fijn  hulpe  nam,  hem  fulx  niet  fönder  reeden  moeft 
verdacht  fijn,  en  hy  figh  genootfaekt  fbude  vinden,  figh, teeghen  fijnen 
dank,  by  de  ftrijdighe  fijde  te  voeghen.     Groote  ontfteltenis   baerden 
deefe  dreyghementen  in  Italien ,  dat  op  haeren  boodem  nimmer  uytheem- 

fehe  waepenen  heeft  gefien ,  fbnder  'er  byftere  ichaede  van  te  gevoelen  5 
gemerkt  dat  lichaem ,  gefplift  in  foo  veel  kleyne  moogenheeden ,  den 
ooverwinnaer  lightelijk  ten  prooye  vak.     Maer  den  Francxüs,   fchoon 
voor  oorlogh  niet  te  feer  verveert,  was  meer  tot  vreede   geneeghen: 
waerom  hy  nu  de  Venetiaenen,  dan  weederom  den  Paus  aenmaende, 
hunne  bitterheeden ,  die  niet  dan  tot  een  algemeen  bederf  konden  uyt- 
barften ,  ter  needer  te  legghen.  Hy  fêlf  verfeekerde  de  ruft  in  fijn  Rijk 

door  wetten,  geldt  en  verbonden.     Engelandt,  nae  't  ontdekken  van 
den  aenflagh  dier  helfehe  vloekverwantfchap,  ftont  alom  00 ver  eynde 
in  fchrikkelijkc  achterdocht-,  welke  de  Paus  vermeerdert  heeft,  door  den 

fijnen  te  verbieden ,  den  Koningh  volgens  't  opgeftelde  voorlchrift  eedt 
te  doen ,  verklaerende  dien  ftrijdigh  teeghen  den  Godtsdienft  :  om  dat 
daer  door  de  trouwe  en  gehoorfaemheit   den  koningh  gefwooren ,  of 

fchoon  'er  de  Paus  verbodt  teeghen  deedt ,  in  hunne  kracht  bleevenv't  gheen 
van  de  Roomsgefinden  felve  niet  dan  traeghlijk  gelooft  werdende,  daer 
nae  feer  verfeheydentlijk  in  de  gemoederen  wierdt  opgevat,  nae  dat  by 
yder  of  de  liefde  des  vaederlandts,  of  den  yver  voor  de  Kerkelijke  be- 
veelen  en  den  Godtsdienft  fwaertft  gewooghen  hadt.  Meenighvuldighe 

klaghten  deeden  ookd'Engelfehe,dat  inSpanjen  den  koopluyden  niet  op 
gelijke  voet  wierdt  reght  gedaen.  Dogh  in  Spanjen  gingh  men  ftrenghe- 
hjk  te  werk  met  de  Nederlanders,  die  figh  aldaer  onthielden ,  en  met 
de  Hollanders,  en  infönderheit  met  de  Ooftindifehe  Maetfchappy ,  in 
handelingh  waeren  ingewikkelt:  ook  droegh  men  naeuwer  fbrghe  voor 

'sKoninghs  geldtmiddelen,   en  wierden  eenighe,  welker  trouwe  in 't 
handelen  der  gelden  men  befehuldighde ,  in  gevanghenis  geworpen.  Maer 
te  geringh  waeren  de  geneesmiddelen  naer  de  quaelen ,  moetende  den 
Koningh  daeghelijx  aenhooren  de  klaghten  der  Portugijfen,  of  hy  dan  Beedender 
niet  een  eynde  hunner  elende  maeken  foude  ?  dat  terwijl  men  teeghen  de  Portugijfen 

Hollanders ,  foo  verre  van  de  handt  gefeeten^  oorloghde,  de  naedergelee-  aen    *  ƒ* 
ghene  vernielt  en  uytgeput  wierden:  foo  veele  fcheepen,  rijckdomtnen  die  met^eJloi_ 
alleen  eertijdts  het  rijk  deeden  bloeyen ,  verbrandt  en  genoomen :  dat  men  imfofSt 
onlanghs  de  haeven  van  Spanjen  hadt  beleeghert^  nu  ook  de  Molukken  hen 
ontweldight  waeren :  boovendien  viel  ook  den  oorlogh  der  Kaftiliaenen 
langher  ondraeghelijk ,  hebbende  dien  aen  Spanjen  feedert  eenige  tijden 

Vvv  her- 
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1606.  herwaerts  ten  minften  driehondert  duyfent  rijxdaelders  ter  maent  gekoft> 
fonder  eenighe  hoop  van  uytkoomft,  en  infonderheit ,  om  dat  de  gevaeren 

der  fche epen  uyt  Amerika  koomende  verfwaerden.  'Dat  ook  de  koften  jaer- 
lijx  d'inkoomftenfoo  verre  te  booven  ginghen ,  dat  men  felfs  het  muyten 
der  foldaeten-y  hoe  naeuw  de  forghe  van  Spinola  ook  geizeeft  was,  niet 
hadt  konnen  voorkoomen ,  e ji  de  winften  gedaen  in  den  oorlogh ,  die  in 
geenen  deele  konden  opweeghen  :  daer  men  in  teegendeel  by  ervaerenheit 
hadt  gele  er  t ,  hoe  vaft  de  vyandt  fijne  Jtroomen  en  ft  er  kt  en  met  werken 
hadt  verfeekert,  hoe  naeu  de  fee  voor  hen  ge  floot  en  wassen  hoe  onveyligh 

hunne  foldaet en  oover  eens  anders  boodem  te  brengen-,  dat  voorts, indieny 
geduertnde  den  Hollandtfchen  oorlogh ,  hen  den  Venetiaenfchen  oover  den 
hals  viel,  de  teegenwoordighe  armoede  felfs  tot  behoef  te  foude  vervallen. 
De  Koningh  een  jongelingh  lijnde,  onervaeren  in  de  waepenen,  en  die 
de  koninghlijke  hoogheit,  meer  naer  fijne  welluften ,  als  nae  de  paelen 
fijner  grenfen  afmat,  lbo  hydenraedt  fijner  bewintsluyden  niet  inwilligh- 
de,  was  uyt  figh  fel  ven  niet  geneeghen  tot  oorloghen.  Hier  by  hebben 
figh  gevoeght  verfèheyde  föorten  van  vreefe,  die  wel  ten  deele  reghtveer- 
digh ,  maer  andere  ongegrondt  waeren  ,  niet  fonder  konftenaery  der 

Grooten ,  die  in  Hollandt  't  hooghbewint  van  faeken  hadden ,  om  het 
draelendt  Spanjen  tot  ernftighe  gedachten  van  vreede  te  brenghen.  Nae- 
demael  men  een  gerught  uytftroyde,  dat  den  Fran^ois  arbeyde,  om  de 
Hollanders  op  bepaelde  voorwaerden  aen  fijn  rijk  te  hechten,  en  dat  hy , 
door  Vlaendre  heen  breekende,  fijne  paelen  foude  uytbreyden.  Dogh 
draeghelijker  waere  het  den  Spanjaerts,  de  Hollanders  vrye  volken  telae- 
ten,  dan  met  afbreuk  fijner  heerfchappy  eens  anders  en  felfs  dat  van  fij- 

nen grootften  naey veraer  te  vermeerderen ;  en  immers  föo  langh  die  nie- 
mandt  onderhoorigh  op  figh  lelven  ftonden ,  de  hoope  bleef,  door  ver- 
geetelheit  van  alle  voorigh  mifnoeghen ,  door  onderlinghe  tweedraght  of 
onluft  met  de  Koninghen,  door  welker  onderftant  fe  wierden  fraende 
gehouden:  eenmael  onder  een  ander  oovergegaen  fijnde,  bleevenfè  voor 
eeuwigh  verlooren.  Boovendien,  gemerkt  de  voorfpoet  der  faeken  in 
Indien ,  wierdt  in  Hollandt  enZeelandtopgereght  een  nieuwe  maetfchap- 
py ,  om  met  een  maghrighe  vloot  te  gelijk  de  waepenen  en  den  handel 
in  Amerika  oover  te  brenghen,  en  den  vyandt  van  landt  en  uyt  fee  te 

jaegen ,  in  hoope  van  foo  veel  buyts  te  maeken ,  dat  'er  de  koften  van 
oorloghe  konden  uyt  gevonden  worden.  Korts  daer  nae  liep 'er  een  ander 
gerught, dat, gelijk  eertijdts  den  Turk, met  hulpe  der  Genoueefèn  jaover 
den  mondt  van  den  Hellefpontus  was  getrokken,  föo  ook  nu  de  Maurif  ken, 
gedierit  van  de  fcheepen  der  Hollanders,  löuden  koomen  om  figh  weeder 
meefter  te  maeken  van  Granada ,  en  andere  landen  befeeten  by  hunne 
voorfaeten.  Ook  waeren  Albertus  en  Ifabella ,deelè  als  een  vrouwe,  hy  , 
als  een  man  van  jonghs  opge voedt  tot  de  kerke,  en  nu  ook  hoogh  van 

jaeren,  uytter  aerdt  af keerigh  van  den  oorlogh :  waer  toe  hen  nogh  be- 
weeghden  de  behoefte,  de  fbo  meenighmael  herboore  muytery,  en  hier 

uyt'tfughten  en  de  traenen  der  gemeenten,  veel  liever  een  feeckere  en 
gerufte  heerfchappy,  als  onfeeckere  hoop  vcrmenght  met  vreefe  te  begee- 

Wtlktn  spi-  ren-  Macr  op  dit  werk  drongh  booven  alle  andere  aen  den  Marquis  Spi- 
mU  ook.  nola,_uyt  vreefe,  dat  de  fbrtuyn  fijn  groote  glory,  verkreeghen  binnen 
raedt.  weynigh  jaeren ,  moght  te  rugh  fetten :  behalven  dat  hy,  ooverweeghen- 

de  hoe  fijn  eyghen  te  gelijk  met  's  Koninghs  geloof  onlanghs  verfwakt 
fijnde,  foo  de  laften  bleeven,  en  eenigh  ongeval  hen  d'Amerikaenfche 
ïnkoomftenontfètte,  fonder  eenighe  hoop  van  weeder  aen  fijne  verfchoote 

penninghen  te  geraeken,  verföopen  in  fchulden,  't  verval  van  fbo  be- 

roem- 
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roemde  voorfpoedt  tot  fchande  en  armoede  te  gemoet  fagh.  Dogh  onder    1606. 

d'ingefeetenen  der  Vereenighde  Landen  waeren'er  weynighe,  die  vreede 
hoopen  darden,  de  meefte  felfs  ook  vreefden'er  voor ,  als  die  van  hunne    ̂ eele'"de 
ouders  hadden  ingefooghen,  dat  men  alle  onderhandelingh  met  een  trouw-  v*ïee'"£Me 
looiè  vyandt  moefte  verwerpen ,  en  den  oorlogh  veyligher  waer  dan  ee-  ̂ daïde 
nigherhande  verdragh  :   waer  by  quam  ,   dat  een  groote  meenighte  van  vreedever- 
menfèhen,  niet  alleen  onder  de  foldaeten,  maer  ook  onder  't  gemeen,  by  ducht. 
de  waepenen,  by  'tgefchut,  by  de  leeghers  en  by  de  vlooten  winft  dee- 
den.  Enveele  waeren  niet  weynigh  bekommert,  dat, gelijk  eertijdts  toen 
men  in  een  vafte  vreede  leefde,  lbo  ook  nu  die  weeder  herftelt  fijnde, 
den  handel  nae  Antwerpen,  als  de  beft  geleeghene  plaetfe,  verhuyfen 
moght :  ook  was  men  beducht  voor  oneenigheeden  en  fcheuringhen  in 
de  fteeden,  en  voor  beroerten  in  de  Republijk,  wanneer  de  vreefe  voor 

vyandt  waere  verdweenen.  Dan  echterontbraeken'ergeene,infbnderheit 
onder  die  volken,  welke  den  vyandt  en  de  gevaeren  aldernaeft  hadden ,  die 
al  voor  langh,  terwijl  fe  fien,  dat  de  fteeden  als  met  verrafïingh  wierden 

weghgerukt,  nogh  erghens  't  hooft  gebooden,  en  men  door  een  punt  van 
ftaetkunde  'tbefnoeyendergrenfen  aenfagh,  llgh  eerlangh  de  felfde  geval- 

len ,  en  geneesmiddelen  die  te  fpaede  by  koomen  verbeeldende ,  het  hert  felfs 
al  teveel  nae  vreede  gewent  hadden.  De  reedelijxte  oordeelden ,  dat,  gelijk 

men  figh  behoorde  te  hoeden  voor  's  vyandts  laeghen,  foo  ook  niet  on- 
dienftigh  waere  t'ondertaften,of  men  op  billijke  voorwaerden,  behoudens 
de  welftant  van  de  Republijk,  behoudens  den  godtsdienft,kon  de  waepe- 

nen neederlegghen :  dat  ook  niet  geraeden  waere  deefentijdt  te  verfliymen, 

terwijl  's  vyandts  faeken  aen  't  fwighten  ,'t  gefagh  der  Staeten  door  langhdue- 
righe  gehoorfaemheit  geveftight  was,  en  als  op  fijde  hadttweemaghtighe 

Prinfèn,  beyde  om  reghtveerdighe  reedenen  verbittert,  d'een  op  den  Span- 
jaert ,  d'ander  op  den  Paus ,  en  dienthalven  dien  van  Hol  landt  des  te  getrou- 

wer. In  deeien  ftaet  der  faeken ,  foo  binnen  als  buy  ten ,  is  Walrave  van  Wit-  Wittenhorjl 

tenhorft,  door  laft der  Aertshartoghen ,  op'tuytgaen  deefesjaers,  inden  y0™!  "J* 
Haeghe  gekoomen.  De  felfde  was  ook,  aleer  de  leeghers  te  velde  quaemen,  ̂ ertjf]am_ 
van  de  Lente  af,door  Gelderlandt  en  Hollandt  rondtom  geweeft,maer  alleen  „j)en  m ^en 

met  orde,  om  hier  en  daer  reedenen  dien  aengaende  in 't  befönder  tevoe-  Haeghe,om 
ren  ,  waer  toe  hy,  of  door  fijne  voorouderen,  of  door  aenhuwelijken  ver-  van  vreede 
maeghfehapt  fijnde  aen  Hollandtfche  eedelen ,  groote  geleegenheit  hadt. te  handelen: 
Dogh  nu  vergefelfchapt  met  JoanGeevaerts,Geheymfchrijver  van  Turn- 

hout (welke,  beyde  gefeeten  op  dien  boodem,  die  brandtfehattingh  aen    Vermel- 

partyen  betaelde,  des  te  gemakkelijker  gaen  en  koomen  konden)  doet  >L'gaJ  ™e hy  oopeningh  der  beveelen  hem  gegeeven  van  Albertus  enlfabella  aen  de  yAmu 

voornaemfte  leeden  van  den  Staet,  by  nae  op  deefen  inhoudt :  'Dat  hen 
geen  dingh  ter  w e  er  e  ld t  gewenfehter  waere,  dan  hunne  onder  daenen  in  rufte-> 
en  foo  bloedighe  oorloghen  ten  eynde  te  brenghen :  dat  ook  den  Staeten  niet 
onbekent  waere  het  reght  der  Aertshartoghen ,  die  niet  en  begeerden  dan 

het  hunne :  dat  fy  in  teegendeel  felfs  fouden  voort  brenghen  'tgheenfe  tot 
verfeekeringh  hunner  veyligheit  noodigh  oordeelden :  dat ,  offe  vreede  of   De  Veree- 
bejlant^enoopenbaere  of  geheyme  onderhandelingh  begeerden  t  hunner  keure  n'g^e 

gelaeten  wier  de ;  alle  onbillijkheeden  en  arghliftighe  laeghen  f  oude  men  verre    tatte-nf"~ weghdoen.  Maer  om  dat  fe  geene  brieven  der  Aertshartoghen  aen  den  Stae-  V4M  de 
tenbraghten,  is  de  faekeuytgeftelt.  Langhs  wat  trappen ,  door  welk  eenen  Aemharto- 
aenwas  die  beklommen  fy,  en  met  wat  y  ver  gedreeven,  fullén  wy  naeukeu-  ghen  ont- 
righ  verhaelen  •,  om  dat  en  den  ingefèetenen  meer  geleeghen  is  aen  dit  te  wee-  janghen 
ten,  dan  aen 't  beleegheren  van  fteeden ,  of  't  partyloopen  der  ruy  teren:  en  hebbende 
uytheemfche  volken  dien  van  Hollandt  noyt  te  vooren  met  meerder  roem  fiMende 

bejeeghent  hebben.  V v v  ij  HU- M* w> 
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E  Staeten  fleghten  't  kaft  e  el  tot  Grbninghen.  De  Spanjaerts 
oovervallen  uyt  hinderlaeghen  en  vermoorden  den  Graef  van 

Broek.  'Prins  Henrik ,  hebbende  Erkelens  vermeeftert ,  neemt 
den  Graef  van  den  Berghe  gevanghen.  d'Engelfche  en  de 

Hollanders  fenden  fcheepen  nae  Indien.  dEngelfche  maeken  eenen  aen- 

Jlagh  op  't  inneemen  van  Virginia.  Begin  en,  voorwaerden  der  JVeflin- 
difche  Maetfchappy  in  de  Vereenighde  Nederlanden :  die  door  uytgegeeve 

fchriften  verdaedight  en  bejlreeden  wordt.  'Den  aenvangh  der  vreede- 
handelingh  in  de  Vereenighde  Landen  ontmoet  veel  fwaerigheits:  die 

de  Prins ,  op  't  aenraeden  van  Oldenb  ar  nevelt ,  toelaet.  De  gef anten  der 
^Aertshartoghen  aendringhende  op  vreede  wordt  van  d' Algemeene  Stae- 

ten geantwoordt.  Johan  Neyen,  bevoorderaer  der  vreede,  leevert  brie- 
ven der  Aertshartoghen  aen  de  Staeten  oover  :  der  felver  antwoordt  en 

eyfch.  Brieven  der  Staeten  oover  die  faeke  aen  de  befondere  Landtfchap- 
pen.  Die  eenen  vaft-  en  beede-dagh  uytfchrijven.  Albertus  verbiedt 
alle  vyandtfchap  teeghen  de  Vereenighde  Nederlanden.  Eenighe  leeden 
der  felver  toonen  figh  ongene eghen  tot  vreede.  Glory rijke  feetoght  van 
Heemfkerk  teeghen  de  Spanjaerts.  Neyen ,  in  den  Haeghe  tot  vreede  ar- 
beydende ,  verfoekt  het  te  rugh  roepen  der  vloot  e  uyt  Span  jen :  waer  oover 
onder  dAlgemeene  Staeten  wordt  beraedtftaeght.  Henrik  biedt  hen  door 
Jeannin  en  andere  ge  f  anten  fijnen  dienft  aen.  Deefe  gaen  ook  met  ande- 

re Prinfen  daer  oover  te  raede.  Neyen  tracht  Aertfen  door  fchenkaedjen 
te  winnen:  dees  oopenbaert  de  faeke  den  Staeten.  De  Vereenighde  Stae- 

ten en  Koningh  Jakob  fenden  oover  en  we  e  der  ge  f  anten.  De  Spaenfche 
konftenaeryen  worden  ontdekt.  Gramfchap  der  Algemeene  Staeten.  De 
papieren  oovergebraght  uyt  Spanjen  mifhaeghen  den  Staeten.  Verwijt 
van  Oldenbarnevelt  aen  Verreyken.  Ander  gef chrift  den  Staeten  oover- 
geleevert.  Verfcheyde  driften  onder  de  Vereenighde  Staeten.  Sy  willen 
met  den  Spanjaert  niet  handelen  ̂ tenfy  hunne  vryheit  alvoorens  met  uyt' 
drukkelijke  woorden  worde  vaftgeftelt.     Sy  bieden  den  Aertshartoghen 

een 
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een  langher  fchorfiingh  van  waepenen  aen.  Sy  Jlaen  toe>  dat  'er  buyten 
inboorlinghen  een  of  twee  in't  gefantfchap  ingelaeten  worden.  Ge  f  anten 
des  Koninghs  van  'Denemarken  en  andere  Vorften  aen  hen.  Hun  ant- 

woordt op  's  Keyfers  brieven.  De  Hollanders  onderfcheppen  Albertus 
ruytery  belaeden  met  f oldy gelden.  ̂ Albertus  en  de  Vereenighde  Staeten 

danken  een  gedeelte  van  't  uytheemfch  krijgsvolk  af.  Den  muytelinghen 
binnen  Dieft  wordt  teeghen  't  woordt  der  Aertshartoghen  belafl  het  landt 
te  ruymen.  De  Beemfter  wordt  droogh  gemaekt.  Scheepen  der  Veree- 

nighde Landen  uyt  Indien  t'huys  gekoomen.  'De  gefchiüen  op  nieus  ge- 
ree  fen  tuffchen  de  ftadt  Embden  en  hunnen  Vorft  worden  by geleght.  Ge- 

fantfchap des  Koninghs  van  Sweeden.  Kort  verhael  der  jaeken  voorge- 
vallen in  Europa. 

E  flappe  koude  des  Winters,  verlèlt  met  vreeflelijke    1607. 
ftormwinden,  gelijk  lè  dien  van  Hollandt  heeft  ge- 
veylight  voor  den  inval  der  vyanden ,   laetende  de 
vaert  der  ftroomenonbekommert,  als  of  den  heemel 

ièlfs  figh  met  de  gedachten  van  vreede  voeghde,  al- 
föo  heeft  fè  aen  eenen  anderen  oordt merkelijke ichae- 

de  gedaen  door  't  vernielen  van  fcheepen ,  die  in  en 
omtrent  Texel,  eylandt  waer  't  förghelijk  is  t'oover- 

winteren,  den  bequaemen  tijdt,  om  nae  verfcheyde  kuiten  des  weereltds 

uyt  te  loopen,  afwaghten.     Dogh  d'Algemeene  Staeten,  om  des  te  bee-  De  staeten 
ter  de  binnelandtlche  rufte  en  hunne  achtbaerheit  tebelörgen,  hebben,  fl efnfïn . 

nae  dat  ontlagghelijk  regeeren  de  beroerten  eertijdts  gereefen  totGrönin-  **£'?  m ghen ,  en  de  tijdt  ielve  ook  de  gemoederen  ten  deele  befaedight  hadden ,   j)en 

belaft  het  kafteel,  geleght  t'eenen  dwangh  dier  fteede,te  fleghten ;  't  welk 
gelijk  't  voor  deefen  noodtlaekelijk  was,  lbo  thans  wanvoeghlijk  fcheen 
te  laeten  voor  hen  die  alle  een  gelijke  vryheit  genooten.     De  voornaem- 
fte  oorfaek  van  lbo  groot  eene  gerullheit  was,  dat  men  oover  hen  hadt 
geftelt  Magiftraeten,  welker  trouwe  voor  de  party  van  de  Republijk, 
en  den  algemeenen  Godtsdienft,eenfterke  belèttingh  fonder  koften, (on- 

der haet,  bekent  was.     Ook  hebben  de  loldaeten  den  tijdt  niet  vadligh 
doorgebraght.     De  Spanjaert  heeft  een  fchanfè  by  den  Bommeler weert,    Despan- 
hoewel  niet  groot,  ooverweldight  en  in  brandt  gefteeken,  door  't  fwij-  jaert cover- 

den van  de  waghter,  dien  hy  met  geldt  hadt  omgekoft.     Den  hopman,  weldight 
die  in  de  plaetfe  geboodt,  wierdt  vermoort :   en  hem  deefè  Ichult  te  laft  ̂ "fibanfe 

geleght,  dat  hy,  verfuymende  de  waghten  te  veranderen ,  oorlaek  tot  dit  vdenBom- 
verraedt  gegeeven  hadt.  Ook  is  den  Graef  van  Broek,  de  jonghfte  broe-        L 

der,  die  in  dienft  der  Staeten  oorloghde,  met  een  kleyn  gevolgh  nae  " 
't huys  fijnes  vaeders  rijdende,  op  wegh  in  's  vyandts  laeghen  gevallen.  ve{m^tm 
Sijnen  geheymlchrijver  juyft  voor  uyt  gereeden  fijnde,  hadt,  gedwon-  uvthinder- 
ghen  door  vinnighe  weedommen, 't  gevolgh  fijnes  meefters  geoopenbaert.  laeghen  den 
Hy  hadt  de  ftoutheit  van  figh  ter  weere  te  ftellen  %  londer  eenighe  hoop ,  Graef  van 
maer  om  dat  hy  figh  Ichaemde  gevanghen  te  worden.  Ook  kreegh  fijn  den  Broek; 
doodt  lichaem  nogh  eenighe  wonden ,  treffende  's  vaeders  haet  en  ongeval  Hemïkyan 
den  iöone  :  want  dien  hadt  Mendofds  krijgsvolk  ook  vermoort  met  ge-  Naffau 

lijke  wreetheit,  maer  met  een  grooter  lêhelmftuk.  Dogh  Henrik  van  n"mtEr- 
Nafiau,  uytgereeden  met  een  aenfienelijk  getal  peerden,  om  Spinolds  re 
gementen,  die  op  den  Limburghlen  boodem  te  achteloos  ooverwinter 
den,  te  flaen,  als  fy,  gewaerlchuwt  van  dit  gevaer,  figh  binnen  de  ftee 
den  begeeven  hadden,  neemt  door  verraffingh  Erkelens,geleegen  op  fij-  Berghe ge- 

nen wegh,  nae  dat  hy  de  poort  door  petart  hadt  doen  Ipringhen.     Dit  vanghen. 
Vvv  iij  kleyn 

kelens  met 
verrafingh, 

en  Henrik^ 

van  den 
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1607.    kleyn  fteedtjen  in  Gelderlandt,  hadt  eertijdts, kennende  haere  fwakheit, 
brandtfchattingh  aen  beyde  de  partyen  betaek  :   maer  juyft  toen  figh  vy- 

andt  verklaert  teeghen  de  Hollanders,  door  'tinneemen  van  Henrik  van 
den  Berghe,die  deefe  plaetfe  hadt  gekooren  om  op  buyt  te  loopen.  Vijf- 

tigh  ruyters  wierden  daer  binnen  ter  needer  gemaekt;  d'ooverighe  befet- 
telinghen  uyt  fijnde  }   de  Graef  van  den  Bcrghe  gevanghen  genoomen; 

gerooft  al  'tgheen  men  konde  wegh voeren,  en  'tooverighe  in  brandt  ge- 
fteeken:  gaende  de  woede  der  foldaeten  te  hoogh,om  hen  door  'tgefagh 
hunner  ooverften  in  toom  te  houden,  door  dien  hen  heughde,  datal- 

Vruchtcloofe  daer  eenighe  der  hunne  leelijk  mif  handelt  waeren.     Maer  Frederijk  van 
hoop  van     den  Berghe,om  dien  ongelukkighen  toeval  fijnes  broeders  door  een  treffe- 

Iredetijt    jijk  (tuk  betaek  te  fetten,  maekt  cenen  aenflagh   om  Aerdenburgh  in 

VM'  ■         Vlaendre,  een  fteedtjen  gefterkt  door  de  Hollanders,  t'oovervallen ,  door 
Bergbeop     ̂ ondtfehap  met  eenighe  foldaeten  daer  binnen.     Dan  eenighe  der  felver 

burgh!'      om  Tchelmftukken  in  heghtenis  genoomen  en  gepijnight  fijnde,  belijden 
den  onbekenden  aenflagh ,  nu  op  't  punt  om  uytgevoert  te  worden :  ge- 

merkt Frederijk  met  een  fterke  maght  daer  omtrent  het  teeken  van  de 

verraders  afwaghte.    De  Hollanders  en  d'Engelfche  hadden  't  yder  eeven 
drok  in  't  verhaeften  hunner  feetoghten  nae  verre  geleeghene  geweften. 

d'Engelfche  Want  deefe  Lente  hebbende  Hollanders  twee , d'Engelfche  drie  fcheepen 
en  Hollan-    nae  Indien  gefbnden.  Grooter  was  dit  pas  de  winfl  der  Engelfchen :  maer 
ders  [enden  met  af brek  hunner  achtbaerheit.  Want  Eduart  Michelborne,  onlanghs 

[(beepennae  Uyt  <jie  geweften  t'huys  gekoomen,was  berught,  dat  hy  door  't  moorden 
indien.       ̂   \yftden }  en  rooven  den  handel  belchandtvlekt  hadt.     Hy  wierp  al 

de  fchult  op  d'Indiaenen,  lijnde  niemandt  die  figh  teeghen  hem  verant- 
woorde.    En  ook  wierden 'er  gevonden,  dewelke  diergelijke  ftoutheit 

opftookten,  voorgeevende,  dat,  volghens  de  wetten  der  voorouderen, 
mifdaeden  gepleeght  aen  vreemdelinghen,  die  met  de  kroone  in  geen 

,.       ., .    verbondt  ftonden ,  in  Engelandt  niet  geftraft  wierden.     Daer  beneevens 

berlediLe-  *s  heraedtflaeght  om  den  Spanjaert  niet  alleen  in  't  befit  van  Amerika  te 

gheu  oover  laeten.     Al  voor  langh  hebben  d'Engelfche  gereekent  dat  Virginia,  een 
'tinneemen  gedeelte  desfelfs,  geleeghen  op  vierendartigh  graeden  op  dees  fijde  des 
van  virgi-    Eevenaers ,  hen  toebehoort,  om  dat  Ie  die  kuft  eerft  landtwaert  in  ontdekt, 
ma'  en  haer  ter  eere  van  de  Koninghinne  Elifabeth ,  dien  naem ,  welken  ie 

tot  nogh  toe  onder  hen  behoudt,  gegeeven  hadden.  Eenighe,  die,  niet 

weetende  hun  geldt  binnen  'slandts  voordeeligh  genoegh  aen  te  legghen, 
daer  buyten  winft  hoopten,  iaemenfpannende,  hadden  opgereght  twee 
maetfehappyen ,  met  infight,om  in  die  landen  yder  een  beibndere  voort- 
teelingh  te  maeken.  Koningh  Jakob,  om  de  glory  der  Engelfche  uyt  te 
brcyden,  fterkte  hen  met  wetten  en  voorreghten :  ook  wierdt  volmon- 

digh  verleekert,  dat 'er  goudt-  en  filver-mijnen  onder  d'aerde  verborghen 
laeghen,  en  van  hen  die  'tgeerne  foo  faegen,  lightelijk  aengenoomen. 
Dit  fbo  gewightigh  een  werk  nam  fijn  begin  van  een  ichip,  't  welk  met- 
ter  haeft  light  opgeworpen  hadt  een  ichanfe  op  den  oever  vancengevon- 
dc  ftroom,  met  welkers  vifch  en  de  vruchten  van  het  naeftgeleeghe  landt, 

hun  leevcn  moeftcn  onderhouden,  die 'er  voor  belettingh  gelaeten  wier- 
den •,  fijnde  de  inboorlinghen  genoodtfaekt  figh  landtwaert  in  te  begee- 

ven.  Dogh  een  ander  fchip  is  gevallen  in  handen  der  Spanjaerden,  die 
ook  de  menfehen  daer  op  niet  verfchoont  hebben: als  die  vreede  enreght 

t'huys  laetende/toncyndigh  befit  der  nieuwe  weereldt  alleen  door  fchrik 
handthaeven.  Ook  waeren  d'Engelfche  nogh  onlanghs  weeder  nae  Gu- 
jana  gevaeren  :  maer  op  de  rcyfe  muytery  ontftaen  fijnde,  verlieten  ee- 

nighe hun  fchip  en  bleevcn  op  een  ey landt,  en  aldaer  van  de  Wilden, 

ge- 
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o-eterght  door  hunnen  ooverlaft,  beoorloght  wordende,  hebben  fè,  uyt"    1607. 
gebrek  van  leevehsmiddelen ,  figh  in  eenen  uy tgeholden  boom  op  den 
Ocean  begeeven :  dus  geheele  tien  daeghen  aghter  den  anderen  door  ftorm- 
winden  gefiinghert,en  teeghen  de  klippen  aengejaeght,  fijnfe  ter  naeu- 
wer  noodt  te  lande  gekoomen.     Dan  alhier  bejeeghende  hen  geen  minder 
gevaer,  wantfe  wierden  vanden  Spanjaert  gevanghen,  die  hen  noghtans, 
als  niet  met  voordacht  op  die  kullen  gekoomen,  'tleeven  fpaerde.     Vry 
hoo^her  en  van  grooter  gevolghe  waeren  de  beraedtflaeginghen  in  Hol- 

l.indt,  en,  gelijk 't  gemeenelijk  met  hetfmeeden  vanfwaerwightighefae- 
ken  gaet,  langhfaem  in  hun  ooverlegh.  Al  voor  langh  fcheenen  eengroot 
^etal  koopluyden,  grooten  oovervloetvanfèevolk,  en  föo  maghtighe  fom- 
men  geldts,  als  men  naeulijx  foude  konnen  gelooven,  onder  befbndere 
leedigh  legghende ,  dewijl  hen  den  handel  op  Spanjen  benoomen ,  en  In- 

dien niet  genoegh  was,  alleen  te  konnen  verfaedight  worden  met  Ame- 
rika, 't  welk  niet  alleen  in  fout  en  fiiyker,  in  koftelijkhout  en  in  genees- 

middelen ,maer  boovendien  ook  in  metaelen  oovervloeyde.  Maerdehoop 
om  te  handelen  was  hen  afgefneeden  door  den  Spanjaert,  die  de  voornaem- 

fte  kuften  inhadt.      Waerom  de  maght  en  't  geiagh  van  de  Republijk      Be£w  en 

figh  voeghen  moefl  by  de  middelen  der  beföndere.  En  nu  reets  was  door  vom*aeï~ 
de  rijxte  koopluyden,  en  meer  andere,  die,  yverende  om  hun  vaeder-  wefkmMtht 

landt  te  dienen ,  uyt  de  boeken  en  't  verhael  der  fèeluyden ,  de  geheele  maetfcbappy 
geleegenheit  dier  weereldt  naegefpoort  hadden,  op  't  papier  gebraght  een  inde  verce- 
ontwerp  aengaende  deregeeringh  en  de  voorwaerden  eener  nieuwe  maet-  niglule  Ne- 
fchappy,  voor  den  tijdt  van  fèsendartigh  achtervolghende  jaeren.     Buy-  derlanden. 
ten deefe  foude  ge  enen  ingefeetenen  ge  oor  looft  fijn  te  bevaeren  de  kuften , 
die  van  Terra  Nova,  befaemt  door  de  viffchery  der  Franfoifen,  in  eenlan- 
ghe ftr eektot  de  ftraet Magellanes  aenbeyde  deOceans legghenuytgeftrekt > 
en  wijders  de  geheele  kujl  van  Afrika  daer  teeghen  oover,  geleeghen  tuf- 
fchen  den  Soomer  Kringh  en  de  Kaep  de  Bona  EJperanfa.     Vijf  maenden 
tijdt s  fijn  befcheyden  voor  die  hun  geldt  begeerden  in  te  legghen.   d? Alge- 
me  ene  Staetenfouden  uyt  het  hunne  tweehondertduyfent  guldens  jaer lij x 
daer  by  voeghen,  voor  de  fes  eerfte  jaeren,  en  vervolghens  foo  veel  meer 

als  de  geleegenheit  van  den  Staet  foude  toelaeten.     'De  reekeninghen  van 
den  oorlogh  en  van  den  handel  fouden  elk  befonder  gehouden  worden :  om 
den  oorlogh  te  voeren  de  bejondere  uytruften  fefiien  fcheepen  van  oorloghe 
en  vier  jaghten,  enden  Staet  ge  lijk  getal  oorlogh  f cheepen  enj  aghten ,  maer 
welke  de  maet fc happy  hadt  te  bemannen  met  hun  krijgsvolk ,  alle  onder 

't  beleydt  van  eenen.     Tiartigh  Bewinthebbers  deejer  maetfehappy  binnen 
Amflerdam  fouden  hebben  het  bewint  van  d'eene  helft  der  geheele  hooft- 
fomme,  achtien  in  Zeelandt  het  vierde  gedeelte  beftieren,  vijftien  in  Weft- 
vrieflandt  en  op  de  Maefe  het  ooverighe  handelen.     Het  ampt  deefer  Be- 
wint hebber -en  foude  niet  voor  hun  leevenfijn,  maer,  om  'tfeftejaer,  voor 
een  derde  gedeelte  verandert,  en  tot  die  bedieninghe  niemandi  verkoor  en 

worden,  dan  die  't  meefte  geldt  hadden  ingeleght.     Aen  deefe  foude  ft aen 
het  beleidt  der  koopmanfehappen  en  der  waepenen ,  en  tot  een  belooningh 
hunnes  arbeidt s  gegeeven  worden  een  ten  hondert  van  alle  uytgaende  en 
inkoomende  goederen:  de  winften  gedeelt  felkens  als  die  het  tiende  gedeel- 

te der  hooftfomme  uytmaekten.    Van  den  buyt  op  fee  veroovert  de  Raeden 
ter  Ammiraliteyt  kenniffe  neemen.  1)ien  foude  mengeduerende  de  fes  eerfte 
jaeren  onge  deelt  laeten,  om  uyt  de  vrucht  en  der  oorloghe  de  laften  der felver 
te  draeghen.     Nae  die  tijdt  foude  daer  uyt  de  fchatkift  der  Vereenighde 
Staeten  geniet  en  het  tiende  ge  deelt  e, T  rins  Maurits  het  dartighfte,  het 
ooverighe  de  koopluyden.  Se  eventien  perfoonen  gekooren  uyt  de  Be  wint - 

heb- 
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1607.    hebber  en  der  -vier  kaemeren  fouden  de  faeke  in  't  algemeen  beforghen. 
T)e  Ooverften  en  Hoofden  door  deefe gefonden ,  naer  het  doen  van  voor- 
gaenden  eedt  oen  de  Staeten,  reght  wijf  en,  fterkten  bowlen ,  verbonden 

maeken,  naer  eyfch  en  geleegenheit  vanfaeken.     J Vee  der  om  t'huys  gekoo- 
menfijnde,  oen  d'Algemeene  Staeten  ooverleeveren  een  fchrif ielijk  ver- 
hael  hunner  bedrijven.  De  koopman/c happen  vry  fijn  van  belaft inghen ;  van 

d'onde ,  voor  altoos  -,  van  d 'andere ,  opgeftelt  geduerende  den  oorlogh ,  voor 
De  mm-  jen  tyfo  van  twintigh  jaeren.     De  belegghers  en  aendrijvers  van  dit 

fchappjop-   werjCj  heerlijk  voor  waer  in  figh  fel  ven,  gelijk  figh  yder  in  fijne  evghene 
^"evtxtt       vonc*en  üefkooft,  en  de  hoop,  eenmael  den  loffen  toomgelaetenfijnde, 
tiigbdeLun-  maet  nogn  Paelen  houdt,  gaeven  door  woorden  en gefchrifren  breedtop, 

de  11  wordt    dat ,  't  welk  tot  nogh  toe  was  geweeft  degeweldighfte  kraght  van  's  vyandt  s 
door  mor-   moogenheit ,  't  felfde  ftont  gefchaepen  't  allerjwakfte  te  worden,  indien 
den  en  ge-    het  door  de  waepenen  wierdt  aengetaft.     T>at  dit  een  middel  was ,  om 
fcbnfien      jen  krtjgh  op  Jee  oover  te  brenghen,  in  welke  foort  van  flaeghen  de  Hol- 

verdoe-       laniier  Sy  onaengefien  de  vyandt  hen  bejeeghende  met  ongelijk  ft  erker  maght 
'^  dan  de  hunne,  noyt  waeren  ooverwonnen,  en  hoe  dien  toght langher viel, 

hoe  hy  fwaerder  vallen  foude  voor  hen,  welker  weeke  leedendoor  de  hitte 
fouden  weghfmelten ,  daer  in  teegendeel  hun  Noorden  en  hun  vaeder- 

landt,  allerweeghen  met  den  Ocean  omvanghen,  hen  teeghen  't  gedv.lt 
van  alle  ongemakken  hadt gewaepent.     Dat  het  uyterfte  van  Amerika , 

alwaer  't  figh  nae  beyde  de  afpunten  des  weereldts  uytftrekt ,  verre  van  be- 
vaeren  tejijn ,  ter  naeuwer  noodt  bekent  was.     Dat  van  't  ey landt  Tri- 
nidad,  tot  oen  den  Eevenaer  toe,  de  kuft  ontbloodt  enfonder  heerlagh. 

Dat  door  d 'andere  landen  de  bef ett inghen  der  Spanjaerden  verfpreit  wae- 
ren,  maerfoo  verre  van  den  anderen  afgefcheyden,  datfe  nogh  elkander 
te  hulpe  koornen ,  nogh  de  tuffchengeleeghene  plaetfen  befchermen  konden. 
Dat  voorts  foo  veele  volken,  als  men  in  die geweften  vondt ,  indien  men 

hen  waepenen  beftelde,  indien  leermeefters  en  d'ervaerenheit  hen  oeff en- 
den, foo  veele  heyr leegher s  teeghen  den  Spanjaert  fouden  verftrekken,  en 

om  'tgeheughen  hunner  voorighe  wr  eet  heit,  uyt  verdriet  v  and' aller fwaer- 
fte  flaevernye,  vry  getrouwere ,  als  of  f  e  met  foldy  gekocht  wierden.     En 
nu  reets  darden  f  e  figh  belooven  de  felfde  groot  heit,  welke  den  Spanjaert foo 
ontfagghelijk  maekte ,  immers  dat  dien  oorlogh  hen  eenen  eeuwighen  roem 

foude  baeren:  datfe,  't  gevaer  foo  verre  van  hunnen  hals  verfchuyvende , 
tot  een  feltfaem  voor  beeldt ,  hadden  beftaen  den  vyandt  tot  de  hacchelijk- 
heit  van  fijne  eyghene  heerfchappye  te  brenghen:  en  geen  ger  inghen  dienft 
den  menfchelijken  geflaghte  beweefen  waer  e  het ,  den  Chriftehjken  Godts- 

dienft  onder  volken  f  onder  kennis,  of  uyt  d'eene  dwaelingh  tot  d 'andere 
vervallen ,  in  haere  oprechte  f uy  ver  heit  voortgeplant  te  hebben.     Hier 

dere  t"    -  teegnen  fèvden  andere ,  dat  den  oorlogh  meenighvuldighe  toevallen ,  mee- 
sefproohen.  nighvuldighe  de  fee  was  onderworpen,  en  boovenalniet  hacchelijkersdan 

fee  flaeghen.     Indien  't  verveelde  aen  At  henen ,  welke  ft  ad t  eert ijt sin  een 
gefeeghende  voorfpoedt  weeligh  bloeyende,  door  die  eene  reukeloosheitte 

gronde  gegaen  was ,  te  gedenken ,  J "y  figh  f  er  inner  en  hadden ,  wat  al  ram- 
pen d'ongelukkighe  vloot ,  maer  onlanghs  uytgefonden  onder  Tiet  er  van 

der  Does,  getroffen  hadden.     Dat,  wel  is  waer  de  Spanjaert s  in  eeni- 
ghe  fee  flaeghen  waer  en  ooverwonnen  geweeft :  maer  ook  de  Hollanders  in 

d'eerfte  beginfelen  des  oorloghs  op  de  waepenen  te  lande  weynigh  te  roemen 
hadden-,  die  foo  f  e  door  den  tijdt,  door  forghe  en  oejfeningh  tot  ervaeren- 

heit  in  krijgskunde  gekoomen  fijn ,  waer  om  foude  men  't  felfde  min  van  de 
vyandt  vreefen  ?     Dat  ooverwonnene  door  hunne  neederlaeghen  vaeken 
foo  veel  voorderen ,  datfe  ook  ten  laetften  felfs  beginnen  fooverwinnen. 

En 
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En  dat  fchoon  genaomen  de  volken  op  de  feekuften  van  Spanjen  niet  ge-    1607. 
noegh  firekten  om  hunne  vlooien  te  bemannen ,  dat  noghtans  en  Engel- 
fchen  en  Brit  ons ,  en  Saxen  light  in  dienftte  krijghen  waeren.  T) at  wijders 
de  Hollanders  geen foogrooten  reeden  hadden,om  figh  op  hunne  lighaemen  te 

betrouwen ,  welke  ge  lijk fe  teeghen  de  koude  fijn  geh art ,  foo  ook  ,  't  gheen 
buyten  alle  twijfel  by  d'ondervindingh  is  gebleeken ,  door  de  geftaedighe 
ongemaetightheii  van  de  hitte  der  Eevenaeren  weghfmelten.     En  was 
dat  een  werk  voor  veertigh  fcheepen,  die  onbegrijpelijke  ruymtedesOceans 
tebefetten,  alwaer  ey landen,  haevenen,  reeden  hen  gejlooten,  die  alle 
den  vyandt  oopen  waeren ,  daer  hen  ge  enen  toevoer  van  nae  by  te  wagh- 

t  en  font,  en  f  elf s  het  waeter  f  oude  gebreeken?  "Dat,  't  is  waer,  geheel 
Amerika  niet  doorgaens  met  kafteelen  was  omheynt :  maer  dat  waer  de 

fchatten  ver  borghen  laeghen ,  waer  bequaemelijk  landen  was ,  men  't  leg- 
ghen  van  fterkten  niet  verfuymt  hadt.     En  laet  het  aenkoomen ,  niettee- 
genftaende  foo  veele  fwaerigheeden,  light  vallen,  van  waer  dan  een  lee- 

gher te  lande,  om  de  Spaen/che  regementen,  die  figh  by  nae  een  geheele 
eeuwe  in  dat  be fit  geve  ft  hebben,  daer  uyt  te  drijven?     En  indien  men 

al geracden  vondt  ook  een  leegher  te  fenden,  en  te  gelijk  ('t  welk  voorwaer 
noodtfaekelijk  is}  een  tweede  vloot  om  Spanjen  te  befluyten ,  ten  eynde  van 
daer  geen  onderftant  in  Amerika  quaeme ,  fulx  waer  e  eenen  laft  mdrae- 
ghelijk  voor  de  middelen  der  koopluyden,  jae  jelfs der Republijke  -}  die, daer 

fe  niet  maghtigh  is  met  de  troepen  die  thans  in  't  landt  fijn  haere  grenfen 
te  verdaedighen ,  of figh  geheel  en  al in  fc  hulden  J "al  indompelen,  of  f  elf s 
ontbloot  van  befettinghen ,  veel  eer  verliefen  deefe  kleyne  ftreek  van  ey- 
ghen  vaederlandt ,  dan  met  de  waepenen  verooyeren  een  reedeljjkgedeelte 
der  nieuwe  weerelt :  want  die  geheel  te  hoopen ,  waer  e  uyt  fin  nigheit :  wel- 

ke fc  hoon  ook  ingenoomen  naeulijx  waer  e  te  houden,  gemerkt  foo  fwaere 
lucht  tn  de  meefte  plaetjen,  foo  groot  een  ge  weidt  van  fiekt  en,  den  Hol- 

landeren vry  vinnigher  treffen  foude ,  dan  de  Spanj  aert  s,  om  dat  deefe  een 
bejetter  wijfe  en  maet  in  eet  en  en  drinken  geleer  t  hadden.     1)e  bondtge- 
nootfchap  der  Wilden   aengaende ,  daer  op  foude  men  figh  foo  weynigh 
konnen  vertrouwen ,  dat  het  noodigh  waer  e  figh  ook  teeghen  hen ,  niet  min 
dan  teeghen  de  Spanj aerts  felve  ,-met  het  opmaeken  van  fierkten,  te  verfee- 

keren.  'Datfe  nogh  van  trouw  te  houden,  noghvaneenighe  andere  deugh- 
den,  hoe  die  genoemt  fijn,  kennis  hadden:  en  in  't  gemeen  eenen  afkeer 
van  alle  vreemdelinghen  s  dat  de  Spanj aert  onder  hen  gehaet  was ,  maer 
eerlangh  daer  nae  al  wie  den  Spanj  aert  in  de  heerfchappy  dier  landen 
volghde  ook  den  f  elf  den  haet  foude  erven:  dat  het  was  eenen  aerdt  van 

menfchen  die  geen  vryheit  weerdt  fijn,  en  dien  noghtans  een  ruwe  Jlae- 
verny  ondraeghelijk  valt,  die  een  faghte  fmaedelijk  verachten.  Want  was 

het  onbekent,  dat  'er  onder  die  volken  fijn  geweeft ,  en  als  nogh  fijn,  die 
figh  verfaedighen  met  menfchen  v  leeft  h,  dat  voor  hunne  befte  fpijfe  hou- 

den ,  en  alle  vreemdelinghen  doorgaens  om  't  leeven  brenghen ,  hen  hae- 
tende  om  ge  ene  andere  reeden,  als  om  datfe  menfchen  fijn?     T>atfeeker 
de  Indiaenen  en  de  volken  in  Aften  ongelijk  befchaefder  van  aerdt  wae- 

ren ,  en  de  Hollanders  noghtans  ook  daer ,  nae  meenighvuldighe  voorbeel- 
den van  trouwloof heit , figh  hadden  genoot  f aekt  gevonden  hunne  vriendt- 

fchap  in  een  foort  van  dwinghelandy  te  veranderen.   Veel  min,  dat  men 
figh  op  vreede  of  verbonden  foude  konnen  ver  laet  en  in  die  weerelt,  welke 
de  natuer ,  afgefcheyden  van  het  befte  gedeelte  haere  s  felfs ,  niet  foo  f  e  er  in 

geleegenheit  als  in  Jeeden ,  en  opgejlooten  binnen  fijnen  Ocean ,  tot  d'duyterfte 
verwilder ingh  gedoemt  hadt,  Deefe  reedenen  voerde  men  toen  van  Ameri- 

ka. Voorwaer  die  den  oorlogh  wenfchten  ten  eynde  te  brenghen  was  'er  aen- 
Xxx  ge- 
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1 607 .     geleeghen ,  dat  die  verwachtingh  niet  te  diep  in  de  gemoederen  doordrongh. 
En  weynigh  fwaerigheits  hadt  het  inden  voortgangh  van  dat  werk  te  doen 

DeMaet-  horten,  mits  den  naey ver  der  fleeden,  die  elk  om  ftrijdt  de  uytruftingh 
fcluppjAcn  (jer  fchggpen  p00gllclen  naer  ligh  te  trekken  ■,  waer  by  ook  eenighe  hier 

tufïchen  quaemen  om  te  verhinderen,  dat  de  vryheit  van  fout  uyt  Ame- 
rika te  haelen  door  geene  wet  daer  ingeflooten  wierde.     Deefè  beraedt- 

flaegingh  dan  aen  een  kant  geftelt  fijnde,  quaemen  des  niet  te  min  die 

't  werk  des  vreedes  geerne  gevordert  faeghen  andere  fwaerigheeden  voor. 
Want  feboon  men  al  van  's  vyandts  geneegen  heit  ten  vollen  verfèekert 
was,  hadden  eevenwel  niet  weynigh  magiftraeten  der  Vereenighde  flee- 

den, uyt  eene  meeninghc  fèedert  de  tijden  van  Oranje  opgevat,  fèlfsvan 

den  blooten  naem  van  vreede  een  affchrik.     't  Liet  figh  aenfien,  dat  die 
af kcerigheit  ten  grooten  deele  föude  te  verletten  fijn ,  foo  de  vyandt oopent- 
lijk  verklaerde,  dat  hy  figh  mer  die  vreede  liet  genoeghen,  waer  door 
hem  de  heerfèhappy  der  landen ,  door  den  oorlogh  verlooren ,  niet  wee- 
der  ingeruymt  wierde.  Want  dat  men  eertijts  de  hoop  van  vreede  te  ver- 

werpen een  föort  van  voorfightigheit  gehouden  heeft ,  om  geene  andere 
reeden  was,  dan  dat  men  alleen  die  vreede  te  gemoet  fagh,  die  een  Heer 
met  figh  foude  fleepen.  Dat  in  teegendeel  en  voor  de  veyligheit,  en  voor 
de  glory  vandeRepublijk,van  geen  kleyngewight  was,  fbofè  deverklae- 

ringh  haerer  vryheit  den  vyandt  afperfte.      Maer  dat  geduerende  't  ge- 
druyfch  der  oorloghe,  en  fbo  langh  'er  daeghelijx  nieuwe  ftoffe  van  ver- 
bitteringh  voorviel ,  't  fy  de  feeghe  d'een  oovermoedigh ,   't  fy  eenighe 
neederlaegh  den  anderen  wraekfughtigh  maektc,  gemoederen  vervoert 
door  hunne  hartstoghten  de  middelen  dienende  tot  vreede  niet  konden 

oover weeghen.     Dat,  wèn  'er  eenighe  fchorffingh  van  waepenen  wierde 
beraemt,  geen  begunflighers  der  vreede  ontbreeken  föuden,  die  daerfè 
anders  ook  in  haer  felven  aengenaemis,  infonderheit  den  aerdt  der  Hollan- 

deren, gefchaepen  tot  de  koophandel,  wel  voeghen  föude:  dat  daeren- 
boo ven  de  volken,  naeft  aen  de  vyandt  gefeeten ,  niet  lightelijk  föuden 
dulden,   dat  fe,  eenmael  de  vrughten  des  vreedes  hebbende  gefmaekt, 

weederom  d'onheylen  eenes  nieuwen  oorloghs  wierden  oovergeleevert. 
swaerïgheh  Groote  fwaerigheit  hadt  het  in  een  faeke  van  fuik  een  gewight  te  bcgin- 
m  de  Verte-  nen,  in  die  Republijk,  waer  in  men  niet  gewoon  was  eenighe  groote  fae- 
mghdcLan-  ke  te  verhandelen ,  ten  fydaer  opalvoorens  'tgoetvinden  der  Landtfchap- 

be"T17   pen  gehoort>  en  ook  aen  de  fleeden  in  't  befonder  kennis  gegeeven  wier- 
dTvreed"-    ̂ e:  we^en  omwegh  die  faeke,  waer  oover  buyten  twijfel  bijflere  ver- handelinph  warringh  van  gefchillen  vallen  foude,  niet  konde  lijden.     Deleeden  ter 
ie  vmden.    vergaederingh  der  Algemeene  Staeten  föuden  den  haet  eener  föo  fchielij- 

ke  veranderingh  niet  nebben  willen  op  figh  neemen ,  ten  waere  Maurits , 
alsOpperveldtheer,en  beroemt  in  hoogheit  van  afkoomfl,enuytneemende 
dienflcn,  met  de  grootheit  fijnes  gefaghs  in  een  fchorffingh  van  waepenen 

bewillighde.     Dogh  hy,  die  door  den  oorlogh  tot  föo  hoogh  eene  acht- 
baerheie,  als  naeuwlijx  yemandt  voor  hem,  was  gefleeghen,  en  föoruy- 
me  iloffe  van  glory  niet  verfmaedde,  jae  ook  in  figh  felven  gevoelde, 
dat  alle  vreede  met  den  Spanjaert  op  bedrogh  lagh ,  wordt  noghtans  van 
Oldenbarnevelt,  wiens  gefagh  onderfchraeght  door  fijn  verrefienenheit 

Waer 'm  de    en  dartighjaerighe  trouwe,  infonderheit  de  beraedtflaeginghen  tot  vreede 
Prins,  of 't    voortfette,  ooverreedt,  dat  hy  figh  het  treeden  in  handelingh  met  den 
aenraeden    vyandt  liet  gevallen:  hem  vertoonende,  hoe  den  Koningh  van  Enge- 
ranolden-  \andz  geruft  met  de  handen  in  de  fchoot  föo  fwaer  een  oorlogh  alleen  aen- 
h  "^Itih '   ̂o'1 "  en  ̂en  Fran90^s  vry  grooter  aenflaeghen  dan  een  enkele  bondtge- 

*       nootfehap  fmeede,  en  hier  van  geen  duyftere  blijken  waeren.    Dat,  föo 
d'Al- 
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d'Algemeene  Staeten  toonden,  dat  ook  hen  de  wegh  tot  vreede  oopen-    1607. 

ftont,  fy,  die 't  hun  belangh  oordeelden ,  dat  door  den  Hollandtfchen 
oorlogh  de  krachten  van  Spanjen  wierden  afgefleeten,  tot  het  belooven 

van  daedelijke  hulpe ,  en  dat  buy ten  laft  van  fchulden ,  fouden  konnen 

gebraght  worden.     Invoeghe  Wittenhorft  en  Geevaerts,  hebbende  nu 

ontfanghen  geloofsbrieven  van  Albertus  en  Ifabella,  die  hun  legghen  be- 
krachtighden ,  ter  Vergaederingh  der  Algemeene  Staeten  ingelaeten  fijn , 

alwaeriè  oopentlijk  verhaelden  'tgheenfè  te  vooren  in  't  befonder  gefeght 
hadden ,  verheffende  de  vcordeelen  des  vreedes  booven  d'onfèekerheeden 
des  oorloghs.     Maer  om  dat  de  Gefanten  hadden  gewagh  gemaekt  van    De  Qerun. 
't  reght  der  Aertshartoghen ,  vonden  de  Staeten  geraeden  hen  te  antwoor-  un  der 
den  :  T>at  aen  alle  de  weereldt,  wien  maer  de  Jaeken  der  Nederlanders  Aeruharto- 
bekent  waeren , onweederfpreekelijk  bleek, dat  de  Aertshartoghen  figh felfs  ghen,  ter 

niet  met  de  minfte  fchijn  van  reght  op  de  Vereenighde  Landtfchappen  be-  vergaede- 

helpen  konden ,  ten  waere  dan  J'oofe  hoopten  eenigh  reght  uyt  ooverwin-™'^6  er 
ninghe.     'Dat  voorwaer,  naerdien  nu  al  in  voortijden feer  veele  volken ,  £faeten  op 
nae  't  beveftighen  hunner  vryheit  door  een  onverbreekelijk  befluyt,  fighin  vreededrm- 
een  lighaem  tflaemen  gevoeght  hadden ,  fy  met  het  groot  ft  e  reght  de  Ie  e  de-  gbende, 
maeten  van  dat  lighaem  afgefcheurt  door  dewaepenenweederomeyfehten-,  wordt  ge- 

en de  groot ft  e  Koninghen  en  Vorften,  door  verbonden  met  hen  gemaekt ,  antwoordt, 
de  billijkheit  deeferfaeke  hadden  voor  goedt  gekeurt  .Wefhalven  fy  alle  als 
nogh  verft onden  te  blijven  by  die  meeninghe ,  welke fe  onlanghs  aen  den 
Keyfer  verklaert  hadden ,  datfe  naementlijk  met  hen  die  het  gefagh  eenes 
aller heylighft en  befluyt s ,  door  den  y delen  dekmantel  van  hun  reght  afge- 
ftaen  en  by  gift  e  oovergedraeghen  te  hebben ,  pooghden  krachteloos  te  mae- 
ken-f  ge  enen  veylighen-,  goddelijken  en  eerlijken  vree  de  hebbenkonden.  T)e 
onheylen  der  oorloghe ,  aen  wat  Jijde  die  dan  vielen ,  moefte  men  toe- 
fchrijven  dengenen,  die  onreghtveerdigh  in  eens  anders  invielen,  niet, 
die  kloekmoedigh   f  hunne   verdaedighden.      Wittenhorft  met   dit  ant- 

woordt vertrokken  fijnde,  heeft  daer  nae  aen  den  Staeten  gefchreeven, 
dat  hem  was  gebleeken  de  meeninghe  der  Aertshartoghen  niet  te  fijn,  door 
de  handelingh  yets  te  willen  winnen ,  maer  dat  alle  dinghen  fouden  blij- 

ven in  den  ftaet ,  waer  in  fe  toenmaels  waeren.  Dogh  om  dit  werk  te  voor-    J° 
deren  is  bequaemer  geoordeelt  Johan  Neyen,  Provinciael  der  FrangiÊ  J^ae- 
kaenen  van  fijnen  landtaerdt,  gebooren  tot  Antwerpen,  maer  van  af-  uoienin 
koomft  een  Zeeuw,  en  gefprooten  uyt  eenenvaeder  die  eertijtsdenPrin-  pUetsvan 
fe  van  Oranje  was  gevolght  >  hy  hadt  een  groote  bequaemheit  van  wel  wittenhorft, 

fegghen,  en  toonde,  hoewel  niet  onbedreeven  in  den  hooffchen  handel ,  om  de  vree- 

want  hy  hadt  en  Spanjen  gefien,  en  was  altoos  tot  Bruflèl  in  groote  fae-  ̂ ete  vm' 
ken  gebruykt  geweeft,  een  Nederlandtfche  oopenhertigheit  van  aerdt,       n' 
föo  dat  niet  lightelijk  yemandt  eenigh  bedrogh  in  hem  vermoedt  föude 
hebben:  fijnde  boovendien  door  fijn  beroep  van  leeven  teeghen  de  fchaem- 
tegewaepent,  en  voor  afwijfen  nogh  finaetheit  bijfter  bekommert.  Dees     .     .      , 
van  Bruflel  gefbnden,  onthieldt  figh  eerft  eenighen  tijdt  onbekent  tot  Vr\n$onder- 

Rijfwijk,  (hetnaefte  dorp  omtrent  's  Graevenhaeghe)  van  waer  hy  door  rightaea 
geheym  verftandtmeteenigheondertafteaen  watfwaerigheedenallermeeft  watfwae- 
debegonne  handelingh  haeperde:  van  daer  voor  den  Prinfè  gebraght  fijnde,  righeedende 

verklaerde  hy  figh  in  woorden  die  met  den  brief  van  Wittenhorft  oovereen-  vreede  hae- 

quaemen,  en  onderright  dat'er  geene  hoop  was  om  in  handelingh  te  treeden ,  terde  •  bm~ 
ten  waere  de  Aertshartoghen  alvoorens  met  ronde  woorden  de  Vereenigh-  Aertsjmt0_ 
de  Nederlanden  voor  vrye  volken  verklaerden ,  is  hy  weederom  naeBrufi-  „fan  aen  de 
fel,  en  korts  daer  aen  van  daer  te  rugh  gekeert,  met  brieven  geteekentby  staeten 
Albertus  en  Ifabella,  den  dertienden  van  Lentemaendt,uytkoomendeop  brenght. 

Xxx  ii  deefen 
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1607.     deefèn  inhoudt:  1)atfe  des  bloedighen  oorloghs  wars  en  bereydt  waereny 
inhoudt  der  om  met  de  Staeten  der  Vereenighde  Nederlanden ,  als  met  vrye  volken, 
brieven.       welke  fy  felve  voor  foodaenighe  erkenden ,  enwaeropfefighgeen  reght 

ter  weereldt  toefchreeven,  te  Jluyten  een  eeuwighduerende  vree  de ,  ofte 
maeken  een  beftant  voor  Pwaelf,  vijftien ,  twintigh  jaeren,  of  een  fchorf 
fingh  van  waepe?ien ,  alles  f  hunner  keure ,  op  billijke  voorwaerden ,  waer 
door  veyligh  vertrouwen  en  onderlinghe  hanteeringh  der  volken  mooghen 

verfeekert  worden  -,  onder  andere  ook  op  deefe,  dat  elk  'tgheen  hyteegen- 
woordigh  bef  at  van  gelijken  in  't  toekoomende  [oude  blijven  bejitten,  ten 
waere  den  gemeenen  dienft  raede  eenighe  fteeden  of  Landt  fc happen  te  ver- 

wijfden.    T>atfe  voor  ge/anten  tot  de  handelingh  f  enden  fond  en  Neder- 
landers :  de  Staeten  van  hunner  Jijde  gelijk  getal  andere  te  f  enden  hadden : 

tijdt  en  plaetje  t'hunner  byeenkoomft  te  verkiejen  wier  de  gelaeten  f  hun- 
ner believe.     Om  dit  alles  te  beet  er  voortgangh  te  doen  neemenfoude  hen 

niet  onaengenaemjïjn,  indien  fy  't  felfde  goedtvonden,  dat  voor  den  tijdt 
'   van  acht  maenden  te  lande  en  te  waeter ,  foo  in  Neder  landt  als  in  Span- 
jen ,  alle  vyandtfchap  gefchorjt  bleeve.    Aengaende  de  handelingh  hadden 
de  Staeten  f gh  te  verklaeren  voor  den  eerflen  van  Herfjlmaendt.     Niet 
quaelijk  konden  die  van  Hollandt  figh  laeten  gevallen  deefen  inhoudt  der 
brieven,  dienfe  felfs  ten  naeften  by  hadden  voorgefchreeven ,  fijndedaer 

in  verandert  alles  wat  in 't  eerfte  ontwerp,  door  den  ièlfden  Neyen  oover- 
geleevert,  aenftootelijk  bevonden  wierde  :   te  weeten,  dat  geduerende 

't  beft andt y der  wel  behouden  foude  'tgheen  hy  befat,  maer  nae  '1  (luyten 
eener  vree  de  alleenlijk  't  gheenyder  behoorde  te  bejitten:  dat  wijders  die 
van  Hollandt  jigh  jouden  onthoude?i  van  de  vaert  op  Indien.  Dogh  aen- 
gefien  ie  figh  ter  fee  volkoomen  meefter ,  en  te  lande  in  maght  van  ruytery. 

Antwoordt  je  irerkfte  oordeelden ,  vonden  fè  geraeden  de  fchorffingh  van  waepenen 
en  ejffcn  der  vo(jr  ̂ £n  f-^  van  acfJ{  maene[en  aen  fe  neemen ,  niet  verder ,  dan  dat  on- 

staten '  e  dertufchen  niet  geoorloft  foude  fijn  fteeden  te  beleegheren  of  in  te  nee- 
men,  of  inval  en,  inleegeringh  in  eenighe  landen  te  doen,  nogh  nieu- 

we fchanjfen  te  maeken.     *Daer  by  was  gevoeght ,  dat  de  Koningh  van 
Spanjen  het  verdragh  der  Aertshartoghen  binnen  drie  maenden  foude  be- 
kraehtighen,  met  gelijke  verklaeringhe  van  de  Vereenighde  Landtfchap- 

Ueyenbe-Pen  te  erkennen  voor  vrye  Landen.     Neyen  beloofde  te  weeghe  te  bren- 
hoftdathen  ghen,  dat,  voorden  vierentwintighften van Grasmaendt,  deefe  verdraghs- 

vufksomen    punten  by  Albertus  en  Ifabella  wierden  geteekent,  mits  de  Staeten  't  felf- 
gcnoegben    de  deeden.     d'Algemeene  Staeten ,  om  eene  faeke  die  voorwaer  fbo  on- 
jdgegetven  VOOrfiens  voorquam,  ook  des  te  beeter  ingangh  in  de  gemoederen  der 
w orden.       gemeente  te  doen  neemen ,  oordeelden  dienftigh  aen  de  befondere  Landt- 

.    fchappen  te  fchrijven :  'Dat,  't  gheene  Godt  de  Heer  e  wilde  feeghenen-, 
Ahemeene  Jfi'  met goedtvinden  des  Trinfen  en  des  Raedts  van  Staete, hadden  aen- 
sucteuaengcnoomen  de  voorwaer  de,  hen  door  Albertus  en  Ifabella,  raekende  een 

de  befondere  f chorjjingh  van  waepenen,  aengebooden,  ten  eynde  om  onderwijlen  de  han- 
Landtfcbup-  den  ruym  te  hebben ,  om  met  de  Koninghen  van  Vrankrijk  en  Engelandt 
pen  hier       en  andere  Vorften,  daer  naer  ook  by  jigh  f  elven,  fooverweeghen,  wat 
oover.         >er  voor.  'tooverighegedaen  diende.  T> at  wijders  ytgheen  hen  allen  nogh  te 

doenftonde,  was  den  onfterjfelijken  Godt  van  ganfcher  hert  e  te  danken , 

-en' dunk-  ̂at  kyenden  oorloghtot  nogh  toe  hadt  gefeeghent ,  ennu  de  gemoederen  der 
oi'b.'ede-     wanden  bewooghen  tot  erkenteniffe  der  waerheitMz.tr  ten  beftemden  dank- 
daghurt.     en  beede-daeghe,  als  nu,   't  gerught  alom  verfpreidt  fijnde,  de  driften 

begonden  toe  te  neemen,  fchikten  deBedienaersdesGoddelijkenwoordts 
hunne  gebeeden,  nae  dat  ydcr  gefint  was,  tot  lof  des  vreedes,  oftothaet 
der  teegenpartye.  Omtrent  den  vierentwintighften  van  Grasmaendt  heb- 

ben 
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ben  de  Staeten  de  brieven  van  verbandt,  raekende  'tghecn  menonlanghs    1607. 
hadt  geflooten,  by  hen  onderteekent,  nae  Antwerpen  doen  00 verbren- 

ghen, door  Dirk  van  der  Does.     Neyen  heeft  eerft  voortgebraght  een    R»A* 

gelchrift,  gelijk  'tin  den  Haeghe  was  opgeftelt,  alleenlijk  daer  onder  foes'  de 

gefet  de  handt  der  Aertshartoghen,  die  't  felfde  bekrachtighden.  Maer  JJJfJJJJ 
van  der  Does  een  gelchrift  in  ftaetelijker  forme,  en  gelijk  het  fijne,  be-  ̂e'kem^nae 
geerende,  was  Neyen  hem  daer  in  te  wille,  en  brenght  ftrax  daer  aen  een  Antwerpen 
diergelijk  van  Bruflel,  met  een  goude  keeten  voor  van  der  Does>  hem  brengbende, 
daer  beneevens  biddende,  te  gedooghen,  dat,  naedemael  dit  verdragh  wordt  be- 

behelide  duyfterheeden  die  naeder  verklaeringh  vereyfchten,  hy  met  hem  [donken 

te  rugh  keerde,  om  de  meeninghe  der  Staeten  dien  aengaende  te  vernee-  wetfe? 

men.      Seeker  Albertus  was   foo   volkoomen  gefint   en  beforght,  dat^*'*-"" 

geene  vyandtfchap  van  fijner  fijde  begonnen  wierdt,  dathy,  t'eenemael  '  ' A^ertüs 
buyten  't  verdragh, fijne  'bevelhebberen  fcherpelijk  belafte,  hunne  foldae-  T„^^f  ai_ 
ten  binnen  de  befettinghen  te  houden,  en  alle  feeluyden  en  viflchers,  ge-  Uvyandt- 
vanghen  binnen  Duinkerken,   hunne  vryheit  fchonk.     Van  der  Does,  fdupiee- 

nae  dat  hy  raekende  't  verfoek  van  Neyen  aen  de  Staeten  hadt  gefchree-  gbende 

ven,  en  hem  daer  op  niet  feekers  wierde  geantwoordt,  'tgheenhemniet  Vereemghde 

verbooden  was,  voor  toegelaeten  neemende,  is,  met  hem  vergefelfchapt,  LMa^l 
weeder  in  den  Haegh  gekoomen.     En  nu  reets  begonden  eenighe,  die'^'J^ 
d'eerïle  voorflaeghen  van  vreede  hadden laeten doorgaen ,  beducht,  dat,  invrJj,eit. 

een  faek ,  die  men  geloofde  maer  veynfery  te  fijn ,  op  waerheit  uyt  moght    Vaniler' koomen,  berouw  van  hun  ftilfwijghen  te  krijghen:  wefhalven  fommi-  Does  kgomt 
ghe  rondt  uyt  begeerden  te  weeten,  volghens  welk  befluyt  de  monnik  met  Neyen 

figh  hadt  verftout  op  's  vyandts  boodemte  koomen:  andere  van  der  Does  weeder 'm 
befchuldighden,  dat  hy  uyt  eyghen  goedtdunken  een  faek  van  foo  groot  dtn  &*fgb. 

een  gevolgh  op  figh  genoomen  hadt:  foo  dat  het  figh  volkoomentlijkliet  Eenighelee- 

aenfien,  dat  Neyen  niet  light  foude  verkrecghen  hebben ,  'tgheenhyftou-  cte"  der  Al~ 

telijk  figh  felven  hadt  'toegefchreeven.     Geduerende  dit  beloop  der  fae-  jZL  * 
ken  in  deefe  ge  wellen,  heeft  een  heerlijke  feeghe,  onder  tufichen  door  ;,£ttfWf(rM 
de  Hollanders  op  lee  veroovert,  den  vyandt  graegher  nae  vreede,  hen  afkeer  van 

vuerigher  ten  oorlogh  gemaekt.  Nae  dat  in  't  jonghft  verloope  jaeropde  de  vreede. 
kuft  van  Spanjen  ongelukkigh  was  geoorloght ,  niet  fonder  de  oude  fcheeps- 
glory  der  Batavieren  eenighermaeten  te  befwalken ,  was  men  te  raede  ge- 

worden een  tweede  vloot  derwaerts  te  fenden,  foo  om  den  vervallen  roem 

te  hcrirellen ,  als  op  het  ernftigh  aenhouden  der  Ooftindifche  maetlchap- 

py,  beducht,  dat  al  't  geweldt  van  Spanjen  hunne  foheepen  oovervallen 
foude.     Tot  Am mirael  wordt  gekooren  Jakob  Heemfkerk,  een  ervaere  Verbael  van 
feeman,  dieeertijdts  Willem  Baerentfz.  hadt  vergefelfchapt  opdien  toght,  Heemfkerx 

waer  in  een  al  te  flrenghe  fortuyn  hen  heeft  verbooden  de  geheymen  van  gloryrijke 

het  Noorden  t'eenemael  t'ontdekkenj  tweemael  was  hy  daerenbooven  ieei9j>  f 
geweeft  in  Indien ,  van  waer  hy  onlanghs  een  rijk  gelaeden  fchip ,  veroo-  ̂ AT.JU 
vert  door  de  waepenen,  hadt  meêgebraght.     Hem  wierden  toegevoeght 
fèsentwintigh  fcheepen,  uytgeruft  ten  oorlogh,  en  vier  andere  gelaeden 

met  liiftoght,   met  orde  om  te  doen  't  gheen  hy  ten  meeften  dienfte  van 
den  Lande  foude  vinden  te  behooren.    Enhyfolfs  ontfagh  figh  niet  tebe- 

looven,  dat  het  vaederlandt  hem  t'eenighen  daeghe  of  doodt  of  leevendt  fou- 
de bedanken:  en  met  hoe  flerk  een  vertrouwen  ingenoomen  hy  vertrok- 

ken fy,  kan  ook  hier  uyt  worden  afgenoomen ,  dat  hy  geen  andere  foldy 
begeert  heeft,  dan  alleen  het  achtfte  gedeelte  van  dien  buyt,  diedefom- 
me  van  vijf  hondert  duyfont  guldens  oovertreffen  foude.    En  in  der  daedt, 

hy  was  niet  foo  feer  geldtgiengh,  't  welk  hy  ten  ooveren  hadt,  als  wel  ge- 
dreeven  door  gloryfucht,  eenen  yver  ook  dien  hy  niet  door  eenighenver- 

Xxx  iij  '  waen- 
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1607.     waenden  roem  van  ilgh  felven  blijken  liet,  gemerkt  hy  in  gelaet  enklee- 

dingh  t'eenemael  borgherlijk  fijn  krijgshaftigh  gemoedt  te  diep  verhoo- 
len  hieldt.     In  't  begin  der  Lente,  weynigh  te  vooren  eer  't  eerfte  ver- 
dragh  tufichen  de  Aertshartoghen  en  de  Staeten  wierdt  getroffen,  in  fee 
gefteeken,  en  vervolghens  op  de  kuften  van  Spanjen  gekoomen  fijnde, 
neemt  hy  voor  den  mondt  van  denTagus  in  te  feylen,  om  de  voortrefte- 
lijxte  der  fteeden  LifTebon  tot  getuyghe  fijner  dappere  krijghsdaeden  te 
hebben.     Maer  door  kuntfehappers,  uytgefonden  onder  fchijn  van  koop- 
luyden,  en  door  Francoifche  en  Engeliche  fcheepen  hem  ontmoetende, 
verwittight,  dat  de  meefte  fcheepen,  die  aldaer  geleeghen  hadden,  nae 
Indien  uy tgeloopen ,  en  die  nogh  ftonden  te  volghen  ongereedt  waeren , 

dogh  wijders  dat  'er  een  fchoone  vloot  Spaenfche  fcheepen  figh  onthieldt 
in  de  baey  van  Gibralter,  om  de  Hollandtfche  fcheepen, uyt  de  Midde- 

landtfche  lee  den  Ocean  inwillende,  in  't  naeuw  van  de  ftraetwaer  te  nee- 
men,  wendt  hy  de  feylen  derwaerts,  nae  hem  de  windt  diende,  vaeren- 
de  nu  naeder  aen  de  kuft  van  Afrika  en  Barbaryen,  dan  weederom  digh- 
ter  aen  de  Spaenfche.     W  ant  twee  feer  hooghe  berghen ,  Abila  op  de 
kuft  van  Barbaryen,  Kalpe  op  de  kuft  van  Spanjen,  maeken  den  naeu- 

weningangh,  door  welke  d'Atlantifche  fee  figh  tufichen  het  vafte  landt 
door  verfpreidt.     d'Oudtheit,  vernuftigh  in  't  verfieren  van  verdichtfè- 
len,  heeft  onsnaegelaeten,  dat  deefe  twee  eertijts  fijn  geweeft  eenenbergh 

(en  ook  is  't,  uytgenoomen  de  enghtc,  als  een  doorgaende  geberghte} 
dogh  van  een  gefcheyden  door  den  arbeidt  van  Hercules,  om  de  fee,  dien 
hy  door  fijn  tuflehenkoomen  buyten  hieldt,  in  te  laeten,  en  dekruynen 
dier  twee  van  een  gefcheurde  berghen  genoemt  worden  de  fuylen  van  Her- 

cules.    Kalpe  heeft  fijnen  ouden  naem  behouden ,  tot  dat  den  feegeprae- 
lenden  Arabier  de  faeken  met  de  benaemingh  fijner  taele  genoemt  heeft. 
Want  ten  tijde  als  de  Saracenen  by  de  nieuwigheit  van  het  Mahumetifch 
wangeloof  de  waepenen  gevoeght  hebben,  is  Moles,  foon  van  Nuzir, 
uyt  het  geflaght  der  Maravadinen,een  der  kleyne  Vorften ,  die  Afrika  be- 
heerfchten,  in  Spanjen  oovergefèheept ,  vergefelfchapt  metTarica,  föon 
van  Abdalla,  die,  om  van  fijne  fbldaeten  niet  verlaeten  te  worden ,  fijne 
fcheepen  verbrandt  hebbende,  als  hy  figh  binnen  Kalpe  hadt  begeeven, 
de  plaets  Gibaltarik  genoemt  heeft,  met  welke  benaemingh  in  de  Arabi- 
fche  taele  den  bergh  Tarica  beteekent  wordt :  en  dit  luydt  heedenfdaeghs 

door  verbafteringh ,  volghens  d'uytfpraek  der  Spanjaerden,  Gibralter.  Dus 
noemen  fe  den  bergh,  dus  de  ftadt  Carteja,  eertijdts  geleeghen  aen  den 
voet  van  den  bergh,  alwaer  hy,uytgeholt  als  een  fchouwtooneel,  de  fchee- 

pen voor  een  baey  verftrekt  •,  hebbende  den  eenen  hoorn ,  die  in  de  At- 
lantifche  fee  uytfteekt,  gefterkt  met  een  kafteel.     In  deefè  veylighe  ree, 
tufichen  de  armen  van  een  leer  hooghe  rotfe,  nae  by  befchut  door  de  be- 
lèttingh  van  een  ftadt  en  kafteel,  hadt  figh  de  Spaenfche  vloot geankert. 

Daer  waeren  neeghen  galeoenen,   't  grootfte   ophebbende  den  Ammi- 
rael  Johan  Alvarez  Avila>  vier  andere  fcheepen  van  oorloghej  voorts  een 
groot  fchip  van  Lubek,  en  vier  Franfche,  toebehoorende  befbndere  luy- 
den,  maer  voor  eenighen  tijdt  ten  gemeenen  dienfte  genoomen:  booven- 
dien  drie  Hollandtfche  koopvaerdyicheepen ,  in  den  oorlogh  veroovert. 
Gefchut  en  bootsvolk  hadden  fè  in  groote  meenighte,  en  een  goet  getal 
lèefoldaeten ,  verft erkt  met  een  aenfienelijkemaght  vanvrywilligheeede- 

len ,  die,  lbo  haeft  de  tijdingh  quam,  dat  's  vyandts  fcheepen  te  Kadix 
en  Sant  Lucar  gcficn  wierden,  om  hunne  trouwe  ten  Koningh  en  proe- 

ven hunner  dapperheit  te  doen  blijken,  van  alle  kanten  waeren  toegeloo- 

pen.     't  Ammiraels  (chip  hadt  op  feevenhondert  fbldaeten  ■,  den  Onder- 

Am- 
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Ammirael  weynigh  min  dan  vijf  hondert.     Heemf  kerk  nu  de  Straet  in-    1607. 
geloopen,  en  niet  verre  van  de  baey  van  Gibraltar  fijnde,  en  de  krijghs- 
raedt  by  een  geroepen  hebbende  :   Niet  onbekent  is  u ,  feyde  hy ,  Spits- 
broeders,  de  reeden  w  oer  om  wy  hier  gekoomen  fijn.     Heerlijke  glorydae- 

denfijn  door  onfe  vaeders  ter  fee  uytgevoert ,  maer  binnen  'sLandts.   Sy 
hebben  ey  landen  uytgeplundert ,  haevenen  toege floot  en ,  andere  fijn  by  ge- 

val aen  den  vyandt  geraekt.     IVy  d'eerfie  van  allen  vyandtlijk  gekoomen  , 
om  's  Koninghs  vloot,  en  op  den  dorpel  van  Span  jen  fielve,  te  befiprin- 
vhen\  ten  eynde  alle  volken  fien  mooghe?i,  hoe  de  vyandt,  f  eenemael /on- 

der reght,  in  foo  langh  eeti  reex  fijner  oovermoedighe  tijtelen ,  figh  de 

heerjchappy  oover  den  Ocean  aenmaetight.    Geen  doorluchter  plaets  f 'on- 
fier glory  hadt  men  konnen  wenfichen.     Godt  heeft  beflooten  de  dapper  heit 

der  Batavieren  op  de  grensficheydingh  van  Europa  en  Afrika  fielve  ten 

toon  te  fi  ellen:  ter  plaetfie  voorwaer ,  daer  wy  van  d'eene  Jijde  geen  f  ee- 
kerder getuyghen  onfier  vroomheit,dan  den  vyandt  Jelve,  hem  ten  needer- 

laeghe,  konnen  hebben.  Op  den  anderen  oever  jlaen  de  Turken  en  Moor  en, 
wien  wy ,  naerdienfe  tot  nu  toe  van  ons  naeulijx  hebben  hoor  en  fpr  e  eken, 
op  deefien  dagh  niet  anders  als  door  een  uytfteekende  fieegedaedt  behoor  en 
bekent  te  worden.     Grijp  nu  dien  tnoedt ,  die  kloekheit ,  welken  eertijdts 

Berghen,  welken  Middelburgh ,  welken  de  Zuy derfee  gefien  hebben.  't  Self- 
de  geluk  volght  n  door  den  geheelen  aerdtboodem.     Swaerlijk  kan  het  an- 

ders vallen  ,  of  wy  moeten  op  fee  winnen.     En  niemandt  onder  u  laete 

figh  door  de  groot  heit  van  's vyandt s  fiche  epen  affichrikken  ;dewijle  in  tee- 
gendeel  die  fielfide  onhebbelijke  fwaerte,  onbequaem  tot  wenden  of  keer  en, 

*n  des  te  fichoonder  om  te  treffen ,  d'oorfaek  hunner  neederlaeghe  fijn  f  al. 
En  dit  fielfis  is  wel  het  voornaemfie ,  dat  onder  ons  fieeluyden,  onder  hen 
foldaeten  veghten,  die,  gelijk fie  verwijft  en  tengher fijn,  my  dunkt  dat 

ick  reets,  door  de  vuyle  jtank  der  ficheepen,  en  door  't  Jlingheren  derfiee- 
baeren,  fie,  by  naer  buyten  figh  fielven ,  fuyfebollende  't  onderfile  booven 
rollen.     Ick  ey  fiche  van  niemandt  y  ets,  dan  daer  in  ik  fielfis  fial  voor gaen, 
en  ten  exempel  dienen.  Ghy,  Lambert,  laet  ons  gefiaemender handt  reght 
op  den  Ammirael  aenfiett en.     Ghy,  Bras  en  Alteras,  doet  den  Onder- 

CAmmirael  de  kraghten  uwer  dapperheit  gevoelen.     'Dat  alle  d'andere 
d' oover  ighe  ficheepen  aent  aften-,  twee  teegen  een.     T>  e  lightft  e  ficheepen 
/uilen  rondtomfieylen,  om  den  vyandt  'tvlughten  te  beletten.  Maer  wan- 

neer de  flagh  fial  aengegaen  fijn ,  foo  gedenkt,  bidt  ick  u,  dat  wy  ter  fee 

veghten,  dat,  ten  Jy  ghy  de  fieeghe  beveght ,  wy  alle  verfiaeghen  en  ge- 
vanghen fijn.  Laet  ons  de  hacchelijcke  forghen  der  Staeten,  in  de  groot- 

file  fiaek  die  oyt  is  voorgekoomenr,  weghneemen.     'Deefien  dagh  fial  hen, 
indien  fie  fijn  genoot fiaekt  den  oorlogh  te  hervatten ,  of  een  heerlijk  voor- 
bediedtfielfijn ,  of  maeken  dat  den  Spanjaert  den  vreede  met  ernft  fioeke. 

'Danfial  den  feegepraelenden  Batavier  met  beet  er  reeden  figh  beraeden 
mooghen,  of  hy  de  waepenen  wil  neederlegghen  of  behouden.     Een  eeu- 

wigh  geheughen  hierentujjchen  fial  ons  gelukkigh  noemen ,  'tfiy  men  van 
onfie  jeeghe  beginne  d'ooverwinninghen  ter  fee  te  ftellen ,  't  fy  ook  wy 
onder  de  oorfaeken  des  vreedes  fiullen  gereekent  worden ,  en  e  enen  by- 
nae  veertighjaerighen  oorlogh   met  foo  gloryrijk  een  eynde   voor  den 

naekoomelinghen  bejluyten.     In  'c   voeren    van   deefe  reeden   hadt  hy 
de  harten  der  hopluydcn  niet  meer  door  fijne  woorden,  als  door  fijn  ge- 
fight  en  fijn  geheel  gelaet  getroffen ,  die,  ruftigh  hunnen  dienft  beloo- 
vende,  figh  felven  daerenbooven  door  oude  en  nieuwe  voorbeelden  der 
Spaenfche  wreetheit  ter  wraeke  prikkelden.     Dus  rondtom  gedronken, 
en  den  eedt  van  getrouwheit  vernieuwt  fijnde,  is  elk  vertrokken.     Den 

Am- 
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1607.     Ammirael  Avila,  fiende  dat  fcheepen  foo  veel  kleynder  als  de  fijne  de 
vaert  reght  op  hem  aenfctten ,  belaft  eenen  Hollandtfchen  gevanghen, 
dien  hy  op  fijn  fchip  hadt,  uyt  de  boeyen  te  haelen,  en  vraeght  hem, 
wat  hy  geloofde  datfe  in  den  fin  hadden.     Hy  daer  op  feyde,  of  ik  en 
kenne  de  onfe  niet,  of  die  fullen  u  van  ftonden  aen  fiagh  leeveren.     De 

Spanjaert  iachte,  en  oordeelde 't  te  ongeacht,  felfs  de  geheele  vyandts 
vloot  by  fijn  een  Ammiraelsfchip  te  vergelijken.     Maer  als  die  nu  meer 

en  meer  naederde,  is  hy,  genootfaekt  lijnde  tegelooven,  'tgheen  waer 
was,  met  fijn  Ammiraelsfchip,  't  welk  juyft  voor  aen  lagh,  de  ankers 
kappende,  dichter  onder  de  ftadt  geweeken ,  om  alvoorens  de  hacche- 

lijkheit  van  't  geveght  met  d'andere  fcheepen  te  waeghen.     Heemfkerk 
noghtans  blijft  des  onaengefien  vaft  by  fijn  oplet,  en  ,  alle  andere  fchee- 

pen voorby  geloopen  fijnde,  let  op  hem  alleen  toe,  beloovende  alvoo- 
rens by  monde,  dat, die  hem  ooverweldighden  al  den  buyt  fbuden  heb- 

ben ,  en  boovendien  een  vereeringh  die  's  vyandts  vlagh  af  haelde.     Hy 
hadt  verbooden  te  fchieten,  voor  dat  Ie  dight  aen  den  anderen  quaemen, 
om  door  fchielijkheit  te  meerder  fchrik  te  maeken.  Wefhalven  de  Span- 

jaert hem  is  voorgekoomen ,  dogh  met  weynigh  fchaede.  Daer  op,nogh 
maer  weynigh  van  den  anderen  fijnde,  begint  Heemfkerk  uvt  de  boegh- 
ftukken  te  fchieten,  en  terftont  hem  aenklampende,  laet  hy  de  vyandt 

op  lïjde 't  anker  vallen.     Hy  vertoonde  figh  te  midden  op  fijn  Schip, 
wanneer,  de  Spanjaert  hem  de  tweede  laegh  geevende,een  koeghel,die 

by  geval  een  ander  hadt  gedoodt,hem  met  eenen  't  linker  been  ook  wegh 
neemt,  en  in  fijn  volle  waepenruftingh  ter  needer  velt.     Hy  gevoelde 

'tnaeken  fijnes  doodts:  waerom  hy  Godt  gebeeden  hebbende,  fijne  fie- 
le,  die  reets  op  't  fcheyden  front,  in  genaede  te  willen  opneemen,  d'om- 
ftaenders  d'apper  aenmoedight  niet  te  verflaeuwen ,  maer  't  begonnen 
werk  met  de  felfde  wakkerheit  te  volvoeren;  datlè  in  's  vyandts  needer- 
laeghe  den  trooft  oover  't  verlies  hunnes  Ammiraels  te  locken  hadden. 
De  doodt  des  Opperhoofts  wierdt  door  den  hopman  Verhoeve  verbor- 

ghen  gehouden,  en  niet  eer,  voor  nae  'teyndighen  vanden  ilagh,  oovrer 
de  vloot  ruchtbaer  gemaekt.   De  felfde  ftelde  ook  orde,  dat  alle  de  ftuk- 

ken  op  de  reghter  fijde  los  fchooten.     De  Spanjaert,  wien  nu  't  verder 
gebruyk  fijner  ftukken  was  benoomen,  ooverviel  hen  met  een  dicht  ge- 
druys  van  mufketten.     Maer  de  Hollanders,  die  van  hunner  fijde  van 
gelijken  deeden,  troffen  des  te  fèekerder ,  als  de  vyandt  dichter  aen  een  ge- 

pakt ftont.     Hopman  Lambert,  gelijk  hem  belaft  was,  daer  op  volghen- 

de,  fchiet  eerft  van  achteren  in  't  fchip  van  Avila,  en  voeghde  figh  ver- 
volghens  ook  op  fijne  fijde.  't  Gingh  'er  tieevigh  op  een  veghten ,  en  de 
dikke  neevelen  van  rook  en  damp  alles  allenthalven  befwerkende,  ver- 

toonden in  den  naemiddagh  niet  anders  dan  de  gedaente  van  een  naght- 

geveght.     Voorts  wierdt  onder  d'andere  fcheepen  de  flagh  vervolght 
nac  't  geval  figh  op  dcedt,  niet  nae  te  vooren  gegeeven  orde.     Wantals 
den  Zeeuwfchen  hopman  Alteras  draelde  den  Onder- Ammirael,  hem 
tocgeleght,  aen  te  taften,  fijn  drie  andere  op  hem  aengevallen,  waer  by 
ftrax  daer  aen  nogh  een  vierde  quant:  Dies  den  Onder-Ammirael  door  ge- 
duerigh  fchieten  in  luchte  vlam  geraekt  en  het  gevaer  nu  fèlfs  tot  de  be- 
fpringhers  oovergevloghen  fijnde,  weeken  de  Hollanders  van  hem  af,  en 
blufchten  de  vlam,  die  door  den  fêlfden  brandt  in  hunne  feylen  was  ge- 
flaeghen.    Dogh  de  Spanjaerts,  ontftelt  door  byftere  fchrik,  lieten  de 

fbrghe  voor  hun  fchip  vaeren ,  en  fijn ,  wanneer  het  nu  tot  aen  't  waeter 
toe  was  afgebrandt,  in  fee  gefpronghen,  alwaerfè  fwemmende  door  's  vy- 

andts fchieten  op  hen  getroffen,  d'eene  doodt  met  d'andere  verwiflelden. Den 
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Den  Hollandtfchen  hopman  Langhen  Henrik,  te  heet  in  een  ander  ga-    \6oj. 
leoen  te  befpringhen,  wordt  door  een  koeghel  weghgenoomen :  maerdat 
felfde  galeoen  is  ook  door  geweldighfchieten  tot  beneeden  toe  afgebrandt. 
Een  ander  weederom  van  de  felfde  groote  vaneengebarften  waeterfchep- 

pende,  is  door  de  laft  gefonken.     d' Andere  Spaenfche  fcheepen  en  ook 
eenighe  Hollandtfèhe,  niet  darrende  enteren  en  totgevaer  van  handt  ge- 
meenfchap  naederen,  voghten  van  verre  door  fchutgevaer,  by  nae  met 
gelijke  fchaede  van  weederfijden.     Boovendien  fchooten  die  van  Carteja 

uyt  de  ftadt  en  't  kafteel.   Dogh  een  fchielijk  geweldt  heeft  de  Spanjaerts 
in  een  fchrikkelijke  ontfteltenis  gebraght,  wanneer  een  hunner  aenfiene- 
lijxte  fcheepen  door  fijn  eyghen  bufkruyt  was  gefpronghen,  onfeeker  of 
'er  de  vyandt  of  fy  felve  't  vuer  hadden  ingefet.     Nae  dat  die  flagh  de 
geheele  baey  met  een  afgrijfelijken  donder  hadt  vervult,  hebben  de  bran* 
dende  ftukken  en  fplinters  van  dat  gefpronghe  fchip  de  naefte  fcheepen, 

en  deefè  weeder  andere  daer  aen  in  't  felfde  verderf  gefleept.     d'Oover- 
gebleevene ,  al  eer  hen  dit  onheyl  van  gelijken  ooverquam,  de  touwen  afkap- 

pende, loopen  teeghen 't  ftrandt  aen.     Alleen  het  Ammiraelsfchip  ver- 
wijlde d'uytkoomft  van  'tgeveght  en  de  fèeghe  der  Hollanders,  vegbten- 

de  kloekmoedigh  teeghen  twee  fcheepen ,  tot  dat  'er  eenderde  toefchoot. 
Maer  toen  de  vlagh  afgehaelt  fijnde,  befweeken  de  gemoederen  gelijker- 
handt,  en  d'ooverwinnaers  nu  volkoomen  meefter  en  oovergeloopen  fijn- 
de,  gingh  't  er  veel  eer  op  een  moorden,  dan  op  een  veghten.    Geheele 
hoopen  Spanjaerts  gelijk  fe  t'fèffens  in  fee  gefpronghen  waeren ,  op  hoop 
van  het  t'ontfwemmen ,  wierden  doorfchooten  of  doorfteeken :  en  naer 

geene  oorden  van  de  baey  kon  yemandt  't  oogh  wenden,  daer  hem  niet 
een  droevigh  aenfchouwen  van  dooden  of  ftervenden  voorquam.  Niet 

langh  nae  Heemfkerk,  was  in  't  leeven  gebleeven  Avila,  een  oudtener- 
vaeren  feehooft,  als  die  voor  deefèn  in  de  flagh  van  de  Levant  in  't  ge- 
lèlfchap  van  Don  Johan  van  Ooftenrijk  geweeft  was.     Onder  fijne  papie- 

ren vondt  men  ftrenghe  beveelen  van  Koningh  Philips,  niet  alleen  tee- 
ghen de  Hollanders,  maer  ook  teeghen  alle ,  die  de  Hollanders  eenighen 

dienft  of  hulpe  gedaen  hadden.     De  Francoifèn,  welker  fcheepen  de 
Spanjaert  aengetaft  en  met  de  vlught  verlaeten  hadt,  vonden  veylighe 

berghplaets  by  d'ooverwinnaers.     Ook  wierden  behouden  de  gevanghe- 
ne,  die  verhaelden ,  dat,  door  een  fèldtfaem  geluk ,  eenfbldaet,  gefon- 

den  van  een  Spaenfch  hopman,  om  hen  't  leeven  tebenecmen,  dooreen 
koeghel  was  weghgenoomen,  een  tweede  ftrax  daer  aen  koomende  om 
den  felfden  laft  uyt  te  voeren,  door  gelijke  doodt  omgekoomen,  en  eynde- 

lijk  hunne  keetenen  door  't  treffen  van  een  koeghel  waeren  losgefpronghen. 
De  naght  nae  't  geveght  in  ruft  oovergebraght  fïjnde,  is  de  volghende 
morghen  gebleeken,  dat  den  Spaenfchen  Ammirael ,  dien  de  Hollanders, 
vernoeght  met  hem  genoomen  te  hebben,  verfuymt  hadden  te  bewaeren, 

nogh  geheel  op  't  waeter  dreef,  met  weynigh  volk  daer  op,  die,  gedue- 
rende  de  hitte  der  fèegheveghteren  ,  figh  in  fchuylhoeken  verfteekende, 
daer  uyt  te  voorfchijn  waeren  gekoomen:  maer  deefèin  de  ftadt  gevlught 

fijnde,  fteeken  die  van  Gibralter  den  brandt  in  't  fchip,  om  het  niet  ten 
prooye  der  vyanden  te  laeten.    Twee  geheele  daeghen  langh  is  de  Hol- 

landtfche  vloot  op  de  plaets  van  'tgeveght  gebleeven,  meerglory  enluy- 
fter  van  die  feeghe  genietende,  dan  voordeel.     Allerweeghen  langhs  de 
kuft  fagh  men  gewaepende  gints  en  herwaerts  loopen,  de  fteedelinghen 

in  teegendeel  fak  en  pak  opkraemen  ,om  te  vlughten.  Al  wat 'er  was  fagh 
de  fchrik  ten  ooghen  uyt;  en  gelijke  tijdinghen  quaemen  van  Kadix. 
Treffelijke  geleegenheit  waere  Heemfkerk,  hadt  hy  in  't  leeven  gebleeven , 

Yyy  toen 
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KJ07.    toen  gebooren  geweeft,  om  fijne  dapperheit  ingrooteaenflaeghentewerk 
te  ftellen,  die  nu  alle  met  hem  vernietight  laeghen.     Tituan,  een  ftadt 
in  Barbaryen,  maer  niet  feer  oudt,  geleeghen  aen  de  voet  van  denbergh 
Atlas,  buyten  de  ftraet ,  op  de  middelandtfche  fee,  ftaet  onder  gehoor- 
faemheit  der  Turken.     Hier  nac  toe  begeeven  figh  de  Hollanders,  foo 
om  hunne  fcheepen  te  kalfatcren,  en  op  nieuw  te  voorden  met  de  noodi- 
ghe  behoeften,  als  ook  tot herftellingh  der  fieken,  diefefeftigh  hadden, 
behalven  omtrent  hondert  andere  inde  flagh  gebleeven.  De  Steêvooght, 
vyandtderSpanjaerden,  ver  welkoomde  de  ooverwinnaers  met  befbndere 
teekenen  van  bhjddchap,  en  vereeringhen  van  gefchenken.     Ookboodt 
hy  hen  aen  onderftant  te  voet,  ibofë  konden  goetvinden  Ceuta,  een 

ftadt  op  de  felfde  kuft,  maer  een  weynigh  innewaerder,  en  in'tbefkdes 
Spanjaerts,  aen  te  taften.     Dogh  fy  graeghcr  om  buyt  te  fbeken,  dan 

om  te  oorloghen ,  verdeden  't  onder  elkander  lbo,  dat  het  grootfte  ge- 
deelte fbude  loopen  langhs  de  kuft  van  Portugael,  andere  vaeren  nae  de 

Vlaemfche  eylanden,  weederom  andere  nae  de   Kanserifche,  en  ook 
eenighe  kruyflen  omtrent  Kabo  Verde.     Twee  lijftoght  fcheepen  fijn  nae 

Hollandtgefbnden,  om  de  gequetften ,  en  ook  't  gebalfemt  lijk  van  Heems- 
kerk oover  te  brenghen.     De  tijdingh  van  de  flagh  voor  Gibralter,  ge- 

flaeghen  den  vierentwintighften  van  Grasmaendt,  was  nogh  inHollandt 
niet  gekoomen,  onfeeker  fijnde  of  die  te  poft  uyt  Spanjen  in  Brabandt 

Nc?eH    was  gebraghr,  toen  Neyen,  fijnde  dat  pas  in  denHaeghe,  op  den  elfden 
fl^ninden  van  Bloeymaendt  gehoor  tervergaederingheverfbekt,  enden  Staeten  ver- 
Haeehede    toont,  dat  hy  onlanghs,  op  hun  begeer  en,  fonder  daer  toe  eenighfïnts 
rreedebe-    gelaft  te  fijn ,  hadt  belooft,  dat  de  Aert  shartoghen  fouden  beforghen,  dat 
vorderende,  de  Koningh  van  Spanjen  hun  verdragh  met  hen  ge/loot  en  bekrachtigh- 

verfieksdat  de.     'Dat  dAert  shartoghen,  daer  f  e  konden  af  wee  f  en  van  'tgheen  hy  op 
de  vloot  Hp  eyghen  gefagh  hadt  gedaen  f  erkennen ;  alleen  uyt  vreedelievenheit ,  met 
spanjen      het  Jelfde  te  belooven,  fijn  woordt  beveftight  en  hem  ontflaeghen  hadden, 
hoodlnwor-  ̂ at        nii  00^  &*^fó  waerey  dat,  gelijk  die  Trinfeny  handelende  in  al- 

d^  Ie  trouwe,  niets  verfuymden  van  't gheen  tot  bevorder ingh  envaïiftellingh 
van  eendraght  dienen  konde,  foo  ook  de  Staeten  van  hunner  Jij de  alle 
middelen,  ftrijdigh  met  dit  ooghmerk,  uyt  de  wegh  noemen,  en  hunne 
vloot, gefondenom  Spanjen  te  befchaedighen,  te  rugh  riepen.  1)aerenboo- 

ven  verfoght  hy,  dat  in  duy 'delijker  woorden  wier  de  verklaert,  't  gheen 
waer  in  Je  onlanghs,  raekende  't  niet  beleegheren  van  eenighe  Jleeden  of 
Jlerkten,  nogh  ook  eenighe  inleegeringhe  met  leegher  s,  of  invallen  in  de 
landen  te  doen,  wat  duy  ft  er  lijk  ooverkoomen  waer  en.     En  dat,  aengefien 

'er  tufte  hen  dit  en  den  e  erft  en  van  Herfftmaendt  veele  faeken  fouden  kon- 
nen  voorvallen,  welke  uyt  naeme  der  Aert  shartoghen  den  Staeten  dienden 
voorgehouden,  hem  vrygeley  brieven  verleent  wierden,  om  veyligh  oover 
en  weeder  te  reyfen.     Nu  reets  hadt  de  grootheit  der  faeke,  die  men  on- 

derhanden hadt,  de  harten  van  allede  weereldt  doen  opwacken.     En  de 
aenfienelijxte,  gefonden  uyt  yder  landtfehap  om  de  vergaederingh  by  te 
woonen ,  quaemen  nu  te  faemen :  waerom  de  beraedtflaeginghen  des  te 

fvaeroow  fwaerder  en  te  traegher  vielen.  Infonderheit  was  men  in  bedenken  oover'c 
onderde      te  rugh  roepen  der  vloote,  loopende  nu  eenighe  gerughten  van  den  ge- 
vereenigMe  lukkighen  uytflagh  des  geveghts  voor  Gibralter.  Sommighe  fèyden ,  men 

staeten  be-  behoorde  figh  al  verder  van  't  geluk  te  dienen,  terwijl  't  begunftighde ,  en 
denken  valt.  yan  geen  vreec}e  tc  hooren  fpreeken ,  dan  met  de  waepenen  in  de  handt. 

Andere,  dat  men  niet  alleen  met  woorden,  maer  ook  metter  daedt  be- 
hoorde te  betoonen,  dat  hunne  gemoederen  niet  vreemt  waeren  van  een 

opreghte  vreede,  welke  foofe  niet  getroffen  wierde,  hen  ook  dan  de 

feën 
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feën  als  vooren  oopenftaen ,  en  fy  dan  alle  eendraghtelijk  de  waepenen    l6o7- 
weeder  in  de  handt  neemen  fouden,om  figh  niet  alleen oover de  eertijdts 
geleedene  ongelijken,  maer  ook  oover  een  befpottelijke  vreedehandelingh 
te  wreeken.     En  die  verfcheydenheit  van  gevoelens  quam  by  nae  hier  op 
uyt,  dat  en  die  figh  tot  vreede  geneeghen  toonden,  met  den  Spanjaert 
gerufter  te  ftellen,  en  die  in  teegendeel  tot  geenen  vreede  verftonden, 
terwijl  fe  den  vyandt  in  meerder  vreefè,  en  tot  ernftigher  gedachten  om 
vreede  te  foeken  brenghen ,  beyde  in   hunne  raedtflaeghen  vruchteloos 

uytvielen.     Hierentuüchen  fijn'ergefantenuyt  Vrankrijk  aengekoomen.  H"»''*£*- 
't  Hooft  deefès  gefantfchaps  was  Pierre  Jeannin ,  eertijdts  een  der  voor-  lMten  aen 
naemfte  aenhanghers  van  't  huys  v an  Lotteringhen ,  geduerende  de  Ligue , 
maer  met  den  Hartogh  van  Mayenne  fijnen  foen  van  den  Koningh  ver-  fmct  l\s 
kreeghen  hebbende ,  is  hy  van  dien  tijdt  af  dooruytfteekende  proefftuk-  cefant- 
ken  van  getrouwheit,  en  door  geene  mindere  blijken  van  voorfightig-  jdiaps. 

heit,  gekoomen  in  't  bewint  der  grootfte  faeken,  en  voor  een  der  eerfte 
Raedtsheeren  van  Staet  gehouden.  Booven  fijne  ervaerenheit  in  't  han- 

delen van  bedrijven,  en  fijne  kennifïèvanreghtsgeleertheit,  hadt  hy  een 
vernuft  doorkneedt  in  alle  braeve  konften :  en  fèlfs  was  hy  fijnes  gelaets 
en  fijner  reedenen  fbo  verre  meefter,  dat,  wanneer  hy  fijne  gedachten 
allermeefl:  verberghde,  oopenhartighft  fcheen.     In  fijngefelfchap  waeren 

Buzanval,  voor  deefen  's  Koninghs  gewoonelijken  gefant  byde  Staeten, 
en  Elias  de  la  Place,  Heer  van  Rouffy,  die  gefchikt  was  om  Buzanval 
in  die  wcerdigheit  te  volghen.    De  Koningh  toonde  figh  fèer  mifhoeght, 
dat  men  dus  geheym,  met  weeten  van  weynighe,  fönder  fijn  goedtdun- 
kentehooren,  hadt  geleght  de  grondtflagh  tot  die  handelingh,  welke 
hy  oordeelde,  dat  men,  fbo  ten  aenfien  fijner  moogenheit,  als  om  fijne 
groote  weldaeden ,  dien  van  Hollandt  beweefèn ,  fönder  hem  tot  midde- 
laer  te  neemen,  niet  hadt  behooren  aen  te  vanghen.    Invoeghe  degefan- 

ten,  fijnde  hen  gehoor  ter  vergaederinghe  gegeeven,  voor  af  in 't  breede 
van  's  Koninghs  dienflen  deefè  Republijk  beweefèn ,  gefprooken  hebben- , D" '  meï 
de ,  ftrax  oovergaen  tot  klaghten ,  vaerende  eerft  heevigh  uyt  teeghen  uJ^J^ 

hen,  die  gepooght  hadden  den  Koningh  van  't  trachten  nae  deheerfchap-  Js  Koninghs 
py  oover  hen,  verdacht  te  maeken.     En  daer  op,  dat  figh  dus  verre  met  memcfi]- 
den  vyandt  in  handelingh  ingelaeten  te  hebben ,  buy ten  weeten  van  den  ne  bulpe 

Koningh,  dat  ook  een  daedt  was,  die  eenighermaeten  naer  ondankbaer-  wghtant 

heit  fmaekte.     Dat  hy  noghtans  hoe  rekkelijk  hy  in  't  onderhouden  van  im  Jme- 
vriendtfchap  was  ook  nu  toonde,  door  't  fènden  eener  gefantfchap  ten  nJfJt™ dien  eynde,  om  hen,  of  in  den  oorlogh  volhardende,    te  betuyghen,  aen\,iefant 
dat  hy  hen  met  fijne  hulpe  fbude  byfpringhen  -,  of,  fbo  hen  behaeghde 
vreede  te  fluyten,  door  fijn  gefagh  eenen  billijken  voor  't  teegenwoordi- 
ghe,  en  eenen  beftendighen  in  't  toekoomende  te  befbrghen.     Uyt  de 
vergaederingh  der  Algemeene  Staeten  fijn  gemaghtighde  gekooren ,  om 
in  teegenwoordigheit  der  gefanten  den  flaet  hunner  geldtmiddelen ,  en  de 

reedenen  hen  tot  vreede  beweeghende,  t'oo  ver  weeghen.     En  op  dat  het    .     , 
gefagh  des  Fran^ois   by  andere,  welker  vriendtfchap  die  van  Hollandt  an^ergKo. 
noodigh  hadden ,  geen  mifhoeghen  quaeme  te  baeren,  is  men  te  rzede  „mgfjenen 
geworden  ook  de  Koninghen  van  Groot  Britannien  en  Deenemarken,  vorjlente 
voorts  de  Keurvorften  Palts  en  Brandenburgh  te  noodighen ,  om  den  roede  gaen. 
Staet  in  die  hacchelijkheit  van  faeken  met  hunnen  goeden  raedtbyteftaen. 
Oover  het  verfoek  vanNeyen  langh  getwift  fijnde,  heeft  het  dit  gevoelen 
eyndelijk  doorgedraeghen ,  dat  men  de  vloot  uyt  Spanjen  foude  opont- 
bieden ,  foo  haeft  Philips  het  geflootene  met  de  Aertshartoghen  hadt  be- 
veftight;  hierentuüchen  foude  men  geen  nieuwe  fcheepen  nogh  eenighen 

Yyy  ij  toe- 
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1607.     toevoer  derwaerts  fènden.     Dogh  om  de  naebuerighe  fee ,  totaen'teyn- 
de  van  'tKanael,  den  ftilftant  van  waepenen  van  toen  af  aen  foudeplaets 
grijpen,  met  dit  bedingh  noghtans,  dat  men  uytdehaevenen  van  Vlaen- 
dre  geene  andere  dan  viflchers  foude  toelaeten  uyt  te  loopen.     En  nae 

'tontfanghen  van  de  bekrachtigingh  uyt  Spanjen  de  fchorflïngh  van  wae- 
penen gaen  00 ver  den  geheelen  Ocean  langhs  Vrankrijk  en  Spanjen  tot 

aen  Kadix,  en  van  Kadix  door  de  geheele  middelandtfche  fee.     Maer 

naederforghe  heeft  men  ook  gedraeghen  in  de  ruft  te  lande  te  bepaelen.  En 

d'Algemeene  Staeten  hebben  hunne  veyligheit  beflooten  binnen  de  be- 
faemde  ftroomen  de  Eems,  de  Veght,den  Yflèl,  den  Rhijn,  de  Wael, 
en  beneeden  Graeve  met  de  Maefe  en  haere  groote  fèegaeten.     Aen  de 
fijde  der  Aertshartoghen  ftelde  men  tot  grenfen  de  ftroomen  van  minder 
naeme,  den  Deemer  en  de  Nethe  in  Brabandt,  in  Vlaendre  de  Leve  en 

deMander.    De  plaerfen  geleeghen  buyten  degefeyde  paelen  bleevenden 
oorlogh  onderworpen ,  uytgeföndert  alleen  de  fteeden  en  fterkten :  foo 
noghtans  dat  geene  grenfen  den  foldaeten  fèlve  onder  elkander  te  waeter 
of  te  lande  bef  chermen  foudem  Al  eer  Neyen  vertrok  is  gebleeken  ,  hoe 

hy  niet  te  vergeefs  in  Hollandt  't  futfelboek  foght.     Tot  nogh  toe  was 
hem  niet  vergunt  irt  den  Haeghe  te  blijven  ,  doordien  hy  de  Staeten 
geen  ydele  reeden  tot  arghwaen  hadt  gegeeven.  Sijne  herberghe  hem  tot 
Delft  aengeweefèn  fijnde,  floegh  men  fbrghvuldigh  acht  op  fijn  uyt- en 
in-gaen :  en  hy  door  fijn  doen  betoonde ,  dat  men  niet  (onder  grondt  dus 

jertfens      te  raec*e  was  geworden:  gemerkt  hy  Kornelis  Aertfens,  Griffier  derStae- 

doorfcben-   ten  >  noodighde  om  met  hem  in  geheym  gefprek  te  koomen.     Dees  wel 
kjedjente    voorfiende  wat  dit  inhadt,  gaet  nae  Prins  Maurits ,  die  hem  belafte,  in- 
wmnen.       gevallen  hem  eenigh  aenfieneüjk  gefëhenk  wierdt  aengebooden,  dat  te 

neemen,  om  's  vyandts  laeghen  te  ontdekken.     Te  faemen  gekoomen 
fijnde,  hief  de  monnik  aen  hem  met  welfpreekenheit  te  bedanken,  dat 
door  lijn  toedoen  de  vreede  haer  begin  gekreeghen  hadt.     Want  toen 
Neyen  eèrft  in  Hollandt  was  gekoomen,  hadt  hy  door  middel  van  Crau- 
wels,  die  Aertfens  in  bloede  beftont,  den  eerften  toegangh  tot  hem  ge- 

vonden.    Vervolghens  voeght  hy  daer  by ,  dat  hem  niet  onbekent  was, 
in  hoe  groot  een  gevaer  figh  Aertfens  door  die  daedt  fbude  gefteeken  heb- 

ben ,  indien  de  faeke  niet  naer  wenfch  van  d'een  en  d'ander  waere  uytge- 
vallen ,  ingefien  eenen  Staet  door  veelen  beheerfcht  altoos  vol  nayver  en 
arghwaen  is.     Dat  de  Aertshartoghen,  hier  uyt  bekennende,    hoe  fijn 
gemoet  geneeghen  was  tot  de  vreede  der  Nederlanden ,  hem  beminden 
en  met  dankbaerheit  in  achtingh  hielden,  en  datfè  voorhebbende  hem 

t'eenighen  daeghe  grootere  gefchenkente  doen,  hem  nu  weeder  inruym- 
den  fijn  huys,  't  welk  hy  tot  Bruffel  hadt  gehadt,     Dat  den  Marquis 
Spinola,  behartighende  den  felven  wenfch  en  begeerten,  hem,  wen 'er 
vreede  ofbeftant  voor  neeghen  jaeren  wierde  getroffen ,  vijftighduyfent 
kroonen  beloofde.     Dat  hy  bereydt  was  vijftienduyfènt  der  felver  hem 
te  tellen  waer  en  wanneer  hy  wilde,  voortbrenghende  daer  by  eenfehrif- 
tclijk  befcheydt,  geteekent  met  de  eyghen  handt  van  Spinola.     Daer  nae 
vereerde  Neyen  uyt  lijnen  naem  de  huysvrouw  van  Aertfens  een  diamant 

van  geen  geringhe  weerde.      Aertfens  hem  bedankende  oover  't  huys, 
't  welk  hy  oordeelde  hem  felfs  uyt  kraght  van  'tverdragh  der  ftadt  Bruffel, 
ten  tijde  der  oovergaeve,  toe  te  koomen,  wevgherde  eenighen  tijdt  d'oove- 
righe  gefchenken  te  aenveerden ,  als  ftrekkende  om  fijne  eere  en  lijnen 
eedt  in  fwaere  opfpraek  te  brenghen :  dan  ten  laetften  nam  hy  en  den  dia- 

mant en  het  handtfehrift,  en  ondekt  fijn  weedervaeren  aen  den  Prinfè, 

en  voorts  op  's  Prinfen  aenraeden  aen  weynighe  der  Staeten.  De  Prins  oor- 

deelen- 
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deelende, dat  de  faeke  voor  eencn  tijdt  behoorde  verborghen  gehouden  te    1607. 
worden  -,  weygherde  de  gefchenken  in  fijn  bewaeringh  te  neemen.  Aert- 
fens  korts  daer  aen  noghmaels  door  naedere  brieven  van  Neyen  aenge- 
maent,  om  de  vijftienduyfent  te  ontfanghen,  en  beducht,  datfoohac- 

cheüjk  een  geheym  ten  ilimften  moght  koomen  uyt  te  barften,  ontdekt 

den  gehcelen  handel  en  't  beloop  der  faeke  voor  de  Vergaederinghe.   De  Deesont- 

Staeten  vonden  geraeden  het  papier  neevens  den  diamant  te  ftelleninbe-  dektdefae- 

waeringh  van  hunnen  Algemeenen  ontfangher  Joris  de  Bie,  een  man  van  ̂ uende bekende  trouwe.  Aertfens  echter  heeft  niet  konnen  ontgaen  den  haetvan 

't  o-emeen,  't  welk  'tgerughtdaervan  geloopen  ten  arghften  opvattende, 
door  lafterlijken  uytlegh  verfwaerde,  invoeghedathy  noodtfaekelijk  oor- 

deelde die  woedende  naefpraek  fchnftelijk  te  gemoet  te  koomen.     Om- 
trent dees  rijdt  is  tot  Amfterdam  aengekoomen  het  lighaem  van  Heemf- 

kerk,  en  ontfanghen  met  veele  teekenen  van  toejuygmgh  en  blijdtlchap  j 
dogh  met  geene  mindere  droef  heit,  om  dat,  gelijk  hy  gehouden  wierdt 

voor  d'ooriaek  dier  feeghe,  lbo  ook  fijne  doodt  den  vaederlande  vooreen 

groot  verlies  flrekte.  En  hy  is  d'eerfte  ge  weeft,  die  met  een  lijkftaetfy  en 
graft  van  eere,  draeghende  't  opfchrift  fijner  feegedaeden,    met  groote 
tijtelen  van  onfterfelijken  lof,  op  gemeene  koften  van  de  Republijkver-  Berk  en  van 
eert  is.     Aen  den  Koningh  van  Groot  Britannien ,  die  begeerde  naeder  Maddere 
van  den  ftaet  der  faeken  in  Hollandt  onderright  te  fijn ,  wierden  gelbn-  der  staeten 

den  Johan  Berk,  Raedt-Penfionaris  der  ftadt  Dordreght,  en  Jakob  van  gefanten 

Maddere,  die  ter  Vergaederinghe  der  Staeten  van  Zeelandt  'tvoorfitten  ae"^°Z 

hadt.    Voor  den  Koningh  ter  gehoor  lijnde,  doen  Ie  hemoopeningh  van  "l"^'-**' 
de  maght  en  middelen  der  Republijke  en  der  lèlver  laften,  en  hoe  veel      * 
de  Prins  en  den  Raedt  van  Staeten  hadden  geoordeelt,  dat  'er  aen  de  ge- 

meene inkoomften  gebrak ,  om  den  oorlogh  met  goede  hoop  t<"-  konnen 
voeren.     Sy  wierden  met  beleeftheit  ontfanghen,  en  Koningh  Jakob  be- 

loofde, dat  hy  de  faeke  fijner  bondtgenooten  foude  ter  harten  neemen. 
Dees  bevroede  genoeghfaem ,  dat  door  de  waepenen  der  Hollanderen  fijne 
rulle,  eninlbnderheitYerlan.de,  belchermt  wierden.  Maerniet  min  fagh 
hy,  hoe  weynigh  hy  in  ftaet  was,  om  tot  oorlogh  te  raeden,  die  nimmer 

voor  deelèn  eenigh  geldt,  waer  aen  't  in  deelèn  oorlogh  meelt haeperde, 
gefchooten  hadt,  en  voor  'ttoekoomende  nietwift  waer  van  daentehae- 
len.     Eerlangh  hier  nae  fijn  in  den  Haeghe  gelbnden  fijne  Gelanten  Ri- 
chardt  Spenler,uyt  een  huys  van  naeme  in  de  Engellche  jaerboeken ,  en 

Rudolf  Winwood,  toen  uyt  Engelandt  weederkeerende ,  anders  fijnes    spenfer  en 
Koninghs  gewoonelijken  gelant  by  de  Staeten.     Spinola  hierentfichen,  wmwood 
door  brieven  aen  de  Staeten  gefchreeven,  maekt  hen  bekent,  dat  het  ver-  koomen  fij- 
dragh  der  Aertshartoghen  by  den  Koningh  vanSpanjen  was  bekrachtight :  nentweeghe 

en  verlbekt  brieven  van  vrygeley  voor  Luidewijk  Verreykén,  geheym-  ty  de  stae- 
fchrijver  van  Albertus,  om  het  befcheidtvangeftaedigingh  oovertebren-  un% 
ghen,  en  meer  andere  punten  ter  faeke  dienende  voor  te  draeghen.  Met    Met  de 

d'aenkoomft  van  deelèn,  fijn  de  konftenaeryen  der  Spanjaerden  geblee-  ksomfi  van 
ken.     Want  de  woorden  lèlve  van  't  verdragh  waeren  niet,  gelijk  men  Jor/etl^e 
in  een  volkoomen  verbondt  gewoon  is,  in  de  bekrachtigingh  ingelaft,  SpUe„jci,e 
en  met  het  Koninghlijk  gefagh  beveftight:  maer  men  braght  alleen  te  ko„flenae- 
voorfchijn  lleghte  papieren,  belchreeven  in  de  Francoifche taele ,  welke  ryenont- 
ook  de  Prinlen  der  Nederlanden  waeren  gewoon  te  gebruyken,  die  het  dekt. 
gellootene  op  den  vierentwinghften  van  Grasmaendt,  en  op  den  eerften  van 

Soomermaendt  inhielden ,  't  gheen  de  Koningh  door  fijn  onderteekeningh , 
en  dat  foodaenighe,  als  hy  aen  fijne  onderdaenen  gemeenelijk  teekende, 
dus  verre  bekrachtighde ,  dat  hy  den  ftilftant  van  waepenen  beloofde 

Yyy  iij  van 
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1607.     van  weerde  te  houden;  noemende  Albertus  en  Ifabella  Prinfen  en  Hee- 

ren  van  Nederlandt,  fonder  bieren tufTchen  in  't  minde  gewagh  te  mae- 
ken,  van  ook  felve,  gelijk  men  hadt  begeert,  de  vryheit  der  Staeten  te 
erkennen.    En  ook  waeren  in  het  eerfte  verdragh  van  Albertus  uytgelae- 
ten  de  woorden ,  door  welke  de  vryheit  wierdt  beveftight.     Verreyken 

noemde  dit  een  onachtfaemheit  des  afichrijvers,  't  gheen  men  een  befpot- 
telijke  uytvlught  oordeelde.     Als  hy  nae  Bruflel  hadt  gefchreeven ,  dat 
hem  dit  was  teegengeworpen ,  hebben  de  Aertshartoghen  niets,  maer al- 

leen Johan  Richardot,  Hooft  des  GeheymenRaedts,  geantwoordt,  dat 
de  ivoor  den  niet  reght  gevat  wierden ,  aengefienT  bilips  geenendeelevan 

't  verdragh  verworpende ,  moefi  ge  oor  deelt  worden  alles-bekrachtight  te 
hebben.     En  dat  fchoon  of  de  Aertshartoghen  konden  betuyghen,  datfe 

alles  't  gheen  by  hen  belooft  was ,  hadden  volbraght ,  echter ,  om  des  te 
meer  hunne  goedertierenheit  en  opreghte  meeninghe  te  doen  blijken ,  nae 

Spanjen  fenden  f  ouden ,  om  't  gheen  men  daer  in  berifpte  te  doen  verbee- 
teren :  foo  maer  de  Staeten  immiddels  niet  uyt fielden  hunne  vloot  van  de 

Spaenfche  kufien  op  t' 'ontbieden ,  ten  eynde  fy,  dievoorgaeven  dat  hen  de 
.      ,    vreede  emfi  was ,  hunne  woorden  door  hunne  daeden  niet  om  verre  fiie- 

de  veree-     ten-     Dogh  hier  reefèn  weederom  nieuwe  gefchillen  en  veel  ftribbelens 
mghde stae-  onder  de  Vereenighde  Staeten,  fijnde  veele  ten  hooghften  mifnoeght, 
ten  fijn  ten    dat  fë  oopentlijk  door  den  Spanjaert  wierden  befpot,  die,  om  fijne  lae- 
hoogbjten     ghen  en  konftenaeryen  te  bewimpelen,  hen  alleen  met  een  fmaek  van 

mijnoeght,   vryheit  hadt  geftreelt:  maer  gelijk  men  fijne  bedriegheryen  nu  klaerlijk 
dat  [e  van    hadt  ontdekt,  alleenlijk  daer  op  uyt  was,  daer  toe  alle  middelen  aen- 

'aenlef  t  wenc^e»  om  nen  t'ontwaepenen  en  in  flaep  te  wieghen.   En  men  hoorde 
worden.      ̂ at  ̂ e  vyandt,  foo  in  Spanjen  als  in  Vlaendre  een  vloot  uytrufte,  onfèe- 

ièeker  wwwaerts  die  haere  kraghten  baeren  foude.     By  deefè  voeghden 
figh  de  Fran^oifche  gefanten,  toen  ooknogh  afkeerigher  van  de  vreede, 
die  rondt  uyt  fèy den ,  datfe  ondervonden  hadden  hoe  de  Spanjaert  was 
geaert,  naementlijk  nimmer  gedienftigh,  ten  fy  hem  den  noodt  perfte. 

Dan  't  was  nu  foo  verre  gekoomen,  dat  het  hen  naeuwlijx  meer  vry  front 
figh  oover  deelè  faeke  te  beraeden  j  naerdien  fè  nu  al  te  vooren  op  figh 
genoomen  hadden,  datfe  nogh  leevensmiddelen ,  nogh  onderftant  nae 
de  vloot  fouden  lenden ,  welke  dienvolghende  een  onmijdelijke  noodt- 
faekelijkheit,  fterker  dan  alle  wetten,  om  weeder  nae  huys  te  keeren, 

Debekrach-  was  opgeleght.  Derhalven  is  men  hier  toe  gekoomen ,  dat  Oldenbarnevelt, 
tïgïngbujit    uyt  naeme  der  Staeten,  foude  antwoorden,  dat  de  befcheyden  uyt  Span- 
spanjen      jen  oovergebraght  met  de  beloften  niet  oover  een  quaemen.  En  de  Staeten 
oover  ge-      ooverfulx  de  woorden  anders  ontworpen  hadden  ■>  in  de  Lattjnfche  enFran- 

tr*g\\  J"'  foifche  taele,  welke  de  Koningh  foude  moeten  naevolghen,  binnen  den 
staeten.      *$*  vanfes  weeken,  foo  hy  hoopte  in  verdere  handelinghe  te  treeden-, 

waer  by  hy  't  voorfchrift  ooverleeverde.     En  dat ,  naedemael  de  ver  acht  e- 
ringh  hier  uyt  was  h gekoomen , de  Staeten^  nae  't  ooverleeveren  dernae- 
der  brieven  van  bekrachtigingh ,  den  tijdt  om  figh  te  beraeden  foo  veel 

verlenghen  moefien,  als  'er  van  den  teegenwoordighen  tijdt  tot  den  eer- 
ften  van  Herffimaendt  tuffchen  beyden  was.   'Dat  men  echter  den  Aerts- 

hartoghen ,  in  welker  weerwil  fy  faeghen,  dat  in  dien  deele  de  misfiagh 

was  begaen,  ter  eere,  toeftont  de  vloot  op  't  ontbieden ,  en  dat  alle  prij- 
fen  van  dien  dagh  af  veroovert  nae  fes  weeken,  fouden  verklaert  worden 

vanquaede  prijje  te  fijn.  T)atfe  echter  niet  te  min  '  s  Koningh  s  brieven  fou- 
den bewaer  en,  tot  dat 'er  beet  ere  wierden  oovergebraght,  alleenlijk  ten 

dien  eynde,  op  dat 'er  blijk  bleeve,  dat  'er  een  ftilfiant  van  waepenen 
was gejlooten.     T>an  immiddels ,  fèydehy,  konnenwy  ons  niet genoegh 

ver- 
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verwonderen  ,  waer  toe ,  f 00  men  in  de  handelingh  ter  goeder  trouwe    160 y. 
gaet,  die  fchenkaedjen  en  vereeringhen  Ji  rekken.     Sie  daer  den  diamant,  Verwijt  van 

Jïe  daer  de  kettingh,  fie  daer  de  handt  van  Spinola  (en  hy  braght  't  een  oldenbtr- 
en  't  ander  te  voorfchijn.)  Soo  verre  van  daer  is  't ,  dat  men  die  gefchen-  neveittee~ 

ken  in  de  ge  evers  niet  f  oude  moeten  verdacht  houden,  dat  ook,  die  Je  uyt  &  e?  Ver' 
gemeene  laft  ontfanghen  hebben,  onfchuldigh  met  den  lajter  en  den  haet  * 
van  't  gemeen  befwaert  worden.     Maekt  uwe  reeken inghe  niet  quaelyk, 
'tgaet  hier  niet  als  in  rijken,  daer  twee  of  drie  alles  op  hunnen  duynt 
draeyen ,  en  alle  andere  maer  een  dienftbaere  meenighte  jijn.  Wy  regeer  en 
en  worden  geregeert  by  beurten.     En  deefe  foo  groot  e   Vergaederinghet 
de  e  f  en  Raedt  van  Staeten,  foo  die  u  niet  genoegh  teeghen  uwe  ver  eer  in- 

ghen  gewaepent  fchijnen ,  fullen  wy  't  getal  vermeerderen.     Brengh  wee- 
der  aen  haeren  heer  die ge  f ch  enken ,  welke  nogh  voor  de  vree  de  te  geeven 
noodigh  is,  en  teeghen  de  vryheit  aen  teneemen  dehooghfte  mifdaet  wae- 

re.     Verreyken  dus  op  't  onvoorfienft  verraft,  wift  niet  wat  hier  teeghen 
tefegghen,  dan  alleen,  dat  wen 'er  yets  diergelijx  was  omgegaen,  fulx 
gepleeght  was  buyten  laft  der  Aertshartoghen :  en  men  figh  des  niet  foo 
ièer  hadt  te  verwonderen ,  foo  de  monniken ,  een  volk  gierigh  is  het  ye- 

,  mandt,  andere  naer  figh  fèlven  fchatten.  Nu  reets  was  den  voorbepael- 
den  tijdt  van  fes  weeken  verloopen ,  en  de  vloot  uyt  Spanjen  opontboo- 
den,  toen  Neyen  en  Verreyken,  hebbende  vrygeley brieven  verkree-   Hejienen 

ghen ,  faemen  in  den  Haeghe  quaemen ,  en  een  andere  bekraghtigingh  Verreyken 

uyt  Spanjen  voortbraghten.  De  woorden  waeren  geftelt  by  naer  volghens  °°verhan- 
't ontwerp  der  Staeten.     Dit  onderfcheit  was  'er  in,  dat,  ter  plaetfe  daer  J^rVh- 
Philips  verklaerde  bereydt  te  fijn,  om  met  de  Staeten  als  met  vrye  vol-  ̂ faj-  ' 
ken,  op  welke  hy  figh  geen  reght  ter  weereldt  toefchreef,  te  handelen,^/;, 
daer  by  voeghde,  dat  hy  die  verklaeringh  deede,  foo  om  de  belofte  der 

Aertshartoghen  te  volbrenghen ,  als  om  't  veften  eener  vreede  of  van  een 
langhduerigh  beflant  te  vorderen ,  waer  oover  men  foo  haeft  niet  eens 
fbudefijn,  of  hy  was  gereet  verder  alles,  wat  men  tot  beveftigingh  der 
felve  konde  vereyffchen,  oovcrvloedigh  te  voltrekken.     Dogh  dat  men 
in  dit  verdragh  moefte  handelen ,  foo  oover  andere  verfchillende  punten 

tuffchen  beyde  de  partyen ,  als  oover  't  werk  des  Godtsdienfts.    't  Welk 
indien  het  niet  getroffen  wierdt,  indien  gevalle  fijn  reght  door  deefèver- 
klaeringhe  niet  verargheren  föude,  maer  alles  ten  weederfijden  in  fijn  ge- 

heel blijven  als  van  te  vooren.     De  naeukeurighfte  merkten  aen,  dat  een 
facke  van  foo  groot  een  gewight,  niet  ten  minften,  om  langher  te  kon- 
nen  dueren,  het  pergament  was  weerdigh  geoordeelt,  maer  alleen  op 
papier  geftelt,  en  dat  vry  flordigh:  nogh  ook  onderteekent ,  als  aen  ge- 

lijken, met  den  naem  van  Philips,  maer  van  Koningh ,  als  hy  aen  fijne 
onderdaenen  was  gewoon.    Neyen  vanght  eerft  aen  den  haet,  dien  hy    om  welke 
wel  bevroede,  met  ftreelende  woorden  te  verfaghten ,  verhaelende,  dat ienSuettn 

hyfelfs,  als  wien  de  goede  geneegenheit  en  der  Aertshartoghen  en  ̂ er  „eme„ry  ' Staeten  tot  de  vreede  beft  bekent  waer  e,  figh  nae  Spanjen  hadt  begeeven,  aue  dagh- 
en den  Koningh  onderright  in  wat  ftaet  de  faeken  der  partyen  fionden,  tenïnftath 

en  hoe  ?ioodigh  de  ruft  was  voorde  Nederlanders.     1)at  aldaer  de  faeke  nen. 

was  in  den  Raedt  gejonden,  op  dat  'tgheenmen  vervolghens  hadt  te 
doen  des  te  bondigher,  v  aft  er,  enbeftendigherweefenfoude:  en  niet  al- 

leen de  Koningh ,  die  een  fterffelyk  menfch  was,  maer  'trijkfelfs,  dat 
onfterffelijk  was ,  figh  aen  't  verdragh  verplighten.     T>at  hy  ter  befter 
trouwe  betuyghde,  dat  de  Koningh  was  tot  vreede  gene eghen,  en  hy  daer 

toe  den  reght  en  en  eenvoudighen  weghgingh:  dat  hy  dient  halven  in'tge- 
fchrift  fijne  meeninghe  klaer  en  naekt  hadt  uytgedrukt,  en,  waer  e  hy  ge- 

fint 
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1607.    fint  geweeft te  bedrieghen ,  fijnen  fin  foude  verborghen  hebben.     Verrey- 
ken  hier  op  't  woort  doende,  nae  dat  hy  breedt  vande  trouwe  en  oprecht- 
heit  der  Aertshartoghen  gefprooken  hadt,  ontfchuldighde  Thilips,  dat 

de  bekrachtigingh  niet  in  't  Latijn,  of  in  'tFranpii,  maer  in't  Spaenfch 
was  opgeftelt :  dat  hy  gewoon  was  in  die  taele  de  Chr  ijlen  Trinfen,  in 
die  de  vrye  volken  oen  te  fpreeken-,  en  het  niet  billijk  waere  hemdeefevry- 
heit  te  beneemen,dewijle  hy  den  Staeten  ,fpreekende  in  fuiken  taele  als  hen 

De  verfihty-  goet  dacht,  hadt  geloof  gege  cv  en.     De  driften  der  gener  die  verfcheyden 
de  driften     van  gevoelen  waeren  begonden  in  de  Vereenighde  Landen  hoe  langher 
onderde      hoe  hoogher  te  loopen ,  houdende  de  Prins  de  handelingh  verdacht,  de 
Vereenighde  Zeeuwen  ook, en eenighe  fteeden  in  Hollandt,  meerder  winft  bydenoor- 
tenYotbn-  ̂ °§^  <*an  ̂ Y  de  vreede  hoopende.  Wef  halven  faeken ,  die  ook  befaedigh- 
gher  hoe      de  gemoederen ,  en  die  eens  gefint ,  mif  haeghen  fouden ,  met  des  te  meer- 
boogber.      der  ongenoeghen  wierden  opgevat.     Aengeiien  de  verklaeringhe  hunner 

vryheit,  met  welke  eenighe  belooningh  fy  ingenoomen  fijnde,  het  oor 
nae  een  gevaerlijk  gefprek  van  vreede  geleent  hadden ,  hen  vruchteloos 
gemaekt  wierdt,  en  dit  nogh  te  weynigh  fcheen,  ten  waere  ook  depar- 

tyfehap  der  Roomsgefinden ,  op  hoop  van  's  vyandts  weldaedt,  van  de 
Republijk  wierde  afgelcheurt.     Neyen  en  Verreyken  noghtans,  lijnde 
hen  aengeweefèn ,  wat  de  Staeten  in  het  Spaenfch  gefchrift  vereyfehten  , 

verklaerden  oopentlijk,  datfefigh  bedrooghen fouden  -vinden  ,foo feeën  an- 

der verwaghten :  dat,  indien  ' er y ets  te  duyfter  onder fchuylde,  fulx  in 
't  verdragh  van  vreede  ofheftant  klaerder  foude  moeten  nytgeleght  wor- 

den. Soo  dapper  was  hen 't  betrouwen  aengegroeyt,  feedert  dat  ie  hadden 
onderftaen,  hoe  een  groot  gedeelte  der  Vereenighde  Landen  eenweêrfin 
in  den  oorlogh  hadt :  enden  Spanjaert  was  niet  bedenkelijk,  ofhy  en 

wilde  liever  met  elk  in  't  befonder,dan  met  allen  te  gelijk, handelen.  De 
Staeten,  nae  beraedtflaegingh  met  denPrinfè  en  de  Gefanten  van  Vrank- 
rijk  en  Engelandt,  koomen  eyndelijk  oover  een  in  dit  gevoelen,  om  den 

'tooverge-  Gefanten  der  Aertshartoghen  aen  te  fègghen,  dat  de  brieven  van  bekragh- 
Iragbtge-    tigingh  uytSpanjen  oovergebraght  met  de  beloften  niet  oover  een  quaemen. 
fcbnftvol-   cpat  ookfelfs  de  laetfte  woorden  fcheenen  nytgeleght  te  konnen  worden  tn 
°e  h  hunne  eenenfin  >  die ,  'tgheen  te  voor  en  was  toegeftaen ,  van  ter  jijden  vernietigh- 

vemagb-    de.     Gemerkt  fy ,  fijnde  vrye  volken,  en  oover  welke  nogh 'Philips  nogh 
ïmgh  niet.    °°k  de  Aertshartoghen ,  figh  eenigh  reght  van  heerfchappye  aenmaetighen , 

wel  Jouden  weeten  felve  de  binnelandtfche  ruft  hunner  Landt  f c happen  te 

beforghen,  en  niet  gedooghen,  dat  eenighe  andere  van  buyten  figh  in't  be- 
leydt  hunner  faeken  menghden.     T)at  hen  mijjehien  hier  door  ft  off  e  en  ge- 

le egenheit  was  gege  even,  om  figh  niet  dieper  in  handelingh  in  te  loeten. 
T)ogh  echter ,  datje,  ter  liefde  van  de  gehoopte  vreede,  het  oordeel  oover  die 

Sjmaeken  brieven  van  bekraghtigingh  en  den  geheelen  handel  fouden  ftellen  aen  de 

denGefun-  vergaederinghe  der  bejondere  Landt Jchappen,  betuyghende  alvoorens,  dat 

ten  bekent,  je  niet  het  allerminfte  ftrijdigh  teeghen  hunne  vryheit  begeerden  aen'te  nee- 
)  elen      men'     ̂ at  nae  fes  weeken  tijdts  de  Aertshartoghen  hun  goedtdunken 

handel  M-  'verneemen  fouden,  om,  ingev alle  menger aeden  vonde  nae  voorjlaeghen 
len  brenghen  van  vreede  te  luy fleren ,  binnen  tien  daeghen  in  den  Haeghe  te  (enden 
in  de  Ver-    hunne  gefanten,  hoedaenighe  fy  belooft  hadden  te  f  uilen  fenden,  alwaer 
gaederingb  ook  dan  de  hunne  figh  fouden  laeten  vinden :  en  voorwaer  op  dat  betrou- 

derbefinde-  wen,  dat  nogh  de  Koningh,  nogh  de  Aertshartoghen  eenighe  voorwaer- 
re Landt-     jeni  raekende  't  beftel  derjaeken  binnen  de  Vereenighde  Landtfchappen, 
fihappen.    junen  <voordraeghen.     De  reeden  waerom  de  Staeten  den  Haeghe  tot  de 

handel plaets  ichikten  was,  om  dat  de  Gefanten  der  Koninghen  vandaer 
te  doen  verhuylen  ongevoeghlijk  waere >  en  ten  anderen,  om  dat  hun- 

ne 
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ne  moogenheit  onder  veelen  verdeelt  fijnde,  alle  faeken  beeter  ter  plaetfe    1607. 
hunnes  verblijfs,  dan  ergens  anders  beracdtflaeght  wierden.     Als  Neyen 

en  Verreyken,  op  't  ontfanghen  van  dit  antwoordt,  in  twijfel  (tonden, 
of  fe 's  Koninghs  brieven  fouden  ooverleeveren  in  handen  der  Staeten, 
of  met  figh  te  rugh  neemen,  de  Staeten  toonende  figh  weynigh  te  laeten 
geleeghen  fijn,  welk  van  bey den  gefchiede,  is  Neyen  om  naeder  laft nae 
Bruilel  getrokken}  van  waer  hy  weederkeerende  voor  antwoordt  braght, 
dat  het  gefchrift  onder  hen  (oude  blijven,  mits  geevende  bekenteniflè  on- 

der hunne  handt  vanden  ontfangh,  en  dat  met  het  felfde  oovergeleevert 
te  hebben  de  Aertshartoghen  hunne  beloften  hadden  voldaenj  ook  eyn- 
delijk  onder  toefeggingh  van  het  te  Tullen  weederleeveren ,  (00  de  han- 

delingh  tot  geen  befluyt  quaeme.     Dan  aengefien  d'Algemeene  Staeten 
deeiè  voorwaerden  verwierpen ,  heeft  Neyen ,  nae  dat  hy  andermael  met 
de  Aertshartoghen  hadt  geraedtpleeght,  ftrax,  (onder  eenigh  voorbe-      . ,  . 

dingh  de  brieven  oovergeleevert.      Deefen  handel  in  de  vergaederin-  ̂ ^eJ„e. 
ghen  der  befondere  Landtfchappen  ter  beraedtflaegingh  gebraght  fijnde,  meenesue- 
hebben  niet  weynighe  bedenkelijk  gevonden  eenen  bedrieghelijken  vyandt  ten  oordee- 

in  den  boefem  (èlve  van  de  Republijk  t'ontfanghen :  want  waer  toe  drek-  len  gevaer~ 
te  dit,  hunnes  bedunkens,  anders,  dan  om  de  kraghten  te  veripieden,  lük'*  vj>- 
dan  om  de  gemoederen  t'ondertaften,  en  of  hem  geldt  ofwaepenenerghens  arl^sgefan- 

eenen  wegh  baenden  ?     Ook  vreefdenie,  dat  een ighe  onder  hen,  die  de  ̂ ww.  en 
vreede  begeerden,  al  te  voorbaerigh  voortflaende,  allengskens  totonbil-  ̂ fefmfe. 
lijke  voorwaerden  vervallen  (ouden.  Waerom  de  Afeefondene ,  weeder-  Hnghteont- 
om  ter  Algemeene  vergaederingh  verfcheenen  fijnde,  figh  alle  eerft  en  voor  fangben. 
af  onderlingh  verbinden,  om  te  begeeren,  dat,  (00  men  tot  verdragh    sj willen 
moght  koomen,  in  heteerftepuntde  vryheit  vaftgeftelt  wierde,  metwoor-  met  den  vy- 
dendiefulx  oopentlijk  betuyghden,  en  die  men,  nae  voorgaende  beraedt-  andt  niets 

flaegingh  met  de  Gefanten  der  Koninghen ,  (oude  oordeelen  voldoende  jedaenbeb* 
te  fijn.  En  dat(è  voorts, nogh  in  kerkelijke  nogh  in  weereldtlijke  (aeken,  J*'    a" fouden  aenneemen  eenighe  voorwaerden,  die  hunne  vryheit  moghten      ̂  
naedeeligh  fijn.     Dan  ingevalle  de  vyandt  op  het  teegendeel  bleef  (laen,  vaftjleUingh 
fy  voor  al  de  weereldt  (ouden  doen  blijken,  dat  aen  hem  alleen  het  lluy-  der  vyheit 
ten  eener  vreede  haeperde,  en  vervolghens,  nae  't  vereenighen  hunner  inklaere 
krachten ,  en  't  verfoeken  van  onderftant  van  de  Vorften  die  hen  begun-  worden. 
ftighden ,  dierwijfe  de  waepenen  te  hervatten ,  dat  (è  met  reeden  van  de 
reghtveerdigheit  hunner  faeke  een  gewenfchte  uytkoomft  konden  verwagh- 

ten.     Maurits  en  de  Zeeuwen  verder  gaende,  begeerden ,  dat  men  van   M*«""'» 
toen  af  de  woorden  felve,  dienende  om  de  vryheit  te  verfeekeren,  ont-  ttu^mc^ 
wierp  en  opftelde,  en  aen  Albertusfondt,  cpdathy,  wen  hem  die  niet  vatta£ 
gevielen,  de  handelingh  liet  fteeken.     Anderen  fcheen  dit  gevoelen  wat  bandelingh 
te  hart,  die  goedt vonden  den  vyandt  te  hooren.     't  Nieuw  jaer  was  nu  teombou- 
voorhanden,  en  met  het  ingaen  des  fel  ven,  de  tijdt,ge(lootentot(chors-  <*«*>  tenfy 

lïngh  der  waepenen,  op  't  uytgaen-,  en  d' Aertshartoghen  verfoghten niet  de  w°oüen 

den  tijdt  te  verlenghen,  afwaghtende  datfe  felve  wierden  aengefoght.  x^"'"ln 
Wefhalven  de  Staeten  fchrijven,  datfe ,  fteunende  op  de  beloften  der 'yLbttt  d- 
Aertshartoghen ,  in  die  gedachten ,  welke  fy  onlanghs  aen  NeyenenVer-  vmens 
rsyken  hadden  doen  blijken ,  een  byeenkoomft  waghten.     Hunne  meenin-  worden  toe 
ghe  waer  e  feeven  ofaght  uyt  den  hunnen  ten  beleyde  de  e  f  er  faeke  te  ver-  geftaen. 
kiefen,foo  hen  goedt  dacht  gelijk  of  minder  getal  daer  toe  oover  te  fenden, 
en  welfoodaenighe,  alsfe  voorlangh  op  figh  genoomen  hadden  te fnllen fen- 

den, met  laft,  om,  foo  uyt  naemè  van  hen  Aertshartoghen,  als  van  Ko- 
Tiingh  Th  Hips,  den  handel fpoedigh  ten  eynde  te  brenghen.  Ook  konden  fe 
figh  beraeden  of  hen  raedtfaem  dacht  de  fchorfiingh  van  waepenen  een 

Zzz  maendt 



5+6        HUGO  DE  GROOTS   SESTIENDE   BOEK 

1 6oy.  maendt  of  anderhalf  te  verlenghen ,  fulx  foudenfe  figh  laeten  gevallen  , 

d' Algcmee- foo  fy  't  f  elf  de  van  gelijken  goedtvonden.  Dat  de  Staeten  fulke  gefanten 
tic  staeten  begeerden ,  als  de  Aertshartoghen  hadden  aengenoomen  te  fenden ,  was 

biedende  te  verfhen  in  dien  fin,  dat  'er  Nederlanders  gefonden  wierden.  Want 
Aeruhixto-  d'eerfte  brieven  der  Aertshartoghen ,  waer  in  fy  den  Staeten  tot  vreedc 

gbenlan-  noocjighdcn  }  behelfden  fulx  in  naekte  woorden.  En  niet  weynigh  was 
fwbvan  'er  ̂ icn  van  Hollandt  aengeleeghen ,  dat  de  middelen  des  vreedes  beraemt 
irïepcncn  wierden  van  hen  met  Heeren,  gefprooten  uy t  den  felfden  landtaerdt,  die 
acn.  en  minder  op  bedrieghen  afgereght,  en  met  hen  den  felfden  wenfch,  lbo 
Enbegeeren  niet  voor  de  vryheit,  immers  teeghen  nytheemfche  dwinghelandy,  had- 
geenean-  den.  Dan  des  te  ernfligher  dreeven  de  Aertshartoghen  het  teegendeel ;  en 
dereGefan-  fêlfs  van  eerften  af  hadden  fe  dengcheelen  handel  voor  de Nederlandrfche 

ten  als  Ne-  sraeten  yerborghen  gehouden,  tot  dat  het  gerught  hen  en  te  gelijk  'tge- 
detUndm.  mgen  ter  Qoren  qUam  £n  Neyen  en  Verreyken,  onlanghs  indenHaegh 
■WaervM  fl]nfe^  hadden  onder  anderen  in  reedenwiifelingh  gevraeght,  of  de  Stae- 
Mhent'eë- ten  uytheemfche  gefanten  fouden  toelaeten,  aengefien  de  handelinghnict 

vemaelaf-  1™  den  Spanjaert  als  den  Aertshartoghe  betrefte.  Maer  toen  hadden  fe 
kccrïgli  niets  opgedaen.  Dogh  in  dees  tijdt  beleyden  eenighe  regenten  in  Hol- 
fijn.  landt,  die  den  vreede  foghten,  en  of  gifïingh  maekten,  of  heymelijk  ver- 

flaen  hadden,  dat  den  Vcldtheer  Spinola  felfs  en  een  Spaenich  Raedts- 
heer  Ibuden  gefonden  worden,  van  welke  beyde  fy  wiften  dat  Spinola 
ook  om  befondere  reedenen  tot  vreede  neyghde,  niet  raedtfaem  vinden- 

de, met  hier  van  oopeningh  voor  de  Vergaederingh  te  doen,  de  argh- 
waenendc  gemoederen  te  beroeren,  de  faeke  daer  heenen,  dat  de  Staeten 
brieven  aen  Neyen  en  Verreyken  affonden ,  om  hen  te  ver/beken  be- 

right  van  't  getal  en  de  naemen  der  gefanten,  ten  eynde  alles  wat  tot  hun- 
ne geleybrieven  moght  dienen  wierde  befbrght.     In  deefè  brieven  was 

gefteeken  een  kalfien,  feeker  niet  als  of 'er  een  faek  van  eenigh  gewight 
DievanHol-  [n  bevat  was,  verwittighende,  dat  op  hun  verfbek,  of  men  foude  moo- 
Undtftaen   glien  een  of  twee  perfbonen  buyten  inboorlinghen  voor  gefanten  affen- 

'°e  iid?    ̂en '  was  goedtgevonden  den  Aertshartoghen  in  dat  punt  te  believenren 
buytenm-    'er  de  Staeten  figh  niet  aen  ftooten  fouden,  dat  'er  een  Spanjaert,  föo 
boorlinghcn  maer  niet  uyt  devoornaemfte  krijgshoofden ,  op  de  handelingh quam.  De 

op  de  bande-  woorden  leeden  eenen  dubbelfinnighen  uytlegh,  lbo  dat  die  van  Hollandt 

Imghtporde  fcheenen  niet  meer  dan  eenen  vreemdelingh  toe  te  laeten,  en  d'Aerts- 
afgejohden.  hartoghen  't  foo  verftaen  konden,  dat  'er  felfs  geen  twee  geweert  wierden, 

jae  ook  niet  den  Veldtheer  felfs,  die  geen  Spanjaert  was.     Ook  kon  de 
benaemingh  van  inboorlinghen  figh  uytftrekken  tot  Bourgonjons ,  pae- 
lende  aende  Nederlanders,  en  ftaende  onder  een  felfde  heerfchappy ,  om 
Richardot  nietuyt  telluyteni  diemen  genoeghfaem  lagh,  dat,  alsHooft- 
raedtsman ,  en ,  om  fijn  wijs  belcidt  en  langhe  ervaerenheit  in  dat  hof,  den 
voornaemften  bewintsman  van  Staet ,  in  deefè  lbo  gewightighe  handelingh, 

niet  föude  t'huys  gelaeten  worden.     Uyt  Deenemarken  fijn  te  rugh  ge- 
vanDccne-  ̂ oomcn  Jakob  Boelifz.  van  Am  fier  dam ,  Nikolaes  Jakob  Symonfz.  van 
warrenen    ̂ oorn>  Jakob  Magnus  van  Middelburgh,  derwaerts  gefonden  om  dien 
audne        Koningh  te  begroeten ,  en  fijnen  raedt  te  verfoeken.     En  nietlangh  daer 
Vorfcen  aen  nae  koomen  voor  Gefanten  van  Decnemarken Jakob  Ulefeldt,  Rijxraedt , 
deVeree-     van  doorluchten  geboorte  en  beroemde  wijfheit,  neevens  Jonas  Chari- 
nighdestac-  fius.     Ook  is  weeghens  den  Keurvorfl  van  Brandenburgh  gekoomen 
"*■  Hicronymus  van  Difkou,  en  korts  daer  nae  van  den  Keurvorfl  Palatijn 

's Keyfers  Hippolytus  a  Collibus,  man  van  vermaerde  naeme  door  fijne  uytgegee- 
hncfacn  vene  boeken,  en  'tbckleeden  van  gefantfehappen.  Dogh  KeyferRudolf 
ben.  heeft  gefonden  eenen  brief,  met  opfehrifc,  aen  de  Staeten  van  Hollandt 

en 
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én  Zeelandt  en  der  Landtfchappen  hunne  boridtgenooten ,  waer  in  hy    1607. 
verhaelde  den  arbeydt  en  de  forghen  by  hem  en  fijnen  v neder  aengewendt 
om  hunne  klaghtente  hoor  en,  en  in  hen  eenen  vree  de  te  be forghen.  'Dogh 
dat  men  nu  alom gerughten  hoorde ,  hoe fy Jlonden  om  metKoninghThi- 
lips  en  Albertus  in  vreedehandelingh  te  treeden,  maer  voor  al  begeerden 
hunne  Republijk  verklaert  te  hebben  voor  vrye  Staeten  en  volken:  dat  hy 
figh  verwonderde , waer  om  men  hem  van  f 00  gewightigh  eenefaeke  geen 
kennis  hadt  gegeèven,  aengefien  geheel  Ne  der  landt  leenroerigh  en  een  ge- 
deelt  e  van  't  Roomfche  rijk  was.     Wef halven  fy  hadden  toe  te  fien  van 
fonder  fijnen  wille  y  ets  te  beginnen ,  ftrtjdigh  teeghen  de  leenwetten.   De 

Staeten  Vonden  geraeden  hier  op  te  antwoorden:  'Dat  fy  nimmer  had-  ,Antmordt 

den  gedacht,  dat  of  Albertus  fijnen  broeder,  of  Thilips  fijnen  neeve,hun-      staeterii- %e  raedtftaeghen  en  den  vöorgenoomen  handel  f  ouden  geh  eelt  hebben.  Dat 
fy  anders  niet  f  ouden  hebben  naegelaetenhem  dien  te  verwittighen ,  nogh 

geleeden, dat  hy  des  onbewujl  bleeve.   'Dat  fy  als  nogh  goede  gedachtenis 
hadden  van  dé  klaghten ,  welke  fy ,  onderdrukt  door  d'onreghtveerdighe 
dwingheïatidy  der  Span jaer den,  aen  den  Keyfer  en  op  de  Rijxvergaede- 
tinghenvan  Duytfchlandt  hadden  gedaen,  aleer  Matthias  de  befcher- 
mingh  hunner  faeke  en  de  regeeringh  aenveerde,  en  nae  die  felfde  uyt  de 
Nederlanden  was  vertrokken.     Maer  dat  hen  ook  dit  niet  was  vergee- 
ten,  dat  hen  van  die  kant  nimmer  eenighe  hulpe  was  toegekoomen.  Dah 

't  is  waer^  ee'rlangh  daer  nae,  ten  oov  erft  aen  van  's  Rij xgef anten,  bin- 
nen Keulen  ,  cover  eenen  vreede  was  gehandelt.     Dogh  datfe,  aenge- 

fien de  vyandt  dëefe  felfde  geleegenheit  waernam,  om  den  oorlogh  des  te 

heevigh'er  voort  te  fetten,figh  genootfaekt  hadden  gevonden  tot  eenquae- le,  die  ander  fint  s  ongeneefelijk  waere  geweeft,  het  uyterfte  geneesmiddel 
ter  handt  te  neemen,  en  door  een  algemeen  befluyt  van  veele  volken'Phi- 
lips  de  he erf c happy ,  welke  hy  op  befwoore  wetten  hadt  aenveerdt,  orü 
'tvertreeden  der  felver  wetten  op  meenigherley  wijfe,  aftefweeren.  'Dat 
feedert  dien  tijdt  aen  hunne  vry heit ,  door goedt  reght  verkreeghen  ,met  de 
waepenen  verdaedight  ,felfs  Konmghen  en  Vorftenniet getwijfelt  hadden. 

1)  at,  hoe  f  eer  hen  't  bloedtplenghen  en  andere  onheylen  der  oorlogh  e  mi  f 
haeghden,fy  meer  moeien  den  .Keyfer ,  en  den  Landtfchappen,  die,  afge- 
fchenrt  van  het  verbondt,  onder  de  regeeringh  van  Albertus  fiaen,  be-* 
tuyght  hadden -s  felkens  echter  met  byvoegingh ,  datfe  geene  uyt  koomfttê 
gemoet  faeghen,  ten  waere  de  Republijk  in  haeren  teegenwoordighenflaet 

gelaeten  wier  de.     En  dat  eyndelijk  hier  toe  Albertus,  hier  toe  'Philips 
gekoomen  waeren,  van  hen  te  erkennen  voor  vrye  Landtfchappen,  waer 
opje  figh  geenerhande  reght  aenmaetighden -y  gelijk  uyt  beyder  brieven , 
welker  affchriften  wierden  oovergefonden,   blijken  konde.     cDatfe  nu 
vertrouwden,  en  verwachten,  dat  de  Keyfer  en  geheel  Duytfchlandt  > 
volghens  hunne  oude  gene egenheit  fhenwaerts,  foo  godtvrughtigh  eene 
handelinghe ,  fi  rekkende  totweghneemingh  van  f 00  bloedigh  eenen  oorlogh > 

fouden  begunftighen.     't  Leen  aengaende  niet  een  woordt,  om  dat  en  het 
.    te  weederlegghen  haetelijk,  en  het  te  belijden  weynigh  glory  was.     En 

niet  min  hadden  Philips  Jen  Albertus,  aen  wien  de  Keyfer  in  gelijke  fin 
00 ver  fijn  reght  gefchreeveh  hadt,  met  alleen  te  antwoorden,  datfe  niets 
onderneemen  fouden  waer  door  yemandts  reght  verargherde,  datgefchil 

vanreghte,  met  ftilfwijghen  voorbygegaen.     Gelderlandt  voorwaer,^al   JMiJsdat 
fchoon  die  van  den  huyfè  van  Egmondt  't  eenen  geruymen  tijdt  in  weer-  jj™njt  e' 
wil  der  Keyferen  onder  figh  gehouden  hebben,  is  door  d'oude  Prinfen  Uttm\jt^n 
in  trouwe  en  befcherminghe  des  rijx  beheerfèht  geweeft,  die  eerft  Voogh-  eenLeen 
den,  daer  nae  Graeven,  en  vervolghens  Hartoghen  genoemt  wierden,  vau'tr^ 

Zzz  ij  Dat 
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1607.     Dat  ook  de  BifTchoppen  van  Uitrecht,  die  van  gelijken  OoveryiTel  gere- 

geert  hadden,  en  welken  Karel  de  Vijfde  in  't  reght  hunner  weereldtlij- 
ke  heerfchappy  gevolght  is,  den  Key leren  cedt  gedaen  hebben,  wason- 
weederfpreekelijk.     Dogh  de  Vriefen  met  die  van  Ooverlauwers, alleen- 

lijk door  't  opbrenghen  van  geringhe  fchattinghen  en  hulpe  van  waepe- 
nen,eerft  de  Franken,  daer  nae  de  Duytfche Keyferen  erkennende, hebT 
ben  buyten  dat  in  alles  hunne  vryheit  behouden,  welke  fy  ook  roemen 
hen  van  Karel  de  Groote  vergunt  te  lijn  j  en  datfe  daer  in  door  anderen 
meermaels,  en  laetfl  door  Sigismondt  beveftight  fijn,  is  buyten  twijfel \ 
gelijk  ook, dat  hunne  regeeringhe,  geduerende  den  tijdt  van  feevenhon- 

dert  jaeren ,  uyt  de  Grooten  en  't  gemeen  vermenght  gebleeven  is :  invoe- 
ghe  dat  Ie  lömwijlen  een  Ooverhooft  verkoofen,  die,  op  den  naem  van 
Heer,  de  klem  eener  Vorftelijke  regeeringh,  of  geduerende  lijn  leeven, 
of  voor  lèekeren  bepaelden  tijdt  in  handen  hadt.     En  wijders  nogh,  dat 
Keyfer  Maximiliaen  naederhandt  heeft  getraght  Landtvooghden  uyt  den 
huyfe  van  Saxen  oover  hen  te  Hellen,  maer  die  felve,  hoewel  de  Repu-, 
blijk  door  partyfehappen  was  van  den  anderen  gefcheurt,  tot  het  volle 
befit  niet  hebben  konnen  koomen,  tot  datfe  ten  laetften  afgellooft  door. 
twiften,  hun  reght  aen  Karel  den  Vijfden,  Prins  van  Needer- Duytfch- 
landt,  opdroeghen.     Oover  Hollandt,  waer  aen  Zeelandt  is  gehecht  ge- 
weeft,  gelooft  men  dat  Karel  de  Kaele,  Koningh  van  Vrankrijk,  den 

eerfteri  Vorfl  geftelt  heeft ,  't  fy  hy  geweeft  hebbe  uyt  de  ftamme  van 
Aquitanien,  of  de  voornaemfte  onder  de  inlandtfche  eedelen.     Maer  de 
befcheyden,  daer  uyt  dit  fegghen  is  voortgekoomen ,  ftaen  aen  Diederijk 
toe  een  erfheerfchappye  en  reght,  fonder  van  eenighe  leen- verbintenis 
gewagh  te  maeken:  en  dat  alleenlijk  oover  de  goederen,  die  aen  de  kerke 
van  Egmondt  hadden  behoort,  door  een  quaede  gewoonte  dier  eeuwe, 

van  de  Vorften  uyt  de  Geeftelijke  goederen  te  verrijken,  't  Rijk  eerlangh 
hier  nae  gcfplift  fijnde  in  Vrankrijk  en  Duy tfchlandt ,  fijn  de  Duytfchen 
om  den  Rhijn  meefter  gebleeven.     Maer  men  vindt  nogh  teegenwoor- 

digh  een  handtveft  van  Ottho  de  derde,  't  welk  aen  den  Graef  van  Hol- 
landt  toeftaet  de  goederen,  die  hy  te  leen  hadt  beleeten,  erfelijk  en  van 
alle  onderdaenigheit  ontflaeghen ,  te  behouden.  Hierop  fijn  naederhandt 
fevolght  oorloghen  tuflehen  de  Keyferen  en  de  Graeven,  gene  manfehap 

egeerende,  deefe  weygherende.     Echter  fijn 'er  Vorften  geweeft,  die, 
om  de  gunft  der  Duytfchen  t'henwaerts  te  winnen ,  figh  leenmannen  des- 
rijx  genoemt  hebben,  maer  vrye,  en  niet  anders  als  erkentenis  fchuldigh 
fijnde}  onder  welke  is  geweeft  Willem ,  die  naederhandt  fèlfs  Keyfer ge- 
koofèn  is.     Op  de  fèlfde  wijle  hebben  figh  gedraeghen  die  uyt  denhuyfb 
van  Beyeren,  gemerkt  fy  uyt  Keyferen  gefprooten  waeren:  maer  die  uyt 

den  huyfè  van  Bourgonjen,  en  nae  deefè  die  van 't  hu ys  van  Ooftenrijk, 
hebben  figh  alle  manfehap  des  rijx  onttrokken ,  hunne  vryheit  van  oudts 
ophaelende,  ofwel  voortbrenghende,  dat  Keyfer  Frederijk  Philips  van 
Bourgonjen  alle  reght  des  rijx  hadt  quijtgefcholden.     Maximiliaen  van 

Ooftenrijk,  Frederijx  fbon,  niet  Vorft  fèlve,  maer  's  Vorften  Vaeder 
en  Vooght,  en  teeghen  d'ingefeetenen ,  op  uytheemfchemoogenheitfteu- 
nende,  heeft  Hollandt ,  en  andere  volken  onder  't  gebiedt  van  Bourgonjen, 
gehecht  aen  het  lighaemvan  het  rijk:  maer  de  Staeten  van  de  Landen  heb- 

ben figh  hecvigh  daer  tcegengeftelt ,  en  dat  is  ook  geweeft  onder  deoor- 
faeken  der  toenmaels  gereefene  beroerten.   Dogh  Karel  de  Vijfde  nae  de 

kroon  van  't  Keylêrrijk  ftaende,  en  willende  den  Francois  als  vreemde- 
lingh  weeren,  is  van  de  Hooghduytfchen  fèlve  teegengeworpen ,  dat  de 
Nederlanders  niet  meer  tot  het  Duytfche  rijk  behoorden,  als  deFrancoi- 

fen: 
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fèn:  dat  fc  nogh  in  de  genieene  latten  droeghen,  nogh  onder  hunne  wet-     iCoj. 
ten  ftonden ,  nogh  hunne  reghtbanken  erkenden.     Maer  hy ,  om  tot  de 
weerdigheit,  waer  toe  hy  met  heeten  yver  gedreeven  wierdt,  tekoomen, 
beloofde  te  weeghe  te  brenghen ,  dat  de  Nederlanders  \  op  feekere  voor- 
waerden, met  het  Duytfche  Rijk  vereenight  wierden;  en  heeft  het  ook 

korts  daer  aen  uytgewerkt,  foo  verre,  dat  hy,  nae  alles  wat  voor 't  reght 
van  Duytfchlandt,  of  voor  de  vryheit  der  Nederlanden,  konde  worden 
bygebraght,  gchoort  te  hebben,  verklaerde  Gelderlahdt  en  Uitrecht  al- 

leenlijk leenen  des  rijx  te  fijn  :   en  wilde  niet  te  min,  dat  in  't  toekoo- 
mende  ook  Hollandt  en  d'andere  Nederlandriche  Provintien  gefaement- 
Hjk  een  gedeelte  van  't  Duytfche  rijk  fbuden  maeken,  niet  om  desfelfs 
rechtbanken  en  wetten  onderworpen  te  fijn,  maer  om  de  latten  des  rijx 
te  helpen  draeghen,  enibo  veel  op  te  brenghen  als  twee  Keurvorften  ï 
en  fy  daerenteeghen  fbuden  ftaen  onder  de  befchermingh  van  Duytfch- 

landt, en  reght  van  ftemmen  hebben  in  de  Rijxvergaederinghen,  blij- 
vende voor  'C  ooverighe  by  hunne  vryheit.     Uy t  kraght  van  dit  verbondt 

hebben  die  van  Hollandt,  onder  de  heerfchappy  van  Philips,  aengehou- 
den  om  onderftant  van  Djiytfchlandt,  teeghen  de  dwinghelandy  der  Span- 
jaerden-,  en  op  devreedehandelingh  tot  Breedaa  van  Oranje  gefeght  fijn- 
de,  dat  Hollandt  en  Zeelandt  onder  't  Duytfche  rijk  behoorden,  om  de 
gunft  dier  volken  te  winnen ,  is  fulx  door  de  Spaenfche  gefanten  heftigh 
teegengefprooken.     Dogh  ,  dewijl  van  die  kant  geene  hulpe  quam,  ge- 
dwonghen  fijnde  figh  fel  ven  te  befchermen ,  hebben  fè  figh  ook  feedert 

dien  tijdt,  van  alle  latten  en  onderhoorigheit  van 't  rijk  ontflaeghen.  En 
niet  nieuw  is  't,  dat  verbonden  dierwijfè  worden  afgebrooken;  naerdien 
by  naer  geheel  Eüfopa  figh  der  Keyfèren  van  Konftantinopolen ,  die 
het  teeghen  de  woeftelinghen  niet  befchermde,  heeft  ontrokken:  en  de 
vryheit  der  fteeden  in  Itahen  teeghen  de  Keyfèren  op  het  felfde  reght 

fteunt.     Maer  't  is  buytén  ons  ooghmerk  deefè  ftoffe  verder  te  vervol- 
ghen ,  wien  de  orde  van  mijn  voorgenoomen  werk  al  langh  te  rugh  roept. 

Nae  dat  dan  het  verdragh  tot  fchorffingh  van  waepenen  den  oorlogh  bin- 
nen fèekere  paelen  hadt  beflooten,  hebben  de  fbldaeten  niet  verfiiymt 

't  geheele  jaer,  daer 't  hen  geoorlooft  was ,  den  laetften  tijdt  van  oorlo- 

ghen  dight  waer  te  neemen.     Albertus  hadt  een  kleyn  getal  ruyters,  be-  ,    \   " ' 
laedenmetfbldy,  gelaft  nae  Linghen  te  trekken.  Deefè  wierden  by  geval  oovnva\im 

op  wegh ,  in  't  landt  van  Bentheim ,  oovervallen  door  een  fterker  getal  Hol-  Aiiertut 
landtfche  ruyteren:  en  alsfè  de  vlught  binnen  de  ftadt  Steinfurt  hadden  rupers, 
genoomen ,  waeren  eenighe  die  hen  naerenden  daer  meede  binnen  geraekt,  belaeden 

houdende  de  ingefèetenen ,  met  't  fluyten  der  poorten,  d'andere  buyten.  metfoldj. 
Binnen  de  poorten  raekten  handtgemeen  die  op  't  geldt  vlamden ,  en 
die'tfbghten  te  behouden.  Die  buyten  waeren  dreyghden,  föo  men  hen 
niet  föo  wel  als  hunne  vyanden  de  poorten  oopende,  met  geweldtdaer 
binnen  te  breeken.  Waer  nae  beyde  de  partyen  yder  aen  de  naefte  fteeden 
hunner  bondtgenooten  om  hulp  fönden.     En  föo  geringhe  fchermutfè- 
lingh  ftont  gefchaepen  op  een  groot  geveght  uyt  te  koomen.    Maer  de 
burghery  der  fteede,  bekommert  datfè  eenen  toeval  der  fèeghe  fbuden 
worden,  hebben,  door  tufïchenfpreeken,  beyde  de  partyen  bewooghen, 

dat,  veel  liever  dan  figh  alleen  op  hoop  van  't  goudt  in  d'onfèekerc  uyt- 
koomft  van  een  bloedigh  geveght  te  fteeken ,  de  Hollandtfche  ruy tery 
ontfanghen  foude  drieduyfent  Albertinen ,  en  den  buy t  verheten.  Sidle- 
nifky,  fteêvooght  vanGraeve,  fbrghelooferdanhy  wel  behoorde  de  Maefè 
afvaerende,  wierdt  van  den  Spanjaert  gevanghen:  en  Warnar  du  Bois, 
hooft  van  de  krijghsraedt ,  in  den  Tielerwaerdt  op  een  waeghen  rijden- 

Zzz  iij  de, 
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1 607.    de, en  hardtnekkigh  weygherende  figh  den  vyandt ,  die  hem  rondtom  be- 
Albenusen  fet  hadt,  gevanghen  te  gec ven ,  doodtgefchooten.     Beyde  de  ftrijdende 

d'Algemee-  partyen  hebben  op  't  betrouwen  van  'tverdragh  een  gedeelte  hunner  uyt- 
ne  susten    heemfche  krijghsmaght  afgedankt:  de  Staeten  uyt  voorfightigheit,  de 
dunken  een  Aertshartoghen  ook  door  noodtdwangh.     Want  't  liet  figh  aenfien  tot 
gedeelte      rnUyteryen,  die  van  alle  kanten  ftonden  uyt  te  barften,  ten  waere  fy  de 

bamfcbe*'  °P  nieu  te  doene  koften  met  voor  eenighen  tijdt  te  ruften  hadden  voor- krijoL-       gekoomen.     En  felfs  hébben  fe  dierwijfè  dit  onheyl  niet  ontgaen  kon- 
nugbt  af.    «en,  meenighte  van  foldaeten  roovende  en  ftroopende  ten  platten  lande , 

tot  fwaere  fchaede  der  lmysluyden:  en  die  men  Dieft  hadt  ingeruymt^ 
dreyghden,  foo  men  langher  uytftelde  hen  te  betaêlen,  met  het -innee- 
men  van  andere  hun  getal  te  lullen  verfterken.  Niet  langh  hier  nae  is  'er 
eenigh  geldt  uyt  Spanjen  gekoomen j  waer  by  de  Landtlchappen  in  Ne- 
defkrsdl  ook  yets  opbraghten.     Hier  uyt  hebben  die  te  Dieft  betaelingh 
en  hunnen  fben  gekreeghen,  wordende  by  vendelen  verdeelt  in  verfchey- 

de  fteeden.     't  Geweldt  der  faemenfpannelinghën  dus  gebroöken  fijnde, 
legghen  d'Aertsharfogbcn  den  tijdt. hunner  rulle  met  den  vyandt  te  kolt 

Denviujte-  aen't  verfèekeren  der  knV.istught>  door  exempelen  van  ftrengheit,  fijn- 
linghentot   de  Didacus  Ibarra,  fmeeder  vartdüfdaenighe  vonden,  uyt  Spanjen  gefon- 
Dieft  wordt,  den,  om  den  ftaec  der  geldtmiddelen  en  der  krijghsmaght  t'ooverfien.  Sy 
'ImTbd"  f  vern2elenderhah'f-n  by  plakkaetde baldaedigheeden  en  fchelmftukken der 
teeshen  Ie-  muytehnghen  tot  Dieft, --de  fchaeden  door  hen  aen  't  gemeen   gedaen, 
geeven  '     welke  men  hen  wel  hadt  quijtgefcholden ,  maerdatfe  daerom  niet  teeghen 
woordt,      hunnen  dank  krijghsvolk  moeften  in  dienft  houden.     Waerom  fy  alle 
lelaftde      meêplightighe  dier  muyterye  belaften  binnen  vierentwintigh  ueren  te  ver- 

landender   trekken,  nogh  oyt  in  't  toekoomende  weeder  voet  te  fetten  op  de  lan- 
Aertshartc-  ̂ cn  der  Aertshartoghen ,  of  des  Koninghs  van  Spanje.  Den  blijvenden 
f««"ff  TH*~  °f  weederkeerenden  ibude  men  aen  't  leeven  ftraften,  en  rijkelijk  beloo- 

nen  die  't  uyt  voerde.     Luyden  van  verrefienendt  oordeel  meenden,  dat 
het  op  een  felfde  tijdt  niet  wel  getroffen  was,  veel  van  fijne  trouwe  te 
roemen  by  den  arghwaenenden  Hollander,  en,  door  lbo  arghliftigheenen 

uytlegh,  de  beloften  gedaen  aen  den  foldaet,  hoehy  'took  verdient  moght 
hebben,  te  befpotten.     't  Waer  niet  gevoeghlijk  den  naerkoomelinghen 
t'onthouden  een  fèldtfaem  en  wonder  voorbeeldt  van  den  rijkdom  der  Hol- 

tentghe  bt-  landeren ,  en  hunnes  aerts ,  figh  niet  ontfiende  ièlfs  teeghen  de  natuer  Ce 

fondere  luy-  worftelen.  Want  eenighe  befbndere  luyden  hebben  ondernoomen  't  Beem- 

den'mHol-  ftermeyr,  geleeghen  aen  Purmerende,  groot  fèeven  ueren  in 't  ronde,  en 
Undt  bedi)-  fes  voeten  diep  onder  waeter  ftaende,  door  windt-moolens  droogh  te 
k£n  tBeem-  maeienj  en  teeghen  't  geweldt  des  waeters  van  buyten  te  bedijken,  en 

'  '     het  uytgevoert.  Ook  is  waer ,  dat  eertijdts  de  meefte  ey landen  in  Hollandt, 
laegh  van  grondt  fijnde,  niet  anders  dan  door  ooverfwaeren  arbeidt  en 
geftaedighe  nyverheit,uyt  het  waeter  hebben  konnen  opgehaelt  worden. 
En  den  Ocean  heeft  niet  opgehouden  figh  meermaelen  te  wreeken  door; 

nartvijx    inbreuken,  die  voor  deefen  landen  en  fteeden  ooverrompelt,  en  den  loop 
weeder-      der  ftroomen  fèlve  verandert  hebben:  invoeghe  ingeene  andere geweften 
kpomilmet  föogroote  verwiilèlinghen  van  waeteren  en  landt  gevallen  fijn.  Wybrandt 
tieeefebee-  van  War  wijk  is  uyt  Indien  t'huys  gekoomen  met  twee  fcheepen,  welke 

fdien"Jt  lH~  fy  °P  **  S  waenen  ey^ndt ,  door  de  Hollanders  hernoemt  het  eylandt  Mau- 
'verhoeven  ritms>  hadt  vertimmert,   hebbende  op  een  woeft  en  onbewoont  landt wet  dertien  opgereght  fmiflèn  om  yferwerken  te  fmeeden.     Dertien  andere  fcheepen 

andereder-  fijn  weeder  derwaerts  gefonden, onder Pieter Verhoeve  als  Ammirael,  die 

iraerts  ge-  onlanghs  in  't  gefèlfchap  van  Heemfkerk,  en  voor  een  goedt  deeloorfaek 
fonden.       der  feeghe  voor  Gibralter  was  geweeft.     In  Ooftvrieflandt  fcheen  Graef 

Enno, 
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Enno,  nac  dat  Spinola  Linghcn  hadc  ingenoomen,  voor  de  maght  der    1607. 
Vereenighde  Staetcn  minder  ontfagh  te  toonen.     En  maer  onlanghs  ge-  De  staeten 
leeden  hadt  hy  hunne  afgefondenc  vry  fier  geantwoorde  Die  van  Emb-  beflijfende 

den  hebben  den  tijdt  waergenoomen ,  hem  oover  veele  dinghen  te  gelijk  Sefclnl^n 
befchuldighende : dat  hy, door  flimme  en  bedekte  weeghen, verhinderde^j/^ 
het  ooverbrenghen  der  penninghen  tot  betaelingh  der  ftadts  befettelinghen,  pd[  E)nb_ 
en  van  andere  tot  onderhoudt  der  lallen  aendeontfanghers  der  ftadts  mid-  den  en  dat 
delen  -,  dat  hy ,  fonder  voorgaende  bewilligingh  der  ftenden ,  alleen  fchat-  Graef. 
tin^hen  opftelde ;  dat  hy,  fonder  figh  des  te  kreunen,  de  Spaenfche  fbl- 
dacten  liet  ftraffeloos  door  't  platte  landt  ftraevcn  en  plunderen.  Maer  de 
fwaerfte  befchuldigingh  van  allen  was,  dat  hy  de  fchippers ,  uytgevaeren 
me  Spanjen,  nieteenerley  vrygeleybrieven  hadt  meedegegeeven,  maer 
nae  dat  hy  yder  kende  fijne  fijde  of  den  vaederlande  toegedaen:  waeruyt 
fy  beweerden,  dat  de  gevanghene  en  leelijk  mif handelde  in  Spanjen, 

niet  weynigh  in getaele lijnde, door  'sVorften  heymelijk  verftant ,  verrae- 
den  waeren.  d'Algemeene  Staeten , als fe  verftaen  hadden,  datChriftoftel 
en  Johan ,  Ennós  broeders ,  figh  op  den  boodem  van  Ooft-Vrieflandt 
onthielden,  hebben eenigh krijghsvolk  tot  befchermingh  der  voorfteeden 
van  Embden  gefonden *  en  aen  Enno,  geene  afgefbndene,  als  voorheen, 
maer  eenen  trompetter,  met  een  brief,  waer  in  hem  wierdt  belaft:,  bin- 

nen acht  daeghen,  te  herftellen  al  't  gheen  hy  teeghen  'tverdragh  gedaen 
hadt,  en  voorts  behoorlijke  orde  te  ftellen  ,dat  de  gevanghene  in  Spanjen 
ontflaeghen  wierden :  hem  betuyghende,  dat,  fbo hy  in  gebreeke bleef, 

iy  ongeerne,  en  t'fijnen  leedtweefèn,  tot  de  waepenen  fbuden  gedwon- 
ghen  worden.  Hy  heeft  nae  Engelandt  gefbnden,  om  's  Koninghs  gunft: 
te  vry  en ,  wien  hy  hoopte  lightelijk  goed  t  te  maeken  de  faeke  eenes  Vbr- 
ften,  hoedaenigh  die  dan  waere,  teeghen  fijne  onderdaenen.     Doghhy 
ontfchuldighde  figh  ook  door  afgefbndene  by  den  Staeten:  infbnderheit 
raekende  de  fwaerigheeden  den  fèeluyden  aengedaen ,   welke  hen  niet 

door  eenighe  verraedery  van  fijnen  t'weeghen  waeren  oovergekoomen, 
maer  dat,  nae  Ebmden  Hollandtfche  befettingh  hadt  ingenoomen,  alle 
die  van  daer  quaemen  in  Spanjen  voor  vyanden  gehouden  wierden.  De 

Staeten  d'een  en  d'andere  tot  vreede  en  eenigheit  aengemaent  hebbende, 
gaeven  hen  daer  meede  voor  't  teegenwoordighe  hun  affcheit.     Ook  is  Gefantfcbap 

den  gefanten  van  Karel,  nu  Koningh  van  Sweeden,  gehoor  gegeeven ,   a  y~ en  hem  toegeftaen  volk  in  de  fteeden  van  Hollandt  te  werven.     Want  St^ee^eH 
hy  fette  den  oorlogh  heevigher  voort;  doorftraevende  geheel  Lijflandt,  acnhen. 
terwijl  Sigismondt  door  nieuwe  weêrfpannigheit  binnen  fijn  rijk  wierdt 
afgeflooft.     Behalven  deefe,   en  de   weederopborlende    beroerten    in 
Hongaryen,  was  het  ooverighe  Europa  in  rufte,  of  buyten  oopenbae- 
ren  oorlogh.      Den  Francois  hadt  de  Venetiaenen  met  den  Paus  be-     Kort  ver- 
vreedight,  op  deefe  voorwaerden:  dat  de  nieuwe  bcveelen  teeghen  de  hiel  der 

Geeft  e  lij  ken  niet  f  ouden  ingevoert  worden ,  de  gevanghene  om  eenighe mif-  faken  on- 
daedt,  oovergeleevert  aen  den  Taus.   Waer  op  de  Paus  den  ban  heeftin-  fm#',f?* 

getrokken,  en  die  om  deefe  gefchillen  waeren  uytgeweeken,  fijn  weeder-  ma"Jr£l 
om  in  de  ftadt  gekoomen.     Den  Jefliiten  alleen  bleeven  de  Venetiaenen  svan  ̂wo*x 
•weygheren  weer  in  te  neemen.     Getrouwe  dienften  hadt  fijnen  vaeder-  V00ygeyd- 
lande  met  raedt  en  fchriften  beweefen  Paulus  Servita :  op  deefèn  fijn ,  nae  kn. 
de  faeken  nu  waeren  bygeleght,  moordenaers  opgemaekt,  die  hem  ver- 
fcheyde  wonden  gegeeven,  en  by  naer  afgemaekt  hebbende,  felve,  met 
die  hen  gekoght  hadden,  op  den  Pauflèlijken  boodem  gevlught  fijn. 
Den  Raedt  heeft  by  plakkaet  verklaert,  dat  Paulus  ftont  onder  befcher- 
minghe  van  deRepublijk,  en  een  groote  fbmmc  geldts  belooft  aen  die  de 

moor- 
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1 607.    moordenaers ,  en  handtdaedighe  aen  dat  fchelmftuk ,  ooverlee verde  of  om 

'tleeven  braght;  en, om  daer  toe  te  meerder  aen  te  lokken, het reght  van 
twee  ballinghen  om  andere  mifdaeden,  diefe  wilden,  weeder  in  te  roe- 

pen.    Fuentes,  Landtvooght  van  Milaen,  was  in  gefchil  met  de  Graeu- 

bonders  oover  de  grenfen  dier  twee  Staeten,  't  welk  hy  hadt  voorgenoo- 
men,  nogh  door  bemiddelaers  af  te  doen ,  nogh  felfs  door  oopenbaeren 
oorlogh,  maer  door  onvoorfiene  verraflingh,  aenhoudende  ten  dien  eyn- 
de  de  troepen  geduerende  den  onluft  der  Venetiaenen  op  de  been  gebraght. 
Dan  het  verraedt  ontdekt,  en  de  vloekverwanten  geftraft  fijnde,  hielden 
de  Graeubonders  figh  op  hunne  hoede.     Waer  naer  den  Francois  en  de 
Venetiaenen ,  hen ,  die  {ionden  om  elkander  met  de  waepenen  aen  te 
taften,  hebben  vergeleeken.     In  Duytfchlandt  hadt  den  Hartogh  van 
Beyeren  de  ftadt  Donauwaert,  geleeghen  aen  denDonauw,  endoorden 
Keyfer,  om  eenen  oproer  teeghen  de  Geeftelijken  en  den  Roomfchen 
Godtsdienft,in  den  ban  gedaen ,  ophaelende  te  gelijk  het  reght  fijner  voor- 

ouderen, door  de  waepenen  onder  fijn  gebiedt  gebraght.     De  Duytfche 

Proteftanten  befchuldighden  nae  d'uytkoomft  al  te  laet,  'tgheenle  ver- 
waerlooft  hadden  voor  te  koomen ;  dewijl  fe ,  in  plaets  van  y ets  ftouters 
by  de  handt  te  neemen,  den  tijdt  met  verfcheyde  byeenkoomften  en 
klaghten  aen  den  Keyfer  verfleeten.     De  Koninghvan  Spanjen,  terwijl 
hy  geen  vyandt  op  fee  te  vreefèn  hadt,  fijne  vloutenuyt  Amerika  en  In- 

dien veyligh  ingekreeghen ,  en  boovendien  fchattinghen  in  Spanjen  om- 
geflaeghen  hebbende,  was  heel  en  al  beefigh  in  figh  allenghskens  van  fij- 

ne fwaere  fchulden  t'ontlaften:  en,  ftellende,  gelijk  voor  deefèn,  't  gewelde 
van  oppergefagh  teeghen  't  geloof  van  beiandere,  verminderde  den  hoof- 
fchen  handelaeren  den  intreft,  en  verlenghde  den  dagh  voor  figh  felven. 
Eenen  tweeden  fbon  in  Vrankrijk  gebooren  hadt  dat  rijk  opgevoert  tot 
hoop  van  een  langhduerighe  vreede.     In  Engelandt  is  den  oploop  der 
Landtluyden ,  teeghen  de  gierigheit  der  eedelen,  by  tijdts  tot  ftilte  ge- 

braght: en  door  vergiffenis  voor  't  teegenwoordighe,door  wetten  voor't 
toekoomende  de  ruft  verfëekert.     Twee  Graeven,  Tiron  enTironel, 
den  eerften  fèer  wel  bekent  door  fijne  voorgaende  weêrïpannigheit,  uyt 
Yerlandt  eerft  in  Vrankrijk,  daer  nae  in  Brabandt  gevlught  fijnde,  nae- 

men  t'eenen  dekmantel  dier  ballinghfchap  hunnen  yver  voor  den  Room" 
ichen  Godtsdienftj  't  welk  Koningh  Jakob fijnen perfbon te lafterhjkoor- 
deelende,  by  verklaeringh  bekent  maekte,  dat  in  deefè  eeuwe  maer  al  te 
gebruykelijk  was,  allerhande  fchelmftukken  met  het  momaenfight  van 
Godtsdienft  te  bewimpelen.     Want  hoe  kan  den  Godtsdienft  fecr  ter 
harten  gaen  menfehen,  in  der  daet  wildt,die  van  geen  huwelijk  weeten, 
die  grooten  roem  op  moorden  draeghen,  die  de  hooghfte  eer  achten  op 
roof  te  leeven  ?  Dogh  dat  fy ,  die  tot  hunne  weerdigheit  verheeven  wae- 
ren ,  niet  door  hunne  afkoomft  of  verdienden ,  maer  door  fijne  of  Elifa- 
beths  weldaedt ,  wierden  gedreeven  door  de  gruwelen  hunnes  on  dankbaeren 
gemoets,  door  de  wroegingh  hunner  trouwloofe  gewifle ,  om  dat  fè,  naer 
eenmael  vergiffenis  hunner  mifdaeden  verworven  te  hebben,  tot  deièlfde 
ftoutheit  vervallende,  en  Yerlandt  tot  afval  oprokkenende, een  faemen- 
fweeringh  tot  een  algemeene  moordt  der  Engelfchen  gefmeet  hadden :  en 
dat  hier  in  hun  gewoonlijk  werk  niet  hadden  verfuymt  de  Geeftelijken 
en  Jefuiten,  thans  de  voornaemfte  ftookebranden  tot  diergelijke  gruwe- 

len :  maer  dat  fe ,  hebbende  vergeefs  naer  onderrtant  van  uy  theemfche  moo- 
genheit  omgefien,  in  hunne  goddeloofe  aenflaeghen  geene  andere  feeker- 
heit  dan  de  vlught  gevonden  hadden. 

HUGO 
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•'  Algemeene  Staeten  maeken  een  nieuw  verbondt  met  den  Fran* 
fois.  Eyfch  der  Hooghduytfchen  van  de  Staeten.  Maurits 

rtjdt  's  vyandts  gef  anten  in  hun  aenkoomente  gemoet .  Heer  en 
gekoofen  om  in  V  befonder  met  hen  te  handelen.  'De  Spanjaerts 

f oe  ken 't  verlenghen:  fy  begeer  en  beftant,  de  Hollanders  vree  de.  'rhilips 
ftaet  toe  de  vryheit  der  Vereenighde  Landtfchappen.  Schriften  uytgegeeven 
teeghen  den  eyfch  der  Spanjaerden.  T)e  Vereenighde  Staeten  verft  aen 
niet  de  vaert  op  Indien  aftegaen :  fy  haeften  om  de  handelingh  ten  eyn- 

de  te  brenghen.  T)e  Spanjaerts  ft 'ellen  hunne  hooftpunten  duyfterlijk voor ,  de  Staeten  naektelijk.  Betuygingh  van  Richardot.  Neyen  reyft 
nae  Spanjen,  om  met  den  Koningh  te  raedt pleeghen.  Nieuw  verbondt  der 

Vereenighde  Staeten  met  d'Engelfche.  Onbillijken  eyfch  der  Spanjaerden. 
*De  Brabanders ,  onder  de  vereenigingh ,  verfoeken  andermael vruchteloos 
ytreght  om  te  ftemmen.  Gefchiüen  oover  't  weederleeveren  der  goederen. 
Onbenoeghen  der  Spaenfche  oover  den  eyjch  der  Hollanders.  Ieannht 

neyght  tot  beft 'ant.^DeT 'rins  traght  te  vergeefs  t'ontgaende konftenaeryen 
dergener  die  vreede  willen,  't  Gefantfchap  van  Thilips  aen  den  Franfois 
enden  Engelfchman  is  denVereenighden  Staeten  verdacht. 'De  Spanjaerts 
eyjjchende  dat  men  afftae  van  Indien ,  en  den  Roomfchge finden  in  den 
oopenbaeren  Godtsdienft  herftelle,  willen  de  Vereenighde  Staeten  de  han- 

delingh afbreeken.  *De  Gef  anten  van  Vrankrijk  en  Engelandt  maenen  hen 
aen  tot  beftant.  Schriften  teeghen  't  beftant  onder  't  gemeen  geftroyt. 
Reedenen  waerom  de  Vereenighde  Staeten  tot  beftant  neyghen.  Heevighe 
gefchiüen  onder  defelfde.  (JMauritsfchrijft  aen  de  ft  e  e  den  in  Hollandt 
en  ontraedt  hen  V  beftant.  Verfchiüenden  uytlegh  der  brieven.  Lipftm 

brief  raekende  't  beftant.  Oldenbarnevelt  antwoordt  op  't  verwijt  der 
Spaenfche  aen  de  Staeten.  Sy  maeken  de  geheymen  achtergelaeten  van 

Richardot  bekent  aen  't  gemeen.  Reeden  van  ïeanninter  vergaederinghe 
van  d'Algemeene  Staeten  voor  't  beftant.  T)e  faek  wort  met  heet  en  y  ver 
onderde  Vereenighde  Staeten  gedreeven.  Oldenbarnevelt  beweeght alle 
de  Vereenighde  Landtfchappen ,  uytgenoomen  Zeelandt,  tot  bewilligingh 

in  't  bejlant.     leannin  vaert  heevigh  uyt  teeghen  de  Zeeuwen.     In/go Aaaa  uyt 



g$  HUGO  DE  GROOTS  SEEVENTIENDE  BOEK 

uyt  naeme  der  Aertshartoghïn  in  Span] en  V  bejlant  vorderende ,  krijght 
groot  behulp  van  den  Hartogh  van  Lerma.  Thilips  van  Oranjen  in 
Hollandt  koomende ,  verfoent  het  huys  van  Najfau  met  Emanuel  van 

T-ortttgael.  Adolf  van  Najfau  wordt  ge flaeghen.  Gefchillen  tujfchen 
Gomarus  enArmimus  oover  ettelijke  hoof  tflukken  desGodtsdienfts-.fy wor- 

den uyt  laft  der  Staeten  in  een  gefprek  ge  hoort.  1)en  Heydelberghfchen 
Catechifmus  en  de  Geloofsbelijdenis  in  de  Vereenighde  Landen  aengenoo- 
mengeeven  nieuwe  Jlojfe  tot  gefchillen.  Mat  e  liefs  weederkoomfl  uyt  In- 
dien  in  Hollandt  met  goede  verrightingh.  T>e  Oojlindifche  maetfchappy 
der  Vereenighde  Landen  wordt  f  elf s  met  's  vyandts  geldt  ge Jl  ij  ft.  „  Kort 
verhaei  der  faeken  elders  voorgevallen. 

1608. 

Be  vinni- 

ghe  koude 
veracbtert 

d'aeiikoomfl 

van' 's  vy- 
andts Ge- 

fanten. 

De  Veree 

nighde 
Staeten 

Yandts  Gefanten  hunne  aenkoomft  in  Hollandt  ver- 

wijlende, uyt  oorfaek  van  d'oovervinnighe  koude 
deefes  jaers ,  gedenkweerdigh  onder  de  feldtfaeme 
voorbeelden,  ofwel  om  dat  het  een  punt  van  Spaen- 
fchen  hooghmoedt  fy  geweeft,figh  te  laeten  afwagh- 
ten :  hebben  de  Staeten  hierentufïèhen  gehandelt  met 

hunne  vrienden,  om  t'ondertallen  wat  fy  van  hen  in 
vreede  of  oorlogh  hadden  te  hoopen.  d'Uytnee- 

mende  geneegenheit  der  Fran^oifen  tot  deefe  Republijk  heeft  voorwaer 
dat  pas  lbo  heerlijk  Uytgeblonken,  dat  onder  geene  andere  lightelijk  ye- 
mandt  is  te  vinden  geweeft,  die  hunne eedelmoedighe  daedt  naevolghde. 
Wantmethenisgemaekteenverbondt,  waerinde  Koningh  figh  verplich- 

te tefullen  arbeyden  tot  het  t rejfen  van  een  reghtmaetighe  vreede:  dat 

maeken  een  hy ,  nae  't  (luyten  der  felve  teeghen  de  fchenders  en  oover treeder s  van  die , 
mam  ver-  tyjeiy  of  in 't  algemeen  dien  van  Hollandt  fchaede  en  oover  laft  hadden 
on  t  met^  aengedaen ,  of  het  ongelijk  gepleeght  van  befondere ,  dier  oover  aenge* 

cois,  die  fprooken  fijnde ,  door  ooghluykingh  de  hunne gemaekt  hadden*  tot  onder* 

bengmftghftant ftude  fenden  tienduyfent  voetkneghten.  Indien  de  Koningh  of  de 
is.  kroon  van  Vrankri/k  vy and t lijk  wierden  aengetaft,  jouden  de  Staeten  heb- 

ben te  v  er fc  haffen  of  vijf duy jent  voetkneghten ,  offcheepen  ter  gelijke  ko- 

ften.    Soo  d'een  den  anderen  verder  onderflant  deede,  foude  fülx  op  ree- 
keninghe gaen ,  en  feynden  oorlogh  w eederom goedt gedaen  worden-,  geen 
van  beyden  hadt  met  den  vyandt  te  handelen ,  buyten  bewilligingh  fijne s 

b  ondt genoot  s.     *Den  koophandel  aengaende,  daer  in  f  ouden  de  Hollanders 
Denlaeken-  in  Vrankri/k  y  de  Fr  av pijen  :n  Hollandt  gelijk  reght  met  d'lingefeetenert 
handel  belet  genieten.     Dogh  d'Engelfche,  verre  van  in  diergelijk  verbondt  te  tree- 
dicrgelijk.    (jen t  haelden  voor  eerft  weeder  op  dat  oudt  gefchil ,  belanghende  den 

laekenhandel,  welken eenemaetichappy  inEngelandt  onder  haerbehieldt: 

daer  nae  begeerden  fè  dat  men  voor  al  naeder  met  hen  d'oude  fchuldt  der 
Staeten  fbude  afreekenen.     De  Duytfchen  ,  eenen  draelenden  landr- 
aerdt,  by  welke  ook  was  gekoomen  een  Gefant  des  Landtgraeven  van  Hef- 

fen, gaeven  voor,  dat  hunne  Vorften  geen  dingh  meer  wenfehten,  als 
Eyfch  der    een  verbondt  van  onderlinghe  hulpe  te  fiuyten  •,  maer  dat  Ie  dien  aengaen- 
Hoogbdiyt-  de  geenen  feekeren  laft  ontfanghen  hadden.  HierentufTchen  quaemen  de 
fchenvande  punten,  die  fy  den  Staeten ,  wen  de  vreede  wierdt getroffen,  aenbevoo- 

len,  by  naer  hier  op  uyt:  Sorghe  te  draegheny  dat  het  huys  van  Najfau 
buyten  fchaede  en  achterdeel  gehouden  wier  de:  den  Spanjaert  te  verpligh- 

ten  tot  vergoedingh  der  ongelijken  die  Mendofa  cDuytfchlandt  hadt  aen- 
gedaen :   niet  toe  te  laeten  dat    yemandt  onder  't  gebiedt  der  Staeten 

vryheit  in  't  oe ff  enen  van  den  Roomfchen  Godtsdienft  vergunt  wierde : 
in  't  afdanken  der foldaeten  die  voorjieninghe  aen  te  wenden,  dat  daer  uyt 

niet 

verbondt 

nut  Enge 
landt  te 

fliyten. 

Staeten. 
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niet  eenighe  faaerigheit  tot  den  naebueren  voortvloeide:  de  belaflinghen    1608. 

der  goederen  in  't  gaen  en  hoornen  hier  naer  af  te  fchaffen.  Eyndelijk  fijn   Aenkema 
in  'c  begin  van  Sprokkelmaendt  's  vyandts  gefanten,  Spinola,  den  Span-  VM'$vy- 
jaert  Nfancicidor ,  's  Koninghs  geheymfchrijver  in  faeken  van  oorloghe,  andtsgefan- 
daer  nae  Richardot,   Verreyken  en  Neven,  oover  de  bevroofe  waete-  ten. 

ren,  rijdende  op  ileeden,  in  Hollandt,  't  welk  voorwaer  thans  bloot  en 
niet, gelijk  cremeenlijk,met  de  fterkten  haerer  ftroomen  was  beveylight, 
aen^ekoomen.     Allerweeghen  wierden  lè  in  't  doortrekken  van  de  magi- 
ftraeten  der  (reeden  beleefdelijk  ontfanghen.     Nogh  maer  weynigh  buy- 
ten  den  Haegh  reedt  hen  Prins  Maurits  te  gemoet ,  vergefelfchapt  met  een    Uditritt 

ongeloofelijkeftoet  van  menfchen,  welke  de  grootheit  van  dit  voorval ,  viidt hente 

uyt  nieuwsgierigheit  om  hen  te  fien,  hadt  op  de  been  gebraght,  als  een&moet' 
faek  die  niemandt  'tjaerte  vooren  gedacht  hadt,  en  een  wonder,  dat 
twee  opperveltheeren ,  die  maer  onlanghs  met  vyandtlijke  leeghers  tee- 

ghen elkander  in 't  veldt  geweeft  waeren,  figh  ongewaepent  onderlingh 
omhelfden,  en, in  plaets  van  metgeweldtvan  waepenen  en  oorloghs von- 

den, weederfijts  alleen  met  beleeftheit  en  met  heufie  bejeegheninghen 
ftreeden.      Spinola  in  de  koets  van  Maurits  oovergegaen  fijnde,  heeft 

yder,  onder  't  wifïèlen  van  reedenen ,  een  groote  vrught  fijner  dapperheit 
genooten,door'thooren  van  een  waeraghtigh  oordeel  des  eenen  vyandts 
van  den  anderen.     Maer  nae  dat  elk  huysveftingh  nae  fijne  weerdigheit 
was  aengeweefèn ,  en  den  Italiaenfchen  Veldtheer  fijnen  koftelijken  huyf- 
raedt,  en  fijnen  verderen  prachtighen  toeftel  tot  prael  hadt  opgefèhikt,  is 
verwonderens  wecrdigh ,  hoe  groot  een  toeloop  van  menfchen  daeghelijx 
uyt  hetuyterfte  van  Hollandt  toevloeyde,om fijn gevolgh,  fijne  taefel,en 
fijnen  perfoon  te  fien.  Veelen  fèeker  hadt  geene  andere  reeden  derwaerts 

gedreeven,  dan  alleen  om  hunne  nieufgierigheit  in 't  fien  te  voldoen:  maer 
daer  fijn  'er  ook  geweeft,  die  hunnen  yver  tot  den  Roomfchtn  Godts- 
dienft  deeden  blijken,  en  breedt  op  gaeven.     En  hy  gaf  lightelijk  vryen 

toegangh  aen  alle  die  tot  hem  quaemen;  jae  ook  was  hy  d'eerfte  in  veelen 
door  een  tolk  aen  te  fpreeken ,  't  fy  hy  dit  een  fraeyheit  en  wclvoeghen- 
de  geoordeelt  hebbe,  't  fy  hy  fèlfs  de  gunft  der  gemeente  tot  naedeel  der 
Staeten  hebbe  darren  verwaghten.     's  Vyandts  gefanten  gehoor  ter  ver- 
gaederinghe  verföekende,  is  hen  fulx  pleghtigher  dan  nae  gewoonte  ge- 
geevenj  alwaerfè,  in  teegenwoordigheit  des  Prinfèn  en  des  Raedts  van  ty  doen  ter 

Staete,  nae  gedaene  begroetingh,   oopeningh  van  hunnen  lafi:  deeden.  VfEP*™- 

Om  met  hen  in  'tbefönder  te  handelen  fijn  gekooren,  uyt  den  naemevan  ""Lbvln' de  gehcele  Vergaederingh  der  Algemeene  Staeten,  Willem  van  Nafïau  \,UnnenUïl. 

en  Walraef  van  Brederoode :  by  welke  yder  landtfchap  haeren  t'weeghen 
eenen  gevoeght  heeft:  Gelderlandt,  Kornelis  van  Ghent;  Hollandt,  Jo-  JjJJjJJJJJ 
han  van  Oldenbarnevelt-,  Zeelandt,  Jakob  van  Maeldere^  Uitrecht,  Ni-  JenderVer- 
kolaes  Berk>   Vrieflandt,  Gellius  Hillama  •,  Ooveryflèl,  Johan  Sloet;^4^r^, 
Groeninghen,  Abel  Koenderts.  d'Eerfte  daeghen  fijndoorgebraghtmetde  om  met  ben 
volmaghten  van  weederfijden  t'ooverfien  en  te weederlpreeken.  Koningh  in'tbefon- 
Philips  in  fijne  oopene  brieven  noemde  de  Aertshartoghen  Oppervorften  der  te  han= 
van  Nederlandt:  en  fpreekende  van  de  Vryheit  der  Vereenighde  Staeten ,  desn' 
herhaelde  hy  noghmaels  de  voorwaerde,  welke  hy  ook  onlanghs  hadtop- 

geftelt,  dat  die  eerft  (oude  van  weerde  fijn,  indien  'er  eenen  vreede  op- 
volghde,  waer  in  het  ftuk  des  Godtsdienfts  en  alle  verdere  oopenftaende 
gefchillen  fouden  worden  afgedaen.  De  Aertshartoghen  in  hunne  brieven 
verhaelden ,  dat  de  woorden ,  met  welke  Philips  hun  verdragh  onlanghs  ge- 
flooten  hadt  bekraghtight ,  waeren  gelijkformigh  met  de  begeerten  der  Stae- 

ten, hoewel  de  Staeten verfcheyde  betuyginghen  enklaghten  integendeel 

Aaaa  ij  ge- 
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1608.     gedaen  hadden.  Boovendien ,  dewijl  Philips  den  Aertsharüoghen  volmagh- 

tighde  om  vreede  te  macken  door  figh  fèlven,  of  door  hen,  welken  "hy dien  handel  hadt  aenbevoolen ,  verklaerden  de  Aertshartoghen  in  hunne 
volmaght  niet  duydelijk  genoegh,  dat  dit  reght,  hen  van  Philips  gegee- 
ven ,  van  hen  op  de  gefanten  wierde  oovergedraeghen.  Op  welke  teegen- 

werpinghen  de  Spacnfche,   't  ooverighe  beleefdelijk  ontfchuldighende, 
beloofden  eerftdaeghs  te  beforghen,  dat  men  in  hunne  brieven  van  vol- 

maght volkoomen  genoeghen  lbude  vinden.     Maer  fy  van  hunne  fijde 

braghten  in,  dat,  'tgheen  in  diergelijke  handelingh t'eenemael  eennieu- 
wigheit  was ,  de  volmaght  der  Staeten  den  gemaghtighden  oover  de  vreede- 
handel  aengeheymenlaftbondt.  Hierop wierdtgeantwoordt,  datfulx  den 
handel  niet  ibude  hinderen,  aengelien  de  Staeten  felve  daer  teegenwoor- 

D'tevan   digh  fijnde,  lbo  haeft  men  oover  yder  punt  was  eens  geworden,  dat  van 
holUndt      ftonden  aen  door  hunne  bewilligingh  fbuden  beveftighen.     Want  van 
"     !         weederfijden  was  men  ooverkoomen,  dat  niet  alle  punten  die  te  ver- 

}nuerl}e      effenen  (tonden  eenmael  te  gelijk,  maer  't  een  nae  't  ander, fbuden  voor- 
t  uitten  af     geftelt  worden:  die  van  Hollandtvoorwaer,  om,  hebben  de  van  de  fwaer- 

begwneny   ïle  een  aenvangh  gemaekt,  's  vyandts  meeninghe  t'ondertaften ,  ofhy 
foektnde     alleen  hadt  gefoght  in  handelingh  te  koomen,  of  in  der  daedt  vreede  te 

spanjaerts   moeken:  dogh  de  Spanjaerts,  om 't  werk  fleepende  te  houden,  en 'tgheen 
t  verlen-     mcn  [lajc  toegeftaen  lbo  vaek  't  hen  lufle  om  verre  te  worpen.  DeSpan- 
£,e"'  jaert  hadt  vreede  of  beftant  aengebooden,  en  langh  verborghen  gehou- 
Dccfewd-  £jcn  een  geheym,'tv/elk  te  laet  is  uytgebarften ,  dat  hy  geen  vreede  op 

l?nfop'lt  >  billijke  voorwaerden  maeken  konde,  dogh  beftant  konde.  De  Staeten 

iJ  '  in  teegendeel  hebben  van  eerften  aen  verklaert,  dat  fe  een  eynde  van  den 
oorlogh,  niet  een  aedemfcheppingh  foghten :  fijnde  naementlijk  buyten 

twijfel,  dat  de  krachten  van  Span  jen  nu  t'eenemael  afgeflooft,  figh  met 
den  tijdt  weederom  fbuden  herftellen,  en  hierentuflehen  in  de  naebueri- 
ghe  rijken  flimmer  veranderinghen  konnen  voorvallen-,  daer  bygevoeght 
meer  andere  aenmerkinghen ,  die,  als  wy  vervolghens  fullen  verhaelen, 

teeghen  't  beftant  fijn  ooverwooghen.  Derhalven  heeft  men  begonnen 
van  vreede  te  handelen :  en  is  't  eerfte  punt  geweeft  de  verklaeringhe  van 
de  vryheit  der  Vereenighde  Nederlanden;  oover  v/elke  faeke  reedenen 

aengevanghen  fijnde,  fèyde  Kichardot,  wat  ons  belanght,  indien  't  u 
luft  felfs  een  Koninghrijk  te  fijn,  gy  mooght,  wy  willen  ons  daer  niet 
teegen  ftellen :  hy  verfoght  echter,  dat  het  verdragh  geftelt  wierde  in  fulke 

woorden,  die  'tminfte  naedeel  deedenaen  de  Koninghlijke  weerdigheit. 
De  Vereenighde  Staeten  begeerden ,  dat  de  Koningh  en  d'Aertshartoghen, 
fbo  voor  hen  als  hunne  naerkoomelinghen,  van  de  hoogheit  der  fèeven 

Landtfchappen,  en  van  Linghen  en  de  Drente,  en  van  al  'tgheen  wijders 
in  der  fel  ver  befit  was,  afftant  deeden  voor  eeuwigh,  dervoeghe  datfè 
voortaen  nogh  de  tijtelen ,  nogh  de  waepenen  der  felver  fbuden  gebruy- 
ken.  Maer  oover  deefen  hoon ,  gelijk  fe  fulx  noemden ,  deeden  de  Spaenfche 
fwaere  klaghten  aen  de  Francoifche  en  Engelfche  gefanten.  Dat  het  voor- 
waer  een  onverduwelijke  fmaet  was,  dat  hen  van  die  volken  hardere  voor- 

waerden wierden  opgeleght,  als  Koninghen  aen  Koninghen  voorfchreeven. 
Dat  de  Koningh  van  Spanjen  hadt  het  befit  des  Koninghrijx  van  Navar- 
re,  en  noghtans  den  ouden  befitteren  de  eere  van  dien  tijtel  niet  was  afge- 
perft.  Dat  de  Koningh  van  Engelandt  figh  fchreef  Koningh  van  Vrank- 
rijk,  en  nogh  den  Francais  dit,  nogh  den  Spanjaert  dat  voor  ongelijk  op- 

naemen,  dewijl  ook  de  Spanjaert  felfs  van  't  Koninghrijk  van  Jerufalem 
niet  anders  hadt,  dan  den  blooten  tijtel.  Waer  op  als  de  Hollandtfche 
gemaghtigh.de  antwoordden  ,  dat  Koninghrijken  door  hunne  eyghene 

maje- 
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majefteyt  befchermt  wierden:  dogh  vrye volken  nimmer figh  felven  forgh-    160S. 

vuldighgenoeghverfeekeren  konden:  behalven  dat  dcnhuyfe  vanOoften- 

rijk,  in  een  reex  van  foo  veele  hooghe  tijtelen,  't  verlies  van  weynighe 
woorden  niet  fwaer  behoorde  te  vallen,  hebben  de  Spaenfche  de  voor-    DeSpaa:- 

waerde  ten  laetften  aehgenoomen ,  foo  men  elkander  maer  in  het  ooveri-  fche  bewill<- 

ghe  verftaen  konde.  Deefe  handelbaerheit  der  Span  jaerden  viel  verrefien-  gbe"wd^ 
de  luyden  vry  verdacht,  en  niet  fonder  reeden  gifte  men  van  toen  af,  J^JJLJ 

dat  hy  in  fchijn  hadt  toegeftaen  eenen  eyfch,  die  't  gemeen  ftreelde,  en  Lltlic[e„t 
by  al  de  weereldt  aengenaem  was,  om  dat  'er  meer  andere  faeken  oover-     Qevoegh- Ichooten,  die  de  klem  en  middelen  der  vryheit,  alleen  met  woorden  in-  iMeitder 

gewillight,  fouden  om  verre  worpen,  of  die  den  Vereenighden  Staeten  spaenfcben 
niet  eeven  gemeen  fijnde,  hen  in  oneenigheeden  fouden  verwarren.  Den  verdacht, 
aengevanghen  handel  dus  voortgaende,  reefen  oover  die  gewoone  plegh- 
tigheeden  in  verbonden,  oover  algemeene  vergeetelheit  der  gepleeghde 

vyandtfchappen ,  oover  't  weeren  van  beflaen  enaenhaelen  gheen  ofvvey- 
nigh  fwaerigheeden.     Maer  foo  haeft  men  was  gekoomen  aen  de  koop- 

handel, verklaerden  de  Spaenfche,  dat  de  Hollanders  figh  fouden  moe-  Syoegeerén 

ten  onthouden  van  de  vaert  op  Indien,  en  andere  verregeleeghene  togh-  "***'  li°l~ 

ten;  als  voor  den  oorlogh  ongewoon,  en  dat  dit  de  voornaemfte  reeden  ̂ „"^JJJf 
•was  waerom  Philips  de  vreede  begeerde-,  en  de  vryheit  ook  wel  weerdt  van/e  vaert 

■was  daer  meede  beloont  te  woorden :  boovendien  daer  't  fonder  hunne  0p  mdlen  en 
fchaede  gefchiede,  dewijl fè  in  plaetfè  van  dien  den  handel  op  Spanjen  andere  ver- 

veyligher  en  naeder  fouden  krijghen:  en,  foofe  die  voor  deefèn  hadden  rcgelecgbe- 
behouden,  fy  fèlfs  nimmer  nae  Indien  gedacht  hebben.     Sy  deedendaer  ne  landen, 
by,  dat  nogh  den  Francoifèn  by  de  pays  van  Vervins,  nogh  den  Engel- 

fohen  in  't  verdragh  van  Londen  was  toegeftaen  die  kuften  te  bevaeren , 
welke  de  Kaftiliaenen  en  Portugijfèn,  als  eerfte  vinders  der  fel  ver,  eenen 

leer  langhen  tijdt  alleen  gebruykt  hadden.     Dan  dit  weederleyden  de  ge- 

fanten  van  Vrankrijk  en  Engelandt,  bybrenghende,  dat  't  gheen  door 
de  wet  der  natuere  geoorlooft,  en  by  geen  verbondtverboodenwas,  met 

reght  voor  toegelaeten  wierdt  gereekent,  en  fy  datreghtgebruykten.  En    JVueJ.tee' 

dewijl  de  handelingh  aen  dit  punt,  als  't  heevighfte  betwift,  bleef  \\zn- ^"l,'c mJ 
ghen,  gaeven  eenighe,  wien  befonderlijk  dewinft  uyt  Indien  of 'tvaeder-  m„„en 
landt  ter  harten  gingh,  oover  fchriftelijke  vertooghen,  en  daer  in  wijdt-  WOrden 
loopigh  te  kennen ;  hoe  onree delijk  de  heerfchappy  der  Spanjaerden  was ,  oovergegee- 
en  hoe  groot  een  noodt dwangh  dien  van  Hollandt  perfte  figh  daer  teeghen  ven. 
teverfetten,  dewijl  fy,  bewoonende  een  dor  en  onvrughtbaer  landt,  of 

bef  et  met  moer 'aften ,  op  fee  hunne  rijkdommen  englory  en  eenighfte  krach- 
ten teeghen  foo  maghtigh  eenen  vyandt  haelen  moe  ft  en.     En  dat  de  nae- 

baerighe  kuften  van  den  Ocean  niet  maghtigh  waerende  groot  e  meenighte 
hunner  inge feetenen  te  voeden :  dat  men  met  twintigh  treffelijke  fcheepen 

nae  Guinea  voer ,  met  taghtigh  op  de  Soutey landen ,  op  d' andere  kuften 
van  Amerika  omtrent  met  twintigh  andere ,  met  veert igh  alleen  op  In- 

dien :  en  ten  minften  aghtduyfent  boot  sge feilen  op  deefe  vaert  en  wierden 
onderhouden ,  welke ,  door  fuik  eene  handelingh  de  middelen  om  te  konnen 
leeven  benoomen*,  of  de  noodtfaekelijkheit  om  elders  te  vertrekken  [oude 

worden  opgeleght  •,  eenfaekeyder  burgher  in  't  befonder  onweer 'digh,  en 
voorwaer  volfchandelijke  ondankbaerheit  omtrent  die ,  welke  de  Republij- 

ke  tiytfteekende  dienften  hadden-  beweefen.     'Dat,  fagh  men  op  de  nuttig- 
heit ,  foo  wel  in  't  befonder  als  in  't  gemeen,  bekent  was ,  hoe  geweldigh 
de  winften  der  Ooftindifche  maetfchappy  in  korten  waeren  aengew aften , 

en  wat  men  in  't  toekoomende  te  hoopen  hadt,  uyt  den  voort gangh  fee  der  t 
vijftien  jaeren  herwaerts  kon  worden  afgenoomen.     T>at  'er  nogh  oove- 

Aaaa  iij  righ 



SfS  HUGO  DE  GROOTS  SE.EVENTIENDE  BOEK 

1608.     righ  waeren  Cambaja  en  de  Malabaren  en  Ceylon  en  Narfinga  en  Choro- 
mandelen  Queda,  landen  tot  nogh  toe  onbekent,  of  ter  naeuwer  noodt 

aengedaen.     jEn  tvat,  foo  men  ook  eenen  ingangh  kreegh  in  S/na,  enquam 
op  de  fijde  van  Amerika  gekeert  nae  den  anderen  Ocean,  en  de  tot  nogh 
toe  verborghe  landen  onder  het  Zuyder  toppunt  waghtende  tot  haer  den  Hol- 

lander ontdekkc?     Sonde  menfeeker  een  vergehjkingh  willen  maeken  tuf 

fchen  den  Indiaenfchen  en  den  Spaenfchen  handel ',  hoewel  wy  deefenfelfs 
tot  nogh  toe  niet  fijn  quijt  geworden ,  naerdien  hy  door  de  Frangoifen  en 

door  d'Engelfchen  wierdt  behouden :  naementlijk  menfoude  ons  weeder* 
ge  even-,  't  gheene  ons  altoos  kon  benoomen  worden-,  en  beneemen,  'tgheen 
nimmer  waere  weederom  te  krijghen :  want  dat  de  maetfchappy  eenmael 
van  den  anderen  gejcheyden  fijnde  noyt  her  Ie  even  f  oude.  T>at  de  Indifche 
fcheepen  beqnaem  waeren  tot  den  oorlogh ,  van  welke  eenighe  f  allen  tijde 

binnen  's  landt s fijnde,  in  onvoorfiene  voorvallen,  buyten  koften  van  den 
Staet,  tot  een  vloot  voor  't gemeene  Landt  dienen  konden:  en  wat  hadt 
men  van  de  fcheepen  op  Spanjen  te  waghten,  dan  dat  f  e  den  vyandt,  als 

't  hem  lufie,  ten  prooye  f  ouden  worden  ?     'Dat  hier  de  winft  met  den  vy- 
andt ge  deelt  wier  de ,  daer  en  de  winft  oovervloedigher  was,  en  te  gelijk 

de  rijkdommen  van  Spanjen,  te  groot  om  de  weereldt  in  ruft  te  houden, 

wierden  uytgeput.  Dat, om  te  weet  en  wat  men  'Philips  behoorde  te  wey~ 
gheren,  men  hadt  tefien,  wat  hy  aller  vuerighfi  begeerde,  wat  hy  bekende 

d'oorfaek  te  fijn  waerom  hy  vreede  wenfchte.     'Dat  die  beheerfchers  van 
dat  eertijdts  arme  rijk  Indien  en  Amerika  te  danken  hadden  oover  dien 
verheeventhroon  hunner  moogenheit ,  van  welken  fy  nu  andere  Koninghen 
verfmaeden.    Want  dat  hier  ook  de  naebuerighe  vorftenhun  belangh  von- 

den, wien  de  Hollanders,  die  fee  quijt  fijnde ,  fouden  onnut  worden.  Dat, 
fagh  men  op  de  billijkheit ,  de  vyandt  hier  toe  alles  infpande ,  om  te  kon- 

nen  befchaedighen ,  als  't  hem  lufie.     'De  Hollanders  alleen  daer  toe,  om 
•niet  gedwonghen  te  worden  fchaede  te  lijden.     Dat ,  wilde  men  ge  weidt 

of  'reeden  onderfoeken,  fy  goddelijke  en  menfchelijke  wetten,  die  't  reght 
om  te  vaeren  en  te  handelen ,  foo  wel  als  't  vry  gebruyk  van  lucht  en  aer- 
de,  allen  menfchsn  eeven  nae  fielden.     Hadt  men  voor  den  oorlogh  niet 

op  Indien gevaer en,  't  echter  niet  by  gebrek  van  reght  was  naegelaeten, 
en  geen  befit,  hoe  langh  het  weefen  moght,  teeghen  't  ge  fagh  van  't  reght 
der  volken  dienen  konde .  Die  de  fee  floot  en,  die  figh  alleen  de  markt  aen- 
maetighden,  wat  de  e  den  fe  anders,  dan  Jeefchuymers,  en  uytjuypers, 

die  door  opkoop  duerte  in  't  koor  en  brenghen  ?  Dat,  volghens  't goedt dun- 
ken der  ouden',  de  waepenen  reghtveerdigh  gevoert  wierden  teeghen  hen, 

die  yemandt  buyten  hunne  haevenen  floot  en  -,  met  hoe  veel  te  groot  er  ree- 
den teeghen  hen,  die y der  een  buyten  die  van  andere  hielden?  Dat vree- 

de f  on der  handel  geen  vreede  was ,  maer eengeduerighe vyandt  f chap ,  daer 

yemandt  't  reght  om  figh  te  befchermen  was  benoomen.     Dat  wijders  de 
trouwe  der  Hollanderen,  tot  op  deefen  dagh  toe  onbefwalkt  gebleeven, 
door  geen  fchandtvlek  foo  afgrijfelijk  kon  bejöedelt  worden,  dan  foo  fy ,  de 
Indifche  volken  en  den  Koninghen  hunne  bondtgenootenverraedende ,hen 
de  ongenaedighe  wreetheit  der  Spanjaerden  ten  prooye  voorwierpen.  Dat 
wil  de  Spanjaert  by  fijn  verdragh  blijven ,  defaek  van  nu  afaen  was  af- 
gedaen ,  aengefien  hy  de  Hollanders  voor  vry  e  volken  heeft  verklaert ,  en 

geflooten  is,  dat  y  der  in  't  befit  van  'tgheen  hy  hadt  foude  blijven.  Want 
dat  hen,  vry  fijnde,  niets  behoorde  te  worden  voorgefchreeven,  en  den 

handel  onder  'tgheen  fy  be fitten  moefl gerèekent  worden.     Maer  'Philips 
acht  het  quanfuys  een  groot  e  faek,  dat  hy  van  de  heerfc  happy  is  afgefiaen: 
maer  feeker  niet  van  die  hy  hadt  •,  enfulx  niet  was  een  gift,  maer  een 

be- 
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bekentenis  van  de  waerheit,  fonder  welke  voor  hemgeene  hoop  tot  vree-     itfoS. 

de  iv  as.     *Dat  hy  vree  de  gaf  en  vree  de  ontfingh,  en  fijne  faeken  niet  Joo 

voorfpoedigh  liepen ,  dat  hy  die  behoorde  te  verhopen ;  foo  hy  't  niet  ge- 
loofde, dat  hy  't  andermatl  befoeken  konde.     T)at  het  bloedt  nu  veertigh 

jaeren  langh  vergoot  en  vruchteloos  was  uytgeftort ,  dat  men  te  vergeefs 

de  waepenen  voor  de  vryheit,  en  teegen  dien  tienden  penningh  van  Al- 
va-,  dien  verjaegher  van  allen  handel ,  hadt  genoomen,  foo  men  nu  vry- 

willigh  (ïrhfdven  fuik  een  fwaere  flaeverny  op  den  hals  haelde,  en  men 

figh  geduldigh  liet  oplegghen  een  baUinghfchap  wel  buyten  't  groot  ft  e  ge- 
deelte des  weereldts  van  een  vyandt ,  'tgheen  men  nimmer  van  een  wettigh 

Vor ft  f  oude  geleeden  hebben.     Sulk  een  tael  voerden  deefè  :  weynighe  in 

teegendeel  feyden ,   dat  het  was  eenen  befonderen  handel,  die  d'algemee- ne  vreede  niet  behoorde  teeghen  te  houden.  1>at  ten  minften  fulx  alleen 

'tbelangh  der  Landt fc happen  aen  fee geleeghen  raekte,  daer  de  onheylen 

der  oorloghe  allen   in  't  gemeen  troffen.     T)  at  eynde  lijk,  wanneer  den 
Spaenfchen  handel,  kort  en  veyligh  fijnde,  de  feeluyden  foude  hebben 

aengelokt,  die  langhe  féetoghten ,  die  foo  veel  ongemak  en  fiekt  en  onder- 

worpen waeren,  wel  van  f  elf s  vervallen  f  ouden.     d'Algemeene  Staeten, 

naer  alles  rijpelijk  ooverwooghen  te  hebben,  lieten  figh  bedunken,  dat  „g^f™"' fè  reghtveerdighe  reeden  hadden  om  de  vaert  op  Indien  niet  af  te  ftaen :  Wlnen  ̂  
dan  eghter  om  geene  middelen,  die  hen  konden  uyt  den  oorlogh  helpen,  vaert  op 
onveribght  te  laeten,  bieden  fè,  nae  langh  beknibbelens,den  Spaenfchen  indien  met 
de  keur  aen ,  of  f  e  begeerden  een  volkoome  vreede  te  fluyten  met  de  vrye  tfftaen. 

feevaert,  of,  nae 't  voor  beeldt  van  Frankrijk  enEngelandt,  al 'tgheen 
aen  geene  (ij de  de  foomerkeerkringh  leght  't  lot  der  waepenen  en  de  maght 
des fterkfien  onderworpen  te  laeten,  of  wel  vreede  hier,  ginder  beftant 

te  maeken.     Dogh  fy  konden  niet  verftaen  dien  handel  toe  te  laeten ,  en    Be  kïur 

fèyden ,  dat  vreede  met  oorlogh  te  menghen  een  wanfchepfèl  geleek :  dat  j?  s?atn* belanghendc  beftant  in  Indien,  daer  op  eerft  waere  te  hoopen,  foo  ie,  I^JjuS 
nae  verloop  diertijdt,  van  de  vaert  afftonden.     Maer  de  Staeten,  die  wor^t  m_ 
een  afkeer  hadden  van  die  voorwaerde,  of  fe  miflchien  door  vreefe  den  worpen. 

vyandt  tot  reedelijker  punten  konden  brenghen ,  braghten  weederomop't 
tapijt  de  onlanghs  gefmoorde  beraedtflaeghinghen  op  't  vaftftellen  eener 
Weftindifche  maetlchappy.  De  vyandt  begreep  dat  het  alleen  dreyghe- 
inenten  waeren ,  en  daer  by  is  de  faek  gebleeven  -,  terwijl  die  in  Hollandt 
de  vreede  wenfehten  förghden  den   verfchillenden   fierder   te  maeken. 

Buyten  twijfel  was  dien  toeftant  van  faeken  fchaedelijk  voor  de  Veree- 
nighde  Landtichappen,  om  dat  men»  hebbende  alleen  fchorftingh  van 

waepenen  ,   eeven  onfèeker  bleef  of  'er  vreede  of  oorlogh  op  volghen 
ibude  :  waer  door  een  groot  deel  van  't  gemeen ,  dat  by  den  oorlogh 
leefde,  en  dien  't  niet  feer  gereet  ftont  yets  anders  ter  handt  te  trekken, 
met  neeringhloofheyt  en  behoefte  gequelt  wierdt :  wefhalven  ook  de 

Staeten  oordeelden  dat  hen  geraeden  was  figh  des  te  meer  te  fpoeden ,  om  ,  ' V^/7 
ten  eynde  van  de  handelingh  te  koomen.     Dies  fy  de  Spaenfche  aenmae-  omdehln^- 
nen,  de  voornaemfte  punten,  waer  ooverfè  gefint  waeren  te  handelen,  delïngb  ten 

t'fèffens  voor  te  ftellen:  dat  fy  van  gelijken  doen  fbuden.     Deefè  bragh-  eynde  te 
ten  daer  op  in, dat  het  een  ongewoone  faek  was,  alvoorens  de  eerfte  fijn  brenghen. 

afgedaen,  nieuwe  by  te  brenghen.     Ten  laetften  ftaen  fy  't  toe,  dogh    De  spaen- 
foo,  dat  fè  alleenlijk  eenighe  punten  van  faeken  in  'tkortingewikkelt  met  fibe ftellen 

duy  ftere  woorden ,  en  niet  de  faeken  felvenaekt  en  onderfcheydelijk ,  voor-  hu""e  ̂ fi" 

droeghen.  Want  fè  fèyden ,  dat  men  moe  ft handelen  van  de grenfen,  van  {"^jf"^" 
't  herft  ellen  der  goederen,  van  den  buytelandtfchen  handel,  van  de  gelijk-  met(iuyRerc 
heit  in  de  munt, en  die  vrydommen,  welke  d'Engelfchen  en  anderen  door  woorden. 

Ne- 
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1608.     Neder  landt  fijn  toege ftaen,  van  den  Godtsdienft,   -van  de  naebueriphe 
vorften.     Gevraeght  fijnde ,  of  het  punt  van  Godtsdienft,  waer  van  fe  ge- 
wagh  maekten ,  aengefien  dat  fèlfde  ook  in  de  brieven  van  Philips  ftont 

uytgedrukt,  te  verftaen  was  in  dien  fin,  dat  d'onderfaeten  van  d'een  en 
d'ander,oover  en  weeder  in 't  gebiedt  van  den  anderen  reyfende,  geenen 
ooverlaft  onder  voorgeeven  van  Godtsdienft  foude  worden  aengedaen  j 
of  dat  hunne  meeninghe  waere  dien  vanHollandt  wetten  voor  te  fchrij- 
ven,  om  volghens  die  onder  hen  de  kerkelijke  faeken  te  beftellen?  gae- 

ven ie  voor  antwoordt,  dat  deefè  faek  wel  verdiende ,  datfe 'tgoedtdun- 
ken  hunner  Vorften  daer  op  hoorden,  en  dat,  wanneer,  d'andere  fae- 

ken afgedaen  fijnde,  men  daer  toe  was  gekoomen,  fy  hunne  meeninghe 
be  Staeten  klaerder  fbuden  voordellen.     De  Staeten  hier  teeghen  hadden  niet  wey- 
d  Tri     n'Sne>  en  twijfelfinnighe,  maer  aghtentwintigh  punten  00 vergeleevert, 

"?  c  ̂     beheliènde  in  klaere  en  naekte  woorden  alles  dat  men  gewoon  is  op  te  ftel- 
len ,  om  een  vafté  vreede  te  maeken ,  en  de  ongemakken  der  oorloghe  wegh 
teneemen:  ook  hadden  (e  niet  vergeeten  de  belanghen  van  befondere, 
of  die  des  huys  van  Nafïau,  als  van  Emanuel,  wiens  vaeder  Anthony 
voor  een  korten  tijdt  het  rijk  van  Portugael  beheerfcht  hadt.     Als  men 
oover  de  hooftpunten  die  in  gefchil  ftonden  in  onderhandelingh  was  ge- 

treeden  ,  is  terftont  by  't  gefchil  oover  de  vaert  op  Indien  gekoomen  een 
swacngbeit  tweede,  raekende  den  handel  in  Europa,  dat  ook  geen  geringhe  fwaerig- 
ooverden     heeden  met  figh  braght :  want  de  vaert  op  Antwerpen  geoopent  fijnde, 

handel  m     vreefden  die  van  Hollandt,  en  nogh  meer  de  Zeeuwen  ,'t  verval  in  hunnen 
Europa.       handel,  en  Richardot  is  gekoomen  by  de  gemaghtighde  der  Staeten, 

hen  betuyghende  mee  de  traenen  in  d'oogen,  datfe,  met  al  te  ftijf  op 
Bettygtng)  [lunne  begeerten  te  ftaen,  figh  fbo  gefiene  vreede  niet  en  lieten  ontglip- 

jgtt         '  pen.     En  niet  duyfterlijk  gaf  hy  te  kennen,  dat  op  het  ftuk  van  den  han- del geen  vaft  befluy t  kon  genoomen  worden ,  ten  fy  men  alvoorens  nae- 

der 't  goedtdunken  des Koninghs  van  Spanjen  hadt  verftaen:  biddende 
derhalven ,  dat  de  Staeten  wilden  indaghtigh  fijn  de  middelen  tot  vreede 

fbo  t'ontwerpen,  datfè  konden  aengenoomen  worden  van  eenKoningh, 
die  nogh  ooverwonnen ,  nogh  gevanghen,  maer  tot  vreede  geneeghen 
was.     De  Lentemaendt  nu  ten  grooten  deele  verloopen  fijnde,  was  den 

voorgeftelden  tijdt  tot  de  waepenfchorflïngh  haeft  ten  eynde-,  waerom 

d'Aengeboo-  men  elkander  verftont,de  Gras-  en  Bloey-maenden  daeraen  te  knoopen. 
dene  voor-   De  Staeten  hebben ,  raekende  de  vaert  op  Indien,  aengebooden  deefè  voor- 

traerdendtr  waerden:  'Dat  hunne  ingefeetenen  foude  vry  ftaen ,  geduerende  den  tijdt 
staeten       van  neeghen  jaeren,  te  reekenen  van  't  fluy ten  der  vreede,  alle  plaetfen 
raekende  de  ;n  j^  geweften  fe  bevaeren,  uytgerioomen  alleen  de  plaetfen  ft aende  onder 
Yndien        ̂ e  h€€r ft  happy  &*  Spanjaerts.  Datfe  deefe  niet  f  ouden  mooghenaendoent 

tenfy  met  bewilligingh  der  Opperhoofden,  of  dat  hen  de  noodt  parfte. 
Onderwijlen  fouden  alle  vyandt ft  happen  tujfchen  hen  en  hunne  bondtge* 
noot  en  ophouden,     T>at  fbo  yemandt  hier  teeghen  deede,  niet  vry  foude 

ftaen  de  gedaene  fchaede  of 't  ongelijk  elders  te  ver  volghen,  als  ter  plaetfe 

daer  de  j'chaede  of 't  ongelijk  gedaen  was ,  en  daer  de  fchuldighe  aen  die 
verworpen  fchaede  of 't  ongelijk  ftgh  onthielden:  daerenbooven  ook,   dat  men  voor 
van  de        'f  nytgaen  van  ds  neeghen  jaeren  foude  traghten  eenfeekerdcr  verdraghte 
spaenfebe.   maeken.     Deefè  voorflaeghen  verwierpen  de  Spaenfche,  en  wilden  vol- 
Gefcbdlen  fcoomenlijk,  dat  voor  't  teegenwoordighe  den  Indifchen  handel  bepaelt, 

l°V"l  ('dt-  en  voor  'c  toekoomende  afgeftaen  wierde.     Dogh  de  vryheit  van  den 
(cbenban-    binnelandtfchen  handel,  dien  van  Hollandt  verdacht,  pooghden fè  door 
4el.  deefè  voorwaerden  te  verfèekeren:  Eerftelijk,  dat  de  laften,  opgeftelt 

geduerende  den  oorlogh,  fouden  worden  afgej'chaft ■,  blijvende  de  van  out s 
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veringhe  tollen:  ten  anderen-,  dat  het  jlapelreght ,  't  ivelk  eenighe  ftee-    1608. 
^denjigh  aenmactighen-,  als  ̂Dordrecht  van  de  Rijnfche-^  Middelburgh 
man  de  Franfche-wijnen^  teeghen  d'inge feetenen  van  andere  landen  of 
heer fchappy geen plaets  foiide  hebben.     De  Hollanders,  wel  Tiende  waer 
deeie  voorflaeghen  heen  wilden ,  vertoonen  daer  teeghen ,  dat  fy  konden 

goedtvinden  geene  fwaerdere  belaftinghenteftellenopdewaeren  vanbuy- 
ten  inkoomende,  als  op  hunne  eyghene  ingefèetenen :  dogh  dat  de  voor- 

rechten der  fteeden  fbuden  blijven  in  dien  ftaet,  gelijk  fè  waeren  voorde 
Nederlandtfche  beroerten.     Maer  ook  oordeelden  fe  reedelijk,  dat  hen 
verfèekeringh  wierde  gedaen,  voor  de  veyligheit  der  fcheepen  uyt  hunne 
landen  op  Spanjen  vaerende.     Om  oover  deefè  ftrijdighe  punten  met  den  sreyenrcvjl 
Koningh  te  handelen  wordt  Neyen  nae  Spanjen  gefbnden,  met  belofte  nae  span- 
van  binnen  veertigh  daeghen  weeder  hier  te  fijn :  maer  dat  die  belofte  of  je»  >  om 

bedrieghelijk  of  lightveerdigh  is  geweeft  heeft  d'uytkoomfl  geleert.  Ech- oover  deefe 

ter  is  de  tijde  niet  t'eenemael  vruchteloos  doorgebraght :  want  voor  eerft  mctden^°-x 
ftellen  de  Staeten  hunne  reekeninghe  van  verfchoote gelden  met  Engelandt  j^jL/jL 

effen,  en  maeken  korts  daer  aen  een  verbondt,  't  welk  plaets  föudegrij-    0BJmlr 
pen, indien  de  vreede  getroffen  wierdt,  by  nae  op  de  fèlfde  voorwaerden  rc])enmae. 
als  men  niet  Vrankrijk  was  verdraeghen:  behalven  dat  de  hulptroepen  kendestae- 

daer  by  belooft  maer  't  halve  getal  maekten.     Waer  op  de  afgeföndene  ten  een  ver- 
ter  vergaederinghe  booven  't  getal  yder  weeder  nae  hunne  Landtfchappen  bondtmet 
terughgekeert  lijnde,  maenen  de  gemaghtighde  tot  de  vreedehandelingh  E»ge^»dt. 

's  vyandts  geianten  aen,  om  hunne  begeerten  raekendede  ooverighe  pun-  Degemagb- 
ten  af  te  doen.  't  Gefprek  gevallen  lijnde  op  de  grensfeheydingh ,  ontfae-  ug™e»er 

ghen  figh  de  Spaenfche  niet  te  voorderen ,  dat  de  Staeten  fbuden  inruy-    euem^  e_ 
men  Brabandt,  Vlaendre  en  geheel  Gelderlandt  oover  de  Wael,  en  daer  roeyn>svy. 
teeghen  in  wiflelingh  neemen  Linghen,  Oldenfèel  en  Grol,  eenfèer  on-  andtsgefan- 
billijke  gelijkftellingh.     Alsfè  fbo  verre  geweeken  waeren ,  datfè  toeflon-  tenhunne 
den  de  bewaeringh  der  fteeden  voor  een  korten  tijdt  aen  de  Vereenighde  voorder  ebe- 
Staeten  te  laeten,  fbo  noghtans  dat  de  hooghe  heerfchappy  en  't  reghts-  geerten  af 
gebiedt  fbude  blijven  aen  de  Aertshartoghen ,  fèyden  fè  dat  fe  figh  te  mildt tedoen- 

toonden  in  't  verdeelen  van  Nederlandt ,  laetende  aen  hunne  naebueren  dat    °nb'pken 
gedeelte,  't  welk  de  fortuyn  der  oorloghe  't  fterkfte  hadt  geoordeelt.  ̂ paL" 
'tGerught  deefèr  faeke  figh  verfpreydende,  oordeelden  de  Brabanders,  JenJ 
gefceten  onder  't  gebiedt  der  Staeten,  en  niet  vernoeght  met  te  verkrij- 

ghen datfè  aen  den  vyandt  niet  fbuden  worden  oovergeleevert ,  geleegen- 
heit  gevonden  te  hebben,  om  weeder  aen  hun  reght  van  flemmen  ter  al- 
gemeener  vergaederinghe  te  koomen.     Want  nae  dat  de  hooftfteeden ,  De  Braban- 
en ,  de  laetfte  der  felver,  Antwerpen,  figh  aen  Parma  hadden  ooverge-  ders,  onder 

geeven,  waeren  d'ooverighe,als  te  geringh  om  op  figh  fel  ven  geregheert  'tgebiedtder 
te  worden,  gebraght  onder  de  heerfchappy  der  fèeven  Landtfchappen ,  en  Staeten, 
hadden  van  hen  ontfanghen  wetten,  fchattinghen  en  magifrraeten ,  on-  verfoe^n 
aengeficn  Berghen  op  den  Zoom,  dat  altoos  trouw  aen  de  fijdederStae-  ̂ nrllhT 
ten  was  gebleeven ,  dogh  Breedaa  en  andere  ftaende  den  oorlogh  genoo-  VMftfm- 
men  en  hernoomen,  hunne  vry  heit,  uyt  kraght  van  de  Vereenigingh  tot  men  ter 
Uitrecht,  by  herflellingh  weederom  eyfehten.     Maer  de  tijden  flonden  vergacde- 

'er  toen  niet  naer,  om  't  getal  der  flemmen  en  de  moeyte  om  de  felve  rïngbe, 
oover  een  te  brenghen  te  vermeerderen.     Weynigh  was  'er  tot  nogh  toe 
met  de  vyandt  gevoordert,  en  de  Bloeymaendt  nu  by  nae  ten  eynde, 
wanneer  die  de  vreede  geerne  getroffen  faeghen,  niet  dan  befwaerlijkvan 

d'andere  verkrijghen ,  dat  de  fchorffingh  van  waepenen  tot  het  eynde  dee- 
fes  loopenden  jaers  verlenght  wierde:  met  dit  bedingh  echter,  dat  men  de 
handelingh  niet  langher  dan  Hoymaendt  uyt  vervolghen  fbude.     Toen 

B  b  b  b  was 
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ï6o8.     was  men  in  handel  oovcr  'c  herftellen  der  goederen,  een  punt,  dat,  de 
Xieuwe ge-  voorighe  nogh  niet  afgedaen  fijnde,  nieuwe  ftoffe  tot  gefchillen  fchafte: 
fchülen       om  welke  faeke  Verrcyken  nae  Brufièl  gereyft,  en  in  korten  van  daer 

°rflr't!,"~  weedergekeert  fijnde,  met  de  meeninghc  der  Aertshartoghen ,  verklaer- JUllen  der    ̂ c  ̂   y^^  tejijn  t  ̂at  de  belaft  inghen  in  den  oorlogh  opgeflelt  met  de  vreede 
S9e  ewl'     ryiefdcnafgejchajt.     T>at  ,foo  veel  de  fteeden  in  Brabandt  en  Vlaendre 

belanghde ,  fy  hen  daer  meede  begunftighen  fouden ,  mits  het  geheele 
platte  landt  den  Aertshartoghen  gelaeten  wier  de.     T>at,  gelijk  men  den 
be [onderen  yder  hunne  goederen ,  foo  ook  den  Vorften  de  hunne ,  die  de 
Voorouders  bef  e  eten  hadden ,  moe  ft  e  weederomgeeven ,  aengejïen  de  vrught 
der    befittinghen  en  de  majefteyt    der    heerfchappy    twee    onderfchey- 

defaeken  waeren  :   en  dy  Aertshartoghen  ,   om  dat  f  e  van  deefe  afftant 
gedaen  hadden ,  dienthalven  noit  hadden  toegejlaen  ook  die  te  verliepen. 
Hier  teeghen  hebben  de  Staeten  geantwoordt,  dat  nogh  de  Opperheer- 
Jc happy  van  de  heergoederen ,  nogh  de  fteeden  van  de  dorpen  en  het  platte 
landt  konden  ontbloot  worden,  fonder  en  de  heerfchappy  en  de  Jl  e  e  den  te 
gronde  te  helpen:  en  dat,  foo  f  e  tot  geen  reedelijker  voorflaeghen  quaemen, 
veel  beet  er  waere  de  handelingh  ofte  breeken.     Sy  daer  op  hielden  aen, 
dat  foo  de  Staeten  het  weedergeeven  der  heergoederen  affloeghen,  feeker 
geen  verweloos  voorgeeven  ter  weereldt  fouden  vinden,  om  te  weygheren 

't  weeder  inruymen  der  goederen ,  die  den  Vorften  als  be fonder  e  vaeder- 
lijke goederen  hadden  toegekoomen.     Die  föoloofeonderfcheydingh  is  van 
gelijken  verworpen,  naedemael  in  deefc  plaetfèn  de  reekeninghen  der 
heergoederen  en  der  Vorften  erfgoederen  nimmer  waeren  van  eengefchey- 
den  geweeft.     En  hoewel  fè  draelden  met  figh  te  verklaeren ,  wat  fè  on- 

der den  naem  van  befondere  goederen  begreepen,  fagh  men  niet  te  min, 
dat  fteeden  en  geheele  Landtlchappen  by  den  Vorften  gekoft,  of  hen  op 
befbnderen  tijtel  aengekoomen,  onder  die  bewimpelinghverduyftert  wier- 

den. Dogh  als  de  Hollanders  voorfloeghen,dat  het  een  groot  deel  der  geruft- 
heit  fijn  föude,  indien  de  Spaeniche  befettinghen  buyten  de  grenfen  der 
Nederlanden  wierden  weghgefönden,feydendeSpaenfche, feer  onreede- 
lijk  te  fijn, dat  fulx  verföght  wierde  van  hen, die  hunne  faeken  metFran- 
fche  en  Engelfche  földaeten  handthaefden.  Geen  meer  voldoeningh  gae- 

venfe  op  't  verfbek  van  de  fteeden  onder  het  Duytfèhe  rijk  behoorende, 
en  van  hen  ingehouden ,  aen  Duytfchlandt  weeder  te  geeven.  Verreyken 

•ool^koomen  K  andermael  nae  BrufTel  vertrokken:  en  als  hy  te  rugh  gekoomen  was, 

fe  metoover  wierden  reedenen  gewiflèlt  oover  't  gebruyk  der  voorreghten,   oover 
eeninande-  'taenkoomen  der  oorloghfcheepen  op  de  kuften,  oover  't  reght  van  ver- 
re  mindere   fterken,  oover  't  verkiefen  der  magiftracten  in  die  fteeden ,  welke  door 
punten.       ̂ e  vreede  befondere  heeren  fouden  krijghen ,  oover  de  verfeekeringhen  tot 

onderhout  des  vreedes,  en  van  niet  weeder  oover  ongelijken,  fonder  voor- 
gaende  verklaeringh,  de  waepenen  op  te  neemen.     Dan  ook  kon  men 

oover  decfè  punten  niet  genoeghfaem  eens  worden;  en  fchoon  men  elkan- 
der dien  aengaende  al  verftaen  hadt,  fe  waeren  geringh  ten  opfight  der 

voorgaende,  die  nogh  te  vereffenen  ftonden.     Dogh  infonderheit  hadt 

dernlüln-  ̂ cn  Spacnfchen  grooten  aenftoot  gegeeven  't  verfoek  van  dien  van  Hol- 
de  „u  mi  f-    lanclt>  dat  het  verdragh  door  beloften  niet  alleen  der  Aertshartoghen, 
noeght  den    maer  ook  der  Staeten  en  der  fteeden  onder  hunne  gehoorfaemheit  föude 

spueiifibcH.  beveftight  worden.     Ondertaft  op  't  ftuk  van  Godtsdienft,  feyden  fe  an- 
dermael, men  moeft  afwaghten  de  koomft  van  Neyen,  die,  door  den 

aerdt  van  dat  hof,  niet  gewoon  figh  in  groote  faeken  feer  te  haeften  ,  lan- 
gher  dan  men  hadt  gehoopt,  in  Spanjen  wierdt  opgehouden.     Op  dit 
voorgeeven  is  hen  noghmaels  tocgeftaen ,  dat  den  voorbepaelden  tijdt  tot 

de 
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dehandclinghvanden  eerden  van  Oegftmaendt  af  tot  halver  Herfftmaendt     1608. 
foude  verlenght  worden.     Middelerwijl  was  Ieannin  nae  Vrankrijk  ver- 

trokken, om  den  Koningh  den  ftaet  der  Republijke  in  Hollandt,  de 

gefteltenis  der  gemoederen,  hunne  middelen  tot  den  oorlogh,  en  wat 

hoop 'er  tot  vreede  was,  t'onderrighten :  vaftftellende  van  toen  by  figh    ieannin 
fel  ven  een  beftant,  om  dat  hy  in  oopenbaere  en  geheyme  handelinghen  neygbttot 

hadt  begreepen,  dat  'er  in  de  Vereenighde  Landtlchappen  fèer  veele  een  ̂fant. 
afkeer  van  den  oorlogh  hadden ,  en  de  Spanjaert  eeven  ongeduldigh  nae 
vreede  was.  Niet  weynigh  gewights  hadt  hier  toegebraght,  datdeStaeten, 
lbo  den  oorlogh  duerde,  van  de  Koninghen  hunne  bondtgenooten  groot 

•onderftantveriöght hadden,  betuyghendedat'ergeen  foort  van  belaftingh 
voor  hen  ooverigh  was,   en  noghtans  het  inkoomen  hunner  middelen 

veel  te  fwak,  om  t'onderhouden  die  troepen,  welke  Maurits  voordeefen 
tot  het  voeren  van  den  oorlogh  noodtfaekelijk  hadt  geoordeelt.   Dit  vvae- 

ren  konftenaeryen  der  gener  die  geerne  vreede  faeghen,  welke  de  Prins,      VJ l 
die  nu  de  koften  der  oorloghe  veel  kleynder  maekte ,    te  laet  hadt  v„geers 

getraght   t'ontlegghen.      Dat   pas  onthieldt    ligh  in    Vrankrijk  Don  (ontken 
Pedro  de  Toledo,  wien  Philips  gefbnden  hadt,  om  Henrikteveriöeken,  dekonfte- 
het  verdragh  met  dien  van  Hollandt  derwijfètebeleyden,  dat  de  Koningh-  naeryen  der 

lijke  weerdigheit  den  minften  afbrek  gefchiede.     Ook  wierdt  de  doghter  Se!U"' 'd:e  de 
van  Philips  fijnen  foon  ten  huwelijke  aengebooden:  dogh  Henrik,  die  rïj 

voor  deelen  figh  felven  liever  een  doghter  uyt  den  huyfe  van  Medicis,-^ !:"' 
dan  dat  van  Ooffenrijk ,  een  huys  vol  vrouwen,  ten  huwelijk  hadt  genoo-  va„"l-"ps 
men,  was  tot  die  maeghfehappy  niet  fèer  geneeghen.     Dit  gefantfehap  aen  Fr/t„^_ 

noghtans  wierdt  en  by  eenighe  in  Hollandt,  en  infonderheit  byd'Engel-  r^kjnEn- 
iche  verdacht  gehouden-,  en  'er  liep  een  gerught,dat  het  reght  op  deHol-  gclandt. 
landers  voor  een  bruydtfèhat  was  belooft.     Dogh  de  Spanjaert  heeft  den  welk^ge- 
Koningh  van  Engelandt  terneeder  gefèt  door  gelijke  eere  van  gefantfehap  fantfehap 
aen  hem  afgeveerdight,  en  bekleet  van  Ferdinandt  Girono,  man  van  dien  van 

uytfteekenden  luyfter  onder  de  Spaenfche  krijgshoofden.     Maer  de  ge-  Hollandt 

fan  ten  van  Deenemarken,  die  figh  in*  den  Haeghe  onthielden,  fijn  nae  verdac"t  *« 

huys  vertrokken ,  verdrietigh  oover  't  fleepen  van  den  handel ,  dan  ook 
figh  niet  ontveynfende  te  fegghen,  datfe  niet  begeerden  te  fitten  voor 
leedighe  aenfehouwers  van  een  fpel,  welkers  geheele  rol  in  Vrankrijk 
wierdt  gedight.     Niet  weynigh  bekommerden  der  Staeten  förghen  de  tij-    ,        . 

dinghen,  die  eenpaerigh  uyt  Engelandt,  Vrankrijk  enDuytfchlandtquae-  «    Lf": men ,  dat  de  bewintsluyden  des  Spanjaerts  figh  oopentlijk  lieten  hooren ,  rUgbten  be- 
dot Thilips  nimmer  van  meeninghe  was geweeft  het  reght  fijner  oppermoo-  kommeren 

genheit  te  laet  en  vaeren ;  maer  hy ,  om  tot  handelingh  te  koomen ,  den  der  staeten 
Hollanderen  hadt  gegeeven  het  kort  genot  van  vryheit  voor  weynigh  tij dts.^rglnn. 
Nu  waeren  de  diepfie  geheymen  dier  Landt fchappen  hernjoo  bekent,  dat 

hy  door  vreede  of  oorlogh  een  gelukkighe  uytkoomft  hoopte.     En  fbude  hy   -fe  Spaen- 

hengeen  vreede  geeven,  ten  waerefy  van  de  vaert  op  Indien  afflonden,'clee^c''!en 
en  den  Roomsgefinden  in't  pleghtehjk  en  vry  gebruyk  hunnes  Godtsdienfis  een-tahde 
her  fielden.    Ieannin  weeder  indenHaegh  gekeert  fijnde,  verfèekerde  den  staeten  af- 
Staeten  van  fijns  Kon  inghs  getrouwheit  omtrent  fijne  Bondtgenooten,  enftantvande 

dat  hy  de  warringhen  van  Toledo  hadt  verworpen,  fonder  figh  verder  vaert  op  in- 

te  oopenen.     Daer  nae  feyden  's  vyandts  Gefanten,  Neyen  totnoghtoe  dten> cnden 

aghterblijvende,  dogh  op 't  ontfanghen  van  brieven  uyt  Spanjen,  dat  *ïm?sgft?' 
de  Koningh  hen  ter  goeder  trouwe  voor  vry  e  volken  verklaerde ,  maer  ook  /  >"lï„e, 
billijk  waere,darfy  van  hunner  fij  de  hem  in  de  vaert  op  Indienden  fijnen  fourtbün- 

verderen  eyfch  onlanghs gedaen,  ten  gevalle  quaemen.    *Dat  boovendienneSGodts- 
de  Koningh,  nae  fijne  godtvrughtigheit  begeerde,  dat  den  Roomsgefin-  dienfis. 

Bbbb  ii  den 
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160S.     den  wietdt  toegelaeten  vry  en  onbekommert  nae  hun  welgevallen  Godt  te 
dienen :  fy  f  ouden  dogh  dit  inwillighen  ter  liefde  hunner  bloedtverw  an- 

ten ,  ter  liefde  y  der  fijner  voorouderen  -,  datfe  eenen  Godtsdienfl  by  hen 
gevolght  niet  wreeder  f  ouden  haeten  ,    als  de  nieuwe  ge  voelt  ns  der 
weederdooperen  ,gebooren  om  alle  regeer inghe  in  duyghen  te  helpen :  en  eyn- 
delijk  ter  liefde  hunnes  vaederlandts,  om  niet  hunne  inge feetenen  daer 

uyt  tejaeghen,  met  hen  te  beneemen  'tgheen  den  menfchen  aller (oet ft  is. 
dAlgcmee-  De  Stacten  beereepen  dat  dit  was  een  mijne  gegraeven,  om  de  gronden 

ne  staeten    van  de  Republijk  't  onderftbooven  te  ftorten.     In  't  felfde  gevoelen  wae- 
lepytcn  de  renookde  Hooghduytfcheen  Engellche.  Ieannin  mifprees  niet  den  raedt, 
handeling!)   niaer  de  geevers  van  dien  raedt-,  want  dat  een  faek  van  fuik  een  gewight 
af  te  ree-    njeC  bejloorc}e  's  Vyandts  weldaedt  te  worden.  De  Staeten  eyndelijk,  niet langher  konnende  verdraeghen  en  het  naedeel  dat  hunne  faeken  leeden 

door  dit  fleepen,  eniboonreghtmaetighe  voorwaerden ,  befluytendehan- 
delingh  af  te  breeken.  Hier  toe  wierdt  by  hen  opgeftek  een  verklaeringh , 
en  daer  in  vertoont,  hoe  fy ,  geleer  t  door  veele  en  merkelijke  ondervindin- 

ghen ,  niet  fonreght  gevreeft  hadden  met  den  Spanjaert  in  onderhande- 

ling!] van  pays  te  treeden  -,  hoe  f  e ,  e  erft  daer  toe  aengefoght  fijnde ,  van 
ftonden  aen  hunne  meeninghe  naekt  en  duy delijk  hadden  voorgeftelt  s  en  in 
teegendeel,wat  laeghen  enkonftenaeryen  de  vyandt  hadt  aengeleght,  hoe 

hunnen  eyfch  felkens  van  punt  tot  punt  voortgebraght  *t  reght  en  de  klem 
der  vryheit ,  hen  foo  dikmaels  toegeftaen ,  felkens  om  verre  wierpen ,  en 

ten  laetfben  in  't  breede  verhaelt,  hoe  de  geheele  faek  figh  van  tijdt  tot 
tijdt  in  orde  hadt  toegedraeghen.     De  Spaeniche,  als  hen  deefè  verklae- 

ringh was  oovergeleevert,  verfoghten  tijdt  om  figh  daer  op  te  beraeden. 
De  ae  fanten  Hierentuflchen  verfchijnen  de  gefanten  der  Koninghen  van  Vrankrijk  en 
van  Vrank:  Engelandt,  in  teegen  woordigheit  veel  eer  als  met  toeftemmingh  der  Duyt- 
rijkjnEn-   fchen,  ter  vergaederingh  der  Algcmeene  Staeten,  en  oopenen  aldaerden 
geUndt       ]aft;  hunner  Koninghen,  dien  fy  tot  nogh  toe  hadden  bedekt  gehouden, 
raedenhen   0m  eenen  vreede ,  by  foo  verre  het  moogheljkwaere  te  bevoor  deren:  wan- 

"*n'    neer  die  buyten  hoop  was ,  ten  minften  beyde  de  partyen  tot  beftant  te  rae- 
den  -,  maer  een  veyligh  en  eerlijk  beftant ,  en  waer  door  die  van  Hollandt 
behielden  hunne  ontwijfelbaere  vryheit ,  en  een  volkoomen  reght  om  te  v ne- 

ren, f  onder  de  minfte  verminderingh  hunner  befittingh.     T)  at  fuik  een 
beftant  dengenen  die  hunne  Republijk  wijjfelijk  wiften  te  regeeren  in  een 
vreede  veranderde.     T)at  fy  wiften  hoe  reghtveerdighe  reedenen  fy  had- 

den om  op hunne vyanden  in  gr -amfchap  fontjleeken:  maer  dat  alle  ont fielt  e - 
niften  des  gemoets  waeren  ontrouwe  raedtsluyden.  Sy f  ouden  ge  denken ,  hoe 
weynigh  maghts  fy  by  figh  f  elven  hadden ,  om  den  oorlogh  te  voeren ,  en 
Koninghen  tot  het  aenveerden  der  waepeneri  niet  en  quaemen ,  tenjy  of 
de  geleegenheit  of  de  noodt  hen  daer  toe  raede.  Hier  kon  men  uyt  den  oor- 

logh niet  groot  er  s  hoop  en,  dan  fchaeden  oover  en  wee  der:  en  de  noodt  f ae- 
kelijkheit  was  verre  f  foo  Ungh  men  middel fagh  om  beftant  te  krijghen.  Hier 
oover  eens  geworden  fijnde ,  hen  tot  verfeekeringh  des  verdraghs  het felf- 

de onder -Jl 'ant ,  als  nae  't  treffen  eener  vreede ,  belooft  wierdt.   Indiende 
Blaeitwe-  Spaujaerts,  'tgheen  enkelijk  te  vreefen  ftonde ,  gelijk  de  vreede,  foo  ook 

loekjens      beftant  weygherden ,  de  Koninghen  ook  als  dan  de  behoudenis  hunner  vrien- 

fondet  naem  den  fouden  ter  harten  neemen.     't  Gerught  van  dit  voorftel  aller  weeghen 

onder 't  ge-  doorgebrooken  fijnde,  is  daer  opdetoomeloofè  ongebondenheit  in'tuyt- 
vicentee-    ftr00yen  van  blacuweboekjens  fonder  naem  onder  't  gemeen ,  die  dit  ge- 
g  >ente-    neele  jaer  in  fwanghgcgaen  hadt,  heevigheruytgebarften.  Eenighevoor- 
ftrooyt       fey  den  uyt  fuik  een  ver  dr  agh  ontvolking!},  muyteryen,  en  eyndelijk  ftae- 

vernye:  andere  fielden  haeteljk  voor,  en  maeten  ten  breedtften  uyt  al  de 

wreet- 
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wreetheit  en  trouwloosheit  die  de  Spanjaerts  immer  in  Amerika,  oftee-    1608. 
ghendte  vanGranade  enArragon,  en  ten  laetften  felfs  in  Neder  landt  be- 
dreeven  hadden.     Sy  braghten  voort  boeken ,  die  leerden ,  dat  verbonden 

gemaekt  tot  naedeeï  des  Roomfchen  Godtsdienfts,  of  tujfchen  de  Vorften 
en  hunne  onderdaenen,  tot  geen  onderhoudt  verplighten.     Ook  hadden  Je 
tot  verder  befchuldigingh  niet  naegelaeten  aen  te  merken ,  dat  mengheen 
regenten  van  fteeden ,  geen  ingebooren  aedel  hadt  herwaerts  gefonden , 

maer  Italiaenen,  Spanjaerts,  Monniken,  d'allerbedrieghlyxtefoort  van 
menfchen-,  niet gekoomen,  dan  om  allerweeghen  te  verfpieden  en  uyt  te 
vorjfchen,  waer  deRepublijk  ergens fwakoj quaelijk  verfeekertfijnmoght  t 
jae  ookjchampten  eenighe  van  ter  Jijden  op  de  gefanten  der  Koninghen , 
en  de  voornaemjle  Ie  e  den  van  den  Staet,als  die  Jigh  door  ge  Je henken  van  de 
waerheit  haddenlaeten  afleyden.  My  belanghende,  ik  achte  voor  geen  van 

de  minfte  onheylen  in  deefe  Republijk,  fuik  een  groote  dartel  heit  in 't  ge- 
meen door  'tuytftrooyen  van  blaeuweboekjens  gaende  te  maeken,  meer- 

maels  verbooden,  en  toen  door  een  nieuw  plakkaet,  en  echter  nietinge- 
toomt,  terwijl  een  fcharp  onderföek  en  fwaere  ftraftcn,  als ftrijdende  tee- 

ghen de  vry heit,  verworpen  worden.     De  Staeten,  alhoewel  den  mee- 
ften  ter  vergaederinghe  deefè  faeke  onverwaght  was  voorgekoomen ,  en , 
op  een  voor  opgevatte  hoop  van  vreede,  quaelijk  konden  verduwen,  dat 
fè  tot  een  beftant  föuden  moeten  verftaen,  hadden  echter,  om  niet  den 

raedt  der  Koninghen  in  de  windt  te  flaen,  voornaementlijk  deefe  reedenen : 
dat  de  kojlen  der  oorloghe ,  foo  als  hy  feedert  de  laetjle  jaeren  gevoert  was ,  Reedenen 
het  inkoomen  der  gemeene  middelen  driehondertduyjent  guldens maentelijk  waer  om  dé 

te  booven  ginghen :  dat  Jeljs  deefe  kojlen  geoor deelt  wierden  niet  genoegh-  staeten  tot 

faem  te  fijn,  ten  waer  e  by  d'oude  troepen  nogh  fesduyjent  voetkneghten,  M4Wt 

tot  bewaeringh  der  ftroomen ,  quaemen:  dat  de  gemeene  f chatkift  der  ge-  w9'<2Wm, faementlijke  Landtfchappen  neeghen  millioenen  aen  fchulden  hadt :  en  de 
Landtfchappen  felve  in  den  haeren  tweemael  foo  veel:  en  derhalven  den 
oorlogh  in  tveerwil  der  Koninghen  met  geene  hoop  van  voorfpoedt  konde 
gevoert  worden.     Wel  is  waer,  dat  eenighe  raedden  de  grenfèn  van  den 
Staet  af  te  mijden,  en  alleen  het  hart  der  Landen  te  befchermen:  maer 
fulxwierdtte  wreedt,  en,quam  het  uyt  te  leeken,  gevaerlijkgeoordeelt. 
Dogh  dat  fömmighe  fèyden,  dat  de  Republijk  föodaenigh  was  geftelt, 
dat  de  waepenen  ruftende,  die  fèlfs  niet  foude  konnen  ruften,  fulx  voor- 
waer  fcheen  andere  een  godtloofè  en  fchandelijke  bekentenis.     Dat  met 
meerder  reeden  gevreeft  wierdt,  dat  het  gemeen,  verftaende  het  verwor- 

pen van  billijke  voor  waerden,  gebeeten  op  hunne  regenten ,  fbudewey-        ' 
gheren  de  laften  der  oorloghe  te  draeghen.   Sy  antwoorden  derhalven,  r^^L   ■• 
dat  f  e  bereydt  fijn  voorjlaeghenvan  beftant  tehooren,Joo  maer  hunne  vry-  jJefJt  ̂ te 
heit,  niet  onder  voorwaerde,  ofvoorfeekeren  tijdt,  maer  eenvoudelijk  \mnne  Vty- 
envoor  eeuwigh  beveftight  wier  de.     Dogh  de  Spaenfche,  wanneer  de  heitonbefoe- 
gefanten  der  Koninghen  hen  dienaengaende  waerenkoomen  vinden,  gae-  deltejtfcben» 

ven  geene  hoop  tot  fuik  een  verdragh:  maer  doen  eenen  anderen  voor-  eemn  Ande~. 

flagh,  dat  dejaeken  in  dienftaet,  waer  infe  teegenwoordigh,  gedueren-  renJm~ 
de  waepenjchorjfmgh ,  ftonden,  f  ouden  blijven  den  tijdt  van  feeven  jae-    ■*  ' 
ren ,  diervoeghe  noghtans ,  dat  de  Spanjaert  binnen  twee  maenden  moght 

kiefen,  of  hy  den  handel  op  Indien  wil  toelaeten,  of  dien  door  de  waepe- 

nen betw ijlen.     T>at  'er  voorts  geene  reedenen  fijn  konden ,  waer  om  men 
de  eenmaels  voor  deejen  erkende  vry  heit  op  nieu  foude  willen  verklaert 
hebben,  dat  Julx  traegh  te  verkrijghen  was,  aengefien  de  Spanjaert  in 
dit  punt  wat  onhandelbaer  viel,  en  niet  Joo  gejeggelijk  als  de  Aertshar- 
toghen.     T>at  foo  de  Staeten  hier  in  geen  gevallen  naemen,  fy  verfogh- 

Bbbb  iij  ten 
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1608.    ten  hen  ten  minften  tijdt  tot  den  eerjlen  van  Slaghtmaendt  vergunt  wier- 
de,  om  naeder  lafi  van  Thilips  af  te  waghten.     Dit  door  degefanten 
der  Koninghen  enVorften  ter  vergaederingheoovergebraghtfijnde,  blee- 

De staeten  ven  de  Staeten  by  hun  genoomen  befluyt:  maer  feyden  wijders,  datfc 

blijven  by     den  tijdt  aengaende,  dien ,  dewijl  de  gefanten  'tfelfde  verfoghten ,  fouden 
hunbcjlujt.  toeflaen.     Hicrentuflchen  hebben  ook  fy  fclve  tijdt  gekreeghen,  om  elk 
Heevigbe  nae  den  hunnen  te  vertrekken,  en  tot  een  nieuwe  foeke  nieuwen  lafl:  te 

gefchilUn     haelen.     Hcevighe  gefchillen  fijn  oover  die  faek gevallen;  en  niet  alleen 
onder  hert'    verlchilden  de  volken ,  die  voor  's  vyandts  ooverval  meeft  bloot  laeghen , 

van  de  Zeeuwen,  wien  hunne  fee  beveylighde,  maer  felfs  in  Hollandt 

was  d'ecne  ftadt  van  dit ,  d'andere  van  dut, en  de  fteeden  binnen  haer  niet 
alle  van  een  gevoelen,  nae  dat  elk  door  hoop  van  eyghen  belangh,  of 
door  kraghtighe  bewijsreedenen  van  weederfïjden  was  gedreeven.     In 
dit  vlotten  der  gemoederen  wierdtMauritsraedtgegeeven,  dathyoopent- 

lijk,  en  fbnder  yets  aghter  te  houden  v  figh  als  hooft  voor  't  dapper  fte 
en  eedelmoedighfte  gevoelen  foude  verklaeren:  't  gheen  hy  gedaen  heeft, 
niet  alleen  door  vry  feharpe  woorden,  maer  ook  door  't  affenden  van 

Maurits     een  krief  aen  &  fteeden  van  Hollandt.  Eyndeljk,  feyde  hy,  fijn  de  kon- 

brief  aen  de  ftenaeryen ,  foo  gevreefi  van  onfe  voorouders ,  uytgebarften.     'Die  fchoon 
fteeden  van  voorgedaene  reedenen ,  daer  door  men  ons  in  een  handelingh  heeft  inge- 
HolUndt,    wikkelt ,  fijn  niets  anders geweefi  dan  woorden,  en  de  vyandt  heeft  de 

benafrae-    ir  e  ede  niet  gemeente  maer  veel  eer  wanneer  het  hem  als  ons  geleeghener 
dendebe-     quam  den  oorlogh  te  voeren-,  of,  't  gheen  fwaer  der  dan  den  oorlogh  ü, 
jtai.ttc       2e  Rgpuyiyk  door  tweedraghten  enfehenkaedtjen  te  gronde  te  helpen.   In 

*"  "      korten  fal  hy  fijne  fchatten  weeder  in  ftaet  hebben-)  die  onlanghsfoofeer 
waeren  uyigeput,  dat  hy ,  om 't  geldt  in  fwangh  te  houden ,  de  waerdye 
van  goud t  enfilver  op  kooper  gefaeghen  heeft.     JVy  fullen  met  de  lafi  en 

belaeden  blijven ,  uyt  vrees  voor  trouwloosheit  •,  de  koophandel ',  en  al  wat 
tiyt  den  oorlogh  fijn  voedt  fel  trekt , J "al  verhopen  ij  ae  de  bloem  en  de  kraght van  onfe  krijghsmaght ,  infonderheit  te  peer  de,  figh  genootfaekt  vinden 
elders  glory  en  buyt  te  foeken.     Niet  alleen  onfe  lighaemen ,  maer  onfe  ge- 

moederen-, onfe  dapper  heit  fullen  tot  vadfigheit vervallen  ,  terwijl 't geheu- 
ghen  der  onheylen,  die  onfe  voorouders  foo  meenighvuldigh  befuert  heb- 

ben-, f  al  aen  't  verdwijnen  raeken:  en  nu  f  elf s  hoe  geringh  eenooverbltjf- 
fel  is  'er  te  vinden ,  om  dat  jonghe  lityden ,  in  plaetfe  der  ouden  koomende , 
'tvoor  deefen  gefchiede  alleen  hoorenfegghen,  en  'tgheenfe  hoorenflaeuwelijk 
gelooven .    Genoomen ,  't  gheen  men  niet  moet  hoopen ,  in  de  Repubhjk  waer 
niemandt  die  op  yets  anders,  dan  op  de  Republijk  fagh ,  d'aenflaeghen  der 
Koninghen  echter  oovervallen  fchielijk -,  volken  gaen  veeltij  dts  verloor  en  y 
terwijl fe  figh  beraeden.   Ghy  lieden  derhalven  fijt  gedacht  igh  der  dapper- 
heit  uwer  voorvaederen,  die  de  gefantfc  happen  des  Keyfers  en  der  Ko- 

ninghen tot  vree  de ,  niet  als  eenen  raedt  van  vrienden ,  maer  als  laeghen 
van  de  vyandt,  ge fc  huwt  hebben  ;fijt  ge  dacht  igh  der  befluyt  en ,  die  eertijdts 
fijn  genoomen ,  en  nogh  onlanghs  meermaelen  vernieuwt ,  om  de  vry  heit  buy- 
ten  alle  gefchil  te  doen  vanjl  ellen-,  laet  U  tot  geen  verdragh  beweeghen, 
dan  waer  by  den  vyandt  en  al  het  reght  vanheerfchappy  opdeefe  Landen , 

en  den  tijtel  en  de  waepenen  worden  benoomen.     Indien  'er  geen  bedrogh 
onder Jchuylt,  waeromdraelt hy met klaere woorden  nyt  te  drukken  ,'t gheen 
in  ernft gehandelt  wordt?     T>ogh  U  voorwaer  is  'er  aengeleeghen ,  dat 
of  uytheemfche  Trinfen  niet  aen  uwen  Sta  et  twijfelen,  of  d'inge feetenen 
felve  figh  in  hunne  gedachten  eenen  heer  toefchikken.     CMen  fat  er  vin- 

den ,  die  U  dubbelfinnighe  woorden ,  en  gefmijdight  nae  den  ftnack  des 
Span jaerts,  fullen  aenprtjfen,  en  de  noodtjaekelijkheit  voorwenden:  maer 

fae- 
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ken  in  haerfehen  eerlijk  en  heylfaem,  hebben  de  voor fpr nek  van  noodt fae-     1608. 
kelijkheït  niet  nood/gh : die  figh  te gevoeghlijkheit dreyght ten  val,enjleept 

in  (laevernye.     Soo  ik  niet  verdient  heb,  dat  in  't  maeken  van  verbonden 
nae  mijnen  raedt geluyftert  worde,  mijn  vaeder  hebbe  het  verdient.  En 
in  deefen  handel jie  ik  nogh  op  de  belanghen  -van  my  J elven,  nogh  der  mij- 

ner: en  hadt  mijn  gemoedt  toegelaeten,  't  algemeene  nut  voor  mijnbefon- 
der  belangh  ter  jijden  te  jlelle?i ,  al  voorlangh  hadt  ik  een  oopene  baene  ge- 
hadt,  en  heb  die  nogh,   om  met  winfi  uyt  deefn  oorlogh  te  treeden. 
Ghy,aen  wien  het  groot  beleydtvan  het  verdragh  hanght  ,geef  de  minde- 

re Landt fc happen ,  en  die  van  Ugefagh  afhanghen  een  voor  beeldt.    Maek 

een  vaft  bejluyt  van  't  gheen  den  Raedt  van  Staete  onlanghs  noodt  wen- 
digh  aen  de  Republijk  heeft  voorgedraeghen.  Bindt  uwe  af  te fendene  ter 

aenftaender  daghvaert  aen  bepaelden  lafl,  op  datfe  in  't  punt  vanvryheit 
geen  ver  ander  ingh  maeken.     Beveel  de  f  elf  de ,  datfe  gemeenerhandt  met 
ons  ten  befien  van  de  Republijk  raedtpleeghen  -,  gelijk  omtrent  alle  voor- 
gaende  Landtvooghden,  en  nogh  laet  (lelijk  met  mijnen  Vaeder  is  gehan- 

de It.     T>eefe  uwe  forg.be  voor  de  weldaedt  van  de  Republijk  in  't  gemeen, 
fal  ik  met  meerder  dankbaer heit,  dan  eenighe  andere  weldaedt,  aennee- 
men.     Niet  eenerhande  is  allerweeghen  den  uy tlegh  deefes  briefs  geweeft :  y^r^y^ 
en  eenighe  voornaeme  regenten  der  fteeden ,  gewoon  ter  daghvaert  te  tJ\e2  ln 

gaen,  hebben  dien  opgenoomen,  als  of  hunne  trouwe  in  't  uytvoeren  briefs. 
der  beveelen  by  hunne  meedebroederen  wierdt  verdacht  gemaekt.     Ook 
is  om  dees  tijdr  aen  den  dagh  gekoomen  den  brief  van  JuftusLipfius,  van  Lipfmsbrief 

welken  wy  elders  gewagh  gemaekt  hebben,  waer  in  die  man,  nietonbe-  riekende 

dreeven  in  flaetkunde  en  burgherlijke  faeken,  flaende  den  oorlogh  met  ''M*'" 
Vrankrijk  en  Engelandt,  den  Spanjaert  hadt  geraeden  met  den  Hollan-  "JW&"" der  beftant  te  maeken.     T)at  Vorften  met  ruft  te geeven  en  tijdt  te  win- 

nen maghtigh  wierden,  en  dat,  wanneer  den  haet  ge  (Ie  et  en  was,  de  ge- 
hoorfaemheit  ftgh  weeder  fchikte  :  dat  Sextus  Tompejus,  heer  van  een 
maghtighe  vloot  en  ey  landt ,  eertij  dts  door  ge  ene  andere  konft gevallen  was. 
De  Herfftmaendt,  tijdt  den  Spaenfchen  onlanghs  tot  hun  verblijf  bepaelr, 

liep  nu  reets  nae  't  eynde-,  waeromfè  figh  begaeven  nae  de  gefanten  der 
Koninghen ,  verhaelende  dat  fè  naederen  laft  van  de  Aertshartoghen  ont- 
fanghen  hadden,  en  daer  in  de  maght  om  beftant  voor  fèeven  jaeren  door 
Europa  te  maeken,  op  die  voet,  datfe  met  de  Staeten  fbuden  handelen 
als  met  vrye  volken,  en  waer  opfê  figh  geen  reght  ter  weereldt  toefchree- 

ven,  beloovende  de  faeke  daerheenente  fchikken,  dat  Philips  figh'tfèlf- 
de  liet  gevallen.  De  gefanten  weygherden  oover  eenfaek,  diefe  bevroed- 

den konden  dat  onaengenaem  fbude  fijn,  met  den  Staeten  te  fpreekcn. 
Men  kon  lightelijk  afneemen,  dat  de  Spaenfche,  mifnoeght  oover  de 
ftrengheit  van  het  laetfte  befluyt,  waer  in  hen  belaft  wierde  der  Staeten 
boodem  te  ruymen ,  oordeelden  teeghen  hunne  grootheit  te  flrijden ,  lan- 
gher  uytftel  te  verlbeken :  en  echter  liever  fbuden geblee ven  hebben,  in- 

dien de  Staeten  fulx  uyt  figh  fel  ven,  of  op  't  aenraeden  der  gefanten, 
hadden  toegeftaen.     Dan  het  dacht  den  gefanten  raedtfaemer  door  't  ver- 

trek der  vyanden  der  Staeten  gramfchap  te  vernoeghen ,  dan  door  fuik 

een  haetelijk  verfbek  ook  den  haet  t'henwaerts  t'ontfteeken.     Derhalven   verwijt  der 
koomen  de  Spaenfche  ter  vergaederinghe,  om  hun  affcheit  van  de  Staeten  spaenfche 
te  neemen.     Alwaer  Richardot,  nae  breeden  lof  fijner  Vorften,  die  ter  den  staeten 
liefde  van  den  pays,  oover  faeken  van  het  grootfte  gewight  waerenheen  S^daenm 
geflapt,  befchuldighde  de onverfettelijke  hardigheit der  Staeten,  van  wel-  *™™™  c 
ke  fy  ook  nu  niet  al  te  eerlijk  ten  lande  uytgedreeven  wierden.     Ik  heb,  rc\,^u 
ièyde  hy,  den  geeft  van  waerfegghen  niet j  maerofik  bedriegh  my  f  elven 
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1608.    geweldigh ,  of  ik  voorfe  nureets  dien  dagh,  op  melken  ghy  te  vergeefs 
f  uit  wenjchen,  dat  u  ander -ma-els  kierde  aengebooden,  'tgheen  van  u  nu 
foo  haljterrigh  wordt  verworpen,     't  Bloedt ,  dat  in  't  toekoomende  Jlaet 
vergoot  en  te  worden ,  fal  u  aen  de  mifdaedt  van  't  verfmaeden  der  vree- 

oldenbar-  de  jchuldigh  verklaeren.     Deefen  heeft  Oldenbarnevelt,  uyt  naeme  der 
nevets        Staeten,  dervoeghe  geantwoordt,  dat  hy  deede  blijken,  hoe  de  Staeten 
uyt  naeme     ovgeveinfdelijk  hadden  gehandelt ,  en  niet  verjlaen  in  eenighe  onderh  an- 

der staeten.  del'wgh  ie  treeden ,  dan  op  voorgaende  belofte  van  hengeheel  en  al  by  hun- ne vryheit  te  fullen  laeten.  Dat ,  was  men  tot  geen  vree  de  gekoomen ,  fulx 
haeperde-aen  hen,  die  hunne  beloften  of  niet  konden ,  of  niet  wilden  vol- 

voeren. T>at  men  met  meerder  reeden  het  bloedt  moght  weedereyjfchen  van 
hen,  welker  plakkaet  en,  bloedigher  dan  alle  waepenen,  hen  e  ene  onver- 

mijdelijke noodtfaekelijkheit  tot  oorlooghen  hadden  opgeleght :  en  van  wel- 
ker wreedtheit ,  nogh  maer  onlanghs  felfs  aen  weer  e  loof  e  fetluyden  envif- 

fchers  gepleeght,  verfche  exempelen  voor  handen  waeren.     Spinola  ftont 

'er  teegenwoordigh ,  voorwaer  met  fuik  een  gelaet,   waer  uyt  de  fmerte, 
diehemoover  'thoopeloosafbreeken  der  vreedc  hadt  getroffen,  was  te  lee- 

Degebeyme  fen.     Richardot,  uyt  den  Haeghe  vertrekkende,  hadt,  by  geval  of  met 
berightsptm-  voordacht,  in  fijne  herberghe,  onder  andere  papieren,   aghtergelaeten 
ten  door       de  geheyme  berichtspunten  der  Aertshartoghen ,  naer  welke  fy  figh  in 

,  "  deefen  handel  hadden  te  gedraeghen ,  die  gevonden  fijnde,  eerlanghdaer 
hctairaekê  nae  allefints  in  handen  van  'tgemeen  raekten.  Indeefewas  alles,  'tgheen 
onder  de  ge-  wy  verhaelt  hebben  in  de  vreedehandelingh  omgegaen  te  fijn,  hem  op  de 

menenuia.  /elfde  wijfe  voorgefchreeven,  en  onder  anderen  ook  dit,  dat  f  e  in'tver- 
f eekeren  en  vasJJl  ellen  der  vryheit geene  fwaerigheit  foudenmaeken.  Maer 

belanghende  het  reght  oover  d'inkoomjlen  der  heergoederen ,  foo  f  e  't  wee- 
dergeeven  derfelver  niet  bedinghen  konden ,  hadden fe  in  plaetfe  derfel- 

ver  een  jaerlijxe  Jomme  van  penninghen  te  voorderen.  En  wen  't  hen  ge- 
lukte alle  d 'andere  punten  gelukkigh  af  te  doen ,  foudenfe  dien  van  Hol- 

landt  behendelijk  inboejemen,  dat  het  lic haem  der  Nederlanden,  foo  't  aen 
een  geheght  bleef,  maghtigh  was ;  maer  van  den  anderen  gefcheurt  blij- 

vende, lightelijkuytheemfchen  ten  proye  Joude  vallen.  'Dat fe  derhalven 
wel  doen  fouden,  foo  Je  d 'Aertshartoghen  tot  hunne  befchermheeren  aen- 
naemen,  of  ten  minften  onderlingh  Jitlk  een  verbondt  flooten,  waer  door 
die  den  anderen  beleedighde  beyder  vyandt  wierdt.  Indien  ook  dit  niet  kon- 
de  te  weeghe gebraght  worden,  hier  in  noghtans fouden fien  oover  een  te 
koomen,dat  gheenvan  beyde  de  partyen  des  anderen  vyandt  met  daedt  of 
raedt  foude  te  hulpe  koomen,  of  gedooghen,  dat yemandt  fijner  onder  dae- 
nenfigh  in  desfelven  dienft  begaeve.  Dogh  den  Spaenfchen  was  belaft  dee- 
fè  geheymen  voor  de  Francoiiche  en  Engelfche  gefanten  te  verberghen: 
en  noghtans  figh  van  derfelver  bemiddelingh  in  alle  andere  faeken  te  die- 

nen •,  infbnderheit  van  Ieannin,  om  voor  de  Roomsgefinden  vrye  oeffe- 
ningh  hunnes  Godtsdienfts,  en  een  gedeelte  der  goederen , eertijdts  aen 
Gcdtclijke  toebehoort  hebbende,  te  ver  krijghen.  Boovendien  lagh  hun- 

nen laft,  om  de  belanghen  des  Graeven  van  Ooft-Vrieflandt  in  aght  te 
neemen,  en  verders  op  eenighe  befondere  punten.     Die  niet  geloovcn 
konden ,  dat  dit  gefchrift  door  aghteloof heit  van  Richardot  was  blijven 

legghen,  vermoedden,  dat  hy  't  met  voordacht  hadt  aghtergelaeten  uyt 
reedenen,  om  te  doen  gelooven ,  dat  men,  raekende  de  vryheit  niet  an- 

ders als  met  ernft  gehandelt  hadt,  en  dien  van  Hollandt,  belanghende  een 
verbondt  van  onderlinghe  befcherminghe ,  gedachten  te  doen  neemen , 

't  welk  nogh  te  vroegh  was  geweeft  om  mondelingh  voor  te  draeghen. 
Die  't  uytgeftrooyt  hebben,  fijn  gefint  geweeft  of  de  raedtflacghen  der 

Ge- 
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Gefanten,  en  infonderheit  van  Vrankrijk,  verdacht  te  maeken,  of  den    1608. 
Aertshartoghen  in  fwaerder  haet  by  de  Koninghen  te  brenghen.  Richar- 
dot  heeft  door  brieven  en  fijne  aghteloofheit  befchuldight,engeklaeght, 

dat  door  't  uytftrooyen  van  dit  gefchrift  onder  't  gemeen  het  reght  van 
herberghfaemheit  gefchonden  was.     Niettemin  de  Gelanten  van  Vrank- 

rijk en  Engelandt',  terwijl  de  Duytfchen,  wien  die  handelingh  niet  leer behaecrhde ,  ilgh  gereet  maeken  om  te  vertrekken ,  hebbende  onlanghs 
in  gefprek,  en  nu  uyt  de  brieven  van  Richardot,  verftaen,dat  men  van 
Albertus  en  van  Philips  foude  konnen  verkrijghen  een  beftant  voor  tien 
jaeren,  maer  de  vryheit  belanghende  geene  andere  woorden,  als  men 

hadt  gebruykt  in  't  eerfte  fluyten  der  waepenfchorfiingh ,  ontwerpen  een 
verdragh  op  deele  voorwaerden  :   Dat  Philips  t'fijner  keure  moght  nee-    T)e  Gefan- 
men,  of  hy  ook  in  Indien  beftant  begeerde  of  oorlogh.     Aengaende  de  ten  ̂erK-°' 
erensicheydinghen  en  andere  ftrijdighe  punten,  die  worden  tot  een  toe-  m"Pm 
koomende  vreedtfamer  byeenkomft  oovergehouden.  De  fwaerigheit  lagh         *_ 
hier  in ,  om  den  Staeten ,  die  figh  ten  uy terften  lieten  geleeghen  fijn ,  ̂4_;,  vm 

dat  hunne  vryheit  voor  eeuwigh  wierde  verleekert , 't  verdragh  op  deefen  beftant. 
voet  te  doen  goetvinden  •,  te  meer,  dewijl  ook  eenighe  hier  uyt  gelee- 
genheit  fouden  neemen  om  de  handelingh  om  te  ftooten.     Wefhalven 
de  Gefanten  ter  vergaederinghe  quaemen,  alwaer  onder  hen  Jeannin, 
aengedaen  met  de  deftigheit  die  een  Raedtsheer  betaemt,  fijne  reeden  dus 
heeft  aengevanghen.     En  de  weerdigheit  en  de  deught  der  gener,  die  in  Reeden  van 
onfen  raedt,  U  gegeeven  om  beftant  te  maeken ,  geen  behaeghen  fcheppen  Jeannin  ter 

konnen ,  'verdient ,  dat  hunne  bewijsreeden  en  teegen  d'onfe  vergeleeken  wor-  vergaede- 
den,  op  dat  Ghy,  Mijne  He  er  en,  mooght  ondei •Jchej 'den ,  welk  gevoelen  rm&    %e~ 
man  die  twee  fv  'theylfaemfie.     Sy  befchuldighen,  f 00  ik  hoor  e,  de  woor-  \\,eamu 
den  -,  die ,  foofe  geen  ander  infight  hebben  dan  uwe  vryheit  te  verfeeke- 
ren ,  en  niet  eenen  dekmantel foeken ,  om  hunne  begeerte  tot  het  vervol- 

ghen der  oorloghe  te  voldoen,  fal  het,  hoop  ik,  aen  geen  reedenen  ont- 
breeken,  om  hen  van  een  miffchien  loffelijke,  dogh  ydele  vreefe  te  ontla- 
ften.     Want  de  vryheit  wordt  gereekent  onder  die  faeken,  welke  men  ge- 

woon is  nogh  aen  tijdt  nogh  aen  voorwaerde  te  binden ,  en  welke  eenmael 
gegeeven  Jïjnde ,  altoos  duerende  blijven.     Hoewel,  indien  wy  de  faeke 
naer  behoor  en  infien,  Ghy  begeert  niet  dat  men  U  de  vryheit geeve ,  maer 
voor  vrye  volken  erkewne  :   want  en  die  kan  hy  niet  geeven ,  fijnde  den 
Vorften  ongeoor  looft  heerfchappyen  oovet  te  draeghen  j  en  het  foude  U  eene 
fchande  fijn  uyt  fijne  handt  fontfanghen  eene  vryheit,  welke  ghy  al  voor 

langh  door  een  algemeen  befiuyt  in  handen  hebt.     'Dogh  deefe  kan  hy  niet 
duy delijker  erkennen,  die  en  U  vrye  volken  noemt ,  en  verklaert,  dat  hy 
figh  geen  reght  ter  weereldt  op  U  aenmaetight.  In  de  vreedehandelinghe 

felve  heeft  ons  dit  genoegb gefcheenen :  maer  om  dat' er  onder  Uwaeren, 
die  vertrouwden  dat  'er  meer  foude  konnen  verkreeghen  worden ,  hebben 
wy  ons  daer  buyten  gehouden.     Dogh  wat  belanght  dat  Thilips  de  wae- 
penen  en  den  tijtel  foude  moeten  afftaen ,  dat  dacht  ons  al  van  toen  af 
fchandelijk ,  en  derhalven  verdacht  in  een  Koningh  die  niet  ooverwonnen 
is.  Dan  foo  de  vyandt  van  dat  gevoelen  is,  waerom,  fegghenfe  ,fpreekt 
hy  niet  klaerder.     (JMaer  hyfeght,  dat  het  onreedelijk  is,  hy  tot  andere 
woorden  worde  gedwonghen,  als  die  U  voor  de  handelingh  hebben  aenge- 
Jlaen.     En  alles  wel  ooverwooghen ,  wien  wilt  Ghy  doen  gelooven  dat 
Ghy  vrye  volken  fijt?  naementlijk  den  Koninghen  uwe  vrienden.    Dogh 
die  verklaeren,  dat  de  woorden  bequaem  en  voldoende  fijn.  En  Ghy  fijt, 
geloof  ik,  hier  voor  niet  bekommert ,  dat  de  Spatij  aert  in  reght  en  de  handt 
aen  Ujlae,  en  begeer  e  dat  de  heerfc  happy  hem  by  voor  raedt,  f  uw  en  nae- 
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1608.     dede  worde  toegeweefen.     CMaer  nae  'teyndighen  van  't  beftant,fal  hy, 
dunkt  het  hemgoedt,den  oorlogh  tot  reghter  neemen.  S 00  Ghy  dan  oover- 
wonnen  wordt,  f  al  U  ge  ene  verfeekeringhe  konnen  redden  :  Joo  Ghy  de 

feeghe  behoudt,  fait  Ghy,  of'erfchoon  niet  be  donghen  is,  lightelijk  uwe 
reekeninghe  vinden.     Ook  is  'er  geen  reeden  om  grootelijx  bekommert  te 
fijn,  dat  de  vyandt  groot  e  f  ommen  geldt  s  opftaepele.    Vrye  volken,  en  die 
geen  geldt  fpiïlen  om  eens  anders  Stoeten  in  te  Jokken,  hebben  die  gewoon- 

te vanforghe  voor  't  toekoomende  te  draeghen  ■>  foo  langh 'er  geldt  is  niet 
tefpaeren  houdt  men  koninghlijk  j  een  gedeelte  wordt  verquijl  in  oover- 
daet  en  hooffche  dartelheeden ,  een  ander  aengeleght  tot  heersfught ,  en 

om  de  heerfc  happy  nogh  verder  uyt  te  breyden.  'Philips  is  noghjongh  van 
jaeren,  en  be  heerfc  ht  een  volk,  dat  tot  geen  ruft  te  gewennen  is.   UJlaet 

hetgereeder,  door 't  afdoen  uwer  fc  hulden,  uw  geloof 'te  herft  ellen,  aen- 
gefien  Ghy ,  niet  anders  hebbende  f  onderhouden  dan  befettinghen  ,van  de 
leegher  koften,  de  helft  der  laften,  fult  ontjlaeghen  fijn.  Van  nu  af  aen 

kunt  Ghy,  en  ik  f  oude' t  U ook  raeden,  de  fchattinghen  voor  de  jaeren  van 
'tbefiant  aenhouden.     T>iefegghen,  dat fe  fijn  bevreeft  voor  's  vyandt s 
giften  en  voor  oneenigheeden,  f  al  ik  lightelijk  toeft  aen,  dat  menfigh  daer 
voor  behoort  tewaghten.  En  ik  meene  niet,  dat  het  U  aen  goede  wetten  of 
aen  reght  ontbreekt:  om  niet  te  fegghen,  dat  het  vrughteloos  is  weynighe 
om  te  koopen,  daer  de  regeer inghe  aen  veelen,  en  niet  altoos  de  felfde, 

jlaet.     'De  vadfigheit  f  al ook  de  vyandt  felfs  U  wel  verdrijven ,  als  die 
van  fuiken  aerdt  is,  dat  hy  niet  langh  kan  fijn  fonder  figh  verdacht  te 

maeken.  %yinderfint s,  indien  die  reeden plaets grijpt,  is 't  noodtfaekelijk 
dat  Ghy  in  eenen  eeuwighen  oorlogh  blijft:  want  de  gebreeken ,  fpruytende 
uyt  forgheloof heit ,  ft  aen  in  tijdt  van  vree  de  felfs  veel  meer  te  duchten: 
jae  ook  in  oorlogh  fult  Ghy  van  inwendighe  gevaeren  niet  bevrijdt  fijn  , 

foo  't  gebeurde  dat  eenigh  merkelijk  onheylde  gehoor  f aemheit  deedeuytden. 
toomfpringhen.     En  niet  buyten  reeden  is  deefe  vreefe,  aengefïen  de  ge- 
meene  inkoomften  foo  veel  te  weynigh  fijn  om  den  vyandt  felfs  op  fijnen 
boodem  aen  te  taften,  datfe  ter  naeuwer  noodt  konnen  ftrekken  om  U  in 
den  oorlogh  te  verweer  en,  dat  is,  om  uwen  onderganghvooreenighen  tijdt 

te  verwijlen.     Dit  onderfcheit  is' er  in,  dat  het  in  uwe  handt  ft aetd' on- 
gemakken eenes  beftants  te  mijden  i  de  droevighe  uytkoomften  deroorloghe 

kan  felfs  de  allerwijfte  dikmaels  niet  verhoeden.   Ook  wordt  ons  opgeleght 
de  noodtfaekelijkheit  om  te  antwoorden  op  den  brief  van  Lipfius ,  die  den 
*uyandt  heeft  beft ant gerae den  -,  maer  voor  korten  tijdt,  maer  fonder  ge- 
wagh  van  vryheit,  en  toen  de  kraghten  van  Vrankrijk  niet  de  maght 
hadden,  om  den  vyandt  vreefe,  U  vertrouwen* in  te  boefemen.   Wil  men 

defaek  door  exempelen  betwiften,  wy  f  ouden  t'onfen  voordeele  een  goedt 
getal,  en  die  niet  verre  buyten  onfe  eeuwe ,  konnen  voortbrenghen.  Door 
de  Gendtfche  pays  hebben  Hollandt  en  Zeelandt  een  ander  leeven  gekree- 
ghen.     Ds  Switfers,  die  om  gelijke  oorfaeken  de  waepenen  hadden  aen- 
geywomen,  hebben  die  door  beft  ant  ter  needergeleght :  en  van  foo  langhen 

tijdt  af  fijn  fe  by  't  befit  hunner  vryheit  gebleeven,  befchermt  weliswaer 
door  maght  vanruytery  ,en  fwaere  berghen:  maer  uwe  maght  ter  fee ,  den 
Ocean  die  u  landt  omringht ,  ftrekken  U  tot  geene  mindere  bolwerken. 

Ook  fijn' er  die  vreefen,  dat  ghy  naer  deefenfw  akker  fijn  mooght  om  den 
oorlogh  te  hervatten,  om  dat  het  leeven  der  Vorfien,  die  Ubegunftighen, 
onfeeker  fy.     rJMaer  de  reedenen  van  Staet,  die  de  bondt genoot  fc  hap  on- 

derhouden ,  ft  erven  niet  met  de  Koninghen ,  dan  fijn ,  gelijk  de  Koningh- 
rtjken,  onfterfehjk.     Die  felf de  reeden,  dat  uwe  bondt  genoot  en  leeven, 
en  in  eenen  bloey  enden  Jlaet  leeven,  dat  in  Neder  landt  een  Vorft  regeert 

die 
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die  afkeerigh  van  den  oorlogh  Ü'%  behoort  U  aen  te  prikkelen ,  om  foo  ge-     1608. 
wenfchte  gelcegenheit  tot  vreede  niet  te  laeten  voorbyloopen.     TDeefen 
raedt  koomt  U  van  verrefiende ,  koomt  U  van  Koninghen ,  die  uwe  vrien- 

den Jij 'n,  en  welker  eenigh  belangh  is  uwe  behoudenis.     CMeer  andere 
reedenen ,  die  tot  ons  ooghmerk  dienen ,  maer  voorjïghtelijk  gefweeghen  wor- 

den ,  magh  een  yder  fighfelven  te  binnen  brenghen ,  op  dat  de  drijvers 

van  het  ftrijdigh  gevoelen ,  ons  niet  alleen  in  vryheit  van  al  't  gheen  hen 
luft  te  durven  fegghen,  ooverwinnen.  De  gemoederen  door  deefè  reeden 

eeni<j;hermaeten  ontroert  fijnde,  quam  hy  die  's  anderendaeghs  weederom 
op  nieu  aentaften,  doorloopende  de  voornaemfte  punten  van  'tverdragh 
elk  in  't  befonder,  om  hen  onweederfpreekelijk  t'oovertuyghen ,  dat 'er 
nogh  onbillijkheit,  nogh  bedrogh,  onderfchuylde.     Hy  deed'er  by,  dat 
fy  onder  alle  volken  d'eerfte  waeren,  wien  die  eere  gegeeven  was,  datfè 
hunne  vryheit  door  d'erkentenis  des  Vorften ,  dien  fe  fèlfs  hadden  afge- 
fwooren,  verfèekert  kreeghen.     Dat  fulx  den  Switfèrs  niet  hadt  mooghen 
gebeuren  •,  jae  dat  ook  niet  de  Deenen,  fèhoonfè  gewonnen,  enChriftiern 
gevanghen  hadden,  fulx  is  voorgeleght.  Voorts  voer  hy  heevigh  uyt,en 
befèhuldighde  van  loghen  en  ondankbaerheit  hen,  die  mompelden,  dat, 

door  d'aenkoomft  van  Don  Pedro  de  Toledo  in  Vrankrijk,  de  Koningh 
van  de  belanghen  der  Hollanderen  was  afkeerigh  geworden.     Dat  fijne 

gunfl  en  geneegenheit  t'henwaerts  was  beftendigher,  en  niet  door  eeni- 
ghe  beeden  van  vyanden,  maer  alleen  door  den  hoon  der  gener,  die  duf- 
daenighe  dinghen  uytftrooyden,  kon  verandert  worden.  Ook  heeft  Win-    ool^raedt 

woodt  van  gelijken  fijnen  plicht  geoordeelt  den  Raedt  van  Staete,  waer  W'mwoodt 
van  hy  fèlfs  een  lidt  was, tot  beflant  te  raeden,hen  verfèekerende ,  dat  de  tot  bemant. 
Koningh  van  Groot  Britannien  tot  niet  anders  raede ,  als  waer  van  hy  fèlfs 
alvoorens  een  exempel  hadt  gegeeven.  T)at  reghtveerdighe  waepenen  wae- 

ren ,  die  de  noodt  vereyfchte ;  dat  fulke  en  van  Godt,  en  van godtvrughtighe 
Koninghen  begunflight  wierden:  dogh  datfe  niet  noodtfaekelijk  waeren , 
als  fe  met  eeren  konden  needergeleght  worden.   T)at,  indien  fe  al  op  hun- 

ne eyghene  kraghten  konden  beft  aen ,  dan  echter  niet  behoorden  te  verwor- 
pen een  verdragh,  waer  by  hunnen  Godtsdienft ,  hunne  vryheit  en  hun' 

nen  handel  ongejc honden  bleeven.  Maer  datfe  nu  van  verre  giffmgh  maek- 

ten  op  't  gheen  nae  't  beftant  mijfchitn  foude  mooghen  gebeuren,  en  de 
gevaeren  der  oorloghe,  hen  foo  veel  naeder ,  oover  't  hooft  faeghen.  Won- 

der is  't ,  met  hoe  groot  eene  heevigheit  de  faek  in  alle  vergaederinghen  ge-    De/ae^ 
dreeven  wierdt:  en  daeghelijx  hadt  men  nieuwe  blaeuwboekjens ,  ftooke-  ̂ L«L/* 
branden  van  oneenigheit.     En  men  verfchoonde  langher  felfs  de  Konin-  metproote 

ghen  niet,  als  die  verborghe  hoop  hadden  op  d'onheylen  der  Vereenigh-  heevigheit 
de  Landen.    Maer  den  fwaerften  haet  viel  op  den  hals  van  Oldenbarne-  gdreenn. 
velt,  als  fmeeder  van  diergelijke  raedtflaeghen  -,  en  die  door  fijn  oover- 
groot  gefagh  felfs  mannen  verre  booven  fijnen  ftaet  te  laftigh  viel,  veel 
min  dat  hem  andere  van  gelijke  geleegenheit  föo  verre  booven  hun  ver- 
heeven  met  goede  ooghen  konden  aenfien :  en  'er  fijn  aen  den  dagh  ge- 
koomen  brieven,  waer  in  hy  al  van  toen  af  niet  duyfterlijk  ter  flaghtingh 
gedoemt  wierdt.     Hy  dan  betuyght  ter  vergaederinghe  van  Hollandt,    oldenbar- 

dat  hem't  mifnoeghen  enden  haet  der  Groot  en  niet  nieuw  voor  quaemen ,  en  nevelt  tbe- 
hy  echter  nimmer  eenighe  gevaeren  hadt  ontfien,  om  fijnen  vaeder lande  f  r  met 

dienft  te  doen,  houdende  f gh  teeghen  alle  gerughten  en  onvoorfiene  toe-  nen/Met    ' vallen  gewaepent  met  den  troojl  fijner  gewijje :  maer  dat  hy ,  (lende  een  \eg\n  ̂  
faek  in  haer  felven  onaengenaem,  boovendien  verfwaert  met  haet  op  fij-  amptnee- 
nenperfoon,  verfoght,  datfe,  om 't  gheen  den  dienft  vanden  Lande  be-  der. 
treft  e  waer  te  neemen,  eenen  anderen  dienaer,  mingehaet,  in  fijne plaet- 
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1608.    fe  geliefden  te  verkiefen:  wacr  mcede  hy  uyt  de  vergaederingh  fcheyde. 

'tWelkh*  Eenighe  uyt  het  midden  der  felve  wierden  aen  hemgefonden,  omtever- 

op  't  verjoeg  (beken ,  dat  hy  de  Republijk,  welke  hy  tot  nu  toe  met  fijnen  raedt  ge- 
derstaeten,  trouwelijk  hadt  bygeftaen,  in  deefe  foo  befwaerlijke  tijden  niet  verlaeten 

' *  AÊnd*"  ̂OU(^e-     Waerom  hy,  fijn  gewoonelijk  ampt  hervattende,  terwijl  hy  van 
veheel  Hol-  ̂'eene  "J^e  deweldaeden  en  het  gefagh  der  Koninghen  verheft,  vand'an- landt  en       ̂ ere  ̂ e  laften  der  oorloghe  ontleedt ,  de  wankelende  gemoederen  opreght, 

f  andere      d'aHervinnighfte  teegenfpreekers ,  fonder  figh  te  ftooren,  weederleght, 
vijf  landt-    Amfterdam  Janghft  van  allen  teegendruyfènde ,  ten  laetften  geheel  Hol- 

febappen  tot  landt  in  een  gevoelen  braght,  't  welk  ook  de  vijf  andere  landtfehappen 
eengevoelen  omhelfden.  Zeelandt  alleen, uyt  eyghene  infightenv  en  opgeftookt  door 
brengk.      Maurits,  't  beftant  weygherende ,  weederhieldt  d'eenftemmigheitderan- 
zeeUndt   ̂ ere:  en  \ïet  njet  toe  j  dat 'er  0p't  befluyt  omvraegh  gefchiede ,  dringhen- 

*op(took°n   ̂ eoP^c  woorden  derUitreghtfevereenigingh,  houdende,  dat  de  Landt  - 
yj.nU.au-   Jc' happen  niet  vermooghen  de  waepenen  needer  te  legghen ,  dan  met  alge- 
rits,  wey-  me  ene  bewilligmgh  der  Bondtgenooten,  en  de  gefc  billen  onder  de  Landt - 
gbert  hetbe-fchappen  ontftaende  aen  de  bemiddelingh  der Stadthouderen  fouden gejlelt 

fiant.         worden,     d' Andere  begonden  heevigh  te  worden,  en  fèyden,  dat  de 
vraegh  nu  niet  en  was,  of  men  beftant  föude  maeken,  maer  of  Zeelandc 
alleen  alle  de  andere  de  wet  föude  ftellen.     De  gemoederen  dus  teeghen 

elkander  verhit  fijnde,  quaemen  'er  de  gefanten  der  Koninghen  tufïchen 
beyden ,  om  met  de  geweldighfte  bewijsreedenen  te  trekken ,  die  fè  niet 
hadden  konnen  leyden.     En  Jeannin,  hebbende  voortgebraght  Henrix 

brief  aen  de  Staeten,  waer  in  al  't  gheen  hy  gefèght  en  gehandelt  hadtbe- 
kraghtight  wierdt ,  hief  eerft  aen  te  fpreeken ,  prijfènde  de  vrughten  der 
eendraght,  of  de  verfcheydenheit  van  gevoelens  buyten  halfterrigheit,  en 

gekoomen  fijnde  tot  de  Uitreghtfe  Vereenigingh :  't  En  is  ons  werknogh 
Heevighe   onj-e  meenjngiQe  n'iet ,  feyde  hy,  uytheemfche  wetten  en  verbonden  tever- 

leatmin       klaeren :  maer  noghtans  leert  de  gemeene  reeden ,  dat  op  die  tijdt  van 
teeghen  de    oovergaeve ,  niet  van  een  gelijkmaetigh  verbondt ,  gehandelt  is.  En  foo 
Zeeuwen*    de  fin  anders  is ,  moet  die  wet  of afgefchaft  of  ter  Jijden  gejlelt  worden, 

die  d'uit-    de  gemeene  welvaerty  welke  de  reghtveerdigheit  van  alle  wetten  in  figh 
tregbtfe       vervat,  fulx  vereyffchende.     Want  wat  uytkoomjl  was 'er  anders,  ge- 
Vereentgmg  mer^t  jefe  met  geen  meerder  reeden  de  bemiddelingh  der  Koningen  uwe 
y<mwen  en  (?ondtgenooten,   als  gene  het  tujfchenfpreeken  der  Landtvooghden  wey- 

gheren ,  om  datfe  beyde  in  deefe  beraedtflaegingh  nu  reets  party fchap  ge- 

maekt  hebben,     't  Ooverighe  dan  is,  dat  het  minder  getal  voor  het  meer- 
dere wijke  :  hier  op  alleen  beft  aen  de  regeer  inghen  der  volken ,  die  anders 

vervallen  fouden.     <Dus  ü  't,  dat  in  Switfer  landt  het  goedtvinden  der 
meerdere  wordt  uytgevoert felfs  van  die  het  hadden  teegengefprooken.  1)ogh 

d'Acheers  en  Etoliers,  hoewel mdghtigh e  volken,  fijn  door  hunne  twee- 
dr  aght  en  te  gronde  gegaen,  terwijl  elk  in  't  raedtgeeven  fijne  eygene  be- 

langhen ,  en  niet  de  gemeene  welvaert  desvaederlandts  behartighde.  Want 

een  al  te  groot  e  vryheit  is  een  gebaende  wegh  tot  flaevernye.     <Daeren- 
booven,op  dat  figh  niemandt  door  y  de  Ie  hoop  bedrieghe  ,verklaere  ik  uvan 
nu  af,  des  gelajl  fijnde,  dat  de  Koningh,  mijnen  meefter ,  uwer  niet  foo 
feer  gebrek  heeft,  dat  hy  fijn  onderftant  foude  toefenden  dengenen  die  fij- 

nen raedt v er fmae den.  By  naer  inden  fèlfden  finfprakuytnaeme  desKo- 
't  selfde      mngns  van  Groot  Britannien  fijnen  gefant  Spenfèr ,  daer  by  voeghende,  dat 
doet  ook^      een  Republijk ,  alwaer  me  er  der  heit  van  ftemmen  de  oover  handt  niet  heejt , 

spejifer.       wordt  vergeleeken  by  een  maeght ,  welke  d'oude  fchrijvers  verhaelen  ver- 
fcheurt  te  fijn  door  d 'eyghene  handen  haerer  meedevryers ,  die  elk  omftrijdt 
haer  ten  huwelijk  begeerden,  en  vertoonde  met  welfpreekenheit  hoe  groot ee?t 
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eenfchaede  de  maght  der  gemeentsmannen  in  figh  teeghen  de  befluyten  van     1608. 
den  Raedt  te  kanten  den  Roomfchen  volke  heeft  aengebraght.  Ook  hebben 

de  gefanten  geraeden,  dat  men  voortaen  eenen  vaften  voet  in  't  lighten 
der  fchattinghen  foude  beraemen:  en  voorts,  dat,  indien  'er  yets  onge- 
ilelt  in  de  Republijk  was,  of  in  den  oorlogh  door  de  vingheren  gefien, 
men  fulx  foude  traghten  te  verbeeteren  •,  op  dat  fy  onderlingh  des  te  een- 
draghtigher,  en  den  vyandt  ontfagghelijker  fijn  moghten.     Den  felfden 
raedt  gaeven  ook  de  aenfienelijxte  onder  de  burghery,  wien  de  befte  re- 

geeringhe  doght  't  heel  al  der  faeken  den  Landtfchappen  en  der  fel  ver  af- 
gefondenen,  dogh  den  Stadthouderen  en  den  Raeden  van  Staeten,  die 

niet  op  de  leeden  in  'tbefönder,  maer  op  'tlighaem  in  't  gemeen  faeghen, 
de  daeghelijxe  en fchielijk voorvallende  faeken,  bevoolen  telacten.  Dogh 

niet  foo  light  was  't,  een  gewoonte,  die  men  twintighjaerenlangh,  met 
goede  voorfpoedt ,  gevolght  hadt,  om  verre  te  worpen.     En  die,  wel- 

ker belangh  het  was ,  dat  de  faeken  in  hunnen  teegen  woordighen  ftaetblee- 

ven,  braghten  't  lightelijk  te  weeghe,  op  dat,  hanghende  de  beraedt- 
flaegingh  00 ver 't  beftant,  geen  handelinghen  met  handelinghen  in  een 
verwart  wierden.     Dit  jaer,  't  welk  ten  meerendeele  met  twiften  en  kra- 
keelen  was  doorgebraght,  liep  nu  op  't  eynde,  en  'tgerught  hoe  langher 
hoe  Merker,  dat  het  beftant,  't  welk  de  gelanten  fmeedden,  felfs  den  ömgWAtf 

Spanjaert  niet  fmaeken  foude.   En  voorwaer  Richardot  hadt  aen  Ieannin  -^^~ gefchreeven,  dat  Philips  figh  nu  foo  handelbaer  niet  toonde,  dogh  leyde  alntmif- 
de  fchult  op  den  Koningh  van  Groot  Britannien ,  als  of  door  hem  den  haegbt. 
Koningh  hoop  gegeeven  was,  dat  men  van  de  vryheit  geen  gewagh fou- 

de maeken.     En  in  de  Vereenighde  Landtfchappen  hadt  de  fbete  fmaek 
van  vreede  eenighen  nu  foo  verre  bekoort,  datfe  fèheenenook  dit  teful- 
len  konnen  gedooghen.     Andere,  kloekhertigher  van  imborft,  fielden  Waerwet 

figh  hier  teeghen  -,  en  de  gefanten  der  Koninghen  fönden  aen  d'Aertshar-  deAerts- 
toghen  om  hen  af  te  vraeghen,  offe  figh  betrouwen  moghten,  op'tgheen  f'^togfun 

onlanghs  met  hunne  afgeföndene  was  begonnen  te  handelen.  In  antwoordt  j.e.v ™e&ht 

gebraght  fijnde,  dat  de  Aertshartoghen  en  hier  toelaft  gegeeveu  hadden ,  y^"  Lanun 
en  van  den  Koningh  gemaghtight  waeren  om  te  handelen ,  geeven  fè  den  affenden. 
Staeten  dit  felfde  te  kennen,  en  vermaenen  hen  de  waepenfchorfïingh , 

nu  by  nae  op  't  eynde,  een  maendt  te  verlenghen,  op  hoop  van  verdragh 
te  maeken :  dan  echter  geene  andere  voorwaerden  te  verwaghten ,  als  fy 

hen  onlanghs  hadden  voorgehouden',  datfè  alleenlijk  fbuden  arbeyden, 
om  het  beftant  langher  als  voor  fèeven  jaeren  te  doen  dueren ;  en  den  han- 

del in  Indien  liever  vreedtfaem,  dan  gewaependerhandt,  gedreeven  wierde. 

d' Aertshartoghen  hierentuflchen ,  dewijl  genoegh  bekent  was,  dat  'erin 
Spanjen  geene  ontbreeken  fbuden,  die,  gedreeven  tot  de  waepenen ,  of 
voor  de  glory  des  rijx,  die  woorden  behelfëndede  vryheit  der  Hollande- 

ren fbuden  beknibbelen,  te  meer  dewijl  de  Hollanders  nogh  afftantdee- 
den  van  den  handel  op  Indien ,  nogh  eenighermaeten  gedooghden ,  dat 

'er  yets  tot  voordeel  der  Roomsgefinden  wierde  bedonghen,  hebben  der- 
waerts  gefönden  Inigo,  Priefter  totBruflel,  gefprooten  uyt  eedelen  huy-  Die  door  al- 

fein  Spanjen,  Bieghtvaeder  van  Albertus,  en  'tgheen  'er  gemeenelijk  te  middelen 
aen  vaft  is,  fijnen  geheymen  raedt.     Deefèn  was  gelaft  te  vertoonen,  wat  °P  't  beftant 
voordeelen  de  haevenen  in  Vlaendre,  daer  men  geduerende  den  oorlogh  "f   7M~ 
uyt  nogh  in  konde,  door  't  beftant  te  waghten  hadden:  dat  men  hoopte  ̂ H' J 
door  dit  middel  felfs  den  Roomfchen  Godtsdienft  voort  te  fètten,  wan-  10<,i,vau 

neer  den  ouden  haet  was  aen  't  verkoelen  geraekt  onder  hen ,  die  graegh  Lermage- 
nae  veranderingh  en  in  't  ftuk  van  Godtsdienft  oneenigh  waeren.     En  {lijft  wordt. 
men  oover  die  woorden,  als  dubbelfinnigh  en  verfcheyden  uytlegh  lij— 

Cccc  iij  den- 
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1608.     dende,  welke  niet  alleen  de  gefanten  der  Koninghen  verfeekerden  den 
Spanjaert  niet  te  verkorten,  maer  ook  veele  Hollanders  met  fcharpfin- 
nigh  hayrklooven  getoont  hadden  ydel  te  fijn ,  niet  te  veel  behoefde  be- 

kommert te  fijn.     Om  deefe  reedenen,  onaengefien  het  dwarsdruyfTen 

der  gener  die 'er  teeghenwoelden,  te  doen  00 verweeghen ,  heeft  den  Har- 
togh  van  Lerma,  die,  toen  in  blaekende  jonfte  by  Koningh  Philips  fijn- 
de,  niet  alleen  het  hof  aen  figh  getrokken  hadt,  maer  ook  in  alle  raedt- 
flaeghen  doen  en  laeten  was,  wonder  afgereght  in  konften  om  figh  in 
vreede  te  handthaeven,  en  derhalven  vreefde,   dat  andere,  treffelijke 

glory  door  't  uytvoeren  van  heerlijke  krijghsdaeden  behaelende ,   hem 
moghten  oover  't  hooft  wafïèn ,  het  grootfte  gewight  bygebraght.   Eerft 
dit  jaer  is  Philips  Willem,  Prins  van  Oranje,  Maurits  oudtften  broeder, 

die  geduerende  den  oorlogh  figh  elders  hadt  onthouden ,  en  nu  't  alge- 
meen reght  gebruykte,  in  Hollandt  gekoomen.     t'Eenen  dekmantel  fij- 

ner ooverkoomfte  nam  hy  't  beförghen,  dat  ook  fijne  belanghen  in  het 
verdragh  van  't  beftant  wierden  waergenoomen  %  maer  daerenbooven , 
dathy,  door  den  luyfter  fijner  maeghfehappy  met  Vrankriik,  hoopte, 
in  teegenwoordigheit  der  Franfche  gefanten ,  de  gefèhillen  tuflehen  hem 

en  fijne  broeders  oover  's  vaeders  erffenis  noch  oopenflaende,  beerer  te 
fullen  konnen  vereffenen:  argher  duydden  't  andere, als  of  hy  waere  ge- 

koomen, om,  teeghen  'tooghmerk  en  den  raedt fijns  broeders, de  vreede 
Hy  verfoent  fmaekelijk  te  maeken.     Door  bemiddelingh  van  deefen  is  Emanuel  van 
imanuel     Portugael ,  op  wien  Maurits ,  gelijk  wy  elders  verhaelt  hebben ,  om 

van  Portti-  't huwelijk  van   hunne  fufter    was  mifnoeght,  verlbent  mcr   het  huys 
gaelmethet  V2n  Nafiau.      jn  bedrijven  van  oorloghe  is 'er  dees  tijdt  niet  uytge- 

jjj$LJM    reght,  dan  alleen,  dat  eenighe,  die,  omtrent  Aerdenborgh,  toelcyden 
om  't  vee  der  fteedelinghen  wegh  te  voeren ,  verflaeghen  wierden.  Eeni- 

ghe Hollandtfèhe  ruytery  van  d'ander  fijde  te  ongebonden  door  den 
Duytfchen  boodem  loopende,  heeft  haere  ftraffe  gedraeghen :  want  ette- 

lijke den  naght  afgefcheyden  van  d'andere  ooverbrenghende   wierden 
door  eenen  troep,  geföndenuyt  de  befèttinghvanRhijnberk,oovervallen: 

Adolf  van  en  onder  andere  verflaeghen  Adolf  van  Nafïau,  een jongh  heer  van  groote 
Hajjauver-  dapperheit,  dogh  die  den.földaetcn  te  veel  wils  gaf.     Maer  van  korten 

pegben.      duer  was  deefè;  vreught  voor  d'ooverwinnaers:  want  de  ruytery  van  alle 
kanten  te  peerdt  en  by  een  gerukt  fijnde,  is  die  neederlaeghe  met  een 

grooter  neederlaeghe  betaelt  gefèt.  Dit  jaer  is  ook*  uytgebrooken  het  faet 
van  een  onheyl ,  dat  niet  weynigh  te  dughten  flonti   fijnde,  nae  dat 
men  ter  naeuwer  noodt  de  waepenen  hadt  needergeleght ,  gereefèn  een 
gefchil  in  den  oopenbaeren  Godtsdienft,  dat  in  fijne  beginfèlenfmeulde} 
maer  om   allenghskens  des  te  heevigher  uyt  te  barflen.     De  Hooghc 
Schoole  tot  Leyden   hadt  tot  Hooghleermeefters  in  de  Godtsgeleert- 

Cefclnüen  heit  twee  mannen  van  uytfteekende  weetenfehap,  Gomarus  en  Armi- 
cover  ette-  niUSj  van  welke  beyde  den  eerflen  beweerde,  dat  door  Godts  eeuwigh 
(lukken  des  ̂efiuP  "&**  vojfgejielt ,  wién  uyt  de  menjehen  de  faligheit  befchooren 
codtidienfis  ™as->  "&**  ten  verderve  fouden  loopen.     T)at  volghens  dit  bejluyt  eenighe 
tuffchenGo-  tot  de  godtfaeligheyt  getrokken  wierden ,  en  getrokken  Jij nde  bewaert, 
nurus  en     om  daer  van  niet  te  vervallen :  dat  andere  wierden  gelaeten  in  de gemeene 
Armimus.    verdorvenheit  der  menfchelijke  natuere^  en  bedolven  in  hunne  eyghene 

vüfdaeden.      Dogh  Arminius  verftondt  in  teegendeel,  dat  Godt  een 
reghtveerdigh  reght  er,  maer  te  gelijk  een  f  e  er  goede  vaeder  Jijnde,  dit 

onder  f c  heit  tujfc hen 't  gevalle  menfc heiijk  ge flaght  van  eeuwigheit  hadt 
gemaekt ,  dat  hy  den  genen  die  van  hunne  Jonden  Jouden  afjlaen ,  en 
hun  vertrouwen  op  Chrijlus  J?ellen3  het  quaedt  Joude  qu  ij  t Je  helden  en  het 

eeu- 
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eeuwighe  keven  fc benken,  maer  den  hardtnekkighen  ftrafen ;   dat  het    1608. 
Gode  aengenaem  was,  datfigh  alle  menfchen  bekeerden,  en,  tot  kennïjje 
der  waer heit  gekoomen  fijnde,  daer  by  bleeven-,  dogh  dat  hy  niemandt 
dwongh.     En  fy  leyden  elkander  te  laft,  Arminius  Gomarus,  dat  hy 

d'oorfaeken  der  fonde  Gode  toejchreef,  en,   door  't  infc herpen  van  een 
noodt  lot ,  de  gemoederen  der  menfchen  verharde.     Gomarus  daerentee- 
ghen  Arminius,  dat  hy  door  fijne  leere  den  menfch  veel  opgeblaefener 
maekte ,  dan  de  Roomsgefinden  met  de  hunne,  en  niet  toeliet  dat  men 

Gode  alleen  d'eere  gaf  van  't  gheen  daer  't  meefl  op  aenquam,  te  wee-  , 
ten  een  -wel  ge  fint  gemoedt.   Den  genen,  die  naeukeurigh  fijn  inde  boe-       a^l* 
ken  der  ouden  te  doorleefen,  is  bekent,  dat  d'oudeChriftenen  den  wille  njusi^omt 
der  menfchen  hebben  gelaeten  een  vrye  maght,  foo  in  't  aenneemen  als  oovereen 
in  't  behouden  der  leere;  waer  op  de  billijkheit  foo  in  't  beloonen  als  in  met  de  leere 
't  ftrafien  fteunde.     En  de  felfde  noghtans  hebben  niet  gelaeten  alles  de  der  oude 

goddelijke  goedtheit,  door  wiens  genaedegaeve  het  faedt  des  heyls  tot  cl}r'fte"en' 
ons  gekoomen  was,  en  wiens  befondere  hulpe  onfè  gevaeren  gebrek  had- 

den, toe  te  fchrijven.  Auguftinus  is  d'eerfte  van  allen  geweeft,  die,  nae  .  A"Suftmti 
dat  hy  met  Pelagius ,  en  die  hem  gevolght  fijn ,  in  gefchil  geraekt  was  (want  gemeL 
te  vooren  hadt  hy  felfs  een  ander  gevoelen)  door  de  hitte  in  't  betwiften  die  anders 
vervoert,  het  woordt  van  vryheit  of  vrye  wil  in  diervoeghe  gebruykte,  heeft  begon- 

dat  hy  'er  eenighe  befluyten  Godts  liet  voorgaen,  welke  de  kraght  der  nenteleerë-3 
vryheit foheenen  om  verre  te  ftooten.     Maer  in  Griekenlandt  en  Afien 

wierdt  dat  oudeeneenvoudigher  gevoelen  behouden.  In  't  Weften  heeft  i  E«'« 
de  grooten  naem  van  Auguftinus  veelen  tot  fijn  gevoelen  getrokken,  tW'pm 

lijnde  noghtans  in  Vrankrijk  en  elders  luyden  gevonden ,  die  figh  daer  lee  ett  f0^, 
teeghen  ftelden.     In  de  laetere  eeuwen,  toen  de  fèhoolen  van  geenen^n^erj,0f 

Leeraer  meer  werx  maekten ,  dan  van  Auguftinus  ,  wierdt  'er  tuflchen  i^n  heeft. 
de  Francjfkaner  en  Dominikaner  Monniken  langh  betwift  ooverden  fin    Gefchillen 
van  dien  Leeraer,  met  onderfoek  wat  de  reghte  maniere  moght  fijn ,  00ver  deefe 

om ,  't  gheen  in  fijne  fchriften  met  eikanderen  fcheen  te  ftrijden ,  oover  faeke  onder 
een  te  brenghen:  en  ook  de  geleertfte  der  Jefuiten,  die  veel  arbeidts  deordens 

deeden ,  om  den  knoop  met  een  naeukeurighe  fpitsvindigheit  t'ontbin-  *"  Monm~ 
den,  hadden't,  toen  menfè  te  Roome  aenklaeghde,  quaedt  genoegh,  *•*" 
datfè  't  vonnis  tot  hun  naedeel  ontginghen.     Maer  Luther,  't  hooft  der      '^fa 
Proteftanten,  uyt  een  Kloofter  gekoomen,  dat,  gelijk  het  den  naem  Meiamf,ttn' 
droegh  van  Auguftinus,  ook  fijn  gevoelen  volghde,  begoft,   fijn  ftuk  enErafmus. 
opvattende,  't  gheen  deefè  nogh  van  den  naem  der  vrye  wil  hadt  oover- 
gelaeten,  t'eenemael  uyt  te  roeyen:  't  welk  Erafmus  foo  teer  teeghen  de 
borft  was,  dathy,  hoewel  fijne  andere  dinghen  goedtkeurende,  of  met 
ftilfwijghen  voorbygaende,  figh  noghtans  hier  teeghen  kante:  door  wiens 
bewijsreedenen  Philippus  Melanthon,  Luthers  meedehelper,  foo  verre 
bewooghen  wierdt,  dat  hy  fijn  voorigh  fchrijven  heeft  verandert,  en  by     . 

Luther,  gelijk  veele  willen,  of,  't  gheen  vaft  gaet  en  blijkt,  by  de  Lu- 
theraenen  met  fijn  raedt  te  weegh  gebraght,  dat  men  de  ftellinghen  van 
die  harde  befluyten ,  die  alle  voorwaerden  verworpen,  lietvaereni  foo 

noghtans,  dat  men  van  't  woordt  vrye  wil  meer  afichrix  hadt,  als  van 
de  faek  felve.     Maer  Calvinus,  de  voorgangher  van  het  ander  deel  der     Calvinm 
Proteftanten,  die  in  dit  gefchil  aen  Luthers  eerfte  woorden  bleef  hanghen,  verfterkt 

heeft  fe  met  nieuwe  hulpreedenen  onderfteunt ,  daer  by  voeghende ,  't  gheen  het  gevoelen 
Auguftinus  niet  hadt  aengeroert;  te  weeten,  dat  het  waere  en  faeligh-  VM  luther 

maekende  geloof  altijdts  duerde,  en  niet  verlooren  kon  worden  :  dien-  ̂ '"^' volghens,  dat  die  figh  bewuft  waeren  fuik    een  geloove  te  hebben,, 

ook  nu  alreedts  vand'eeuwighefaeligheit  waeren  verfeekert:  ook  ontken- 

de 

ncn. 
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1608.     de  hy  niet,  datlè  ondertuflchen  in  ibnden,  hoe  fwaer  die  ook  waeren, 
Bc^aenan-  konnen  vervallen.     De  hardigheit  van  dit  gevoelen  wierdt  van  Beza,  te 

derever-     Geneven ;  vanZanchius,  Urfinus  en  Pifcator,  in  Duytfchlandt,  noo-h 

{traeren  de  ftrcngher  gedreeven  •,  die  dikwils  foo  verre  ginghen,  dat  Ie,  't  gheen  an- 
h.irdigheu    dere  lbrghvuldelijk  hadden  vermijdt,  by  wijlen  oopentlijk  leerden,  dat 
van  calvi-  OQj,  ̂ $  ̂   noodtwendigheit  van  't  fondighen  van  d'eerfte  oorfaek  af- 

Unf'  M~   quam''  'c  ghcen  den  Lutherfchen  oovervloedighe  ftoffe  gaf  om  d'andere 
te  befchuldighen,  behalven  dat  het  ituk  van  't  Avondtmael  des  Heeren 
eenen  nieuwen  oegft  van  gelchillen  leeverde.  By  de  Hollanders  hadt  men 

in  't  begin  van  de  veranderingh  des  Godtsdienltsteveelonleede  om  oover 
die  dinghen  te  twilten  •,  lbo  dat  men  eikanderen ,  hoewel  verfchillende 

Welker  leer-  in  gevoelen ,  lightelijk  met  gelijke  billijkheit  heeft  bejeeghent.  fylaerwan- 
imgben       neer  veele  jonghe  luyden ,  uyt  de  fchoolen  van  de  Geneefiche,  Paltfifche 
oover  de      en  Nafiaufche  Leeraeren  koomende,  geftelt  waeren  om  de  kerken  hier 

Neder-       te  Lande  t'onderwijfen,  en  hun  getal  begonden  te  merken,  en  't  nu  tijde 
Undtfihe     hielden  te  fijn,  om  't  gheen fe  geleert  hadden  tot  een  wet  te maeken ,  lbo 

'fielt  iHnde    Y  verQ,en  fè  om  den  genen  die  men  wilt  van  hen  te  verfchillen ,  uyt  de  ker- 
den Lnen  '  lelijke  dienlten  te  houden,  of,  toegelaeten  lijnde,  uyt  te  fluyten.  Hier 
die  't  anders  teeghen  viel  men  daer  nae  dikwils  klaghtigh  aen  de  Staeten ,  betuyghen- 
verjionden   de,  dat  die  leere  voor  deelèn  op  verlcheyde  plaetlen  oopentlijk  en  vrye- 
met  willen   Hjk  was  geleert j  in  Gelderlandt  van  Anaftalïus  Veluanus,  in  Vriellandt 

dulden.       van  Gellius  Snecanus,  t'Uitreght  door  Hubert  Duyfhuys,  in  Hollandt 
Wacrujt    door  Holtmannus,  Clement  Martenslbon,  Herman  Herberts ,  en  ande- 

oneemghee-  xen-,  tot  dat  de  twee,  te  vooren  genoemt,  Gomarus  van  d'eene,  Ar  mi- 
den  en  mee-  nms  van  d'andere  fijde,  ielfs  in  de  Ichoole  totLeyden,  hebben  begonnen 

/ 'u 1'   e^  nunne  ftcllinghen  vall  te  maeken,  en  die  van  andere  te  verfwakken. 
unaênde    ̂ e  ge^hillen  der  meefteren maekten  allengskens indruk  op  de  jeught,  en 
staeten       nu  reede  wierden  andere  predikanten  in  Hollandt  in  de  partylchap  ge- 
voonkpo-     trokken.     De  Staeten  vonden  geraeden  verdere  verwijderingh  voor  te 
men.  koomen,  en  den  Hooghen  Raedtte  belaften  die  tweeHooghleermeefters 

te  hooren.     Naer  eenen  langhen  ftrijdt  fcheen  'er  niets  dienftigher,  dan 

't  Verban-  't  gehandelde  in  dit  gelprek  in  ftilte  te  fmooren :  't  gheen  echter  niet  be- 
deldetn      iette  (jat  jiet  gevoeien  van  d'een  en  d'ander  niet  kraghtigh  doordrongh : 

'üafider   en  ̂at  van  Gomarus  behaeghde  den  predikanten  wel  meelt,  als  't  gheen 
staetenge-  ̂ Y  ̂e  meeften  was  aengenoomen>  maer  dat  van  Arminius  meelt  alle  de 
houden  tuf-  magiltraeten ,  als  beft  oovereenkoomende  met  het  begrip  des  volx.     En 
f  ben  Go-    hier  uyt  rees  nogh  een  ander  gefchil >  naerdien  deelè  verftonden ,  dat  het 
mams  en     oordeel  oover  kerkelijke  laeken  was  een  gedeelte  van  de  maght  deroover- 
Armïmus     heidt,  gene, dat  kerkelijke  laeken  in  kerkelijke  vergaederinghen  moeiten 

'Por/*jiT,    verhandelt  worden,     Boovendien  verlchaften  nogh  meerder  Itoftot  kra- 
unouden     keelen  twee  boexkens ,  't  eene ,  nae  't  voorbeeldt  van  de  Palts ,  in  Ne- 

'    derlandt  gebruykt,  om  de  kinderen  in  de  godtfaeligheit  te  onderwijlènj 
ut 7rh      'C  anc^ere  behellende  de  belijdenis  der  Gereformeerde  vergaederinghen , 
len  eertijdts  ingeftelt  ten  tijde  der  heerfchappy  des  Koninghs  van  Spanjen. 

Want  niet  leer  langh  geleeden  hadden  d'Algemeene  Staeten,  op 't  ver- 
foek  aen  hen  gedaen,  van  een  Synodus,  beitaende  uyt  de  predikanten 
der  lèevcn  Landtfchappen ,  te  beroepen,  fulx  toegeftaen  merdeelevoor- 
waerde,  dat  die  twee  boexkens  in  die  Synode  fouden  ooverfien  worden 

nae  't  rightfnoer  der  H.  Schriftuere.  Die  't  met  Gomarus  in  deelè  vcrfchiU 
len  hielden  lieten  iigh  vaftelijk  voorftaen,  dat  dit  befteeken  was  door  de 
konftenaeryen  hunner  partylïnghen,  alsom  hierdoor  de  loekers  vannieu- 
wigheeden  de  leufc  te  gceven,  dacrfe  nae  konden  werken:  met  eenen 

pnjfende  de  gewoonte,  dacr  men  figh  t'allen  tijde  foo  wel  hadt  by  bevon- 

den, 
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den,  dat  men  de  banden  der  oovereenftemmingh  niet  lightelijk  verbrae-    1608. 

ke.     Want  dat  anders  de  gemoederen  van  't  gemeene  volk  wierden  van 
een  gefcheurt,  als  een  yder  fijn  eyghen  goedtdunken  preedikte :  waerom 
(è  ook  oordeelden ,  dat  het  onbillijk  en  gevaerlijk  was,  yemandt  tot  den 
kerkendienft  toe  telaeten,  ten  fy  hy  die  twee  boexkens  hadt  onderteekent. 
Maer  die  aen  de  fijde  van  Arminius  waeren,  ver  (tonden,  dat  aenfchrif- 
ten  van  menfchen  te  twijfelen  niet  ongeoorlooft  was ;  dat  men  fighoover 
een  faek  van  foo  groot  een  gewight  niet  wettelijk  hadt  beraeden,  toen  in 

d'eerfte  tijdt  der  Reformatie  alles,  gelijk  het  gaet,  in  rep  en  roer  was* 
no^h  ook  daer  nae,  toen  de  Regenten  der  Republijke  de  handen  met  den 
oorlogh  vol  werx  hadden.  En  het  voorwaer  veel  beeter  met  deChriften- 
heitgaenfoude,  indien  men  geene  of  immers  kortere  formulieren  gebruyk- 

te.     Ook  wierdt  'er  tot  Goude  uytgegeeven  een  kleyn  boexken ,  begrij- 
pende niet  dan  weynighe  geloofspunten,  en  met  geene  andere  woorden, 

als  die  de  heylighe  blaederen  (èlve  voorfchreeven.     Dan  ftrax  quaemen 
uyt  het  andere  gefcKchap  luyden  te  voorfchijn,  die  deelèn  vondt  oopent- 

lijk  verfoeyden ,  en  (èyden ,  dat  'er  geen  gevoelen  foo  gruwelijk  was ,  dat 
men  met  (iilke  woorden  niet  foude  konnen  bewimpelen.  Dat  die  eenvou- 

digheit  oover  een  quam  met  d'eerfte  tijden  der  Chriftenheit,  toen  hec 
quaedt  nogh  onbekent,  en  geen  hulpmiddel  noodigh  was ;  daer  nae  toen 
elke  eeuwe  haere  doolinghen  baerde,  hadt  men  manieren  van  (preeken 

bedacht,  om  d'afgedwaelden  uyt  hunne  fchuylhoeken  te  lighten.  Invoe- 
ghe  dat  d'eene  dienftbaerheit  noemde,  't  gheen  d'ander  vreede  heette  j 
en  dat  d'eene  vryheit  heette,  't  gheen  d'ander  verwarringh  van  (aeken 
noemde.     Soo  dat  d'oneenigheeden  weederfijts  onder  (choone  tijtelsaen- 
wieflen,  om  metter  tijdt  naemen  voedrièl  te  geeven  aen  groote  vyandt-  * 

Ichappen.     Uyt  Ooden  is  Matelief  weeder  t'huys  gekoomen ,  nae  een  ge-  wJ/'_ 
lukkighe  verrightingh  van  (aeken ,  en  die  buyten  twijfel  onder  d'oor(ae-  yma  uyt 
ken  geweeft  (ijn,  waerom  de  Spanjaert  Indien  niet  heeft  willen  't  geval  ooften,  nae 
der  waepenen  onderworpen  laeten.     Hy  was  uyt  het  vaederlandt  gevae-  eengelukki- 
ren  drie  jaeren  en  drie  maenden  te  vooren ,  (ijnde  de  Lente  toen  reets  te  ghe  verrigh- 
verre  verloopen,  om  de  jaerlijxeZuydewinden  onder  denEevenaer,  die  t,nS}}: 
op  de  kuften  van  Afrika  doen  vervallen,  te  mijden.     d'Oorloghs bevee- 
len  hem  meedegegeeven  waeren  meenighvuldigh  en  van  gewighte:  maer 

't  (èheepsvolk  weederftreefde  fijnen  laft,  daer  teeghen  morrende, dat  men 
hen  tot  geen  krijgsdienften  hadt  aengenoomen.     d'Opperbevelhebberder 
vloote ,  y  verigh  genoegh  om  eere  te  behaelen ,  heeft  d'andere  hoofden  door 
glory,  't  gemeen  door  hoop  van  buyt  bekoort,  aenfpreekende  nu  allen  in 
't  gemeen,  dan  weederorri,  nae  dat  figh  degeleegenheit  opdeedt,  elk  in 
't  befonder,   gebruykende  ten  dien  eynde  aentrooftinghen  geright  naer 
yders  aerdt.  In  Indien  gekoomen  fijnde,  naemen  (è  eenighePortugij(che 
ïcheepen,  of  welke  de  rortugij(èn  in  den  handel  gedient  hadden:  maer 
de  (cheepen,  die  den  Wilden  toebehoorden ,  fijn  hen  weeder  gefónden, 
om  daer  door  des  te  dieper  in  hunne  gunft  te  geraeken.     Aen  de  linker 
vleughei  van  de  Golf  Van  Bengala  leght  Malacca,  ter  plaetlè  daerSuma- 

tra  'tvaftelandt  van  Indien  oover(chaduwt  •,  fijnde  een  groot  eylandt,  daer 
van  afgefiieeden  door  de  ftraet ,  die  fy  Cincapura  noemen.     Niet  verre 
van  daer  is  geleeghen  Ihor,  welkers  Koninghen  ook  eertijts  Malacca  be- 
heerfcht  hebben.     Maer  nae  dat  de  Portugij(èn  in  die  geweften  fijn  ge- 

koomen, hadden  (è  aldaer,  gelokt  door  de  geleegenheit  der  plaetfe,  een 
kafteelgebouwt,  begrijpende  binnen  een  vierkante  muer  eenen  bergh, 
en  foo  veel  plaets  als  hen  genoegh fcheen  om  huy(èn  te  bouwen.  Allengs- 
kens  hebben  fe  ook  beginnen  buyten  te  woonen,  en  infonderheif  oover  de 
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1608.  Aroom,  geleeghen  ter  reghter  fijde  -,  deefê  gebouwen  wierden  ook,  ter 
plaetfe  daer  fe  op  ftrant  ftaen ,  met  een  muer  beilooten.  Hier  uyt  is  ge- 
reefên  eeuwighevyandtfchaptufTchen  de  Koninghen  van  Ihor  endeSpan- 

jaerts ,  en  dienvolghens  d'eerfte  bondtgenootfchap  met  de  Hollanders. 
Op  dees  tijdt  regeerden  binnen  Ihor  vier  broeders,  van  welke  Jan  de  Pa- 

tuan,  denoudtiten,  d'andere  in  heerfchappy ,  maer  Sabrangh  hen  allen 
in  verftant  en  nijverheit  te  booven  ginghj  een  man  ftaeghwaekende  om 
het  fijne  te  befchermen  en  voort  te  letten,  teeghen  de  gewoonte  der  mee- 
fte  Koninghen  in  Indien,  wien  geene  andere  förghen  dan  vrouwen  en 

wijn,  en  andere  welluften ,  die  meer  aengenaem  voor 't  teegen woordighe 
als  voor  't  toekoomende  fijn ,  ter  harten  gaen.  Matelief  hadt  tot  het  be- 
legh  van  Malacca  meer  moets  als  kraghten :  want  tot  verdaedigingh  des 
kafteels  en  der  fteede  lagh  daer  binnen  Andreas  Furtado,  een  vermacrt 
fbldaet,  en  met  hem  omtrent  drieduyfènt  mannen ;  dogh  ten  meerendeele 
Indiaenen,  om  dat  een  goedt  getal  Portugijièn  waeren  van  daer  gevaereri, 
tot  vcrfèekeringh  der  fcheepen ,  gefonden  nae  Sina.  De  Hollandtfche 
vloot,  beftaende  uyt  elf  fcheepen,  hadt  op  veertienhondert  menfchen. 
Wef halven  hy,  om  fijne  maght  te  verfterken,  onderftant  verlbght  van 

de  Koninghen  van  Ihor,  lluytende  met  hen  een  verbondt,  datfy'tlandt, 
de  Hollanders  de  ftadt  fbuden  hebben,  den  buyt  oover  en  weeder  gelijk 

gedeelt  worden.  Het  eerfte  befchieten  gefchiede  uyt  de 'fcheepen,  en 
daer  nae  van  de  kleyne  eylanden,  geleeghen  voor  de  ftadt.  Waerophet 
leegher  wierdt  needergeflaeghen  ter  reghter  fijde  op  de  ftrandt :  en  de 
voorftadt  oover  de  ftroom ,  die  genoegh  te  houden  was,  feer  voorbae- 
righ  verheten  wordende,  en  de  brugh  afgebrooken  fijnde,  gefchiede  al 
de  teegenweer  uyt  het  kafteel,  en  de  werken  geleeghen  aen  het  kafteel. 

Dus  was  't  den  Hollanderen  veyligh  een  andere  brugh  oover  de  ftroom 
te  flaen,  en  de  ftadt  van  aghteren,  als  ook  't  kloofter  gebouw t  op  den 
bergh ,  in  te  neemen ,  en  in  korten  is  men  ook  aen  d'andere  fijde  op  de 
fee  gekoomen.  Dies  Matelief  hier  en  daer  op  bequaeme  plaetfen  fchan- 

fèn  deede  maeken ,  en  't  bolwerk,  't  welk  Furtado  maer  onlanghs  te 
vooren  aen  't  kafteel  gevoeght  hadt,  door  't  gefchut  om  verre  wierp; 
maer  naedien  het  landt  moeralïïgh ,  en  tot  graeven  onbequaem  was,  heeft 
hy  houte  toorentjens,  gevult  met  aerde,  en  hout  van  afgehakte  boom  en, 

gemerkt  juyft  daer  omtrent  veel  tuynen  waeren,  naeder  aen  't  kafteel 
gebraght,  en  alfoo  in  die  ruwe  landen  in  't  werk  geftelt  de  kunften  ge- 
b.uykelijk  in  den  Hollandtfchen  oorlogh.  't  Is  naeuwelijx  te  gelooven, 
hoe  weynigh  of  by  nae  geenen  dienft  men  in  dat  belegh  trok  van  het  on- 

derftant, 't  welk  de  Koninghen  van  Ihor  en  andere  naebuerighe  Konin- 
ghen gefonden  hadden.  Voor  eerft  keverden  fe  niet  uyt  het  beloofde 

getal  i  ten  anderen  ontbrak  het  den  fbldaeten  fbo  wel  aen  gehoorfaemheit 

en  onverfchrikte  moedt,  als  aen  ervaerenheit-,  en  fe  verlieten  niet  alleen,  op 

eiken  uytval,maer  ook  op  yder  fchoot,terftontmetde  fchrik  in 't  lijf  hun- 
ne poften :  waer  uyt  toenmaels  wel  duydelijk  d'ondervindingh  heeft  doen 

blijken,  dat  de  Portugijfen  in 't  ooverheeren  dier  volken  veel  eer  buyt 
dan  fceghe  veroovert  hebben.  Dogh  de  Hollanders,  belaeden  met  den 
geheelen  laft  der  oorloghe,  raekten  door  onvoorfiene  toevallen,  en  niet 

min  door  't  afmatten  in  ooverfwaeren  arbeidt,  als  door  d'ongemakken  van 
reeghe  by  naght,  aen  't  minderen.  Hoop,  om  de  beleegherde,  vry 
iterker  in  getaele,  met  foofwakke  maght  door  ge  weidt  te  dwinghen,  was 

'er  niet:  't  eenighe  dat 'er  ooverfchoot,  hen  uyt  te  hongheren.  Maer 
't  verder  vervolghen  der  beleegheringhe,  die  nu  vier  raaenden  hadt  ge- 
duert,  wierdt  hen  verhindert  door  't  aenkoomen  eener  vlootevan  Goa, 

onder 
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onder  den  Ammirael  Don  Alfonfo  de  Caftro,  's  Koninghs  Onderko-    1608. 
ningh  in  Indien.     Deefe  beftont  in  veertien  galeoenen,  vier  galeyen  en 
feftien  caraveelen  en  fuften  ,  ophebbende  drieduyfent  feevenhondert  foo 

Portugijfen  als  andere  landtaerden  uyt  Europa  •,  en  omtrent  gelijk  getal 
Wilden  in  hunnen  dienft.     Hunnen  laft  hieldt  in,  als  naemaels  uyt  ge- 
vanghene  en  brieven  is  gebleeken,  de  plaetfen,  op  welke  de  Hollanders 
waeren  gewoon  te  handelen,  vyandtlijk  aen  te  taften -,  te  weeten,  A- 
chem,Ihor,  Paham,  Patania,  Bantam,  en  Ambona.     Gekoomen fijn- 
de  dight  onder  Achem ,  voorderen  fe  den  Koningh  dier  ftadt  het  betaelen 
der  onkoften  hunner  vloote,  het  ooverleeveren  der  Hollanderen ,  en  te 

dulden  't  bouwen  eenes  kafteels ,  als  quam  het  hen  toe  door  reght  van  fee- 
ghe.     Maer  hy,  vertrouwende  op  fijne  waepenen,  en  de  werken,  waer 

meede  hy,  volghens  't  ontwerp  der  Hollanders,  defeekufthadtverflerkt, 
floegh  alles  in  de  windt.     Een  der  fel  ver  noghtans  hebben  de  Spanjaerts 
ooverw  eldight :  maer  fijn  met  verlies  daer  uy  tgeflaeghen ,  en  darden  niets 
verders  onderneemen.     En  hebbende  te  gelijk  verftaen  het  belegh  van 
Malacca,  fpoedenfè  figh  derwaerts,   om,   foo  fe,  konden,   de  leedighe 

feheepen  en  den  vyandt  verftrooyt  te  lande  t'00  vervallen.     Matelief,  ge- 
waerfehuwt  door  uytgefbndene  op  kundtfehap,  is  hem  voorgekoomen , 
en  heeft,  hoewel  hy  nogh  maer  een  nieuwlingh  wasindenoorlogh,  vol- 
daen  de  plight  van  een  braef  veldtooverfte.     Hy  befbrghde  eerft  dat  al 

het  leeghertuygh  en  't  gefehut  wierdt  feheep  gebraght :  daer  nae  de  fbldae- 
ten  van  Ihor :  en  belafle  vervolghens  de  Hollandtfehe  ,  nae  dat  yder 

veerft  van  daer  was,  voor  d'andere  te  trekken  indefehanfe,  die  op  ftrandt 
lagh.     Een  gedeelte  der  troepen  was  nu  reets  feheep  gegaen ,  andere  fton- 
den  nogh  aen  landt,  toen  uyt  Malacca  eenen  geweldighen  uytvalgefehie- 
de:  maer  de  vyandt  te  rugh  gedreeven  lijnde,  quaemenfe  voorts  met  ge- 

mak binnen  boordt.  Soo  haeftde  vloo ten  elkander  in  't  gefight  kreeghen, 
begondenfè  fchutgevaer  te  houden,  mijdende  de  Portugijfen  't  geveght , 
om  dat  de  windt  hen  nae  Sumatra  en  van  de  vyandt  afdreef.     'sAnder- 
endaeghs  'smorghens  de  windt  van  Sumatra  afkoomende,  belafte  Mate- 

lief,  dewijl  hy  bevroede  dat  de  vyandt  op  hem  fbude  aenfetten ,  de  ankers 
te  lighten.  Maer  een  fijner  feheepen ,,  genaemt  NalTau ,  niet  kennende  het 
anker  uyt  de  grondt  lighten,  en  te  langh  waghtende  met  de  touwen  te 
kappen ,  is  van  twee  Spaenfche  oovervallen,  en  in  brandt  gefteeken.   Dit 
gevaer  ftont  gefehaepen  de  brandtftighters  meede  te  fleepen,  lbo  fè  niet 
door  de  galeyen  hadden  ontfet  geworden:  welke  foort van  onderftantde 
Hollanders  ontbrak:  diesfe,  door  geweldt  van  roeyen^  de  vlam,  die  nu 
reets  gevat  hadt,  fijn  ontkoomen.     De  Hollandtfehe  fcheepert,  Middel- 
burgh  en  Oranje,  hadden  ook  alle  weer  gedaen  om  hunne  brandende  te 
redden :  maer  de  windt  hen  fchielijk  ontvallende ,  was  hunne  vaert  gébroo- 
ken ,  en  ly  fel ve  wierden  aengetaft  van  drie  feheepen ,  gevoert  door  Al- 
varo  Carvalho,  Enrique  de  Norinha  en  Duarte  de  Guerra,  Portugij- 
fehe  fcheepshoofden.     Welken  onder  elkander  verwart  fijnde  Mauritius , 
een  ander  Hollandtfeh  fehip,  in  brandt  gefehooten  heeft,  waer  door  wel 
Duarte  en  Garvalho  met  hunne  feheepen,  maer  ook  neevens  hen  Mid- 
delburgh,  vernielt  wierden.     Dogh  Matelief,  fiende  Norinha  llaeghs 

met  het  fehip  Oranje,  letten 'er  met  lijn  Ammiraelsfehip  op.  aen,  en 
matte  het  af  met  fchieten,  tot  dathetfehip  doornaegelt  fijnde,  in  teeken 
van  oovergaeve,  de  vlagh  ftreek.     Hy  echter  darde  de  Portugijfen ,  die 
figh  nu  gereet  maekten  om  oover  te  koomen,  niet  inneemen,  bedught, 

dat  het  fcheepsvolk,  terwijl  de  flagh  nogh  hacohelijk  ftont,  hart  en  han- 
den tot  roof  moght  wenden.     Invóeghe  hy ,  oordeelende  het  fehip  nu  in 

Dddd  ij,  % 
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1608.    fijn  gewelde  te  hebben ,  en  belaftende  met  fchieten  op  te  houden ,  't  felve 
.  met  een  touw naefleepte.  Doghdc  kaebel  juyft  breekende,  heeft  Norin ha, 
tot  de  fijne  ontkoomen  fijnde,die  al  te  forghvuldighe  en  ongelukkighe  voor- 

fightigheit  teleurgeftelt.  En  toen  is  'er  niet  verder  gevoghten,  doordien 
de  Spanjacrt  was  afgemat ,  en  de  Hollanders  ügh  waghtten  van  niet  door  de 
fterke  drift  verflrooyt  van  den  anderen  beneeden  de  vyandt  te  vervallen. 

't  Verlies  van  twee  fcheepen  ten  weederfijden  hadt  de  fèeghe  gelijk  ge ftelt: 
weefende  de  Portugijfche  grooter ;  maer  fwaerderde  fchaede  voor  de  Hol- 

landers, als  fwakker  van  vloot.     Ongelijk  was  de  neederlaegh  der  men- 

fchen:  aght  fijn  'er  vermift  uyt  de  Hollanders:  veele  van  de  Portugijfen 
door  fchieten ,  vuer  en  fee  omgekoomen  -,  en  niet  weynighe,  die  met  de 
boot  den  brandt  foghten  t'ontvlieden ,  hadt  de  grimmigheitvan'tfcheeps- 
volk,  felfs  in  weerwil  van  't  bevel  des  Ammiraels,  om  't  leeven  gehol- 

pen.    De  naeftvolghende  daeghen  fijn  in  rufte,  of  met  fchieten  00  ver  en 
weeder  doorgebraght;  krijghende  de  Hollanders  gebrek  aen  bufkruyt, 

en  de  wreevelmoedigheit  van  't  bootsvolk,  een  grooter  plaegh,  floegh 
by  nae  aen  't  muyten.     Want  naerdien  ,   volghens  den  artij  kei  brief, 
yder  niet  op  de  geheele  vloot,  maer  op  fijn  onderhebbende  fchip  alleen» 
verfèekert  was,  hadden  deefè,  welker  fcheepen  verbrandt  waeren,  als 
lijnde  met  eenen  van  hunne  maendtgelden  verfteeken,  bedroeft  en  ver- 

gramt  ,   d'andere,   uyt  vreefè  van  gelijk  verlies  ,  aengehitft  om  't  flaen 
te  weygheren.     Wef halven  Matelief ,  om  de  mifhoeghde  te  ftillen ,  en 
om  te  gelijk  de  fieken  en  gequetften  te  verquikken,  en  de  fcheepen  te 
kalfateren,  met  fijn  vloot  nae  Ihor  is  geweken,  daer  hy  met  de  Konin- 

ghen gemeenerhandt  beraedtflaeghde,  om  de  ftadt  teeghen  den  aen  val 
der  Portugijfen  te  verfèekeren.  Naer  eenmaendt  verblijvens  alhier  wordt 

hem  gebraght  een  blijde  tijdingh,  dat  's  vyandts  vloot  gefcheyden  was, 
en  ten  deele  vertrokken,  om  eenighe  weereloofe  fcheepen  te  beveylighen: 

dat  'er  voor  Malacca  niet  meer  laeghen ,  dan  fèeven  galeoenen  en  drie 
galeyen.     Waerom  hy  't  fcheepsvolk  nu  met  dreyghementen ,  dan  mee 
beloften  aengaende,hen  eyndelijk  ternaeuwer  noodt  beweeght,foo  gun- 
ftigh  eene  geleegenheit  om  den  vaederlande  dienft  te  doen  niet  uyt  hun- 

ne handen  te  laeten  glippen.     Matelief  voor  Malacca  koomende,  enfien- 

de  's  vyandts  vloot,  onder  befchermingh  van  'tkafteel,  ten  anker legghen, 
diende  figh,  om  den  vyandt  in  vlakke  fee  te  lokken,  vandeefenraedtflagh. 

Hy  felfs  met  fijn  Ammiraelsfchip  en  twee  andere  omringht  's  vyandts  buy- 
tenfte,  genoemt  Sant  Nikolaes,  't  welk  hy,  belaftende 't  ankertouw  af 
te  kappen,  met  figh  feewaert  infleept.     Én  houdende  fijn  kruyt,  om 
de  fchaerfheit,  te  raede,  fchoot  hy  weynigh,  maerfèeker-,  niet  nae  be- 

needen, gemerkt  de  fee  aldaer  niet  holgaende  belette  de  fcheepen  in  de 

grondt  te  fchieten ,  maer  langhs  den  00 verloop,  en  daer  't  volk  dightfl 
in  troepen  flont.  Waer  op  hy  van  flonden  aen  beveelt  het  fchip  te  enteren, 
doodtilaende  al  wat  hen  ontmoete :  en  niet  traegh  was  matroos  in  deefèn 

laft  uyt  te  voeren ,  die ,  foo  haefl:  hen  de  moedt  in  't  flaen  aen  't  fieden  geraekt 
was,  fondermeerom  fcheepskrakeel  te  denken,  een  groote  neêrlaegh 

maektc.  Als  Matelief 't  fchip,  dat  nu  geen  volk  meer  ophadt,  ten  fy  mif- 
fchien  eenighe  weynighe  figh  hadden  geberght,  begeerde  in  brandt  te 
fleeken,  jndaghtigh  hoe  Norinha  hem  onlanghs  was  ontfnapt,  eyfehte 
feeker  hopman  men  fou  't  hem  in  bewaeringhgeeven ,  dogh  die  queet  figh  te 
achteloos :  want  de  kaebels ,  daer  't  aen  vafl  was,  gebrooken  fijnde ,  is  't  fchip 
weeder  tot  de  fijne  gekoomen.     Hierentuflchen  was  de  geheele  Portugij- 

fche vloot,  die,  om  Sant  Nikolaes  in  den  noodt  te  redden,  de  ankers  hadt 

gelight,  in  fee  gefkeken.  De  Hollanders,  verwachtten  hen  om  een  tee- 

ghen 



DER  NEDERXANDTSCHE  HISTORIËN.      581 

ghen  een ,  en  fomwijlen  te  gelijk  twee  teeghen  een  te  flaen.  Een  der  Spaen-    1 608. 
fche  fcheepen  verbrande  •,  een  ander,  ophebbende  Sebaftiano  Suarez,  gaf 

figh  oovcr.  d'Ooverighe ,  en  reddeloos  en  vol  dooden  of  gequetften ,  dree- 
ven  gints  en  herwaerts,  dewijl  het  tufTchenkoomen  van  de  naghtde  fee-* 

ghe  ftuyte.     Uytfteekende  is  dien  dagh  geweeft  en  de  dapperheit  en  de 

voorfpoedt  der  Hollanders,  die  teeghen  't  verflaen  van  meenighte  hun- 
ner vyanden,  naeuwlijx  een  man  uyt  de  hunne  verlooren,  dan,  die  te 

heetopbuyt,  en  te  nae  aen  een  brandendt  fchip  koomende,  gefaement- 

lijk  om  't  leeven  raekten,     's  Anderendaeghs  's  morghens  vroegh  deedt 
figh  op  een  der  meeft  befchaedighde  van  's  vyandts  fcheepen ,  waer  in 
weynigh  volk  was  oovergebleeven ,  dat  figh  ook  opgaf.     d'Anderewae- ren  nae  de  reede  gekeert.     Matelief,  begeerigh  ook  deefè  te  vernielen, 
om  foo  heerlijk  een  leeghedaedt  te  voltoyen,  wierdt  te  rugh  gehouden, 
uyt  vreele  van,  fbo  nae  by  de  kuft,  niet  felfs  aen  de  grondt  te  raeken. 
Als  hy  met  deefè  beraedtflaegingh  was  eenighe  daeghen  in  bedenken  ge* 
weeft,  fagh  hy  ten  laetften  hoe  de  Portugijfen  felve  met  eyghen  handen 
hunne  ooverighe  fcheepen  in  brandt  ftaeken ,  en  genoot  alföo  met  vreugh- 

de  't  gefight  dier  finneloofè  vreefè.     De  gevanghene  die  hy  hadt  fondt 
hy  aen  Don  Alfonfb  de  Caftro  te  rugh,  hebbende  op  de  aenfienelijxte 

hoofden  geftelt  eenigh  losgeldt ,  om  het  onder  't  fcheepsvolk  te  verdee- 
len;  d'andere  op  deefè  voorwaerde,  dat  in  teeghenwiflelingh  der  fèlver 
hem  eenighe  weynighe  Hollanders,  die  te  Malacca  of  elders  gehouden 
■wierden  ,   fbuden  weedergeleevert  worden  :  waer  in  hy  den  vyanden 
lbo  geringh  of  den  fijnen  fbo  hoogh  gefchat  heeft ,  dat  hy  'er  tien  teeghen  by 
naetweehondert  verwifïèlde.  De  fcheepen  van  de  vyandtgenoomen  heeft 

hy  verbrandt,  om  'er  niet  meede  belaft  te  fijn:  behoudende  vierentwin- 
tigh  ftukken  gefèhuts  in  de  flagh  veroovert.     Maer  gelijk  de  faeken  hier 
treffelijk  en  nae  wenfch  liepen ,  fbo  quaemen  in  teegendeel  ftrijdighe  tij- 

dinghen uyt  de  Molukken.     Want  nae  dat  VerhaeghenTydoraen't  be- 
ftier  van  fijnen  ouden  befitter  hadt  gelaeten,  verfbeken  eenighe  Portugij- 

fen, van  daer  geweeken  nae  de  Philippijnfche  eylanden  (een  gedeelte  der 

geweften  beheerfcht  door  de  Kaftiliaenen ,  't  welk  de  inwoonders  Lufön 
noemen)  den  Landtvooght  Pedro  d'Acuna  onderftant,  en  verkrijghen 't. 
Met  dit  bedingh  noghtans ,  dat  de  Kaftiliaenen  voortaen  van  gelijken 
vryen  ingangh  fbuden  hebben  in  de  Molukken ,  waer  oover  voormaels 
onder  hen  twift  geweeft  is,  als  wy  elders  verhaelt  hebben :  en  hier  uyt  heeft 
men  niet  fonder  reeden  gelooft,  dat  de  Kaftiliaenen  liever  hadden  wil- 

len de  eylanden  weederom  verooveren ,  als  voor  eenighen  tij dt  bewaeren. 
Hunne  aenkoomft  voor  Tydor  was  met  feevenendartigh  fcheepen ,  groo- 

te  en  kleyne,  en,  om  'er  te  lighter  meefter  van  te  worden,  hielp  hen  de 
Koningh  felfs,  die  de  Hollandtfche  faeken  met  woorden,  niet  van  har- 

ten gemeent  hadt.     Van  daer  fijnfè  voort  vertrokken  nae  Ternate:  hier 
krijghen  fè  de  fterkten  in  hun  geweldt,  en  den  Koningh ,  trouw  ten  uy- 

terften  voor  de  Hollanders,  gevanghen.     Dees,  hebbende  't  gevaer  al 
langh  voorfien ,  en  hert  meermaelen  gewaerfchuwt,  Tydor  niet  fonder 
fterkte  te  laeten,moeftnu  deftraffe  van  eens  anders  misflagh  draeghen ,  en 
vertrouwde  figh  eerft  op  de  vlughtj  daer  nae  aen  den  Spanjaert,  die 

hem  't  leeven  beloofde,  en  't  ooverighe  deede  hoopen.  Maer  fijne  rijken 
wierden,  nae 't  goedtdunken  des  Spanjaerts,  verdeelt  onder  de  Konin- 

ghen eertijdts  fijne  naeyveraers  :  Hy  felfs  bewaert,  en  nae  de  Philippijn- 
fche eylanden  gevanghen  weghgevoert.     Matelief,   als  hy  de  tijdingh 

van  't  inneemen  van  Ternate  hadt  vernoomen,  gelijk  ongeval  voor  Ara- 
bona  vreefende,  waepent  een  fchip,  't  welk  hy  by  geval,  hoewel  niet 

Dddd  iij  groot. 
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1608.     groot,  van  de  vyandt  hadt  gckreeghen  j  en  fendt  het  te  gelijk  met  alle  die 
iigh  in  fijne  vloot  der  veftinghkunlt  verftonden  derwaerts.  Hy  felfs  feyl- 

de  nae  Buton,  een  kleyn  eylandt,  om  op  te  Toeken    't  ooverighe  der 
Portugijfche  vloote,  die,  als  gefeght  is  ,  van  Malacca  was  vertrokken, 

en  figh  dat  pas  daer  onthieldt.     Maer  de  Portugijlèn ,  op  't  gefight  van 
de  vyandt,  verveert  voor  flaen,  hadden  de  fcheepen  'teene  aen  't  andere 
en  aen  de  kuir  vail  gemaekt,  wendende  al  hun  gefchut  op  eene  fijde-,  en 
hebbende  boovendien  figh  gefet  in  een  baey,  alwaer  de  vyandt  windt  en 
flroom  fbude  teeghen  hebben.     Dan  nogh  hadden  fe  fchanfèn  van  hoo- 

rnen in  de  fcheepen  gemaekt,  en  pijpen  metfandt  gevult,om  fchootvry  te 
fijn.  Matelief,  geen  middel  fiende  om  aen  den  vyandt  te  koomen,  deedt 

alle  weer  om  door  kleyn  vaertuygh,  toegeruft  tot  branders,  't  vuer  in 
's  vyandts  fcheepen  te  jaeghen :  dogh  deefè  wierden  in  't  af  koomen  ge- 
keert  door  fuften ,  en  ten  deele  door  de  windt.      Maer  den   Hollande- 

ren,  wien  by  hunne  berightspunten  was  verbooden  meer  op    oorlogh 
dan   op  handel  te  letten ,  liet  de  tijdt  des   jaers    niet  toe  figh  aldaer 
langher  op  te  houden ,  vermits  de  jaerlijxe  landtwinden ,  dienende  om 
nae  de  Molukken  te  fèylen,  nu  reets  begonden  op  te  fteeken.     Eenighe 
voeren  na  Queda ,  daer  de  Koningh ,  om  de  gunft  des  ooverwinnaers  te 
winnen,  de  Portugijlèn  in  fijn  landt  hadt  vaftgehouden.     Waer teeghen 
hem  tot  een  vereenngh  wierden  gefchonken  de  Indiaenen,  die,  onder  de 
vyandt  vermenght  geweeft  lijnde,  in  handen  gevallen  waeren.     En,  nae 

'tbevaeren  van  andere  rijken  is  ondervonden,  dat  de  trouwe  der  Wilden 
t'eenemael  hadt  gewagghelt  nae  d'uytkoomft  van  de  flagh:  foo  fèer,  dat 
eenighe  al  ooverlegh  gemaekt  hadden,  door  'tooverleeverenderHollandt- 
fche  handelaers ,  den  Spanjaert  de  vreede  af  te  koopen.     Korts  daer  aen 
fijn  andere  Portugijfche  vaertuyghen,  maer  ter  koopvaerdy  uytgereedt, 
hen  ten  prooye  geworden.     Van  hier  fpoedden  fe  figh  naeAmbona,  daer 
de  inboorlinghen ,  een  volk  den  Hollandtfchen  landtaerdt  fèer  geneeghen, 
met  groote  neerftigheit  aen  den  opbouw  vaneenkafteel  arbeidden.     Ma- 

telief, achtende  dat  onder  de  banden,  waer  door  uytheemfche  volken  al- 
lernaeuwfl  vereenight   worden,    fijn  twee  voornaeme,    huwelijken  en 
Godtsdienft,  hadt  tot  voortfèttingh  des  Godtsdienfts  geene  onderwijfèrs 
by  figh ,  volghende  de  maetfchappy  in  Hollandt  hier  in  niet  genoegh  de 
voorfightigheit  des  Spanjaerts,  die  de  Jefïiiten  voor  een  der  voornaem- 
fte  werktuyghen  fijnes  rijx  houdt:  maer  voor  't  ooverighe  begeerde  hy , 
dat  de  Hollanders,  aldaer  in  bcfcttingh  legghende,  met  d'inboorlinghen 
fbuden  mooghcn  trouwen ,  op  dat  door  voortteelingh  van  huysgefinnen 
de  bevolkingh  des  te  gemakkelijker  haer  begin  naeme.     Op  Tydorwas, 
mits  de  drooghten,  niet  te  landen,  en  fèeker  ook  niet  dienftigh,  nogh 

eers  genoegh  in  te  neemen, 't  gheen  men  flrax  daer  aen  by  gebrek  van 
menfchen  den  vyandt  foude  moeten  bloot  laeten.     Raedtfaemer  wierdt 
geoordeelt,  op  Ternate,  in  welkers  Zuydergeweft  de  Spanjaert  eenftadt 
met  volkoome  werken  gevefl,  en  met  vierhondert  fbldaeten  befèt  hadt, 

eenen  hoek  daer  teeghen  oover  nae  't  Noorden  ftrekkende,  alwaer  het 
vlek  is,  genoemt  Malaja,en  om  't  felfde  't  grootfle  gedeelte  der  vrugh- 
ten,  met  een  fchanfe  en  bolwerken  verfterken :  op  dat  de  gene,  die  door 
de  fèeghe  des  Spanjaerts  van  daer  op  de  berghen  of  naeGiloIo  en  andere 
eylanden  gcvlught  waeren ,  onder  't  beleidt  van  Medefar,  foon  des  ge- 

vangh'en  Koninghs,  moghten  weeder  in  hun  vaederlandt  koomen.     De fack  nam  gewenfehte  voorfpoedt,  en  wanneer  het  voorgenoomen  werk 
nu  in  itaet  van  teegenwecr  gebraght  Was ,  beval  Matelief,  van  daer  ver- 

trekkende, de  bewaeringh  drer  plactfe  aen  vijfenveertigh  mannen,  hen 

toe- 
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toevoeghende  vier  fcheepen,  om  daer  omtrent  op  lee  te  kruyflên.     Met    1608. 
de  regenten  van  Ternatewierdt  een  verbondt  gemaekt,  op  gelijke  voet  als 
voor  dcefen  met  dievanBanda:  houdende  boovendien,  dat,  om  het  drey- 
ghendtgevaer,  fy,  de  noodt  fulxvereyffchende,  door  het  teegenwoordigh 
onderflant,  fouden  daetelijk  bygefpronghen  worden,  en  de  Hollanders 
nogh  vreede  nogh  beflant  met  de  Spanjaerts  maeken ,  fonder  hen  daer  in  te 

begrijpen.     De  acht  volken  op  't  eylandt  Machian,  die  eertijdts  onder 
de  regeeringh  van  Ternate  leefden ,  en  nu  onder  de  flaeverny  van  Tydor 
gedrukt  wierden ,  tot  afval  voortflaende,  beval  hy  hunnen  prijfelijken, 
dan  als  nogh  ontijdighen ,  aenflagh  geheym  te  houden  tot  d'aenkoomft  van 
een  nieuwe  vloot.     Hy  felfs  vertrekt  met  drie  fcheepen  en  een  jaght  nae 
Sina;  op  welkers  gewenfchten  handel  hy  langh  gevlamthadt.  Maer  fijn- 
de  door  de  Mandorijnen,(dus  noemt  men  de  Landtvooghden)  langhen 
tijde  vrughteloos  opgehouden,  fagh  hy,  dat  de  Portugijfèn  van  Maccao 
met  fès  groote  fcheepen  en  andere  kleyne  vaertuyghen ,  op  hem  afquae- 

jmen.     Met  ongelijke  maght,  in  't  gefight  eenes  onbekenden  landtaerts, 
klakkeloos  fijne  aghtbaerheit  en  kraghten  ingevaer  te  flellen,  daghthem 

reukeloos.     Hierbyquam,  dat  de  fcheepen ,  gelijk  't gemeenelijk in lan- 
ghe  tijdt  en  doorgaende  reyfèn  gaet,  vervuylt,  en,  mits  de  vuyligheeden , 
fwaer  en  moeyelijk  te  regeeren  waeren.     Waerom  hy,  verfleeken  van 
fijn  groote  hoop,   keerende  van  waerhy  quam,  verftont,  dat  de  Span- 

jaert,  in  't  doen  van  eenen  florm  op  de  nieuwe  fterkte  in  Ternate  ruyter- 
lijk  was  afgeweefen.     Dogh  in  teegendeel,  dat  de  Koningh  van  Ihor, 

teeghen  wien  's  vyandts  troepen  uyt  Malakka  waeren  uytgetrokken ,  heb- 
bende felfs  fijne  fladt  in  brandt  gefleeken,  in  ongenaekbaere  weeghen  en 

bofïchen  gevlught  was.  fDien  van  Ternate  heeft  hy  onderflant  gefonden, 

dewijl  'er  juyft  een  verfch  fchip  uyt  Hollandt  was  aengekoomen.      De 
Koningh  van  Ihor  door  brieven  fijnen  misflagh  voor  ooghen  geftelt  fijnde, 
dat  hy ,  nae  meenighvuldighe  waerfchuwinghen ,,  niet  hadt  voortgevaeren 

fijne  fladt  te  verflerken ,  voeghde  hy'er  t'fijner  vertrooftingh  by,  dat  in 
korten  flonden  te  koomen,  die  d'ongelijken  hem  aengedaen  (ouden  wree- 
ken.    By  lava  koomt  hem  te  gemoedt  Paulus  van  Kaerden,  met  fèeven 

fcheepen  *  een  hadthy  'er  in  't  belegh  van  Mofambique  ,  daer  't  aen  de 
grondt  was  valt  geraekt ,  verlooren,  fijnde  genootfaekt  geweeft,  om  de 
iïekten  der  fijner,  dat  belegh  op  te breeken.     Maer  hyverhaelde,  dathy 
hadt  genoomen  een  Caracque,  dat  hy  eenighe  fcheepen  van  de  vyandt 
aldaer  vernielt  hadt,  behalven  andere  onder  de  kufl  van  Bengala.     Met 
Matelief  fijn  oovergekoomen  gefanten  des  Koninghs  van  Siam ,  en  fchenk- 
aedjen  aen  den  Prinfe:  van  andere  Koninghen  brieven.  Hy  hadt  op  fijne 

weederom  reyfe  by  figh  twee  fcheepen,  drie  andere  volghdeiii  alle  vol-  De  Oop_ 
gelaeden  met  fpeceryen.  Op  dees  tijdt, als  de Ooftindifche  maetfehappy,  difchemaet- 
niet  alleen  met  penninghen  binnen  's  landts,  maer  ook  van  uy  theemfche ,  pw/ijy 
en  felfs  der  gener  die  onder  de  vyandt  faeten,  wierdt  geftijft,  fijnde  een  wordt ge- 
koopman  van  aenfien,  onderdaen  der  Aertshartoghen ,  ooverdiemifiiaedtM^»"* 
befchuldight  en  in  heghtenis  genoomen ,  vonden  veele  andere  dienthal-  ?£  ̂"J* 
ven  figh  genootfaekt  van  daer  te  vlughten.     Vrankrijk  was  meer  danoyt  mLfeete_ 
in  eenen  bloeyendenflaet,  onder  een  Koningh,  die  voor  deefèn  door  den  „e„M 
fchrik  fijner  waepenen  ontfagghelijk  geweeft  fijnde,  nu  was  debemidde-     Kort Vfrj 
laer  des  vreedes  oover  den  aerdtboodem,  en  wiens  Koninghinne  hem  badder 

eenen  derden  foone  gebaert  hadt.     Uyt  dat  rijk  hadt  den  Heer  de  Mons ,  faeken  ei- 
gelijk elders  verhaelt  is,  het  Noorderdeel  van  Amerika,  naeft  aen  de  dersvoorge- 

ftroom  Canada,  met  ettelijke  bevolkinghen  ingenoomen:  maer  dewijl  vaUen- 
fe  van  daer  geene  andere  vrughtgenooten,dan  Beevervellen,  waerinook 

felfs 

m- 
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1608.     felfs  de  Hollanders  hun  deel  gekreeghen  hadden,  is  de  maetfchappy ,  dé 

koften 't  voordeel  ooverweeghende,  te  niet  geloopen.     Andere  nogh- 
tans  daer  ingelaetenfijnde,  wierden 'er  weederom  fcheepen  gefonden,  om 
de  plaetfen  by  de  voorighe  verlaeten  in  te  neemen ,  die  figh  te  Port  R.eal 

en  te  Quebek  needergefèt  hebben ,  bevindende  dat  de  lught  in 't  ey landt 
Santa  Croz  ongefbnt  was.  In  Engelandt  quam  uy t  de  Virginien  tijdingh , 

dat  de  vloot  aldaer  in  't  landen  geen  fwaerigheit  ontmoet  hadt ,  en  de 
vrughten  die  'er  vallen  genoegh  waeren  om  de  menfchen  de  koft  te  gee* 
ven:  maer  dat  't  gheenfè  in  't onderfoeken  der  mijnen  hadden  uytgegrae- 
ven ,  niet  de  moeyte  weerdt  bevonden  was.     In  Yerlandt  hadt  den  aen- 
hangh  van  Tiron,  terwijl  hy  felfs  tot  Roomen  by  de  Paus  was»  nieuwe 
beroerten  verwekt,  en  de  fterkten  en  kafteelen  naeftaendefèe  ooverwel- 

dight-,  maer  dewijl  de  weêrfpannelinghen  figh  van  alle  hulp  ontbloodt 
vonden ,  fijn  fè  met  weynigh  moeyte  verjaeght  en  verdreeven  nae  hunne 
ongenaekbaere  boflchen  en  wildernifïèn.  Spanje,  nae  dat  haer  de  fee  wee- 

derom ontflooten  was,  nu  reets  beginnende  de  vrughten  des  vreedes  te  ge- 
voelen ,  heeft  noghtans  niet  naegelaeten ,  dertien  fcheepen ,  nae  Indien 

afgefonden,  booven  d'ingelaedene  koopmanlchappen ,  met  krijghsvolk 
te  bemannen;  wel  weetende,dat  al'tgheen  yder  voor  afgenoomen  hadt, 
lulx,  quam  men  tot  verdragh,  hem  voor  winft  gedyen  fbude.     De  Ko- 
ningh  felfs ,  verfaghtende  de  voorwaerden ,  welke  hy  onlanghs  fijne  fchuldt- 
eyffchers  hadt  opgeleght,  herftelde  fijn  geloof.     Boovendien  daght  het 

yder  een  fèldtfaem  voorbeeldt,  dat  hy,  nogh  in  't  bloeyentft  fijner  jae- 
ren,  belafte  aen  fijnen  fbon,een  kindt  van  drie  jaeren,  deneedtte  doen, 
als  erfgenaem  fijner  rijken.     Moorenlandt,  immer  onrufligh,  doordien 
de  waerfègghers  de  gemoederen  wifpeltuerigh  dcx>r  bygeloove,  naer  hun 
welgevallen,  nu  gints  dan  herwaerts  flingheren,  was  thans  gelcheurt  in 
twee  partyfchappen  tufïchen  Abdala  en  fijnen  oom  Zidan,  jonghfte  foon 
des  geweelenen  Koninghs  Hamet,  maer,  gelijk  hy  voorgaf,  geboorenuyt 
een  wettelijk  huwelijk :  van  welke  beyde  Abdala ,  weeghens  fijnen  vacder 
Chefi,  het  rijk  van  Fez  beheerfchende ,  Marocco,  hoeweleen  treffelijke 
en  fèer  vermaerde  ftadt,  in  korten  tijdt  verlooren  heeft}  fijnde  van  de 
ingefèetenen  tot  Koningh  ingeroepen  Mahumet,  fbonsfbon  van  Hamet, 
welke  hy  echter  eerlangh  weeder  inkreegh.     In  deefè  onfèekerheit  des 

reghts  tot  de  regeeringh  van  Afrika,  en  terwijl  het  haevenen  by  d'eenof 
d'ander  der  ftrijdende  partyen  light  viel ,  hadt  geen  geringh  getal  roovers 
figh  buyten  de  Straet  meefter  van  de  fee  gemaekt.     'tGerught  deefèrfae- 
ke  was  in  Hollandt  gekoomen ,  ten  tijde  als  Spinola  figh  onthieldt  in  den 
Haeghe.     Waerom  de  Staeten ,  hebbende  gehoort,  dateen  Hollandtfch 
fchip  figh  by  die  roovers  hadtgevoeght,  om  niet  tefchijnenmetfulxdoor 
de  vingheren  te  fien,  het  algemeen  onheyl  te  voeden,   figh  veerdigh 
toonden  een  gewaepende  vloot  tot  ftraffe  der  felver  uyt  te  lenden ,  foo 
maer  Spinola  hadt  willen  belooven ,  dat  Spanjen  veylighe  vaert  föude 
gunnen:  maer  hy  feyde  daer  toe  niet  gemaghtight  te  fijn.     Het  grootfte 

gedeelte  der  feeroovers  waeren  Engelfche:  en  verhaelens  weerdt  is  't  gheen 
'er  gebeurde,  dat  eenighe  Engelfche,  onder  fchijn  van  koopluyden ,  ge- 

koomen op  een  Zceuwfch  fchip ,  korts  daer  aen  het  bootsvolk  binnen  floo- 
ten.  Op  dit  fchip  voer  juyft  een  Turk,  geweefl  onder  de  gene,  die,  nae 

't  inneemen  van  Sluys,  op  vrye  voeten  geftelt  wierden,  maer  diefeedert 
fijn  leeven  in  Zeelandt  hadt  doorgebraght;  dees,  beftaendc  een  daedt, 
die  geenfints  nae  een  flacffche  lafhartigheit  fmaekre,  doorfteekttweeEn- 
gelfchen,  die  by  naght,  maer  aghteloos  door  den  drank,  waght  hielden, 
en  verloft  het  fcheepsvolk ,  dat,  weederkeerende  nae 't  vaederlandt,  de 

oover- 
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oovergebleeve  roovers  ter  ftraffe  heeft  oovergeleevert.  In  Duytfchlandt 
was  op  den  Rijxdagh  tot  Reegenf borgh niet  gedaen,dan  beracdtflaeght. 
Dogh  de  Kcyfer ,  die  onlanghs  figh  hadt  konnen  verleedighen  om  fijne 
forghe  ook  tot  oover  de  Hollandtfche  faeken  te  laeten  blijken,  wierdt 
felfs  ontbloot  van  fijne  rijken.  Want  Matthias,  willende  liever  deheer- 
fchappy  befitten  dan  verwaghten,  en  verfmaedende  de  vadfigheit  van  Ru- 

dolf,  heeft 'er  niet  weynighe  in  Hungaryen  en  Ooftenrijk  gevonden, 
mifnoeght  oover  den  teegenwoordighen  ftaeten  regeeringhe.  Invoeghe 
dat  hy,  een  verbondt  tuilchen  die  twee  volken  bevoordert  hebbende,  en 

in  den  haet  getrokken  de  Hooghduyrichen,  die,  fpeelende  met  's  Key- 
fersnaem,  de  bewintsmannen  des  rijx  maekten,  een  leegher  ter  been 

braght  en  op  Praegh  trok,  alwaer  fijn  broeder  hof  hieldt:  maer  dewijl't 
de  Boheemers  met  Rudolf  hielden ,  is  men  tot  onderhandelingh ,  en 
korts  daer  aen  tot  vreede  gekoomen,  op  voorwaerde,  dat  het  rijk  van 

Hungaryen,  voor  fbo  veel  't  aen  't  Chriftendom  behoort,  als  ook  de 
Vorftendom  men  Ooftenrijk  en  Moravien ,  van  nu  af  aen  fbuden  ftaen  on- 

der de  regeeringh  van  Matthias :  Boheemen  in  't  toekoomende ,  quam  Ru- 
dolf  londer  manlijk  hoir  te  fterven.  Dogh  als  Matthias,  naeulijx  in 't  be- 
fit  der  felver  landen  getreeden  fijnde,  begon  van  fèeden  te  veranderen, 
van  beleeft  en  meêvvaerigh  barfch  en  ftrengh  te  worden ,  en  den  Prote- 
ftan ten  in  Ooftenrijk  de  oefteningh  hunnes  Godtsdienfts  te  beneemen, 
fijn  de  harten  van  hem  af,  de  waepenen  teeghen  hem  gewendt:  vallende 
de  Boheemen  niet  min  den  Keyfer  laftigh  om  gelijke  oorfaeken. 

160S. 
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Ë  Zeeuwen  hewiüighen  in  de  toeft  emmingh  der  andere  Landt - 

fchappen.  <De  fwaerigheeden  die  't  beftant  weederhouden  min- 
deren. Nieuwe  onderhandelingh  f  ̂ Antwerpen  befcheyden. 

T)e  Spaenfche  'verwijlen  't  teekenen  van  't  ontwerp  hen  voor- 
gehouden. Nae  heevighe  betwiftinghen  oover  veele  punten  wordt  eynde- 

lijk  't  bejlant gejlooten.    "Desfelfs punten  en  oopenbaere  afkondigingh. 

Ie  van  Zeelandt,  met  het  nieuw  jaerj  ter  naeuwer 
noodt  door  dreyghementen  tot  bewilligingh  indetoe- 
ftemmingh  der  andere  Bondtgenooten  gebraght  fijn- 
de,  belooven  de  Landtfchappen  elkander,  om  de  ge- 

moederen ,  ontfteeken  door  heevighe  betwiftinghen , 
te  beeter  te  vereenighen ,  en  de  vreefè  dat  de  faek 
moght  fleepende  gehouden  worden ,  wegh  te  neemen , 
geen  verdragh  met  denvyandt  in  te  gaen,  ten  wae- 

re  de  vryheit  met  woorden ,  welke  de  Gefanten  hadden  goedtgevonden , 
en  ook  door  het  toeftaen  der  faeke  fèlve ,  bekraghtight  wierde  :  en 

egeene  punten,  ftrijdigh  teeghen  de  fèlfde,  't  fy  in  't  kerkelijke,  't  fy 
in  't  weereldtlijke, toe  tegeeven:  en,foo  devyandt  hardtnekkigh  het  tee- 
gendeel  dreef,  nae  't  afwaghten  van  aght  daeghen,  langher  niet,  de 
handelingh  af  te  breeken,  en  met  alle  mooghelijke  maght  den  oorlogh 
te  hervatten.  Tot  nogh  toe  hadden  van  hier  de  Gefanten  der  Konin- 

ghen ,  van  daer  die  door  den  Spanjaert  en  de  Aertshartoghen  afgefön- 
den  gcweeft  fijnde  weederom  nae  huys  vertrokken  waeren ,  door  brie- 

ven gearbeidt,  om  deoopenftaende  fwaerigheeden  te  verminderen.  Dogh 

aengefien  dit  te  traegh  voortgingh,  en  'tnietwelmoogelijkwas,  foolangh 
men  van  den  anderen  gefcheyden  bleef,  fooveelehafpelinghen  t'ontwar- 
ren,  heeft  men  geoordeelt  dat  tot  d'onderhandelingh  een  byeenkoomft 
noodigh  was,  en  tot  plaetfe  der  fel  ver  gekooren  Antwerpen,  om  dat  en 
vcele  in  Hollandt  het  verblijf  der  vyanden  onder  hen  niet  geernefaeghen, 

en 
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en  fy,  die  eerft  gekoomen  waeren  om  den  vreede  te  verfoeken,  't  nu     1(*°9' 
voor  een  beföndere  grootaghtingh  hielden  van  d'andere  fijde  als  aenge- 
foght  te  worden.     Om  d'onderhandelingh  te  verhaeften  heeft  men  dit 
middel  uytgevonden,  dat  föo  haeft  Spinola,  en  die  met  hem  in  den  Hae- 

ghe  geweeft  hadden,  t' Antwerpen  was  aengekoomen,  de  Gefanten  der 
Koninghen  fouden  derwaerts  trekken ,  met  figh  neemende  het  ontwerp , 
behelfende  de  voornaemfte  punten  des  verdraghs,  waer  in  de  Staeten* 

op  't  verföek  der  Gefanten ,  alleen  met  weynigh  veranderingh ,  bewil- 
ligt hadden.     Dat  wanneer  de  Spaeniche  deefe  onderteekent  hadden, 

dan  eerft  de  gefanten  der  Staeten  nae  Antwerpen  fouden  gefbnden  wor- 

den, om  d'ooverighe  punten  te  vereffenen,  en  de  Staeten  felve  figh, 
geduerende  de  handelingh,  tot  Berghen  op  den  Zoom  onthouden,  om , 

wen 'er  eenighe  fwaerigheit  was  voorgevallen,  destenaederdienaengaen-  rif  f*m~ 
de  te  raedtleeven.     DeSpaenfche,  als  hen 't  ontwerp  was  voorgehouden,  \en  '(teed, 
tot  teekenen  verföght  fijnde,  gemerkt  het  niet  den  eyfèh  hunner  vyan-  ven  van' t 
den,  maer  de  bemiddelingh  hunner  vrienden,  bevatte,  fèyden  dat  fulx  ontwerp 

te  heerfèh  was,  en  verfbghten  zen  minften  eenen  korten  tijdt  om  figh  ,Jen  voorge- 
daer  op  te  beraeden:  waer  opfè  voorts  te  weeghe  braghten,  dat,  de  Ge-  hou^en' 
fanten  der  Koninghen  dit  op  figh  neemende,  de  fchorffingh  van  waepe- 
nen  wierdt  verlenght  tot  het  eynde  van  Bloeymaendt ,  beloovende  daer- 
entuflehen  hun  antwoordt  oover  te  leeveren.     Wanneer  de  punten  be- 
gonden  geleefen  en  onderföght  te  worden,  gefchiede  in  de  woorden, 
die  de  vryheit  vaftftelden,geene  veranderingh.  Maer  de  Spaenfèhe,  niet 
konnende  verdraeghen ,  dat  de  Staeten  door  de  Gefanten  met  den  tijtel 

van  Hooghe  en  Moogende  genoemt  waeren ,  dronghen  door,  dat  men  in  l  feVn- 

plaetfè  van  dien  Doorlughte fchrij  ven  fbude.     De  Staeten  hadden  gewilt ,  £fjenv"tt' dat  de  fchattinghgelden,  by  de  tufïchenbeyde  legghende  platte  landen  medertii* 
in  den  oorlogh  tot  nu  toe  betaelt ,  om  de  plunderingh  der  loldaeten  af  te  den. 

koopen,  geduerende  't  beftant  ibuden  blijven.     Dit  wierdt  verworpen, 
als  vyandtlijk  en  onbillijk:  want  de  meefte  landeryen  der  Hollanderen 
waeren  geflooten ,  en  betaelden  geen  fchattingh  aen  den  vyandt :  fy  in  tee- 
gendeel  dieper  in  Brabandt  en  Vlaendre  doorgedronghen.  De  Spaeniche 
van  hunne  fijde  arbeydden  ook,  om  de  belaftinghen,  ter  oorfaeke  van 
den  oorlogh ,  geftelt  op  de  fcheepen ,  die  de  Schelde  en  andere  ftroomen 
bevoeren,  wegh  te  neemen :  voorgeevende,  dat  deefe  waeren  van  gelij- 

ken ooverblijffèlen  des  oorloghs,  die  niet  alleen  hen,  maer  ookdenFran- 
^oilen  en  Engel fchen  befwaerden.   Maer  fy  konden  niet  te  weeghe  bren- 

ghen, dat  hier  in  eenighe  veranderingh  gefchiede:  fijnde  den  Gefanten 
bekent ,  dat  Zeelandt  van  geene  faeke  grooter  afkeer  hadt.     Echter  gaf 

men  hen  hoop,  dat,  nae 't  fluyten  van 'tverdragh,  dit  punt,  door  min- 
nelijke onderhandelingh  tufTchen  de  koopluyden,   gevoeghlijker  fbude 

konnen  afgedaen  worden ;  gemerkt  de  Spaenfche  fèlve  figh  beroemden, 
dat  het  in  hunne  handt  ftondt,  die  belaftinghen  tedoenkeeren  totfèhae- 
de  der  gener  diefè  voorderden.     Allerlanghft  en  heevigh  heeft  men  ge- 
twift  oover  den  Indifchen  handel,  welken  de  Staeten  hadden gedreeven , 
dat  in  klaere  en  naekte  woorden  behoorde  uytgedrukt  te  worden.  Richar- 
dot  feyde,  dat  'er  om  veele  reedenen,  welke  den  Staeten  niet  en  raekten, 
Koningh  Philips  aengeleegen  was,  dat  fulx  niet  gefchiede:  datanderfints, 
op  dit  voor  beeldt,  ook  andere  volken  de  vrye  vaert  fouden  begeeren, 
dien  felfs  Vrankrijk  nogh  Engelandt,  als  hen  toegeftaen,  maeropeyghen 

gevaer,  gebruykten;  waerom  hygedooghde  dat 'er  beftandtgemaekt  wier- 
de,  fonder  uytftuytingh:  maer  den  handel  wilde  hy  bepaelt  hebben  bin- 

nen de  landen,  welke  Philips  in  Italien  en  Spanjen  befat,  feggende  dat 

Eeee  ij  daer 
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itfop.  daer  buyten  niets  konde  worden  ingewillight.  In  plaetfèn  noghtans,  die 

niet  onder  lijn  heerfchappy  behoorden ,  daer  fbude  hy  dien  van  Hollandt 

't  drijven  van  hunnen  handel  niet  beletten ;  en  echter  dit  niet  oopentlijk 
onder  de  punten  van  't  verdragh  geftelt  moeft  worden:  dat  het  genoegh 
fijn  foude,  indien  fulx  in  de  geheyme  wierdt  geflooten.  Hier  op  heb- 

ben de  Gefanten  geantwoordt,  dat  Ie  in  dit  voorftel  veele  faeken  vonden , 
waer  toe  de  Staeten  niet  fouden  te  beweeghen  lijn:  want  dat  ook  yemandc 

uyt  de  landen  fijner  heerlèhappy  te  weeren ,  fulx  t'eenemael  vyandtlijk 
was:  en  dat  de  Hollanders,  foofe  de  vrughten  des  vreedes  derven  moe- 

den, 't  befit  dier  landen  liever  met  de  waepenen  betwiften  föuden.  Dat 
boovendien  men  figh  niet  leer  vertrouwen  konde  op  punten,  die,  in 

't  heymelijk  geflooten  fijnde ,  niet  ter  kennifié  van  al  de  weereldt  quaemen. 
En  dat  't  gheen'er  gefèght  wierdt  van  Spanjen  en  Italien,  buyten  twij- 

fel al  te  enghen  bepaelingh  was,  aengefien  de  Spanjaert  tot  op  deefen 
dagh  toe  niemandt  de  eylanden  geleeghen  binnen  deftraet  vanGibralter, 
nogh  ook  eyndelijk  de  Kanaerifche,  nogh  de  geheele  kuft  van  Afrika, 
geflooten  hadt.  Waer  op  fy  weederom  voeghden,  dat  de  Hollanders 
ièlfs  geduerende  denoorlogh  niet  op  de  vergeleeghene  en  nieuw  ontdekte 
landen,  ftaende  onder  de  heerlèhappy  van  Philips ,  gevaeren,  jae  ook  hier 
van  indevreedehandelingh  afftant  gedaen  hadden.  Datfè  niet  behoorden 
meer  door  beftant  te  eyfïchen,  alsïè  of  door  de  waepenen  verkreeghen, 
of  door  vreede  te  hoopen  hadden.  Dat  Philips  niet  gefint  was  den  han- 

del in  Indien  't  hacchelijk  geval  der  oorloghet'onderworpen:  datdeiaek 
der  Francoilen  en  der  Engelfchen  leer  ongelijk  was  -,  dat  van  daer  wey- 
nighe  fcheepen  en  ter  fluyk  voeren,  de  Hollanders  geheele  vlooten  der- 

waerts  fonden.  Voor  't  ooverighe  fèheenenfè  dit  te  fullen  bewillighen, 
dat  in  plaets  van  Spanjen  en  Italien  geheel  Europa  foude  genoemt  wor- 

den ,  en  foo  men  geen  gevallen  hadt  in  geheyme  punten ,  begeerden  fè 

liet  punt  het  oopentlijk  verdragh  foo  ingeftelt  te  hebben,  dat  'er  'twoordt  Indien 
wkende  uytgelaeten  wierde.  Nae  dat  het  ontwerp  van  dit  punt  meermaels  was 
den  handel  vernieuwt,  om  daten  'tgheen  deefè  hadden  opgeftelt  by  gene  niet  wierdt 
geflooten.  aengenoomen,  en  de  Spaenfche  Gemaghtighde  met  d'Aertshartoghen 

eerft  door  Verreyken,  daer  nae  door  Richardot  hadden  geraedtpleeght, 
is  ten  laetftenop  deeiè woorden  geflooten:  1)e onder daenen van Koningh 

'Philips,  der  Aertshartoghen  en  der  St aei 'en ,  fullen ,  geduerende  't  be- 
ftant, alle  vriendtfehap  onderhouden ,  fonder  der  onheylen  door  den  oor- 

logh  aengedaen  of  geleeden  te  gedenken.  Henftae  vry  oover  en  wee  der 
te  reyfen  en  onder  lingh  te  handelen,  te  lande,  ter  fee,  enopde  ftroomen: 

't  welk  noghtans  de  Koningh  van  Spanjen  verft  aet  te  moeten  bepaelt  blij- 
ven binnen  Europa,  en  andere  plaetfèn  die  door  fijn  toelaeten,  onfijdighe 

volken  fijne  vrienden  en  bondtgenooten,  tot  nogh  toe  fijn  oopengelaeten : 
dogh  in  de  landen,  fteeden  en  haevenen,  buyten  de  gefeyde  paelen  fy  niet 

ge  oor  lof t  te  handelen,  fonder  daer toe  alvoorens  verlof 'verkreeghen  te  heb- 
ben. T)ogh  fullen  Philips,  fijne bewind t sluyden  en  onder  daenen  henniet 

beletten  ook  aldaer  met  andere  Koninghen  en  volken,  die  hen  fullen  wil- 
len toelaeten ,  handel  te  drijven ,  nogh  ter  dier  oorfaeke  den  Hollanderen 

of  die  den  Hollanderen  den  handel  hebben  vry  geftelt ,  eenighe  moeylijk- 
heit  aen  te  doen.  By  deeiè  woorden  vonden  de  Gefanten  der  Koninghen 

geraeden  ook  te  voeghen  de  naevolghende :  Naedemael  'er  tifdt  van  noo- 
den  ü,  om  hen,  die  figh  met  hunne  fcheepen  en  maght  buyten  de  voor- 
feyde  paelen  bevonden,  het  fluyten  deefes  verdragh s  te  verftend/ghen, 
neeme  het  beftanP  indie  geweften  niet  eer  begin,  dan  een  jaer  nae  deefen: 

ingeval  de  tijdingh  voor  die  tijdt  aldaer  aenquam ,  hadden  figh  d'een  en 

d'ander 
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d' ander  f  onthouden  van  vyandtfchap.     Indien  nae  't  uyteynde  des  jaers    1609. 
eenigh  geweldt  gepleeght  fy  •>  worde  de  fchaede goedtgedaen.  Teeghen  dit 
bygevoeghde  worftelden  de  Spaenfche  dapper,  foo  om  dat  het  Indien, 
niet  min  als  of 't  met  naeme  genoemt  ftont,  door  taftelijke  blijken,  uyt- 
druktc,  als  om  dat fe  begeerden,  dat  wel  de  goederen ,  in  die  geweften 
genoomen,  waeren  fe  nogh  in  weefen,  wierden  weederom  gegeeven, 
do^h  niet  het  moorden  en  branden  gewrooken :  fijnde  fy  meer  genecghen 
totwreedtheeden ,  de  Hollanders  goedt-  dan  bloedt-gierigher.  Ten  laetften 
lieten  fe  't  vallen ,  maer  met  fuik  een  gelaet  en  woorden ,  als  of  fe  verflonden 

hen  ongelijk  gefchiet  te  fijn.     De  Gefanten,  nae  't  afdoen  deefer  faeken , 
door  afgeveerdighde  poften  ook  de  meeninghe  hunner  Koninghen  ver- 
lhen  hebbende,  deeden  aen  de  Staeten,  verfoght  om  figh  tot  Berghen 
op  den  Zoom  te  laeten  vinden ,  oopeningh  hunner  vernghtingh:  hen 
biddende,  dat  fe,  figh  vernoeghende  met  de  faeken  en  de  treffelijke  voor- 

deden daer  in  booven  alle  hoop  bedonghen ,  de  woorden  niet  al  te  naeu- 

keurigh  fouden  ooverweeghen  ■,  dat  ook  hunne  Koninghen  fulx  geraeden 
vonden  •,  en  ten  eynde  aen  hunne  verfeekeringh  niet  gebraeke,  van  felfs 
beloofden,  foo  de  Spanjaert  hen  den  Indifchen handel  geweldigherhandt 

bekommerde,  den  gedaenen  ooverlaft  als  fchendingh  van  't  beftant  te 
lullen  wreekert.     De  Staeten,  nae  eenighe  beraedtflaegingh ,  fondennae 
Antwerpen  de  felfde  gefanten,  die  oover  de  vreedehandelingh  geftaen 
.hadden,  behalven  datfe  in  plaets  van  Nikolaes  Berk,  van  Uitreght, 
Kornelis  van  Renefle  kooien.     Hunnen  laft  hieldt  in  de  ooverighe  pun- 

ten af  te  handelen,  en  de  duyfterheit  daer  in  gevonden,   foo  veel  hen  Ookporden 

moogelijk  waere,  klaerder  uyt  te  legghen.     Om  't  beftant  voor  twaelf  d'ooverighe 
jaeren  toe  te  ftaen  wilden  de  Spaenfche  gebeeden  fijn.  De  grensplaetfen,  akei,ani 
op  dat  niet ,   met  oover   elk    in  't  befönder  te  hafpelen  ,    de  ftrijdt  e 
te  langh    moght  dueren ,   heeft  men  goedtgevonden  voor  als  nogh 
dus  van  een  te  fcheyden,   dat  yder   fbude  behouden  de   Landtfchap- 
pen  en  fteeden  die  hy   befat,  en  't  platte  landt  de  fteeden  volghen, 
Den  handel  belanghende  ,.  is  men,  booven  de  punten  hier  te  vooren  ver- 

haelt,  ooverkoomen:  'Dat  d' een  in  des  anderen  landt  geene  fwaerdere 
laften  draeghen  f  oude ,  als  of  de  inge feetenen  of  de  vrienden  diedes  minfte 
betaelden.     En  op  dat  de  reyfende  met  geen  mifdaedt  van  Godtsdienft 
befwaert wierden ,  is  dien  van  Hollandt  toegeftaen  het  felfde,  dat  Ve- 
lafco  in  een  geheym  verdragh  den-Engelfchen  belooft  hadt.     'Defcheepen 
des  anderen  tot  dienfl vanden  Lande  aen  te  houden-,  of ''t reght van  handt - 
opleggben-t  tenfy  volghens  't  voorfchrift  der  wetten ,  te  befluyten  was 
verbooden.     Ook  beraemde  men  veele  punten  raekende  de  faeken  van 

beföndere,  die  veel  eer  naer  vreede,  dan  naer  beftant  geleeken.  'Den  ge- 
vanghenen  hadt  men  te  ontflaenfonder  losgeldt.  'Den  tijdt  van  tweeen- 
'veertigh  jaeren  herwaerts  foude  den  genen  die  aen  d'een  en  d 'ander  fijde 
geweefl  hadden  tot  verjaeringh  niet  nae deeligh  fijn :  nogh  ook  de  vonnif- 
fen  uytgefprooken  teeghen  ongehoorde  in  reght  en.     Van  roerende  goederen , 
genoot  e  vrughfen  en  door  ge  daene  fchulden  foude  geene  vergoedinghe  ge- 
fchieden.  Vafle  goederen  fouden  van  ft  onden  aen  weederkeeren  aen  hunns 

voorighe  eyghenaers ,  en  ook  aen  de  Geeft  elijke  faemeninghen  onder  't  gebiedt 
der  Aertshartoghen  yfonder  maght noghtans  vandie  te  mooghenveryreem~ 
den.     'Dogh  inplaetfe  der  verbeurtgemaekte  goederen ,  die  v  er  kof t  wae- 

ren >  foude  men  betaelen  de  renten ,  geduerende  de  jaeren  van  't  beftant, 
en  voor  die  men  tot  gemeene  werken  hadt  aengeleght,  de  waerdye.     Dé 
landtgoederen  verkoght  om  fchulden  foude  men  mooghen  loffen  binnen 

'Ijaer :  foo  noghtans ,  dat  voor  de  verbeeteringh  behoorlijke  voldoeninghe 
Eéee  iij  ge- 
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Kfop.    gefchiede :  't  welk  echter  in  de  huyfen  binnen  de  ft  e  eden  geen  plaets  f  ou- 
de grijpen-,  maer  die  worden  verftaen  aen  de  koopers  te  verblijven.   Voor 

aenwaffen  en  meyren,gedrooght  en  bedykt  op  koften  van  bef  onder  e  , foude 
men  van  gelijken  niets  uytreyken,  tenwaere  op  de  landeryen  eenighe  be- 

laft ingh  was  ingevoert.     1)e  renten  in  voortijden  op  de  landtgoederen  ge- 
ftelt,  foude  de  brenkkaemer ,  foo  langh  die  onder  haer  ge  weeft  waer  en, 

opftgh  neemen,  niet  den  ouden  eyghenaer.     't  Strekte  ten  luyfter  van  de 
Republijk,  voor  de  Vorften  van  Naflau,  als  een  huys,  't  welk  foo  uyt- 
fteekendt  veel  tot  de  vryheithadt  gedaen,  metnaeme  forghe  te  draeghen , 
niet  alleen  om  weederom  aen  het  hunne  te  koomen ,  maer  ook  om  niet 
bekommert  te  worden  om  de  fchulden ,  welke  hunnen  vaeder  fèedert  de 
tijden  van  Alva  hadt  gemaekt.     Het  maeken  van  uiterfte  wille  tuffchen 
de  onder daenen  der  beyde  Staeten  foude  vryftaen,  en  de  onterffenijfen  der 
naebe(laende,  gedaen  uyt  haet  der  part) f c  happen,  van  geener  weerde  fijn. 
In  de  fteeden,  welker  reght  sgebiedt,  uyt  kraght  van  dit  verdragh,  aen 
befondere  moefte  weedergegeeven  worden ,  fouden  des  onaengefien  de  Stae- 

ten van  deefe,  de  Aertshartoghen  van  gene  Jijde,  eeven  als  voor  deefen, 
de  magiftraeten  fielten.  En  niet  min  voorfightigh  was  dit,  dat  ook.  het 

beftant genieten  fouden,  die,   uyt  vreefe  voor  d'onheylen  der  oorloghe, 
buyten  de  Nederlanden  geweeken,  elders  wooninghe  gefoght  hadden.  De 

meefte  deeler  punten  hadt  Oldenbarnevelt  op  't  papier  gebraght-,  die, 
nae  dat  hy  hadt  gevreeft  dat  of  in  yder  bedrogh  van  gene  kant  moghtfchuy- 
len,  of  voor  uy  tfagh  wat  fijnen  vaederlande  foude  voordeel  gee  ven,  een  won- 

dere voorfightigheit  in  't  opftellen  der  woorden  gebruy  kte.  Tot  meerder  ge- 
ruftheit  dienden  deefè  befchuttinghen,  dat  fcheepen  van  oorloghe  dekuften 

en  haevenend'een des  ander  enniet fouden  aendoen,  fondervoorgaende  ver- 
lof, of  ten  fy  genoodtfaekt  door  onweedcr.     Nieuwe  ft  er  kt  en  te  bouwen 

was  verbooden.     Om  de  rooveryen  te  lande  en  ter  fee  te  weeren  beloofde 
wen  elkander  gemeenerhandt  te  helpen.    Oovertreedinghen  der  befondere, 
begaen  teeghen  dit  verdragh ,  fouden  gewrooken  worden  aen  de  pleegher s  der 
felver ,  daer  die  begaen  waeren,  of  ter  plaetfe  hunner  wooninghe :  maer  onder 

dat  voorgeeven  niet  geoorloft  fijn  't  beftant  te  breeken.     T>it  verdragh 
fouden' de  Staeten  bekraghtighen,  als  ook  'Philips  en  de  Aertshartoghen, 
Joo  voor  hen  als  voor  hunne  naekoomelinghen  •,  de  Staeten  en  d' Aertshar- 

toghen binnen  vier  daeghen ,  Philips  binnen  drie  maenden :  fy  hadden 
yder  voor  figh  felfs  te  belooven  niets  ftrijdigh  teeghen  dit  verdragh  teful- 
lendoen,  oftegedooghen  dat'er  yets  ftrijdighs  teeghen  gedaen  wier  de, 
't  fy  ftdx  door  reght  e  of flinghfe  weeghen  ondernoomen  wierde:  darde  ye- 
mandt  der  hunne  dit  beft  aen,  daer  op  foude  terftont  reght  en  ftraffe  vol- 

ghen.    En  dit  lbo  veel  aengaet  de  oopenbaere  punten.     In  't  heymelijk 
hadden  de  Spaenfche,  die  daer  op  hardt  aenhielden,  door  toedoen  der 
Francoifèn  dit  verkreeghen ,  dat  in  de  platte  landenvan  Brabandt,  die 
onder  de  Staeten  moeften  oovergaen ,  en  waer  tot  nogh  toe  de  Roomfche 
kerkfeeden  waer  en  gebruy  kt  ge  weeft,  aldaer  in  den  Godtsdienft  geen  ver- 

ander ingh  gefchieden  foude.     Dogh  de  Gemaghtighde  der  Staeten  hadden 
van  de  Gefanten  der  Koninghen  ontfanghen  een  fchriftelijke  verklaerin- 
ghe,  dat  de  Spaenfche  Gemaghtighde  meermaels  hadden  beleeden,  dat  in 

't  punt  raekende  den  handel  Indien  was  begreepen-,  dogh  dat  de  Staeten 
hadden  bewillight,  dat  daer  van  met  naeme  geen  gewagh  gemaekt  wierdt , 

fulx  was  gefchiet  op  't  verfoek  der  Gefanten,  die  beloof  den,  dat  de  kraght 
de  f  elf de  fijn  foude :  daerenbooven,  dat  de  meeninghe  der  Staeten  foodae- 
nigh  was  geweeft ,  dat  alles  wat  de  Spanjaerts  in  Indien  teeghen  hen 
fouden  hebben  ondernoomen ,  fy  teeghen  de  Spanjaerts  fouden  ondernee- 

men, 
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tnen ,  en  dat ,  foo  de  bondtgenooten  der  Hol/anderen  in  die  geweften  wier-  1 609. 

denaengetajl,  hen  te  beje hermen  niet  teeghen  't  beftant  foude  f  rijden: 
dat  binnen  de grenfen  der  Staeten  wierden  betrokken  de  Baronnye  van 
Breedaa  en  het  Marquifaet  van  Berghen  op  den  Zoom ,  met  de  gevolghen 

derftadt  Graeve.  Van  d'ander  fijde  hebben  de  Gemaghtighde  der  Stae- 
ten, op  verfoek  der  Gefanten  van  Vrankrijk,  verklaert,  dat,  onderde 

gene  die  wee  der  om  in  't  befit  hunner  goederen  fond  en  treeden ,  moefien  ge- 
reekent  worden  de  erfgenaemen  des  Trinfen  van  Efpinoy ,  die  eertij dts 
de  fijde  der  Vereenighde  Staeten  hadt  gevolght :  en  dat,  ingev  alle  het  huys 

van  Ligne  fwaerigheit  in  't  weedergeeven  maekte,  de  Staeten  daer  tee- 
ghen den  huyfe  van  Efpinoy  f  ouden  toewijfen  de  heerlijke  goederen  van 

JVajfenaer ,  in  Hollandt ,  toebehoorende  dien  van  den  huyfe  van  Ligne. 
Dit  wierdt  gedaen  ter  gunfte  des  Heeren  van  Rhofny,  wiens  gefagh  dat 
pas  in  Vrankrijk  00 vergroot  was,  als  lijnde  bewintsman  der  geldtmid- 
delen;  want  fijne  doghter  was  gehuwelij kt  aen  den  huyfe  van  Efpinoy. 
't  Verdragh  is  geflooten  den  neeghenden  van  Grasmaendt,  op  welken 
dagh,  door  middel  van  beftant,  ophoop  van  vreede,  wierden  neederge- 
leght  die  waepenen ,  welker  roem  en  luyfter  reets  geheel  Europa  hadt 
vervult,  en  die  nu  tot  in  een  tweede  weereldt  waeren  doorgedronghen. 
Terftont  daer  aen  gefchiede  de  geftaedigingh  door  brieven  der  Aertshar- 

toghen  en  der  Staeten,  en  d'oopentlijke  afkondigingh  tot  Antwerpen, 
met  uytfteekende  toejuygingh  der  gemeente  in  die  landen :  maer  niet  foo 
groot  was  de  vreughde  in  Hollandt,  wijl  het  volk,  uyt  figh  fel  ven  vree- 
delievendt ,  maer  door  meenigherley  verwiflèlinghen  van  voor-  en  tee- 
ghen-fpoeden ,  geduerende  den  tijdt  van  veertigh  jaeren ,  verbyftert,  traegh- 

lijk  tot  fijnen  aerdt  keerde.  Dogh  d'uytheemfche  volken,  wanneer  hen 
ter  ooren  was  gekoomen,  dat  men  den  maghtighften  Koninghhadtkon- 

nen  afperflèn  d'erkentenis  der  vryheit  en  een  gedeelte  van  Indien  -y  't  een 
en  't  ander  fbnder  voorbeeldt,  en  tot  nogh  toe  niet  gelooft,  hebben  fulx 
met  des  te  grooter  verwonderingh  aengenoomen.  Hier  nae  maekten  fè 
eenen  ooverflagh  hunner  kraghten ,  hier  nae  oordeelden  fè  van  de  wijfè 
regeeringh  der  Republijke.  En  voorwaer,fèedert  dien  tijdt  hebben  veele 
Koninghen,  Vorften  en  volken  nae  bondtgenootfehap  met  Hollandt  be- 

gonnen om  te  fien. 

EYNDE  DER  HISTORIËN. 
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'tGheen  by  nae  al  de  wéèreldt  haetelijk  is :  .d'Abten ftellen  figh  daer  teegherf:by  deefe  voeghen  fighdie 

van  Brabandt :  en  fommjge  der  oude  Biffcnoppen.nS. 
Klaghten  der 'Nederlanders  teeghéh  Granvelle         16. 
Oranje ,  Egmondt  en  Hoorne  raeden  den  Koningh  door 

verfcheyde  brieven  Granvelle  fijne  haetelijke  maghc 
tebeneemen.  <         17. 

Granvelle  krijght  bevel  om  té  vertrekken.  17! 
Die  van  kant  fijnde  pijnen  figh  de  Gróotem  ten  uyter- 

ften  in  't  waerneemen  der  faeken  j  trekken  de  faeken den  geldtmiddelen  en  wetten  aengaende  aen  figh  ;  fy 
fegghen  dat  de  Codtsdienft,  veel  eer  door  reeden  , 
dan  door  geweldt ,  kan  ingeplant  worden ;  onder- tuflchen  wijken  fe  niet  af  van  de  Roomfche  Kerklêe- 

_den-       .  17.18- 
Egmondt  in  Spanjen  gefonden  ,  wordt  geveinfdeliik onthaelt.  jg. 
Philips  geeft  hem  hoop,  dat  de  plakkaeten,  raekendê 

den  Codtsdienft ,  fouden  konnen  gemaetiifit  wor- 
den. l8. 

Op  den  felfden  tijdt  maekt  hy  door  fijne  gemaelinne  » 
welke  hy  nae  Bajonne  hadt  gelonden,  met  Karel, 
Koningh  van  Vrankrijk  ,  een  verbondt  van  onderlin- 
ghe  hulpe ,  tot  uytroeyingh  der  Ketteryen.  1 8* 

Egmondt  tot  de  fijne  weedêrgekeert  fijnde,  brenght 
een  ydele  hoop  meede.  18. 

Die  van  Brabandt  drijven  dat  d'Inquifitie  ftrijdigh  is 
teeghen  hunne  handtveften.  19. 

Waer  van  het  gemeen  infonderheit  een  affchrik  heeft. 
19. 

Kort  begrip  van  den  Godtsdienft,  die  vankettery  be- 
fchuldight  wierdt,  aen  den  Koningh  oovergefon- 
den.  19. 

Georgius  Caflander  en  Francifcus  Balduinus ,  van  Oran- 
•  jeontbooden,om  tot  maetigheit  te  raeden ;  'tgheen vruchteloos  uytvalt.  19. 

De  Grooten  legghen  toe  op  't  belörghen  van  eenen  vree- de  der  Godtsdienften.  20. 
Uyt  den  Raedt  gefcheyden  fijnde,  trekken fe  andere 

tot  figh  j  en  maeken  een  verbondt  teeghen  d'Inquifi- tie. 10. 
Luidewijk  van  Naffau  de  voornaemfte  onder  de  hoofden 

van  dit  verbondt.  20. 
Verfoek  der  verbondene  eedelen  aen  Margereta.       20. 
Oorfprongh  van  den  naem  Geufen.  2 1 . 
Montigny  en  den  Markgraefvan  Berghen  worden  aen 

den  Koningh  gefonden.  a  1 . 

't  Ontwerp  van  maetigingh  der  plakkaeten,  ooverge- fonden  door  den  Raedt  van  Staete  in  Nederlandt , 

mif haeght  den  Koningh.  2 1 . 
Die  verbiedt  d' Aleemeene  Staeten  te  vergaederen.    2 x . 
Driederley  gefïntheeden  in  Nederlandt ,  die  't  gefagh des  Paus  van  Romen  vvraeken:  Weederdoopers , 

Lutherfche,  Calvinifche.  -2. 
Fff  f  Deefe 
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Deefe  en  andere  oordeelen  't  nieuw  plakkaet  te  ftrengh 

De  Landtvooghdes  beefigh  fijnde  met  de  beroerten  te 

ftillen ,  pleeght  de  gemeente  den  Godtsdienft  op  een 
nieuwe  wijfe.  2*" 

Die  uyt  hunne  kloofters  loQpen  vervoeghen  figh  met 
haer.     ét    '  *■?' 

Doorie,efe  wierden,  de  verborfdéne  eedelih  gefterk<*i  j . 

Door  geheel  Nederlandt  worden  op  eenfelyeujdtde 

kerken  gefchonden.  'A,  ,.2*' 
Die  van  Arthois,  Henegouw  enLuxemburgh  blijven 

getrouw  aen  de  Roomfche  kerk  en  aen  den  Koningh. 

Margareta  voeght  haer  nae  den  tijdt.,  .en.,v9jght.den 
raedrder  Grooten.  4j.  Sy  beloon  den,-  eedden  ver- 

geetelheit  van  al  het  t>egaene.  23.  en  laethet  gemeen 
depreeketoe.  -4- 

Oranje  behaelt  ondank  by  de,  LandtvooghdefTe.         24. 

In  brieven  uyt  Spanjen  gèfonden  en  ondeifchep;  wor- 

den Ie  alle'  ter.  doodt  yerweejfen.        ,      ..  24. 
Ondcrlingheraedtpiee^inghbpver  de  gentene,  faekete 
Denremonde.  24. 

Oranie  verfoekt  den  Koningh  om  afftant van  fijns  amp- 
ten.  &■ 

'tf    A    ï   R      ISÓ7- 
Hy  raedt  den  Koningh  by  gefchrift  die  Godtsdienften 

toe  te  laeten ,  welke  de  naebuerighe  rijken  hadden 

vn.'-heit  gegeeven.  2J- 
De  Graci  van  Hoorne  vertrekt  nae  fijn  huys.  2j. 

Deefe  van  kant  fijnd;,  verbreekt  de  Landtvooghdes  al- 
le haere  voorighe  handelinghen.  .         2$. 

De  verbondene  eedelen  geeven  de  gerneene  faeketen 
beften.  .      25- 

De  Laadtvooghdes  dwi,nght  alle  Landtvooghden  en  be- 
wintsluyden  te  fweèrèn ,  dat  fe  voor  hunne  vyanden 

{"uilen  houden ,  alle  die  de  Koningh  hen  foude  voor- fteilen.  2*. 

Egmondt  en  andere  doen  deefen  eedt.  2  j  • 
Alleen  Oranie  en  Hooghftraeten  weygheren  't.         26. 
's  Koninghs  teegenwoordigheit  wordt  gehouden  't  befte middel»  om  de  partyfehappen  te  dempen.  26. 

De  Koningh  aen  't  marren.  26. 
's  Keyfers  antwoordt  op  den  Staetder  Nederlandtfche 

faeken  mifhaeght  den  Koningh.  26. 
De  brieven  brenghen ,  dat  deKoningh  met  een  heyr- 
leeghertewaghtenftaet.  26. 

Schoone  geleegenheit  toen  voor  Philips ,  om  Neder- 
landt t'ooverneeren.  27. 

Alva  wordt  met  een  opperfte  gefagh  van  den  Koningh 
gèfonden.  27. 

Oranje  vertrekt  nae  fijnen  broeder.  27. 
Breederoode  wordt  door  geweldt  van  waepenen  ver- 
dreeven.  27. 

Groot  vlughten  nae  de  gebuerrijken.  27. 
VVaer  door  alles  in  ruft  raekte.  x8 . 

TWEEDE  BOEK. 

ALva  koomt  in  Nederlandt.  30- 
De  Francoifen  barften  op  die  felve  tijdt  ook  in  oor- 
loghuyt.  30- 

Alva  vint  geen  teegenftant :  't  Vertrek  van  Margareta 
baent  hem  denweghtot  d'Opperlandtvooghdy.  30. 
Hy  doet  Egmondt  en  Hoorne  gevanghen  buyten 
Brabandt  inheghtenis  weghvoeren.  Leght  Spaen- 
fche  befettinghen  in  de  fteeden  van  Nederlandt. 
Sendt  Arenbergh  met  de  ruytery  nae  Vrankrijk.  De 

fteeden  ontwaepent  fijnde,  bouwt  hy  'er  kaftcelen.3 1 . 

't]    A    E    R     I  f  68. 
Egmondt  en  Hoorne  worden  onthalft.    Dat  voorden 

Nederlanders  een  afgrijlelijk fchouwfpel  is.  52. 

Offinjes  goederen  worden'  verbeurt  gemaekt ,  en  èjn 
loon  gevangheli jk  nae  Spanjen  gevoert.  «f. 

Allefints  ontftaet  groote  verwoeftingh.  32. 
De  tijdinghen  uyt  Span  jen  doen  blijken ,  dat  geen  meer- 

der goederaerenneit  van  den  Koningh  te  verwagh- 
.t^nltaet.  jz, 

pe  vlu^htelinghen  fettehiOranje  aen  tot  de  waepenen* ""  '  52. 

Luidewijk  van  NafTau ,  hebbende  eerft  Arenbergh  ver- 

'  ]flaeghen ,  wordt  van  Alva  op  de  vlught  gedreeven.  $3. 
Oranje  maekt  door  t  uytgeeven  van  boexkens  de  reght- 

veerdigheit  fijner  faeke  alom  kundigh.  }}. 
Verdra$hjder  Brabanders  met  hunnen  Landtsheer.    55. 

'.t.Sdjij'de  reght  is  ook  by  andere  volken  in  Nederlandt 
,  ••gefcttjiykt  geworden.  34. 
jieyier  Maximiliaen ,  .door  fijn  broeder  Karel>   by 

Philips  voor  de  Nederlanders  ipreekende  ,  wordt 
.bitsbejeeghent»  54. 

Oranje  en  fijne  naeftbeftaende  ftellen ,  tot  voorderingh 
yaa  den  toght  >  hunne  goederen  tot  onderpant.     54. 

Sfeynighe  Duytfche  Vorften  doen  Oranje  onderllant 
van  geldt  en  krijgsvolk-  34* 

Hy  neemt  fesduyfent  peerden  en  veertienduyfent  knegh- tetiacn.  34. 
Welke  Alva  fonder  üaen  ooverwint*  5  j. 
Oranje  wijkt  nae  Vrankrijk.  $j, 

't]    A    E    R     I  f  öp. 
Alva  wordt  van  den  Paus  met  het  gewijde  fwaertbe. 

fchonken.  Reght  figh  felven  een  beeldt  op.  Maekt 
veeldienftigheplakkaeten.  3J. 

De  meefte  faeken  worden  aen  het  welbehaeghen  van 
den  Koningh  geftelt.     Toen  fijn  d'uyterfte  aenllae. 
ghender  Spanjaerden  aen  den  dagh  gekoomen.  36. 

Alva  gebiedt  den  Nederlanders  ongehoorde  fchattinl 
ghen  op  te  brenghen.  Sijn  ftrengheit  teeghen  de  wee. derftreevers.  3^ 

De  hartnekkighfte  worden  hunne  voorreghten  benooi 
men.  36, 

Den  Ocean  veroorfaekt  fwaere  rampen.  37* 
'tj   A   ER.     I  f  7  O. 

De  verdrukte  Nederlanders  beginnen  op  vvr3ek  en  hun. 
ne  befchermingh  te  denken.  37. 

De  BrufTelaers  weygheren  den  tienden  penningh  te  be- 
taelen.  ^7. 

't]  a  e  r    ij  pi. 
Orarije  >  om  andermael  de  k3ns  van  den  oorlogk  te 

waeghen»  verfoekt  de  Proteftantfche  Vorften  om 
hulpe.  }1. 

Deenemarken  en  Sweeden  weygheren 't.  57. 
Ook  durfde  de  Engelfche  Koninghin  niet.  37. 
Den  Naflaufchen  wordt  belaft  uyt  Engelandt  te  vertrek- 

ken. j8. 
De  Koningh  van  Vrankrijk  veynft  Oranje  onderftant  te 

willen  doen.  ^8. 
Oranje  worden  penninghen  gèfonden  >  en  onderlingh 

verftant  met  hem  gehouden.  j  S. 
Oranie  behoudt  eenighen  fchijn  van  heerfchappyeoover 

de  Nederlanders ,  die  op  den  Ocean  en  laoghs  de  fee- 
fcuft  op  rooi  kjruyflen.  39. 

't]    A    E    R      If72. 

Vierentwintigh  fcheepen  neemen  den  Briel  in.  39. 

Boflu  plundert  Rotterdam ,  daer  in  veele  borghers  ver- moort  worden.  39« 

Waer  door  de  Hollanders  bewooghen  fijn  de  uy  tgewee* 
kane  de  behulplaeme  handt  te  bieden.  3  9. 

Op  deefe  volghen  die  van  Vliliïnghen  en  andere :  't  welk Oranje  weynigh  verheught.  40. 
Eerfte  ontworp  van  een  Republijk  tot  Dordreght  ge- 

maekt. 4°. 

Hier- 
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Hierentuflchenfijn  de  Spanjaerts  meeller  te  lande  >  de 

Nederlanders  ter  fee.  4°- 
De  vloot  des  Hartoghen  van  Medina  Celi  vermeeftert , 

en  hy  ielfs  ter  naeuwer  noodt  ontkoomen.  40. 
Alva  ,  Berghen  in  Henegouvv  belegghende ,  geeft  den 

Hollanderen  en  Zeeuwen  tijde  om  figh  te  vereeni- 
ghen.  40- 

Aen  NafTau  wordt  hulpuyt  Vrankrijk  gefonden.  Op 

de  felfde  rijdt  was  't  leegher  van  Oranje  uyt  Duytfch- 
landt  in  aentoght.  41 

De  Spanjaerts  onderfcheppen  en  verflaende  Francoifen 
die  niet  wel  op  hun  hoede  waeren.  41 

Oranje,  fijn  leegner  afgedankt  hebbende  ,  reyfl  nae  Hol 
landt.  41 

Berghen  wordt  oovergegeeven.  41 
Alva  gebruykt  teeghen  Mechelen  en  andere  fteeden 

'treghtvan  ooverwinninghe.  41. De  fteeden  >  door  den  Naflaufchen  in  Vrieflandt  ,  en 
omtrent  den  Yfiel ,  ingenoomen ,  worden  verlaeten, 

41 

Schandelijk  woeden  van  Alvas  fóon  in  d'ooverwonne 
fteeden  Zutphen  en  Naerden.  41 

Befchrijvingh  der  Vereenighde  Landtichappen.         42 
Amfterdam  en  Middel  burgh  verachteren  feer  den  ge 

meenen  toelegh  van  Hollandt  en  Zeelandt.  45 
De  Bom  meier  weerdt  fterkte  Hollandt.  4 } 

Door  d'aenkoomft  van  Oranje  worden  alle  verwarde 
faeken  in  orde  gebraght.  44, 

Hy  beftiert  alles  met  ooverlegh  der  Staeten.  44 
By  de  fes  groote  fteeden,  die  van  outds  tot  het  beleidt  der 

faeken  wierden  geroepen  j  voeght  hy  nogh  twaelf 
kleyne.  44. 

In  alle  faeken  dient  men  figh  van  's  Koninghs  naem  tee- 
gen 's  Koninghs  beveelen.  44. 

De  Roomfche  pleghtigheeden  worden  uyt  de  kerken 
gebannen.  Die  deefe  toegedaen  fijn  ,  befwaerlijk 
totaenfienelijkeampten  gevoordert.  45. 

De  Geneeffche  Godtsdienft  wordt  in  't  algemeen  aen- 
eenoomen.  Soo  noghtans  ,  dat  fe  alle  wetten  rae- 
kende  den  Godtsdienft  met  den  naem  van  Inquifitie 
brandtmerkten.  •  45. 

'tj    A    E    R     1^73. 
De  Heerlijkheien  en  inkoomften  desKoninghs  met  meer 

andere  worden  ten  gemeenen  nutte  aengewent.      4$ . 
Toen  fijn  lbo  veele  naemen  van  fchattinghen  uytgevon- 
den.  45. 

Men  blijft  noghtans  in  bijftere  fchaersheit  van  pennin- 
ghen. 46. 

De  bondtgenooten  en  de  Spanjaerts  fijn  eeven  onbe- 

dreeven  in  't  bemaghtighen  van  fteeden.  45. 
Misflagh  van  Alva.  46. 
Haerlem  geeft  figh  oover  aen  de  wreetheit  der  Spanjaer- 
den.  46. 

Muytery  der  Spanjaerden  ftuyt  hunnen  voorfpoet.     46. 
Welker  geweldt  en  indruk  Alkmaer  eerft  geftuyt  heeft. 

46. 

De  Nafiaufche  neemen  Geertruydenbergh  in :  en  Boffu 
felfs  met  fijn  vloot  gevanghen.  46. 

Alva  wordt  met  fijn  foon  te  rugh  ontbooden.  46. 
Sijnen  wreeden  roem.  46. 

't  ƒ    A    E    R     I  f74. 
In  fijne  plaets  koomt  Don  Louis  de  Requefens.  47. 
Hy  neemt  ftrax  Alv&>  praelbeeldt  wegh.  47. 
Middelburgh  geeft  fijn  oover  aen  de  Zeeuwen.  47. 
Luidewijk  van  Nafuu  en  fijn  broeder  Henrik  ,    met 

ChriftofFel,  's  Paltsgraeven  foon  ,  worden  geflae- ghen.  47. 
De  Spanjaerts ,  oproerigh  teeghen  hunne  bevelhebbers, 

parfTen  dien  van  Antwerpen  vierhondertduyfent  gul- 
dens af,  by  ooghluykingh  van  Requefens.  47. 

Door  welken  ooverlaft  de  fught  der  volken  tot  Oranje 
dapper  ontfteeken  wordt.  48. 

't  J    A    E    R     I57f. 
Aldegonde in  groot  gefaghby  den  Prinfe.  48. 
Gefanten  van  weederfijden  tot  Breedaa  op  den  payshan- 

del.        _  4g. 
Die  onverrighter  faeke  fcheyden.  48. 
Requefens  onderwijlen  traght  den  (luimerenden  in  't 

voortfetten  van  den  oorlogh  met  geweldt  t'oover- 
rompelen.  48. 

De  Koninghlijke  troepen  worden  in  Weft vrieflandt 
door  de  boeren  geflaeghen.  48 . 

Belegh  van  Leyden.  48. 
Wonder  voorbeeldt  van  oovergrooten  haetop  de  Span- 

jaerts. 49. 
Defeebaerenlandewaertsingejaeght  fijnde,  wordt  het 

belegh  van  Leyden  opgebrooken.  49. 
Baldes  van  het  beftormen  van  Uitreght  afgedreeven.49. 
De  Spanjaert ,  hebbende  ook  op  delinkergedeelten  van 

Hollandt  aenflagh  gemaekt ,  wordt  eyndelijk  geftuyt. 

49- 

Piedro  Meiendes  ongelukkighe  toeruftingh  ter  fee  tee- 
ghen de  Bondtgenooten.  49. 

De  Spanjaerts  worden  genootfaekt  hunnen  gedreyghden 
fchrik  ter  fee  voor  veele  jaeren  uyt  te  ftellen.  49. 

't  Leegher  van  Requefens ,  de  haeven  van  Bommeneê vermeeftert  hebbende ,  neemt  Sierikfee  in.  49. 

'tj 

A    E    R 

I576. De  Hollanders  in  hunne  byfterheeden  trachten  te  ver- 
geefs nae  heul  der  Vorften.  jo. 

Henrik ,  Koningh  van  Vrankrijk ,  houdt  heymelijk  de 
handt  aen  de  faeken  der  Hollanders.  50. 

't  Opdraeghen  des  bewints  aen  den  Raedt  van  Staete 
van  's  Koninghs  fijde ,  nae  't  ooverlijdeu  van  Reque- 

fens, herftelt  de  hoopeloofe  faeke.  jo. 
Hopperus  ,  uyt  Vrieflandt  ,  in  groot  gefagh  by  de 
Spanjaerts.  jo. 

Oranje  vlijde  in  't  heymelijk  de  gemoederen  der  Bra- 
banders t'fijner  gunfte.  j  o. 

Sy  beginnen  teeghen  Requefens  op  te  ftaen.  50. 
DeVlaeminghen  weygheren  Requefens  fchattinghe.j  1. 
Oranjes  toelegh  om  den  Raedt  te  winnen  wordt  door 

muytery  der  Spaenfche  lbldaeten  geftijft.  j  1 . 
Brunei  ter  plunderingh  geichikt.  j  1 . 
Den  Raedt  verklaert  de  muytelinghen  oopentlijk  voor 

vyanden  des  Koninghs  en  des  Landts.  5 1 . 

Sy  vallen  in  Aelft ,  en  plunderen  't  landt  allefints  in 
't  ronde.  $1. 

Waer  door  eenighe  Grooten  in  Brabandt  gedreeven 
worden,  om  den  Raedt  in  haere  raedtkaemer  te  gij- 
felen.  yr. 

Sy  maeken  met  andere  een  verbondt  teeghen  de  Span- 
jaerden. ja. 

Rhoda  worpt  figh  op  tot  hooft  der  Spanjaerden  die  uyt 
Hollandt  vertrekken.  52. 

Hy  plundert  Maeftright ,  en  korts  daer  nae  Antwer- 
pen. 52. 

De  Nederlanders  belluyten  den  byftant  van  Oranje 

t'hunner  befchermingh  te  gebruyken.  52. 
De  payshandel  wordt  te  Gnendt  hervat  :  Desfelfs 
voorwaerden.  $2. 

Die  van  Luxenburgh  weygheren  in  de  Gendtfchc  pays 
te  treeden.  $}• 

Hier  in  laeten  figh  de  Vriefen ,  neemende  hunnen  Steê- 
vooght  in  hechtenis .  J  ) . 

Door'tafbreekender  kafteelen  wordt  de  flaevernye  af- 
geworpen. J>- 

't  Verbondt  teeghen  de  Spanjaerts  wordt  door  den  eedt 
der  Algemeene  Staeten  bekrachtight.  5  ; . 

F  fff  ij  't  J  A  E  R. 
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Philips  voor  dien  tijdt  duy kende  beveftight  't  vreede  ver- 
dragh.  $>• 

Hyfendt  don  Johan  van  Ooftenrijk  tot  Landtvooght 
oover  Nederlandt.  5  j  • 

Die  voorgeef:  ,  dat  hy  Iaft  heeft  den  vreede  t'onderhou- den ,  dan  uyt  onderlcheptc  brieven  blijkt  in  alles  het 
teegendeel.  55-54- 

Teveergeefs  raedt  Oranje  den  Nederlanders  hem  met 
de  waepenen  buyten  te  houden.  54. 

Don  Johan  wordt  tot  Landtvooght  aengenoomen ,  in 
weerwil  van  die  van  Hollandt  en  hunne  Bondtgenoo- 
ten.  H- 

Roem  der  Spaenfchc  foldaeten  uyt  Nederlandt  vertrek- 
kende. J4- 

Don  Johan  bemaghtight  Naemen.  54. 
Hy  pooght  de  Hooghduytfche  troepen  tot  oovergaeve 

der  lteeden  te  bekooren.  54. 
Maer  wordt  van  de  Staeten  voorgekoómen.  54. 
De  Staeten  befchuldighen  Don  Johan  by  den  Koningh 

oover  'tbreeken  des  vreedes.  Hy  Oranje,  die  by 
yder  een  voor  den  grondtleggher  der  vryheit  wordt 
gehouden.  En  door  die  van  Brabandt  tot  hunnen 
Ruwaert  beroepen.  54-55* 

Waer  oover  Aerfchot  en  andere  mifnoeght  fiinde ,  Ma- 
thias  van  Ooftenrijk  tot  de  Landtvooghdy  roepen. 5  j. 

Aerfchot  wordt  in  hechtenis  geftelt.  55. 
Ook  wordt  door  aenraeden  van  Oranje  de  Landtvoogh- 

dy  van  Nederlandt  aen  Mathias  >  aen  hem  het  Stadt- 
houderfchap  gegeeven.  jj. 

DERDE  BOEK. 

DOn  Johan  wordt  den  oorlogh  verklaart.  $7- 
DeKoninghinvanEngelandt  begint  den  Neder- 

landers te  begunftighen.  Belooft  geldt  en  hulpe:  Duit 
niet ,  dat  onder  hen  yets  buyten  haeren  wille  beilooten 
wordt  :  Waerfchouwt  hen  van  den  Roomfchen 
Godtsdienft  niet  li ghtveerdigh  te  veranderen :  Raedt 
den  Koningh  doorbrieven  tot  vreede.  57. 

De  Staeten  trachten  Philips  t'henwaerts  te  vermurwen. 

58. 
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't}    AER.     15-78. 
Don  Johan  flaet  het  leegher  der  Nederlanders.  j  8. 
Seeghevrughten.  j8. 

d'Ooverwonnene  worden  door  hoop  van  vreede  aenge- 
lokt.  j8. 

d' Aengeboodene  voorwaerden  worden  verworpen.  58. Fancois  van  Valois  en  Kafimier  bieden  den  Nederlanders 
hunnen  byftant.  58. 

Margareta  van  Valois  draeght  haeren  broeder  gunftelijk 
voor.  j  9. 

Byftere  verwarringh  des  Landts.  59. 
Amfterdam  geeft  figh  oover  aen  den  Naflaufchen.  59. 
Nae  't  verdrijven  der  Roomsgefinde  ooverheeden  mae- 

kenfe  figh  der  regeeringhemeefter:  't  felfde  gebeurt 
ook  elders  :'tgheen  denBondtgenooten  mifhoeght.  59. Johan  van  Naflau  Landtvooght  van  Gelderlandt ,  Ren- 
nenbergh  van  Vriedandt.  g0. 

Dces  tot  Landtvooght  om  Ooveryfiel  te  gebieden,  en 
voorts  t'ooverheeren  aengenoomen  fijnde >  worden 
Kampen  en  Deeventer  oovergegeeven.  60. 

Valois  wordt  door  belluyt  der  Staeten  genoemt  be- 

fchermerder  Nedcrlandtfche vryheit.   *  60. Verfoekder  Gereformeerden.  60. 
Dat  van  de  Staeten  wordt  toegeftaen.  61. 
Inwendighc  gefchillen  tuffchen  den  Roomsgefindcn  en 

den  Gereformeerden.  61 . 

De  Ghentenaers  ,aengeftookt  door  Imbijfc>  weyghe- 

rjm  oopentlijk  te  gehoorfaemen :  Bannen  de  Rcom- 
lche  pleghtigheeden  met  de  Geeftelijkheit  ter  ftadt 
uyt :  en  verfterken  die.  Gl^ 

Verfmaeden  der  Staeten  en  's  Aertshartoghen  beveelen  : Ook  heeft  de  gunft  van  Oran;e  geen  vermooghen  op 
.hen-  62. 

Die  van  Arthois  en  Henegouw  weygeren  de  geloofs- vreede  aen  te  neemen ,  drijvende ,  dat  men  den  Ghen- 
tenaers door  de  waepenen  behoort  te  dwinghen  :  daer 

figh  Oranje  en  andere  teegenftellen.  ez. 
Boflu  wordt  Veldtheer  der  Nederlanders.  62. 
Dm  Burghgraef  van  Ghendt  opperbevelhebber  oover 

't  peerdevolk.  5, 

La  Noiie  Veldtmaerfchalk.  g." Don  Johan  befpringht  het  leegher  >  maer  reght  niet  uyt. 6). 

Men  maekt  ondertuflehen  gefprek  van  pays :  Desfelfs 
voorwaerden 

.?*• 

Don  Johan,  met  nieuwe  troepen  verfterkt  fijnde ,  fnijdt 
de  vreedehandelingh  gladt  af.  5, 

Aenkoomft  van  Kafimier  met  een  leegher  in  Neder- 
landt. 6}. 

De  gefchillen  der  Nederlanders  tufichen  elkander 
verwijderen  de  naekende  vryheit.  65 .  64. 

Montigny  voeght  figh  by  de  partyfehap  ran  Arthois. 64. 

Waer  teeghen  de  Ghentenaers  volk  werven.  64. 
Glimp  hunner  waepenen.  g4. 
De  Vlaeminghen  krijghen  volk  van  Kafimier.  64. 
Fangois  vermeeftert  de  ftadt  Binfch :  Weyghert  figh 

met  der  Staeten  heyr  te  vereenighen :  laet  toe  dat  fijn 
krijgsvolk  tot  Montigny  verloopt  :  Vertrekt  nae 
Vrankrijk,  befchuldighende  de  Staeten  vanondank- 
baerheit.  64. 6y. 

Don  Johan  wordt  door  een  fchielijke  fiekte  weghge- 
rukt<  gj. 

Eenighe  gelooven  dat  hy,  Philips  van  al  te  grooten 
tloryfucht  verdacht  fijnde  ,  door  vergift  is  omge- 
raght.  6j. 

Den  Hartogh  vanParma  volght  in  plaets  van  Don  Jo- 
han. 65. 

Sijnenaertenkonftenaeryen.  e<. 
Door  wiens  aenftooken  de  gefchillen  vry  hoogher  rij- 

fen.                                                                 6j. 

't]   A    E    R     15-79. 
Oranje  ftelt  alle  middelen  te  werk :  dan  te  vergeefs.  66. 
Parma  geeft  aen  Kafimiers  ruytery  vryen  doortoght  om 

te  vertrekken.    Hy  beleeghert  Maeftright.  66. 
Onderwijlen  koomen  de  Gefinten  by  een  tot  de  vreede- 

handelingh :  waer  teeghen  Oranje  heymelijk  arbeidt. 
66. 

Parma  maent  den  Nederlanders  aen  om  's  Koninghs 
aengeboodene  genaede  t'aenveerden.  66. Met  wien  figh  La  Motte  eerft  verfoent.  66. 

Dien  volghen  Montigny  met  fijne  troepen ,  en  andere. 
66. 

Vreedepunten.  67. 
De  verfoende  Waelen  maeken  de  voornaemfte  maght 

des  Koninghs.  67. 
Philips  brenght  verfcheyde  Provintien  der  tweedragh- 

tigne  Nederlanders  weeder  onder  fijne  gehoorfaem- heit.  67. 

d'Ooverighe  vereenight  Oranje  't  Uitreght  door  een naeuwer  verbondt.  67. 

Inhoudt  van  d'  Uitrechtfche  Vereenigingh.  68. 
Algemeene  monfteringh ,  foo  in  de  fteeden  ,  als  ten 

platten  lande ,  der  gener  die  de  waepenen  voeren  kon- den. 6S. 

Swaere  beroerten  door  d'andere  geweften  van  Neder- landt. 68. 

De  Roomsgefinden  hebben  d'ooverhandt  binnen'sHar- 
toghenbofch.  6B. 

De 



Regijier  der  Jaer-boeken, 

De  Gereformeerde  t' Antwerpen:  waer  van  Oranje  de 
wijte  heeft.  68.69- 

Veele  neemen  hier  uyt  oorfaek  om  tot  den  Spanjaert 

oovcr  te  gaen :  Onder  welke  is  geweeft  Philips»  foon 

desGraevenvanEgmondt:  Dien  tot  Brunei  belee- 

ghert  fijnde  ,  door  meêdoogenheit  der  burgheren  ge- 
gu-.it  wordt  onbefchaedight  te  vertrekken.  69. 

SwaereontïtekenilTen  tot  Brugghe  en  andere  plactien. 69. 

Ypere  en  Ghendt  begeeven  haer  in  't  verbondt.         69. Oranje  laet  tot  Ghendt  de  gevanghene  Heeren  los.     69. 

Hem  wordt  de  landtvooghdy  oover  Vlaendre  opgedrae- 

ghen.  69- 
Terwijl  men  tot  Keulen  van  vreede  handelt  vermeeftert 

Parma  Maeftright.  70. 
d'Uytheemfche  foldaeten  afdankende  wint  hy  Mechelen 

en  andere  fteeden:  Die  fijn  Landtvooghdy  bevefti- 
ghen.  7°- 

De  voorwaerden  des  vreedes  door  den  Koningh  aenge- 
booden  mifhaeghen  den  Bondtgenooten.  70. 

Met  Oranje  wordt  affonderlijk  genandelt ,  maer  te  ver- 
geefs. 7i» 

Aerfchot  en  andere  met  den  Koningh  verfoent  fijnde  > 
dienen  den  Spanjaerts  ten  fpot.  7 1  • 

Groot  gebrek  in  den  Vereenighden  Staet.  74. 

Schaersneit  der  gemeene  middelen ,"  foo  onder  de  Ver- eenighde  Staeten  ,  als  onder  de  vyanden.  71. 
Philips  brenght  Portugael  ten  onderen  door  Alva : 

'lürieen  de  Hollanders  groote  ongemakken  baert. 

72, 

't]    A    E    R      IfSo. 
OndertulTchen  herneemt  Parma  eenighe  kleync  ftee- 
den.  7}- 

't]   A   E   R     I  f8l. 
La  Noüe  drijft  den  vyandt  uyt  Nijnhooven.  7J- 
Egmondt  en  Selles  gevanghen :  En  ook  Ia  Noüe.     7}- 

Mechelen  door  d'Engelfchen  geplundert.  7j. 
JMargareta  van  Parma  koomende  om  de  Landtvooghdy 

van  Nederlant  te  hervatten ,  wordt  weederom  gefon- 
den.  7  jt- 

Oorlogh  in  Vrieflandt  ontfteeken  door  ongeftaedigheit 
vanRennenbergh.  75. 

De  Vriefen  Qeghten  de  blokhuyfen  ter  aerde  toe.      74. 
De  twijfelende  Ooveryfielaers  worden  verfeekert.     74. 
Groeninghen  begeeft  figh  onder  den  Koningh.  74- 
Enthes  wordt  belaft  die  te  beleegheren.  74. 

't  Belegh  opgebrooken  door  de  dapperheit  van  Schenk. 

74- 

Rennenbergh>van  't  belegh  van  Steenwjjkopgeflaeghen fijnde ,  fterft :  Verdugo  koomt  in  plaets.  74. 
DenRoomsgefindenin  Brabandt  en  Óoveryfïêl  wordt 

hunnen  Godtsdienft  ook  in  't  heymelijk  verbooden. 

74- 

Oranje  raedt  den  Staeten  tot  het  opreghten  van  een  nieu- 
wen Raedt :  en  Philips  af  te  fweeren :  en  Francois 

van  Valois  de  heerfchappy  op  te  draeghen.  7j. 
Philips  wordt  verklaert  van  de  hooghe  Ooverheit  der 

Landen  vervallen  te  fijn ,  en  vyandt  genoemt.      76. 
Mathias  wordt  eerlijk  ontüaeghen.  76. 
De  Spanjaert  doet  Oranjen  in  den  ban  ,  en  noodight 

een  moordetiaer  die  hem  't  leeven  beneeme.         76. 
Die  figh  door  een  onfchuldinghfchrift  fuy vert.  76. 
Inhoudt  van  't  een  en  't  ander  gefchrift.  67. 
De  Staeten  getuyghen  oopenolijk  's  Prinfen  onfchult.77. 
Francois  wordt  geroepen  tot  het  hoogh  be wint :  Sijn 

broeder  de  Koningh  van  Vrankrijk  beaengenaemt 
fulx,  en  belooft  hen  byftant  te  doen.  77. 

Franoois  ontfet  Kamerijk:  wordt  als  Vorft  der  verlofte 
ftadt  bewelkoomt.  77. 

Doornik  aen  Parma  oovergeoeeven.  77. 

VIERDE  BOEK. 

FRan$ois  handelt  in  Engelandt  te  vergeefs  van  hu- welijk- 79. 

'tj    A    E    R      1^82. 
In  Nederlandt  gekeert  fijnde  aenveert  hy  de  heerfchap- 

py- 75- 
Voorwaerden  hem  voorgefc  hreeven.  79- 
Mifnoeghen  der  Nederlandtfche  eedelen.  Desfelfs 
oorfaeken.  80. 

Blaekende  gunft  der  gemeenten  ten  Prinfe.  So. 
Si  n  leeven  is  door  Spaenfche  aenflaeghen  geduerigh  be- 

laeght  ge  weeft.  80. 
Ondercuflchen  neemt  Parma  Oudenaerde.  80.  Valois 

Aelft.  Parmas  krijgsvolk  Lier.  81. 
Verdugo  ,  hebbende  te  vergeefs  Lochum  aengetaft  > 

beruightight  Steenwijk.  8 1 . 
Philips  ient  het  uytheemfch  krijgsvolk  aen  Parma  te 

rugh.     Desfelfs  lijfte.  81. 
Van  gelijken  is  de  maght  der  Staeten  geweldigh.       8 1 . 
Valois  waght  tè  vergeefs  op  fijns  broeders  byftant.     8 1 . 
Reedenen  wacrom  die  niet  gefonden  wordt.  82. 
Waer  uyt  hy  eenen  gruwelij  ken  aenilagh  maekt.        £  2 . 

'tj    A    E    R      If83. 
Desfelfs  ingeevers.  82. 
Hy  oovermeeftert  verfcheyde  fteeden.  82. 
Sijn  krijgsvolk  wordt  uyt  Brugghe  gejaeght.  8  j . 

d'Ongelukkighfte  fijner  aenüaeghen  is  op  Antwerpen. 
s}. Francois  begeeft  figh  met  de  fijne  op  de  vlught.        8}. 

Veele  Nederlanders  worden  door  fijnen  aenilagh  ver- 
bittert. $}• 

Parma  biedt  hen  allen  's  Koninghs  goedertierenheit  aen. 

Oranje  echter  gevoelt  >  dat  men  geenfints  figh  van  Va- 
lois behoort  t'ontflaen.  84. 

't  Welk  ook  de  Koningh  van  Vrankrijk  ter  harten  trekt. 

84. Men  handelt  met  Valois  tot  Duinkerken.  84. 
Biron  wordt  gefonden  om  Parma  te  ftuyten.  84. 
Mecnighvuldighe  klaghten  van  Anjou.  84. 
Hy  vertrekt  uyt  Duinkerke  nae  Vrankrijk.  85 . 
Beeden  der  Nederlanders  aen  den  Koningh  fijnen  broe- 

der. 8y. 
Doodt  van  Valois.  .     8f- 

Duinkerke,  van  befettingh  ontbloot  fijnde  ,  valt  in  han- 
den van  Parma.  86. 

Door  welkers  verlies  de  gefchillen  nogh  niec  geheelt 
fijn.  ss- 

Oranje  vertrekt  nae  Zeelandt.  8  5. 
Onderwijlen  vermeeftert  Parma  verfcheyde  fteeden.  86. 

De  Hooghe  ,  door  een  onbefchaemde  looghen  Hol- 
landt  ontroerende ,  wordt  onthalft.  S6. 

Truxes  huwelijk  veroorfaekt  den  Keulfchen  krijgh-  86. 
Van  fijne  vyanden  verdreeven  fijnde  >  neemt  hy  fijnen 

toevlught  tot  Oranje.  87- 
Zutphen  door  Taxis  ingenoomen.  87. 
De  kraghten  der  Nederlanders  gaen  verlooren  door  on- 
eenigheit.  87. 

Willem  van  den  Berghe,  Stadthouder  oover  Gelder- 
landt,  valt  met  fijne  foonen  oover  tot  den  Spanjaert. 

87. 
Nieuwenaer  koomt  in  fijn  plaets.  87. 
Imbijfe  wordt  van  de  Ghentenaers  weederom  ingeroe- 

pen. 87- 
Chimay  Landtvooght  van  Brugghe.  87» 
DeeCe  twee  onderneemen  Vlaendre  aen  den  vyandt 

oöver  te  keveren.  87. 

Parma  dient  figh  van  die  geleegenheit.  88. 
't  Landt  van  waes  en  andere  fteeden  worden  hen  oover- 
ceceeven.  89. 
6        Ff  ff  lij  De 



Regifter  derjaer-boeken. 
De  Brabanders ,  de  diiken  der  Schelde  doorftecken- 

de,  letten 't  landt  onder  waeter.  8p. 

't J    A    E    R       If84. 
Parmas  Ooverftèn  flaen  hun  leegher  tuffchen  Ghendt  en 

Brugghe.  .   89- 

Chimay  brenght  Brugghe  weeder  onder  's  Komnghs 
gehoorfaeniheit.  S9# 

Waer  op  meer  andere  fteeden  volghen.  89. 

Imbijfe  fchuldigh  aen  verraedt  wordt  tot  Ghendt  met  de 

doodt  geftraft.  9°- 
Parma  belet  de  Schelde.  9°- 

d'Antwerpenaers  bouwen,  om  devaert  te  veyhghen, 
tweefchanffen.  .9°- 

Oranje  wordt  tot  Delft  vermoort  :  Godtvrughtighe 
woorden  des  fterv  enden.  91  • 

Hy  heelt  den  flaet  fijner  huysfaeken  bijfter  verwai-t  ge- beten: Siine  vier  huweliikcn-  9i« 

Sijn  lijkftafy  wordt  gehouden  metoovermaetighe  droef- heit. 

9i 
9i- 
9Z- 

oover 

9a. 

9' 

Sijn  loon  Maurits  in  fijn  plaets  gekooren. 
Erffenis  hem  door  fijn  vaeder  naergelaeten. 
Hoohenloo  ontlanght  het  Steeoehoudevfchap 

Hollandt  en  Zeelandt  .onder  hem. 

Willem  van  NafTau  't  bcftier  van  Vrieflandt 

d'Oneenigheedender  Vriefen  worden  door  Willem  van 
Naflau  Dygele  ght.  9*. 

Stantvaftighe  dapperheit  der  Hollanders.  9}  ■ 
Parma  dnnght  de  begonne  beleegeringh  der  Schelde 
aen.  9}- 

Hy  neemt  in  Denremonde  en  Vilvorden.  9}. 
De  Ghentenaers  geeven  figh  aen  hem  oover.  93- 
Schranderheit  van  Richardot.  9$- 

't  K  afteel  te  Ghendt  wordt  weeder  opgebouwt.  9 3 . 
Die  van  Antwerpen  verfoeken  hunner  bondtgenooten 
byftant.  9j. 

Verdeeltheit  in  de  regeeringh  aldaer.  94- 
De  naebueren  verfuymen  den  tijdt  van  ontfet.  54. 
Beklaeghelukea  ftant  der  Vereenighde  Staeten.  94. 
Vranknjk  en  Engelandt  fenden  om  hen  te  vertrooften. 

54- 
Men  twijfelt  onder  welk  van  beyde  de  rijken  figh  te  be- 
geeven.  94- 

Men  verkieft  Vrankriik.  9$  • 

Van  wien  fe  noghtans  ,  om  d'inlandtfche  beroerten , 
niet  worden  aengenoomen.  9f  ■ 

VYFDE   BOEK. 
DE  Bondtgenooten  vanVrankrijk  niet  aengenoo- 

men fijnde  5  neemen  andermael  hunnen  toevlught 
tot  Elifabeth.  98. 

Ondcrtuflchen  vallen  maghtighe  fteeden  af.  98. 

Onti  jdighe  raedigheit  van  die  van  Antwerpen.  98. 
Parmns  ny verheit  om  die  van  Antwerpen  uyt  te  hon- 

gheren:  Siine  werken.  98. 
Achteloosheit  der  Nederlanders  in  die  te  fleuren.  98. 

'tKaftcel  vanPlaifan^e  wordt  aen  Parma  weedergegee- ven.  98. 

'tj    A    E    R      1^85-. 
Alle  middelen  tot  ontfet  van  Antwerpen  te  vergeefs 

verfoght  fijnde ,  geeven  fe  figh,  nae  Bruffel  en  Me- 
enden, oover  aen  Parma.  9S. 

Hy  wordt  van  den  Koningh  met  het  Gulde  Vlies  be- 
fchonken:  nuekt  het  kafteel  weeder  op.  59. 

Die  van  Hollandt  fijn  by  dAntwerpenaers  verdacht  van 

't  ontfet  hunner  fteede  niet  gemeent  te  hebben.       99. 

Hoohenloo ,  gelukkigh  binnen  's  Hartoghenbofch  ee- 
raekt  fijnda,  wordt  gedwonghen  die  van  ftonden 
aen  te  verheten.  1 00. 

Nymeghen  en  Duysborgh  worden  aen  den  Spanjaert 
oovergegeeven.  ioo- 

De  Brabandtfche  en  Vlaemfche  ballinghcn  verkiefèiï 
Hollandt  tot  hunverblijlplaets.  100. 

Hierentuffchen  flaet  Elifabeth  de  hooghe  Ooverheit  dec 
Landen  af.  100. 

Sy  belooft  onderftant :  Vijfduyfent  knechten  en  duy- 
fentruyters.  100. 

Punten  des  Verdraghs.  100. 

Den  Briel ,  Vlillïnghe  en  Rammekens  worden  d'En- 
gelfche  befettelinghen  te  pandeeegeeven.  ioo.ior. 

Lycefter  algemeen  Öoverfte  der  Engelfche  hulptroe- 
pen: Sijne  feeden  en  opkoomft.  101. 

't  J    A    E    R     I  5  8  6. 
Hy  wordt  in  Hollandt  ontfanghen  met  uytfteekende  ge- 

neegenheit  der  gemeente,  en  vleyery  derGrooten.  1  o  1 . 

Sijn  groot  gefagh  inden  Raedt:  d'oovermaetighe  eere die  men  hem  bewiift  mifhaeght  de  Koninghinne :  Hy 
dinght  naer  de  hooghe  heerfchappy  oover  de  Neder- 

landers. IOI.IOl! 

Groot  onderfcheyt  van  aerdt  tniïchen  de  Engelfche  en 
Nederlanders.  ioz. 

Lycefters  befchuldieinghen  teeghen  de  Staeten  :  De 
vleyers  prikkelen  nem  tot  het  fpoeyen  ter  opperheer- 
fchappy :  Om  de  gemeenten  gaende  te  maeken  be- 

helpt hy  figh  met  het  verdeedighen  der  geldtmidde- 
len.  ioi. 

Door'tbepaelenvandevryheit  des  handels  mifhoeght 
hyveelen,  en  doet  den  Staet  byftere  fchaede.      10;. 

Waer  teeghen  de  Staeten  een  middel  vinden.  i  o  j . 

Onvoorfightelijk  ook  doemt  hy  'svyandts  landen  ter  ver- 
woeftingh.  ioj. 

Hoohenloo  wil  't  ondermenghen  der  krijghsranghen 
door  Lycefter  niet  dulden.  104, 

Parma  beleeghert  Graeve.  104. 

Hoohenloo  derwaerts  gefonden  fijnde  breekt  door  's  vy- 
andtsbefchanlfinghneen.  De  ftadt  echter  wordt  van 
den  Steêvooght  neemert  oovergegeeven  ;  En  hy 
daer  oover  onthalft.  104. 

D  aer  aen  volght  Venloo.  1 04. 
Maurits  neemt  Axel.  104. 

Schenk  in  dienft  van  Truchfes  fijnde,  verfterkt  'sGrae- 
venweerdt.  104. 

Nieuwenaer  neemt  Nuys  in ;  dat  figh  korts  daer  nae  > 

met  eenighe  andere  fteedtjens ,  weederom  aen  Par- 
ma oovereeeft.  1  oj. 

Parma  van  Rhijnberk  getroont  fijnde ,  doet  teegen  Ly- 
cefter,eenen  on  gelukkighen  flagh.  1 05 . 

Sidney ,  een  Engelfch  eedelman ,  in  dat  geveght  ge- 
bleeven.  ioj. 

Oover  de  Veluw  en  Deventer  worden ,  hoe  feer  'er  de 
Staeten  ook  teeghen  waeren ,  door  Lycefter  trouw- 
loofe  Engelfchen  geftelt.  1  o  ƒ . 

Hy  wordt  met  groote  klaghten  belaeden.  1  o j . 
De  Staeten  meermaels  by  den  anderen  koomende  trek- 

ken 't  beftier  der  meefte  faeken  aen  figh ;  't  gheen  Ly- 
cefter hen  verfmaedende  quaelijk  opneemt ;  hy  traght 

het  gemeen  uyt  de  regeeringh  te  weeren.  1 06. 
Hyrijghtde  Uytlegghers  der  Heylighe  Schriften  aen 

fiinlhoer  ;  door  welke  hy  ook  de  geneegenheit  der 

Gemeente  op  fijne  fijde  kriight;  hy  fchopt  de  Rooms- 
gefinde  uyt  de  regeeringh;  In  Vrieflandt  en  tot  Ui- 

trecht koomt  hy  in  hooghen  aenfien :  hy  vertrouwt 

figh  ook  feer  op  't  Engelfch  krijgsvolk  en  Sonoy, 
Stadthouder  oover  Noordthollandt.  107. 

Onderwijl  houdt  figh  Maurits  bedekt.  107. 

Lycefter,  fteunende  op  de  gunft  van  Elifabeth ,  belooft 

figh  d'onbepaelde  heerfchappy  oover  de  Vereenighde 
Landtfchappen.  108. 

Om  welke  reeden  hy  nae  huys  trekt.  108. 
Stnjdigh  voorwenden  fijner  reyfe.  108. 
De  nieuwe  Magiftraeten  tot  Uitreght  ,  en  eenighe 

ampteloofe  luyden  in  Vrieflandt,  bieden  Elifabeth 
weederom  te  vergeefs  de  heerfchappy  aen.  108. 

De 



Regifler  der  J-aer-boeken. 
De  Nederlanders  in  Engelandt  gefonden,  om  teklae- 

ghen  dat  hen  een  verminkte  regeeringh  was  geheten , 
•    worden  aldaer  een  langhe  wijl  opgehouden»        ,rfo,8,. 

't  JA  e  r    15-87. 
De  Koninghin  van  Schotlandt  wordt  onthalft.        *°8  • 
Deeventer  en  de  fchans  teeghen  oover  Zütphen  worden 

dtoor  trouwloofe  Engelf.he  aen  den  Spanjaert  oover- 

gegeeven;  ongelul<kigheyndederverraeders.     *?g. 
Jvlaurits  wordt  •  t  hooghbewint  der  waepenen  gegeeven. 109. 

DeoorlofhsluyvJendoeneedtaenden  Staeten.'        10$. 
't  Plakkael  op  't  uytvoeren  wordt  gefmijdight  rog. 

I>e  Brabanders  en  Vlaeminghen  verballen  tot  d'uyt^rfte 
behoefte.  roo. 

In  teegendeel  •rieemen  de  fteeden-tn  Hollandt  dapper 

■   toe.  i         '  T°9- 
Hautepenne  by  's  Hartogenbofch  geflaeghen  fijnder, 
-  neemt  Hcohenloo  Crevecoeur  in.  no. 

Onaengefien  den  byftanc  van  Lycefter  vermeeftert  Par- 
ma  Sluys.  11  o. 

Waer  van  den  Staeten  de  fchuldt  gegeeven  wordt.    1 1  o. 
Elilabethneyghttotvreede.  no. 

't  Beleidt  der  geldtmiddelen  gaet  den  Staeten  ter  har- 
ten. .  "<>• 

Sy  antwoorden  op  de  Iaftennghen  van  Lycefter.       in. 

Dees  neemt  voor  de  fteeden  met  geweldt  t'ooverrompe- 
len-  •  .      .  .  ,    lir' 

Eeni<me  fijner  meêplightighen  tot  Leyden  ontdekt  wor- 
den met  de  doodt  geftrait.  ui. 

Hy  felfs  vertrekt  nae  Engelandt ;  alwaer  hy  >  genoót- 
faekt  fijnde  de  Landtvooghdy  oover  de  Nederlanden 

af  te  legghen ,  binnen  's  Jaers  fterft.                     1 1 1 . Ondertufichen  neemt  Schenk  Bon  in.                     1 1 1 . 

In  Spanjen  wordt  een  vloot  uytgeruft  om  Engelandt 
•     tonder  te  brenghen  :  't  we.lk  de  Spanjaert  door  oope- ninghvanvreedeontveinft.  112. 
SeevenhondertHpllandtfche  fcheepen  worden  in  Deg- 
■"nemarkenaengehaelt,  oM  't  gevanghen  neemenvan 
■    desfelfsgefmu  -  11;. 
Philips  hahdekóók-met  d'Engelfchcvan  pays .  n;. •Welkert  voorhouden  van  Ehfabeth  looueliitë  wordt 
aengenoomen.  1I2i 

•Sy  belaft  dien  van  Hollandt  geveinfdelijk  middelen  tot 
Vreedéuyt  te  vinden  •,  dien  fy  weygheren.  1 1  i. 

Sy  fendt  met  voorwendingh  van  haere  begeerte  tot  vree- 
• '   de  nae  Vlaendre.  1 1 

't]    A    E    R      *  78S. 
De  Spaenfche  vloot  aenkoómende  >  doet  alle  konftenae- 

ryen  verdwijnen.  114. 
Beroerten  in  de  Vereenighde  Landen  door  gebrek  van 

betaelïngh  der  foldaeten.  114. 
Korte  befpiegelingh  ,  op  wat  wijfe  de  Nederlanders , 

door  foo  meenighvuldighe  rampfpoeden  ter  neder  ge- 
worpen ,  (ïgh  weederom  teeghen  de  Spaenfche  moo- 

genheit  hebben  opgereght.  114. 
Grensplaetfen  der  Spaenfche  en  Vereenighde  Nederlan- 

den. 114. 
Beftieringh  der  Vereenighde  Landtfchappen.  1 1  j . 
By  naer  de  felfde  is  de  regeeringh  der  Spaenfche  Neder- 

landen. 118. 
Inkoomften  der  Vereenighde  Staeten.  1 1 8. 
Rijkdommen  der  Spaenfche  Nederlanden  ongelijk 
grooter.  118. 

't  Krijgsvolk  in  dienft  Van  Hollandt  beloopt  18000  man 
te  voet  >  en  weynigh  peerden.  118.  115, 

• 

    -     -■-   _   

R    E    G    I 
.  .     ..,  ... 

STER 
Der 

H    I     S     T     O     R     IE    N, 
EERSTE    B  O  E  K. 

'tj 

A   E   R 

•  N  Spanjen  fpoedt  men  figh  met  het  voort- 

preuen  eener  vloote  teeghen  d'Engelfchen: Alwaer  men ,  verwaént  door  ydele  hoop  > 
figh  te  groote  dinghen  belooft.  127. 

( Sixtus  de  V.  geeft  Engelandt  ten  proóye 

aen  die  't  eerft  bemaghtight.  128. Hy  maent  den  Engelfchen  aen  om  Eli&beth  het  leeven 
tebeneemen.  128. 

Befchri;  vingh  der  Spaenfche  vloote.  128. 
Den  hevlfaemen  raedt ,  die  Santa  Cruz  en  Parma  den 

Spanjaerts  geeven,  wordtindewindtgeflaeghen.128. 
Den Hartogh  van  Medina  Sidonia  Ammiraeloover  de 
vloot.  129. 

De  vloot  vergaedert  in  't  midden  van  de  Lente  voor Liffebon.  1 29. 

Parma ,  wien  't  opperbeleidt  van  den  toght  was  aenbe- 
voolen,  leght  met  een  leegher  van  30000.  man  in 
Vlaendre.  129. 

Alte'grooten  forgeloof  heit  der  Engelfchen  en  Hollan- ders. 
129. 

Die  van  Hollandt  befetten  met  een  vloot  de  Vlaemfche hae venen. 129. 

Elifabeth  de  oevers  van  den  Teems  met  krijgsvolk.  1 29 

15-88. 
Seimours  Ammirael  oover  dekleyne  fcheepen,  Hou- 

wardt  en  Draek  oover  de  groote.  1 3  o. 
De  Koningnirtne  wordt  door  geruchten  bedrooghen. 

IJOè 
Misdagh  der  Spanjaerden ;  Hunne  onfchuk.  130. 
Parma  wordt  binnen  Duinkerken  bellooten  gehou- 

den, ij  o. 

Oorfaekeri  van  d'ongelükkighe  uytkoomft  der  Spaen- 
fche toeruftingh.  130. 

d'Engelfche  vloot  leevert  de  Spaenfche  fchutgevaer. 
ijr. 

De  Spaenfche  ioeken  den  flagh  t'ontgaen.  1 }  1  * 
't  Schip  der  Baldeefen  wordt  van  Draek  genoomen.i^ii 
't  Voornaemfte  fchip  vanBifcayen  vliaght  in  brandt.  131. 
d'Engelfche  vloot  doornaeghek  de  Spaenfche  door  ge- 

duerigh  fchieten.  *  }  1  • 

d'Engelfche  hebben  gebrek  aen  bulpoeder.  xj  1 . 
Hunne  vlooten  vereenighen  figh.  1 32. 

De  Spaenfche  verwaghten  Parma  by  Kalis',  men  fendt 
eenighe  uyt  ds  vloot  om  met  hem  te  raedtpleeghen. 

Ij2. De  Spaenfche  vloot  wordt  door  branders  verdreeven. 

IJ2. 

't  Schip 



Reg'ifter  der  HiftoYten. 
't  Schip  vanMoncado  door  d'Engelfchen  vermeeftert. 

En  daer  in  een  geweldighe  lom  van  's  Koninghs  geldt 
tot  buyt  gemaekt.  *}*■ 

De  vloot  fet  haer  vveeder  voor  Grevelinghe.  ' }  *• 
Eenighe  Spaenfche  fcheepen  gaen  te  gronde-  x  )  }  • 
Twee  Portugijfen  worden  door  de  Hollanders  genoo- mem (3i- 

Een  verooverde  wimpel  wordt  in  de  kerk  tot  Leyden 

opgehanghen.  *>>• 
De  Spaenfche ,  nae  foo  fwaeren  verlies  en  neederlaeghe , 

worden  te  raede  nae  huys  te  keeren.  i }  } . 
Hunne  oovergroote  vreefé.  *>}• 
Lof  der  Engelfchen :  die  naeuwlijx  hondert  manver- 

mift  hebben :  De  Spanjaerts  by  naer  vijlduyfent.154. 
Rampfaelighe  uytkoomft  der  vlughtende  Spaenfche 

vloot.    *  1^4- 
Oovergroote  droefheit  in  Spanje.  *}4- 

By  d'Engelfchen  en  Hollanders  wordt  een  oopenbaeren 
dankdagh  uytgefchreeven.  134. 

Parma  beleeghert  Berghen  op  den  Zoom.  13$. 
GeleegenheitvanBerghenopdenZoom.  135. 
De  vooraf gefondene  orri  Thoolen  te  vermeefteren  wor- 

den van  den  Graef  van  Solms  verdreeveri.  1 }  j . 
Panna,  van  deefe  hoop  verfteèkenfijnde,  onderneemt 
dehaevenaftefni:de;i.  i)6. 

Uitneemende  dapperheit  der  beleegfierde.  i}6. 
Maurits  beilift  door  fijne  teegenwoordigheyt  de  gefchil- 

Ien  onder  de  belertingh  gereefen.  156. 
Parma  ,  hoopende  fijnen  aen Jagh  door  verraedt  uyt  te 

werken,  wordt  bedrooghen.  157. 
De  beleegeringh  wordt  opgebrooken.  137. 
Berghen  wordt  van  de  Stieten  aen  Maurits  gefchonken. 

U7. 
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i$7- 
Teeghen  jyien  Schenk  hulp  van  de  Duytfche  Vorflen 

verfoekt :  dogh  krijght  een  onverwaght  antwoordt. 

138. Bon  wordt  oovergegeevefl.  ij8. 
Wachtendonk  ingenoomen.  138. 

De  Schotten  beiiaen  de  Hollandtfche fcheepen :  't  welk 
een  gefantfehap  derfelver  aen  de  Majefteyten  ver- 

toont  t'onreght  gafchiet  te  fijn. 

'tf   AIR      1589. 
Muytery  der  befettingh  tot  Geertruydenbergh,       139. 
Die,  tot  verraedt  aengefoght  lijnde,  figh  nietafkee- 

righ  toont.  1^0. 

En  figh  op  d'aengeboode  vergiffenis  der  Staeten  niet vertrouwt.  l40. 
Men  beraetflaeght  of  men  teeghen  de  wcêrfpannighe  ge- 
weldtgebruykenfal.  140. 

Maurits  koomt  met  een  leegher  voor  de  ftadt.  141 . 
De  Weêrfpannelinghen  verweeren  figh.  141. 
Villers  gefchooten.  141. 
Winklieldts  reeden  om  hen  tot  het  verraedt  te  bewee- 
ghen.  ,4I. 

Maurits  opbreekende,fendt  brieven  aen  de  weêrfpanne- 
linghen. I4ï. 

Die  befpotteliik  ontfanghen  worden.  141. 
Parmas  groote  vreughde  oover  'tleeveren  der  Stadt. 

~  '41- 
Parma  tracht,  nae  Geertruydenbergh ,  Heufden, 

Seevenberghen  en  andere  'plaetfen  te  vermeefle- ren. ,42. 
Mansfeldt  wordt  teeghen  Heufden  gefonden :  Die  ook 

eenen  vergeeffchen  aenllagh  op  Bommel  maekt.  141. 
Maurits  door  's  vvandts  leegher  gebrooken  lijnde, koomt  Heulden  te  hulpe.  14^. 
Sydenborgh  geeft  Heel  al  te  voorbaerigh  aen  Mansfeldt 
oover.  14  f. 

Mansteldt  taft  het  ey landt  Voorne  aen  :  dan  vertrekt 

op  d'aenkoomft  van  Hoohenloo.  1 4  j . 

M  uytery  van  een  Spaens  regement.  r4  ƒ; 
Der  Spanjaerden  haet ,  afgunft  en  lafteringhen  teeghen Parma.  ,4j# 
Hy  haelt  een  fiekte  óp  figh.  144] 
d'ltaliaenendrijvendathy  door  de  Spanjaerts  is  vereix- 
o^ht;  «44. Hy  ftraft  den  lafteraer  lijnes  naems.  144, 
Hebbende  Richardot  nae  Spanjen  gefonden,  ont- 

fchuldighthy  figh  voor  den  Koningh.  144. 
Mansfeldt  wordt  gefonden  om  Rhijnberk  te  beleeghe* ren.  144; 
Varrabon  ook  nae  Khijnberk  geiönden  lijnde ,  neemt 

Blyenbeek  in.  ï44. 
Schenk  brenght  voorraedt  binnen  Rhijnberk :  Hy  flaet 

de  vyanden ,  en  dwinght  hen  de  foldy ,  die  fe  nae 
Vrieüandt  geleyden ,  achter  te  heten :  Smeedt  eenen 
aenllagh  om  Nymeeghen  te  verraden.  1 4j . 

Dan  met  de  fijne  van  de  fteedelinghen  afgeüaeghen  fijn- 
de,  verdrenkt  hy  in  de  ftroom.  i4s. 

Sijnen  aerdt  en  lof.  i4^ 
Nieu wenaer  verongelukt  by  geval.  145. 
Tnres  fcheydt  uyt  den  oorlogh.  146, 
De  Graef  van  Valkenfleyn  wordt  tot  ontfet  van  Rhijn- 

berk gefonden.  146, 
Varrabon  volght  hem.  146. 
Wordt  van  Veer  geflaeghen.  T47* 
d'Ooverwinnaers  fpijfen  Rhijnberk.  147. Dat  aen  Parma  wordt  oovergegeeven.  147. 
Sijne  aenflaeghen  op  de  fteeden  in  't  landt  van  Kleef.147. Ondertuffchen  vallen  hier  en  daer  verfcheyde  geveghten 

tuflehen  de  partyen.  1 47* 
Dan  wreeder  waeren  de  bceegeninghen  ter  fee.      147. 

d'Engellche ,  willende  den  Spanjaerts  op  eyghen  boo- dem  beoorloghen ,  brenghen  Don  Antonio  weeder 
in  Portugael.  ï48. 

Dan  vruchteloos.  148. 
Vrankrijk  voeght  figh ,  nae  de  doodt  van  Henrik  de  III. 

met  de  partyen.  148. 
Desfelfs  naefaet  de  Prins  van  Bearn.  1 48. 
Omwien  van  de  Kroon  te  weeren  Philips  den  Har- 

togh  van  Mayenne  ftij  ft.  1 49. 
La  Motte  wordt  van  Parma  met  krijgsvolk  nae  Vrank- 

rijk gefonden.  149. 

d'Engellche  en  Hollanders  lenden  hulp  aen  Bour- bon. »49. 
Die  ten  laetften  alle  partyfehappen  onder  fijne  heer- 

fchappy  vereenight.  149. 
Vergelijkingh  der  Franfche  beroerten  met  de  Neder- 
landtfche.  149* 

TWEEDE 
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BEfchrijvingh  der  ftadt  Breedaa.  r  ƒ  3 ; 
Maurits  neemt  Breedaa  in  door  lift  van  een  turf- 
lchip.  ij  j. 

Verhael  der  gefchiedenis.  1  j  u 
Parma  fendt  Mansfeldt  om  Breedaa  te  herwinnen.  156- 
Hy  fluyt  de  Merke  door  een  brugh  en  fchans :  plundert 
Seevenberghen.  156» 

Taft  te  vergeefs  den  Noordam  aen.  1  j  7- 

Hy  wordt  door  Maurits ,  die  't  fchijnt  op  Nymeeghen 
gemunt  te  hebben ,  van  Breedaa  afgetrokken.    157. 

Maurits  flerkt  het  eylandt  Voorne.  IJ7- 
Hy  bouwt  een  fchans  teeghen  oover  Nymeeghen.    157. 
Parma  krijght  laft  van  den  Koningh  om  den  oorlogh  in 

Vrankrijk  voort  te  fetten.  ij8. 
Hy  trekt  met  lijn  leegher  nae  Vrankrijk.  158. 
En  draeeht  ondertufichen   't  hooghbewint  der  faeken in  Nederlandt  aen  Mansfeldt  op.  1  j8. 
Maurits  vcimeeftert ,  by  ahveefen  van  Parma ,  ver- 

fcheyde fteeden.  1 <  8 . 

Ge- 



Regifter  der  Hiftorien, 

Cerughten  dat  de  Duytfchen  ten  oorlogh  ruften  om 't 
fchenden  hunner  grenfen.  * 5  5 

Sy  befchrijven  een  Kreytsvergaederingh.  i  J9 
Die  figh  by  Parma  angftigh  beklaeghende ,  trots  be 

fcheyt  ontfanghen.  1<>9 
Waer  door  fe  figh  met  te  ftouter  begeerten  nae  de  Ver 

eenighde  Landen  begeeven.  1 6° 
Antwoordt  der  Staeten.  160 

Gefantfchap  der  fteeden  Keulen  en  Luik  aen  de  Staeten 

Der  Staeten  antwoordt.  1 6i 

Klaghten  der  Vereenighde  Staeten.  _            162 
Parma  uyt  Vrankrijk  weedergekeert »  vindt  figh  in 

veele  faeken  bekommert.  1 62 
Jvluytery  van  Parmas  krijgsvolk.  162 
parma  fendt  den  Prins  van  Afcoli  met  eenighe  troepen 

nae  Vrankrijk.  \6y 

't  J    A    E    R    I  f  91. 
De  Vereenighde  Staeten  ,  de  geleegenheit  fbrghvuldigh 

waerneemende ,  grijpen  moedt.  165. 
Den  Ridder  Veer  neemt  door  krijgslift  de  fchans  tee- l6j. 

i6}. 
164. 
164. 
164. 

164. 

j   om 
164. 
164. 
165. 

ghen  oover  Zutphen  in. 
Maurits  koomt  met  fijn  leegher  aldaer. 
Hy  beleeghert  Zutphen. 
De  Graei  van  Valkenfteyn  doorfchooten- 
Zutphen  wordt  aen  Maurits  oovergegeeven 
Desfelfs  geleegenheit. 
Maurits  trekt  met  het  krijgsheir  nae  beneeden 

Deeventer  te  vermeefteren. 
Alwaer  Steêvooeht  was  Herman  van  den  Bergh 
Storm  op  de  Stadt- 
De  Prins ,  op  't  verfoek  der  Vriefen  ,   trekt  met  fijn 

leegher  nae  Vrieilandt.  1 66. 
Croote  ongemakken  op  den  toght.  1 66. 
Ongebondenhek  der  foldaeten.  1 67. 

'tLeegher  wordt  voor  Groeninghen  neêrgeflaeghen.  1 67. 
De  Prins,  opbreekende  voor  Groeninghen  >  oover- 

valt  d'omlegghende  fterkten.  1 67. 
De  Staeten,    nebbende  Delffijl  ingenoomen»  vergie- 

ren 't  met  huyfen  en  werken.  1 67. 
Verdugo  oopent  de  ftadt  eenen  doortoght  uyt  Weft- 

ph3elen  nae  de  Bourtangh.  1 67. 
De  woeftheit  der  weeghen  laet  Parma  niet  toe  Groenin- 

ghen te  hulpe  te  koomen.                                   1 67. 
Hy  beleeghert  Knodtfenburgh.  1 68. 
Oétaef  van  Mansfeldt  doorfchooten.  168. 

Dapperheit  van  Geerardt  de  Jonghe  in  't  verd3edighen van  de  fchanfè.  168. 
Maurits  koomt  tot  ontfet  der  beleegerde.  1 68. 
Hy  verflaet  tien  vaenen  van  Parmas  ruytery.             168. 
Door  welke  neederlaeghe  Parma  de  beleegeringh  op- 

breekt.                                                             168. 
Weederweerdigheit  der  Nymeeghers  teeghen  hem.  x  69. 

Weeder  inftortende  reyft  hy  nae  't  Spae.                   1 69. 
Hy  bevreedight  de  muytende  Spanjaerts  tot  Dieft,  ten 

quaedeu  vooibeelde.                                            jg9- 
Veele  binnen  Nymeeghen  fien  nae  hunne  vryheit  om. 169. 

Ondertufichen  neemt  Maurits  Huift  in.  1 69. 
En  dwinght  het  Landt  van  Waes  brandtfchattingh  af. 

170. 

Mondragon  herneemt  de  fchanfien  omtrent  Huift.  170. 
Beleegeringh  van  Nymeeghen.  170. 
Befchrijvingh  der  ftadt.  171. 
De  ftadt  gewonnen  lijnde }  kieft  Maurits  de  Magi- 
ftraet.  i72, 

Weederkeerende  in  Hollandt ,  wordt  hy  met  uytnee- 
mendt  gejuygh  der  gemeente  bewelkoomt.         172. 

't  J    A    E    R.     I  f92. Aendaeghen  van  weederfijts  op  verfcheyde  fteeden vruchteloos.  17. 

17J. 
I7J* 

I7J. 

176. 
176. 
176. 

177- 

177. 

178. 
178. 179. 

's  Keyfers  gefantfchap  is  den  Staeten  verdacht  om  de 
voorighe  en  't  vers  exempel  der  Arragoniers.       17J. Desfelfs  verhael.  I7. 

Parma  trekt  weeder  nae  Vrankrijk  Mayenne  te  hulpe! 

174. 

De  Vereenighde  Staeten  in  teegendeel  fenden  hulpe  aen 
Bourbon.  174. 

Bourbon  en  Parma  gequetft. 
Muytighe  ongebondenheit  der  Spaenfchen. 
Klaghten  der  Groeninghers  aen  Parma. 
Maurits  bevreedight  de  Partyfchap  tot  Uitrecht  en  in Zeelandt. 

Hy  beleeghert  Steenwijk. 
Geleegenheit  en  werken  der  fteede. 
Getal  en  opfet  der  beleegherde. 
Doodt  van  Luidewijk  van  den  Berghe. 
Verdugo  fendt  den  beleeserden  byftant. 

Befchrijvingh  van  't  buf  kruyt. 
Maurits  wordt  door  een  muf  ketkoeghel  gewondt 
Steenwijk  geeft  figh  aen  hem  oover.  179. 

Seedigheit  des  ooverwinnaers  omtrent  d'ooverwonne- ne.  i79. 
Elifabeth  roept  haer  krijgsvolk  te  rugh.  179. 
De  Vereenighde  Staeten  vinden  goetKoevordentebe- 
leegheren.  I79. 

Desfelfs  fterkten  en  geleegenheit.  180. 
De  Spanjaerts  worden  door  de  Prins  uyt  Othmarfum 
gedreeven.  lgo. 

Famars  doorfchooten.  !  g  o. 

Verhael  van  't  belegh.  1 8  0. 
Verdugo  krijght  hulp  van  Parma  voor  de  beleegherde. 

181. 

Hy  valt  op  de  buytewerken  van  't  leegher  aen.  1 82. En  wordt  afgefiaeghen.  ^2. 
Koevorden  geeft  figh  oover.  1 8  ̂ . 
Parma  eenen  nieuwen  toght  in  Vrankrijk  doende  fterft. 

185. 

Vermoeden  oover  fijne  doodt. 
Parmas  feeden  en  lof. 

18;. 

184. 

DERDE 
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BOEK. 

DE Spaenfche ontneemen  den  Francoifen  eenighe 
kafteelen ,  en  Noyon.  187. 

Philips  verheft  de  Grootenin  Nederlandt  tot  eeramp- 
ten.  167. 

Den  tijtel  van  Opperlandtvooght  wordt  Mansfeldt  op- 
gedraeghen.  187. 

De  klem  der  regeeringh  is  by  Fuentes  en  Ibarra.      187. 
Die  in  Spanjen  verdacht  fijn.  1 87. 
Schrikkelijken  voorflagh  van  Fuentes  in  den  Raedt. 

188. 

Die  gevolght  wordt ,  fchoon  figh  andere  daer  teeghen 
ftellen.  i8g. 

De  Staeten  maeken  dien  door  gelijk  plakkaet  vruchte- 
loos. 189. 

Philips  van  Naflau,  hebbende  d'uyterfte  grenfen  van 
Nederlandt  onder  brandtfchattingh  geftelt  ,  keert 
met  rijken  buy t  weederom.  1 89. 

Maurits  beleeghert  Geertruydenbergh.  190. 
Desfelfs  geleegenheit.  190. 
Verhael  des  beleghs.  190. 
Geertruydenbergh  wordt ,  onaengefien  de  teegenweer 

van  Mansfeldt ,  aen  Maurits  oovergegeeven.      194. 
Die  de  verraeders  ftraft.  194. 
Beangftheit  van  Mans  feldt.  194. 
Die ,  voorhebbende  Crevecceur  te  beleegheren ,  door 

Maurits  van  daer  gedreeven  wordt.  194. 
Ondertufichen  arbeidt  Willem  van  Naflau ,  om  den 

vyandt  uyt  Vrieflandt  te  verdrijven.  195. 
Hyfterkt  de  Bourtangh.  195. 

G  g  g  g  Graef 



Regijler  der  Hiftorieri'. 
Graef  Frederijk  van  den  Bcrghc  ooverweldightOthmar- 

fum  en  andere  plaetfen.  1 95  • 
Verdugo  >    nae   eenen   vruchteloofen  aenflagh  op  de 

Bourtangh,  beleegherc  Koevorden.  i96- 

Vecle  rampen  in  't  Spaenfch  leegher.  ïS»6- 
Den  Prinfe  fijnen  aenilaghop  Brugghe  miflukt  fijnde, 

valt  in  een  fiekte.  1 9°- 

Muytery  onder  's  Koninghs  krijgsvolk.  *97- 
Regeeringh  der  muy  telinghen.  *97- 

Sy  worden  door  den  Graef  van  den  Berghe  bevree- 
dis>ht.  *97- 

Een  vloot  Hollandtfche  fcheepen  in  't  Vhe  door  een  ge- 
vveldighe  ftorm  vernielt.  i97- 

't  J    A    E    R      I  fp-f. 
Eruit  van  Ooftenrijk  wordt  Opperlandtvooght  oover 
Nederlandt.  *98. 

En  ontfanghen  met  groote  vreughde  der  Nederlanders. 

198. Philips  fchikt  hem  fijn  doghter  ten  huwelijk.  198. 
Henrik  van  Bourbon,hebbende  den  Roomfcben  Godts- 

dienft  aengenoomen ,  brenght  in  fijn  rijk  alles  tot  een 

gewenfle  vreede.  *99. 
Hy  houdt  fijn  verbondt  met  de  Vereenighde  Staeten. 

200. 

De  Staeten  verbieden  by  plakkaet  hunne  onderdaonen 

eenigh  quaet  gevoelen  in  te  boefemen.  200. 
Nieuwe  wervingh  der  Stieten.  200. 
Die  van  Ernft  wordt  verhindert.  200. 

Ernft  kQomt  onder  de  Nederlanders  in  verachtingh.200. 

Vruchteloofe  aendaeghen  óp  's  Hartoghenbolch  en 
Maeftright.  2°i. 

Vruchteloofen  aenfiagh  der  Spaenfchen  op  Delffijl.  201. 

Verdugo  breekt ,  op  d'aenkoomft  van  Prins  Maurits, 
'cbelegh  van  Koevorden  op.  102. 

De  Prins"  beleeghert  Groeninghen.  202. 
Befchriivingh  der  voorkoomende  volken ,  en  geleegen- 

hcitdeefes  gewefts.  202. 
Verhael  der  beleegeringh.  20$. 
Groeninghen  geert  figh  oover.  207. 
Ernft  handelt  by  de  Staeten  door  gefanten  van  vreede. 208. 

Renichon  en  du  Four ,  omgekoft  van  den  Koningh  en 
andere  Grooten ,  om  den  Prins  en  verfcheyde  hoof- 

den in  Nederlandt  te  vermoorden.  209. 
Lopez  van  den  Koningh  in  Engelandt  gefonden  5  om 

Elifabeth  door  vergif  om  te  brenghen ,  wordt  met  de 
doodt  geftraft.  210. 

Chaftel  pooght ,  door  'taendrijven  der  Jefuiren  ,  den 
Koningh  van  Vrankrijk  te  vermomden.                210. 

Die  geftraft  fijnde,  wordende  Jefuiten  uyt  Vrankrijk 
gebannen.  210. 

Befchrijvinghder  Jefuiten.  211. 
De  Keyfer  geeft  voor,  dathyde  Vereenighde  Landen 

door  de  waepenen  tot  vreede  dwinghen  wil.         212. 
De  Staeten  worden  door  den  Koningh  van  Schotlandt 

genoodight  op  den  doop  vanden  Prins.  212. 
Derfelvermildaedigheit  omtrent  het  Koninghlijk  kint. 

212. 

Waer  oover  Elifabeth  haer  mifhaeghen  toonde.       215. 
Welke  den  Staeten  een  gedeelte  haerer  fchulden  afvor- 
dert.  215. 

Chimay  beleeghert  Kameriik.  21  j. 
De  Koningh  van  Vrankrijk  inaent  die  van  Henegow  en 

Artois  aen  het  Spaenfch  krijgsvolk  te  verdrijven.214. 
Dien  Philips  belaft  allefints  met  de  waepenen  te  vervol- 

ghen. 214. 
DeTrancois  vint  geraeden  den  oorlogh  in  Luxemborgh 

te  voeren.  214. 
Philips  van  Nafiau  wordt  den  Francois  te  hulp  gefon- 

den. 214. 

Weederom  nieuwe  muytery  onder  's  Koninghs  krijgs- 
volk. 21}. 

Langhe  en  ftrenghe  vroft  in  Hollandt.'  216 De  Vereenighde  Staeten  maeken  beftant  met  de  muyte- 
linghen.  216. 

De  Prins  verforght  hen  van  gefchut  en  ruytery.  217. 
De  beloften  des  Aertshartoghen  fijn  hen  verdacht.  217. 

d'Engelfche  plunderen  Farnabuco.  218. 
Groote  fchaede  in  Hollandt  door  hooghe  waetervloedt. 

218. 

VIERDE     BOEK. 

'tj  a  e  r    1^95-. 

DEn  Aertshartogh  beroept  een  Vergaederingh  der Staeten  tot  Bruflel.  221. 

Eedelmoedighe  reeden  van  Aerfchot  in  de  Vergaede- 
ringh. 221. 

Die  met  wondere  toeftemmingh  der  Grooten  aenge- 
hoort  wordt.  221. 

Aerfchot  den  Koningh  altoos  getrouw  blijvende,  is 
noghtans  een  vyandt  der  Spanjaerden.  222. 

Oorfaeken  des  verfwaerden  haets  teeghen  den  Span- 
jaert.  221. 

Loofheit  van  Taxis.  222. 

Den  Aertshartogh  vindt  geraeden  den  Koningh  te  raedt- 
pleeghen.  225. 

Bouillon  ondertufichen  verwoeft  alles.  2*5. 
Heraugiere  neemt  Hoey  door  krijgslift  in.  225. 

Den  Biffchop  vruchteloos  op  't  weederleeveren  derfelf- 
de  by  de  Staeten  aengehouden  hebbende ,  beleegherc 
die.  224. 

Hy  neemt  de  ftadt  in.  224. 
En  beftormt  het  kafteei.  224. 
Dat  wordt  oovergegeeven.  22}. 
Henrik  belaft  Bouillon  met  een  leegher  in  Bourgonjert 

te  vallen.  226. 

Velafco  koomt  Borgonjen  te  hulp.  226. 
HierentufTchen  fterft  den  Aertshartogh  Ernft.         2  26- 
De  regeeringh  wordt  aen  den  Raedt  gegeeven ,  en  Fu- 

entes  hen  tot  Hooftman,  225- 

Dien  deNederlanders  teeghen  hunnen  dank  dulden. 226, 
Mansfeldt ,  nae  Hungaryen  teeghen  den  Turk  gefonden 

fijnde,  fterft  aen  een  fiekte.  227. 
Aerfchot  trekt  nae  Venetien  in  ballinghfchap.         227. 
De  Nederlanders  haeken  nae  vreede.  227. 
Brieven  van  den  Marquis  van  Havré  aen  Mailleray 

oover  den  felfden.  227. 
Antwoordt  van  Mailleray.  227- 
Gafantenuytdennaemder  Staeten  van  Nederlandt  aen 

Prins  Maurits.  228. 
Hunne  reeden  aen  den  Prinfe.  228. 
Antwoordt  van  Maurits.  228. 
De  Gefanten  worden  onverrighter  faeke  te  rugh  gefon- 

den. 229. 

's  Prinfen  antwoordt  verfcheydentlijk  opgenoomen.229- 
De  befaedighfte  onder  de  vyanden  wenfehen  om  vree- de. 

2^0. 

250. 
2*2. 

2j2. 

2J2. 

2J2. 

Eenighe  willen  beftant. 
Waer  toe  ook  Lipfius  raedt. 
Huwelijk  der  Graeven  van  Hoohenloo  en  Solms 
Onluften  om  't  Vorftendom  Kleef  en  Gulik. 
Brandenburgh  en  Nieuburgh  meedeftanders. 
Die  hunnen  Vorft  verloft  hebbende ,  fijne  gemaelinne 

in  verfeekeringh  neemen.  2  3  2. 

Teeghen  welken  Swartfenburgh  kri/'gsvolk  aenneemt. 

2J2. Brandenburgh  foekt  de  vriendtfehap  der  Vereenighde 
Staeten.  2J2. 

De  Staeten  ftellen  de  verfoghte  hulpeuyt.  232. 
Gelijke  onluften  tot  £mbden:desfelfs  geleegenheit.2 2,3 . 
Regeeringh  en  feeden  der  Ooftvriefen.  233. 

't  Huys  der  Griethen  krijght  door  langh  gebruyk  't  ge- 
biedt in  handen.  2;  2. UlrilC 



Regifler  der  Hiftorieh. 

Üïiïk  wórdt  van  den  Keyfer  Graef  van  Vriellandt  ge- 

maekt.  .'  2P' 
Hy  krijght  de  heerfchappy  oover  Groeninghen :  dan 

wordt  van  'thuys  van  Ooftenrijk  oover  d'Eems  te 
rugh  gedreeven.  zih 

Grooten  aenwas  der  Stadt  Embden.  2.J4- 

Verhael  der  onluften  tot  Embden.  2.J4- 

GefantfchapdesGraeven  en  der  burgheren  van  Emb- 
den aen  de  Staeten.  2J5- 

Beyde  de  partyen  worden  tot  vreede  aengemaent.  2  j  5 . 
De  Staeten  fenden  hulp  aen  die  van  Embden.  25  e. 

Sy  befleghten  de  gefchillen  tuflchenhen  en  den  Graef. }  2)6. 

Vreedepunten.  ,  2J6- 
Vermaeninghen  der  Staeten  aen  den  Graef  en  die  van 
Embden.  2J6- 

Onderlinghe  oneenigheit  tuflchen  de  Vereenighde  Stae- ten. 2J7- 

Philips  van  NafTau  keert  met  fijn  leegher  nae  de  Ver- 
eenighde Landen.  *}7- 

Sorghe  van  Fuentes  omtrent  fijn  krijgsvolk.  258. 

Hy  brenght  de  muytelinghen  weeder  onder  gehoor- faemheit. 
Groot  getal  van 's  Koninghs  troepen  ten  dien 258. 

tijde. 

258. 
1)8. 
2)9- 
2j9- 

Verdugo  fterft :  Sijn  lofreeden. 
Fuentes  vermeeftert  Chaftelet. 

Hy  beleeghert  Han. 
Desfelfs  Steêvooght  Gomeron ,  de  ftadt  aen  den  Span 

jaerts  verkoght  hebbendcwordt  van  Fuentes  in  hech- 
tenis genoomen.  -  2*9- 

Orvillers  't  kafteel  inhoudende  verkrijght  hulpe  van  den 
Francois.  259- 

De  Frangoifen  worden  meefter  van  't  kafteel.  259- Gomeron  wordt  door  laft  van  Fuentes  onthalft.       240. 
La  Motte ,  befightighende  de  werken  van  Dourlans , 

wordt  doorfcnooten.    Sijn  lofreeden.  240. 
Bouillon  brenght  verfterkingh  in  de  ftadt.  240. 
Villars  wordt  met  veele  eedelen  omgebraght.  240- 

De  Spanjaerts  beftormen  't  kafteel  van  Dourlans.    240. 
Hebbende  't  kafteel  bemaghtight  neemen  fe  te  gelijk  ge- 

weldigherhandt  de  ftadt  in.  240. 
Maurits ,  door  d'aenkoomft  van  Mondragon ,  wordt 

van  Grol  afgetrokken.  241. 

Philips  van  Naflau ,  door  's  vyandts  hinderlaeghen  om- 
ringhtfijnde,  wordt  verdaeghen.  241. 

Jvlaunts  volk  pooght  Meurs  by  haght  te  verraflen ,  dan 
vruchteloos.  '  241. 

Doodt  van  Mondragon :  Sijn  lofreeden.  242. 
Doodt  des  verdreevenen  Koninghs  Don  Antonio  uyt 
Portugael.  242. 

Fuentes  beleeghert  Kamerijk.  242. 
Oovergaevedeskafteels  enderfteede.  245. 
Fuentes  dwinght  dien  van  Kamerijk  Philips  als  hunnen 

Prins  te  fweeren :  vorderende  den  Aertsbillchop  dier 
fteede  vruchteloos  fijn  oudt  reght.    >*  244. 

Heraugiere  wordt  door  d'ongebonaenheit  der  fijner 
gedwonghen  Lier ,  nu  reets  door  hem  ingenoomen , 

-    weederom  te  verlaeten.  245. 
Den  Bourgondifchen  oorlogh  houdt  den  Spanjaerten 

den  Francois  in 't  werk.  24J. 
Henrikwijtde  Vereenighde  Staeten  't  verlies  van  Ka- merijk. 246. 
Derfelver  onfchult.  246. 
Sy  fenden  hulp  aen  Henrik  :  waer  door  fe  Elifabeth 
mifiioeghen.  •  246. 

Haeren  naeyver  teeghen  den  Fran$oifen.  246. 
Sy  verwijt  de  Vereenighde  Staeten  door  haeren  gefant 

het  fenden  van  hulp:  en  dringht  ontijdigh  aen  op  de 
betaelingh  van 't  gheen  men  haer  fchuldighis:  maer toont  figh  billijker  omtrent  de  Vereenighde  Staeten  , 
door  de  nieuwe  aenflaeghen  der  vyanden.  247. 

Verhael  der  weèrfpannigheit  in  Yerlandt.  247. 

De  Koninghin  wordt  heevigher  ten  oorlogh  gedreeven. 

249. Draek,mereen  vloot  teeghen  den Spanjaert gefonden 

fijnde,  fterft.  °      ,49> Verhael  der  Scheepstoghten ,  door  welke  de  welvaert 
der  Vereenighde  Nederlanden  haeren  grootften  aen- 

was gekreeghen  heeft.  2 ,  0. 

V  Y  F  D  E 
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A  Lbertus  van  Ooftenrijk  wordt  gefonden  tot  nae- 
/\    faetvanErnft.  260. 
Hyltelt  veele  faeken  in  >  om  gevolght  te  worden :  Hy 

brenght  een  groote  meenighte  van  ongemunt  filver 
met  ligh  in  Nederlandt :  en  koomt  vergefelfchapt  met 
Philips»  Prinfe  van  Oranje.  260. 

Met  fijn  aenkoomft  worden  I  barras  en  Fuentes  in  Span- 
jen  opontbooden.  26i. 

De  Staeten  fchrijven  aen  den  Prinfè  van  Oranje :  Des- 
felfs  antwoordt.  26  T . 

Maurits  en  fijne  fufter  bieden  hem  gefchenken  en  geldt aen.  j,  a6l. 
Vlijtighewakkerheit  der  Staeten  teeghen  de  Jefuitcn. 

261. Albertus  beleeghert  Kalis.  262. 
Nae  'tinneemen  der  fteede  begeevendefoldaetenfigh 

op 't  kafteel.  26^. 
Henrik  raedtpleeght  te  vergeefs  oover 't  ontfet  der  ftee- 

de. 
't  Kafteel  ftormenderhandt  ingenoomen. 
Ook  geeft  figh  Ardres  aen  Albertus  oover. 
La  Fere  in  teegendeel  aen  Henrik. 

Maurits  ruytery  verwoeft  's  vyandts  boodem. Albertus  neemt  voor  Huift  te  beleegheren. 
Desfelfs  geleegenheit  en  werken. 

■3.6). 

z6). 
26). 26). 

264. 
264. 
264. 

Sy  ontraeden  Albertus  't  belegh :  waer  toe  Barlotte hembeweeght.  265. 
Geringhe  maght  der  Vereenighde  Landen  dat  pas.  26$. 
Barlotte  trekt  op  Huift :  Die  door  de  achteloof  heit  der 

Hollanders  doorkoomt :  en  met  verfcheyde  kanfien 
teeghen  hen  flaet.  zse. 

Hy  vermeeftert  fchielijk  de  hooghten  en  dijken.       255. 
Albertus  en  Maurits  rukken  derwaerts.  265. 
Dees  arbeidt  vruchteloos  tot  het  weederinneemen  der 

verooverde  plaetlen.  )^6. 
Betuygingh  der  Zeeuwen  by  hunneBondtgenooten.267. 
Nieuwe  wervingh  der  Vereenighde  Staeten  in  Enge- 
landt.  267. 

Verhael  der  beleegcringh  van  Huift.  267. 
Rhofne  wordt doorfchooten.  268. 
Huift  wordt  aen  Albertus  oovergegeeven.  27 ) . 
Welkers  verlies  de  Vereenighde  Landen  fwaer  te  verdu- 
wen valt.  275. 

Arre  faem  des  Graeven  van  Solms.  27  ) . 

De  Zeeuwen  beneemen  hem  't  bevel  oover  hunne  rege- menten :  Hy  krijght  een  nieuw  regement  van  de  Ver- 
eenighde Staeten.  27). 

Albertus  wordt  met  groote  toejuygingh  ingehaelt.  21 ). 
Eyfch  van  Mendofa  by  den  Keyfer.  27) . 

De  Spanjaerts  hoopen  op  't  Hartoghdom  van  Kleef  en Gulik.  274- 

De  Staeten  willen  's  Keyfers  gefanten »  gekoomen  om 
van  vreede  te  handelen ,  niet  ontfanghen.  274. 

Onderwijlen  fendt  Elifabeth  een  vloot  teeohen  den 

Spanjaert ,  onder  't  beleidt  van  Efiex  en  Houwaerr. 27;. 

Die  van  Hollandt  voeghen  vierentwintigh  fcheepen  by 
d'Engelfche ,  onder  den  Ammirael  Warmondt.  275. 

De  vloot  wordt  gelaft  tot  Kadix  te  vergaederen.     275. 
's  Stadts  geleegenheit.  276- 
Een  groote  Spaenfche  vloot  voor  Kadix.  276. 
Eflèx ,  gevoelende  dat  men  deefe  fonder  uytfte!  behoor- 

Gggg  ij  de 
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de  te  befpringhen  Wordt  van  Houwardt  teegengehou- 

den. 277. 
jDe  geleegenheit  daer  toe  dienende  gaet  verlooren.  277- 
Neederlaeghe  der  Spaenfche  vloot.                        2-77- 
Waerdoor  Philips  ontftelt  fijnde,  van  allefints  hulpe 

opontbiedt.                                                           277. 

d'Engelfche  en  Hollanders  vermeefteren  Kadix.      278. 

Medina  Sidonia  verworpt  het  verdragh  oover  d'afkoo- 
pingh  der  plunderingh  der  ftcede  en  der  fcheepen. 

De  ftadt  wordt  geplundert.  278- 
De  Amerikaenfche  vloot  door  de  Spanjaerts  felfs  ver- 

brandt. 2.78. 

Eflèx ,  raedende  de  feeghe  te  handthaeven ,  wordt  door 
Houwardt  weederom  teeger.gefprooken.  278- 

By  wien  ook  Warmondt  geen  gehoor  krijght.         278- 

Kadix  in  brandt  gefteeken  fijnde  >  maeken  d'overwin- naers  feyl.  278- 
DeKoninghin  bedankt  Warmondt.  279- 
Byfter  verloop  der  Spaenfche  rijkdommen.  279 . 
Philips  flaekt  teeghen  belofte  fi;ne  tollen ,  verpandt  aen 

de  renteniers.  280. 
Vindende  figh  genootfaekt  fijn  geloof  te  herftellen»  geeft 
hydieweeder.  280. 

De  nieuw  opgeftelde  fchattingh  wil  in  Hollandt  onder 
de  burgery  niet  door.  280. 

Onderlinghe  tweedraght  der  Vriefen  oöver  de  fchattin- 
ghen.  280. 

Eliiabeth  handelt  met  den  Frangois  van  verbondt.  281. 
Henrik  blijft  in  gebreeke  den  Staeten  de  beloofde  hulpe 

te  lenden.  _   28 1 . 
Die  ook  veel  werk  hebben  met  Eliiabeth ,  die  haere 

fchuit  ontijdigh  weedereyfeht.  28 1  • 
Bcdinghspunten  des  verbondts  tuffchen  Henrik  en  Eli- 
fabeth.  283. 

Welke  weederfijts  befwooren  worden :  dat  ook  de  Stae- 
ten doen.  284. 

Befondere  Verdraghspunten  tuflehen  Henrik  en  hen 

284- 
De  Vereenighde  Staeten  fenden  geldt  in  plaets  van  volk 

aen  Henrik.  285. 

Arghwaen  der  Francoifen  op  d'Engelfchen.  285. 
Den  eyfch  der  Engelfchen  milhoeght  den  Francoifen. 

285. Befchrijvineh  der  Hooghe  fchoole  tot  Leyden:  Do- 
nellus  j  Lipfius ,  Scaliger  5  Raphelengius  >  Vulca- 
nius  )  Francifcus  Junius ,  Hadrianus  Junius  >  Alde- 
gonde ,  Clufius  ;  Janus  Doufa ,  beforgher  der  Hoo- 
ghe Schoole.  286-287. 

Cefantfchap  der  Vereenighde  Staeten  aen  den  Koningh 
van  Denemarken.  287. 

Van  wien  geen  onderftant  teeghen  den  Spanjaert  wordt 
verkreeghen.  287. 

Den  Spaenfchen  gefant  Taxis  wordt  flaeuwelijk  van  den 
Deenfchen  Koningh  ontfanghen.  287- 

Biron  ,  in  Artois  gefonden  >  uaet  veertien  vaenen  ruy- 
ters  >  en  neemt  Varrabon  met  meer  andere  gevan- 

ghen :  Hy  maekt  een  gruwelijke  verwoeftingh  in  Ar- 
tois en  Vlaendre :  en  llaet  Chimay  op  de  vlught.288- 

Muytery  der  Hooghduytfchen  onder  den  Aertshartogh. 

288. Wimcs  5  voorhebbende  Veere  te  verraeden  >  wordt 
onthalft.  288. 

De  Vereenighde  Staeten  verbieden  by  plakkaet  kooren 
nae  Spanj  en  te  vervoeren.  289. 

Een  groote  vloot  fcheepen ,  door  Philips  teeghen  d'En- 
f;elfche  in  fee  gefonden  >  heeft  andennael  eenen  onge- 
ukkighen  uytllagh.  289- 

De  Hollanders  verbranden  twee  fcheepen  te  Nieu- 
poort.  289. 

Hunne  vaert  nae  verre  geleegene  Landen.  289. 
Verhael  der  wonderlijke  gcfchiedeniflên »  voorgevallen 

op  de  derde  vaert  der  Hollanders  nae  "cNoordcn.289- 

SESDE    BOEK. 

•'J 

A  E  R.     1  597- 

MAurits  flaet  vierduyfent  Spanjaerts  te  voet ,  ea 
vijf  vaenen  peerden  j  by  Turnhout.  29?. 

Groote  beanghftheit  van  Albertus  dienthalven.     299. 
Amiens  door  Portocarrera  verfchalkt  en  ingenoomen. 

299. 
Albertus ,  hebbende  tijdingh  van  dien  welgelukten 

aenflagh  aen  Philips  gefonden ,  raedt  de  ftadt  te  be- 
houden. 30a. 

Henrik  beleeghert  Amiens;  3  00. 
Sijnen  vruchteloofen  aenflagh  op  Atrecht  en  andere 
plaetfen-  300. 

Van  gelijken  miflukt  de  hoop  der  Spanjaerden  op 
's  Graevenweerdt  en  Steenwijk.  300. 

Met  geen  beeter  geluk  befpringhtMaurits  Venloo.301- 
Doodt  van  Matthijs  Helt.  301. 
Maurits  ruytery  wordt  geflaeghen,  301. 

Tweedraght  tuflehen  de  ftadt  Groeninghen  en  d'Om- 
melanden :  die  door  reghters  geftelt  by  de  Staeten 
beüeght  wordt.  3  o  1  ■  3  02 . 

Twift  tuflehen  Hollandt  en  Zeelandt  oover  de  verlofgel- 
den.  302. 

Wordt  bygeleght.  302. 
Verwaende  en  onaengenaeme  reeden  des  Poolfchen  ge- 

fants  aen  de  Staeten.  303. 
Beleeft  en  te  gelijk  eedelmoedigh  antwoordt  der  Stae- 

ten. 303. 
De  Staeten  ontfchuldighen  figh  met  beleeftheit  wee- 

ghens het  gefantfehap  ,  't  welk  de  Keyfer  en  andere Duytfche  Vorften  fenden  wilden.  303. 
De  Gefanten  des  Koninghs  van  Denemarken  handelen 

ook  van  vreede  by  de  Staeten.  3  04. 

Sy  geeven  Denemarken  naeukeurigh  reeden  van  't  ver- worpen der  vreede.  304. 
Anna  van  den  Hove ,  verdacht  van  gevoelen  ftrijdigh 

met  den  Roomfchen  Godtsdienft  5  wordt  tot  Bruflel 

leevendigh  in  d'aerde  gedolven.  306. 
De  Vereenighde  Staeten  ontfchuldighen  't  partyloopen 

op  den  Duytfchen  boodem.  307. 
Eliiabeth  weyghert  den  Gefanten  der  Koninghen  van 

Polen  en  Denemarken  den  handel  met  de  Spanjaerts. 

307- 

Dien  de  Hollanders  toeftaen.  3  07. 
Ongelukkighe  uytkoomft  van  Eflex  feetoght.         3  07. 
Swaerder  rampfpoedt  Padilia  anderwerf  bejeegnent. 

309. 

Die  van  fijn  Ammiraelfchap  afgefet  wordt.  309. 
Eerfte  weederkoomft  der  Hollandtfche  fcheepen  uyc 

Indien :  derfelver  verhael  van  die  volken.  309. 
De  Hollanders  haelen  peper  5  en  andere  fpeceryen ,  uyc 

Indien  >  fijnde  eertijts  geweeft  den  handel  derVene- 
tiaenen  en  Portugijfen-  309- 

Portocarrera ,  verdaedighende  Amiens  >  wordt  door- 
fchooten.  3  10. 

Den  Aertshartogh  trekt  te  vergeefs  tot  het  ontfet  van 
Amiens:  dat  figh  aen  Henrik  oovergeeft.  310. 

Albertus  befluyt  de  uytganghen  van  Ooftende.      3 10. 
De  Vereenighde  Staeten  trekken  te  velde ,  om  de  Span- 

jaerts uyt  de  befettinghen  van  Ooveryffel  te  verdrij- 

310. 

ven. Henrik  Frederijk  vergefelfchapt  Maurits.  311. 
Die  ,  Alpen  ingenoomen  hebbende  >  Rhijnberk  belee- 

ghert. 211. 
Luidewijk  van  NafTau  gequetft  met  een  koeghel.     312. 
Rhijnberk  wordt  oovergegeeven.  312. 
Den  Aertsbifichop  van  Keulen  verfoekt  de  wecdergae- 

ve  der  ftadt.  312. 
Antwoordt  der  Staeten.  3 12. 
De  Vereenighde  Staeten  fleghten  de  fchans  Mutiliana. 

313. 

Hun 
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Hun fchrjjven aen Nieuburgh en Brandenburgh.  313- 
JMaurits  neemt  Meurs  in.  3 1 4' 
Frederijk  van  den  Berghc  doorftroopt  een  gedeelte  van 
Vrieflandt.  ..      3H- 

't  Leegher  der  Hollanders  trekt  oover  den  Rhijn.  314. 
En  beleeghert  Grol.  3*5- 
Oovergaeve  van  Grol.  316. 

Belegh  en  verooveringhe  van  Breevoort.  316* 
Maurits  veroovert  Othmarfiim  ,   Oldenfeel  en  andere 

fteedtjens.  3r8- 
Hy  beleeghert  Linghen.  319- 
Dat  figh  00 vergeeft.  320. 
Maurits  weederkeerende  wordt  met  groote  toejuygingh 

der  Staeten  en  der  gemeenten  bewelkoomt.  3  20. 

Xs  t'onvreeden  oover  'tgeheyme  huwelijk  fijner  fufter 
.    Emilia.  320. 

Croote  muytery  onder  't  Spaenfch krijgsvolk-  321. 
Philips  geneeghen  tot  vreede.  321- 
Hy  begint  van  den  Fr  anc,ois.  3  22' 
Payshandel  tuflchen  Henrik  en  Philips.  3  22. 
Henrik  vertoont  aen  Elifabeth  dat  de  vreede  hem  noo- 
dighis.  322. 

Tot  welken  eynde  hy  ook  Bufenval  aen  de  Staeten 
fent-  ,   •  }21- 

Die  ook  fel ve  van  Philips  worden  aengefoght.  323. 
Philips  verlooft  fijn  doghter  aen  Albertus.  323. 
En  met  haer  Bourgonjen  en  Nederlandt  ten  huwelijk. 

3*3- 

Den  Vereenighden  Staeten  is  alles  verdacht.  3  24. 

Antwoordt  der  Spaenfche  Nederlanden  op  's  Koninghs 
brieven.  324* 

SEEVENDE    BOEK. 

*C  J    A    E    R     I  55)8. 
DE  Staeten  verbieden  den  handel  met  den  Span- 
jaerc  326. 

Sy  befchenken  Maurits  en  Willem  met  vereeringhen. 

326. 

Eenen walvifch van  70 voeten,  by  Berkheyde  op  de 
drooghte  vaftgeraekt ,  wordt  gevanghen.  327. 

Vruchteloofen  aenflagh  op  Woude-  3  27. 
Oorfprongh  der  gelcnillen  tuflchen  de  Hooghduytfchen 

en  d'Engelfchen.  328- 
d'Engelfchen  wordt  gelaft  uyt  Duytfchlandt  ,  den 

Duytfchen  uyt  Engelandt  te  vertrekken.  329. 
De  Hooghduytfche  letten  figh  ter  needer  tot  Middel- 
burgh.  329. 

Die  van  Hollandt  dienen  figh  van  eens  anders  onheylen. 

J30. 

Sy  breyden  de  vaert  verder  uyt.  330. 
Ongelukkighe  ftoutheit  van  Moucheron.  330. 
Schaede  der  Hollanders  op  hunnen  Ocean.  331. 
De  beroerten  tot  Uitreght ,  gereefen  oover  de  nieuwe 

belaftinghen,  worden  gedempt.  332. 
Philips  fent  een  vloot  nae  Kalis.  332. 
Twee  Spaenfche  fcheepen  door  de  Hollanders  veroo- 

vert. 333. 
Den  Aertshartogh  fcheydt  de  faemengerotte  muytery 

tot  Grave.  333. 
De  Staeten  fenden  gefanten  nae  Vrankrijk  en  Enge- 

landt. 333. 
Vertoogh  der  Hollandtfche  gefanten  aen  de  Koninghïn 

tot  vervolgh des  oorloghs.  334- 
Eflèx  ney ght  met  de  Hollanders  tot  deriporlogh.    337. 
Burghleyin  teegendeel.  \  337. 
Elifabeth  antwoordt  met  feekere  gemaefightheit.  338. 
DeGrootenin  Engelandt  fijn  de  Hollanders  niet  al  te 
gunftigh.  zzS. 

Cecil  en  Wilkes  worden  nae  Vrankrijk  gefonden.  338* Gabnelle  d'Eftree ,  Henrix  byfit ,  wordt  geoordeelt hem  tot  vreede  bewooghen  te  hebben.  338. 
De  Hollandtfche  gefanten  koomen  voor  Henrik.    339. 

dogh  te  Ver 

Oldenbarneveldt  ontraedt  hem  de  vreede : 
geefs.  339. 

Henrix  mildaedigheit  aen  de  Vereenighde  Landen.340. 
Veynfingh  der  Hollanders  omtrent  Elifabeth.        340. 
Pays  tevervins  tuflchen  Vrankrijk  en Spanjen  getrof- 

fen: desfelfs  punten.  340» 
DeGefanten  ten  weederfijden  vorderen  den  eedt  af.  341 . 
Elifabeth  maent  de  Vereenighde  Staeten  weederom  tot 
vreede.  34 1. 

De  Koningh  van  Schotlandt  begeert ,  dat  hem  oopene- 
lijkdeerffenis  der  Engelfche  kroone  worde  toege- 
feght.  342: 

Burghley  in  fijn  uyterfte  raedt  de  Koninghin  tot  vreede. 

342> 

Nieuw  verbondt
  

tuflchen
  
d'Engelf

che  
en  Hollande

rs. 

342' 

Reedenen  en  voorwaerden  des  verdraghs ,  op  welke 
Philips  de  heerfchappy  der  Nederlanden  aen  Ifabella 
ooverdraeght.  343. 

Waer  van  verfcheyde  en  ftrijdigh  gefprooken  wordt. 

344- 

Ifabella  belaft  Albertus  in  haeren  naeme  'tbefitt'aen- 
vaerden.  346. 

Albertus  vermaent  de  Vereenighde  Staeten  door  brie- 
ven tot  vreede.  347. 

't  Selfde  doen  Philips  van  Oranje  en  andere.  3  47. 
De  Vereenighde  Staeten  verharden  nogh  meer.      347. 

Strafte  oover  Pieter  Panne,  uytgemaekt  op  't  keven van  Maurits.  347. 

Muytery  onder  't  Spaenfch  krijgsvolk.  348. 
Albertus  belaft  het  leegher  te  vergaederen  aen  de  Mae* 

fe>  onder 't  gebiedt  van  Mendofa.  349. 
Hy  ontflaet  figh  van  fijne  geeftelijke  weerdigheede.349. 
Kapelle  tot  Hal.  149; 
Albertus  ,  nae  Spanjen  vertrekkende ,  laet  Andreas 

van  Ooftenrijk  tot  Landtvooght  in  Nederlandt.  3  50. 

Albertus  krijght  tijdingh  van  's  Koninghs  doodt.    3  50. Desfelfs  verhael.  3  ?o. 

Aert  en  feeden  van  Philips  ,  en  't  oordeel  der  menfehen van  hem.  351. 
Margareta,  toekoomende  gemaelin  van  Philips  de  1 1 1. 

wordt  van  Albertus  door  Italien  geleidt.  3  53  * 
Klement  vereenight  tot  Ferrare  pleghtelijk  in  den  hu- 

welijken ftaet Philips  met  Margareta,  en  Albertus 
met  Ifabella.  353. 

Nieuwe  beroerten  van  Graef  Edfart  in  Ooft-Vrieflandt. 

353- 

Sonder  vru
cht

.  

354. 

De  Stadthouder  van  Vrieflandt  fendt  dien  van  Ooft- 
vrieflandt  onderftant  teeghen  den  Graef.  3  54. 

's  Graeven  klaghten.  355'. 
De  gefchillen  tot  Aeken  hoogher  loopende ,  vallen  uyt 

ten  naedeele der  Gereformeerden.  355. 
Mendofa  trekt  met  fijn  leegher  in  de  landen  van  Kleefen 
Gulik.  357- 

Geweldighe  maght  des  Koninghs  dat  pas.  3  57. 
Frederijk  van  den  Berghe  Velatheer  des  Ieeghers  haeft 
Mendofa.  3  57. 

Bourlotte  verdrijft  de  Hollandtfche  fcheepen  tot  aen 
Rhijnberk.  357. 

Befchrijvingh  der  volken,  die  naeft  aen  Hollandt  om 
den  Rhijn  woonen.  357- 

Mendofa  belaft  Orfoy  en  Mulfem  te  fterken.  361. 
Baert  byftere  ontfteltenis  in  de  Vereenighde  Landen. 

361- 

Waer  teeghen 
 
de  Prins  opt

rek
t. 

 

j6 1 . 

Die  ter  gunfte  fijner  moeye  's  Heerenbergh  en  andere plaetien,   van  werken  ontbloot  fijnde  ,  onfijdigh 
laet.  362. 

En  figh  met  fijn  leegher  op  den  Gelderfchen  waerdt  ne- derflaet.  362- 

's  Prinfen  troepen  fijn  ongelijk  fwakker  als  'svy3ndts. 

362- 
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De  Spaenfche  worden  door  't  aenkoomen  van  nieuwe 
troepen  verflerkt.  $6l- 

Die  de  landen  plunderen  :  ende  waepenen  teeghen  el- 
kander en  hunne  Ooyerften  neemen  :  de  hoofden 

fèlfs  fijn  oneenigh.  S  6)  • 

Door  'taenmaenen  van  Sibylla  van  Kleef  ,  wordt  van 
alle  kanten  hulp  teeghen  den  Spanjaert  byeengetrok- 
ken.  j64- 

Verdeelingh  van  Duytfchlandt  in  tien  kreytfen.       3  64. 
Maurits  wordt  bedankt ,  dat  hy  met  de  minfte  fchaede 
dergebuerlandenooiloght.  36J. 

De  Vereenighde  Staeten  ftooken  de  Duytfchen  op  tee- 
ghen de  Spanjaerts.  J6$. 

Grooten  hongher  en  byfter  verloop  onder  't  Spaenfch 
krijgsvolk.                                                             )66. 

Mendofa  beleeghert  Rhijnberk.                             j66. 
Rhijnberk  befoght  met  de  peft.                               367- 
De  Prins  fendt  drie  vendelen  om  den  weerdt  te  bewae- 

ren.                                                                     367. 

Waer  van  daen  fy  door  den  vyandt  verdreeven  fijnde,bin- 
nen  Rhijnberk  koomen.                                      367. 

Jvlendofa  leght  befettingh  binnen  eenighe  Iteeden  in 

't  landt  van  Kleef.                                                367. 
Hy  dringht  op  Rhijnberk  aen.                                 368. 
De  Spanjaerts ,  hebbende  cenen  ftorm  gedaen  op  het 

bolwerk ,  worden  van  de  verdaedighers  ruftigh  afge- 
weefen.                                                            368. 

Oovergaeve  van  Rhijnberk.                                    369. 
De  Graef van  Valkenfteyn  omgebraght  teeghen  gegee- 

venwoordt.                                                         x69- 

Die  van  Weefel, Mendofa  kooren  en  foldy  verfchaft  heb- 
bende >  worden  gedwonghen  den  Roomfchen  Godts- 
dienft toe  te  laeten.                                              370. 

Mendofa  trekt  oovcr  den  Rhijn.                            371. 
Hy  leght  befettingh  binnen  Rees  en  Emmerik  :    en 

ooverweldight  Y  (Telburgh ,  daer  hy  vecle  burghérs 
ombrenght.                             ,                            371. 

't  Volk  van  Maurits ,  den  Rhijndijk  doorfteekende , 
wordt  van  de  Spanjaerts  verdreeven.                   372. 

Maurits  verfeekert  figh  van  Seevenaer  en  andere  plaet- 
fen.                                                                  372. 

Maurits ,  om  den  vyandt  den  ingangh  in  de  Veluwe  te 
fluyten,  Ü3et  fijn  leegher  needer  voor  Doefburgh. 

573- 

Mendofa  vermeeftert  Deutekom.  373. 
De  Spanjaerts ,  door  hongher  en  fiekten  fcer  vermin- 

dert fijnde ,  worden  te  raede  op  den  Duytfchen  boo 
dem  t'ooverwinteren. 

J73- 

Sy  neemen  in  't  weghtrekken  Schuylenborgh  in.  374. Maurits  doet  binnen  Aernhem  voorraedt  van  oorloghe 
teeghen  't  acnftaende  jaer  oplegghen.  374. 

Emmerikjvan  's  vyandts  befettingh  verloft  fijnde,wordt 
met  Seevenaer  op  figh  felven  gelaeten.  374. 

Aenfienelijke  lijken  irfNederlandt.  37  j . 
DesGraevenvanKuylenborgh:  des  Heeren  van  Sant 

Aldegonde:  van  Élbertus  Leoninus.  375. 
Baldaedigheeden  en    gruwelen  der    Spanjaerden  in 
Duytfchlandt.  *7j. 

ACHTSTE  BOEK. 
't]    A    E    R     1  ̂ pp. 

MEndofa  ooverweldight  Kalker  en  Gogh.  379. 
Die  van  Weefel ,   onaengefien   't  afraeden  der Vereenighde  Staeten  ,   herftellen  ,    door  laft  van 

Mendofa,  den  Roomfchen  Godtsdienft.  J79. 

't  Spaenfch  leeghcr  vertrokken  fijnde ,  herftellen  fe'figh in  hunnen  Godtsdienft  en  vryheit.  180. 
Mendofa  traght  de  verbondene  Vorften  aen  den  Rhijn 

van  een  te  fcheuren.  ^80. 
Verdaedigingh  der  Spanjaerden  voor  de  felve.  380. 

De  Vereenighde  Staeten,   verweerfchriften  in  't  licht 
geevende,  fuyveren  figh  worde  Duytfchen.      382. 

De  befluyten  van  oorloghe  teeghen  den  Spanjaert  gaeri 
onder  de  Hooghduytfchen  traeghlijk  voort.         382. 

Palts ,  Henen  en  Bruinfwijk  dringhen  op  't  fpoedighen vandentoght.  {Sz, 
Heften  en  Bruinfwijk  twiften  om  't  veldtheerfchap.  383. DeKreitsooverftevan  Weftphaelen  wordt  veldtoover- 
ftegekooren.  ^83. 

Maurits  foldaeten  wreeken  figh  oover  'tombrenghen 
hunner  kiijgsgefellen  met  moorden  en  rooven.    383. 

Emmerik  wordt  weederom  aen  de  Spanjaerts  ooverge- 
geeven.  }S}, 

Luide  wijk  van  Nafiau  neemt  den  Graef  van  Buquoy  ge- 
vanehen  ;  en  meer  andere  faeken  van  weynigh  na- 

druk gelukken  de  Vereenighde  Staeten.  383, 
's  Koninghs  leegher  trekt  af  ten  weederfijden  van  den Rhijnkant.  ^84. 
Andreas  keurt  beft  in  plaets  van  's  Graevenweerdt  aen 

te  taften,  in  den  Bommeler  weerdt  te  vallen.      384. 
Ongeruftheit  van  Maurits :  desfelfs  oorfaeken.      384. 

Om  's  vyandts  aenflaeghen  voor  te  koomen ,  neemt  hy weederom  met  fijn  leegher  den  Gelderfchen  weerdt 

in.     Hyverfterkt 's  Graevenweerdt.  384- 
Door  't  lofTen  van  't  gefchut  worden  'er  veele  van  de  vy- andt verflonden.  384. 
Maurits,  gewaerfchuwt  voor  Bommel  toe  te  fien ,  oor- 

deelt feekerder  te  blijven  daer  hy  was.  385. 
Geleegenheit  van  Maeswael.  38$ . 
Befchrijvingh  van  Bommel  en  den  Bommelerweerdt. 

385. 

Verfcheyde  uy  tweeghen  van  Wael  en  Maefe.  3  8  j . 
Barlotte  en  Stanley  vallen  in  den  Bommelenveerdt.385. 
De  Prins  binnen  Bommel  gekoomen  fijnde ,  herftelt  de 

herten  der  burgheren.  ^  85. 
Voortreffelijke  wijfe  om  fteeden  teeghen  de  beleeghe- 

raers  te  verdaedighen ,  toens  gevonden.  38S- 
Crevecceur  geelt  figh  oover  aen  de  Spanjaerts.         387. 
Die  van  Houandt  fpannen  teeehen  de  geweldighe  aen- 

Oacghen  des  vyandts  hunne  krachten  en  middelen  in. 

587* 

Swaerigheit  oover  't  ingaeren  van  den  tweehondertften 
penningh.  387. 

La  Noüe  werft  in  Vrankrijk  krijgsvolk  voor  de  Ver- 

eenighde Staeten  ,  't  gheen  Philips  vruchteloos 
pooght  te  beletten.  387. 

Maurits  voorfightigheit.  387. 
Graef  Ernft  beiet  Mendofa  den  oovertoght  in  den  Tie- 
lerweerdt.  388. 

Maurits  verfterkt  de  Voorne ,  onaengefien  den  teegen- 
ftant  van  Sapena,  met  een  fchanfe.  388. 

De  Spanjaert  bouwt  de  fchanfe  St.  Andries.  j%s. 
Vruchteloofen  aenflagh  van  Barlotte  op  Workum.  389. 
De  Hooghduytfche  trekken  te  velde  teeghen  den  Span- 

jaert ,  onder  't  beleidt  des  Graeven  van  der  Lippe. 

389. 

Sy  ooverrompelen  de  fchanfe  voor  Rhijnberk.        3  90. 

Sy  trekken  nae  Rees ,  en  taften 't  vruchteloos  aen.  390. 
Willem  van  Naflau  vermeeftert  Deutekom.  391. 
De  Hooghduytfche  breeken  de  beleegeringh  yan  Rees 

fchandelijk  op.  391. 

Maurits  leght  fterkten  teeghen  de  fchanfe  St.  Andries. 

392. 

Den  Vereenighden  Landen  wordt  den  handel  op  Span- 
jen  en  Vlaendre  verbooden.  392. 

De  Vereenighde  Staeten  in  teegendeel  verbieden  eenen 

yegelijken  eenighe  waeren  tot  den  vyandt  oover  te brenghen.  393- 

Syfenden  een  vloot,  die  met  grooten  yver  wasuytee- 
ruft ,  in  fee ,  onder  't  beleidt  van  Pieter  van  der 
Does.  Js3* 

De  Spaenfche  vloot  in  de  Coronna  weyghert  te  flaen. 

393- 

De  vloot  der  Vereenigh
de  

Landen  taft  de  Kanarifche
 

eylanden  aen  j  derfelver  befchrijvingh.  394. 
De 



Regifler  der  H'iftorïen. 
De  Hollandtfche  yloct  koomt  tot  onder  'tkafteelvan 
Kanarien.  394- 

De  eylanders  pooghen  vruchteloos  't  landen  der  Hol- landers te  beletten.  ??5- 

Van  der  Does  gequetft.  $  9 J . 

't  Kafteel  geeft  figh  oover.  39J- 
Eenighe  Hollanders  worden  uyt  hinderlaeghen  van  de 

woeftelinghenoovervallen  :  Sy  vertrekken  nae 't  ver- 
branden der  ftadt  en  der  kafteelen .  3  9 f  • 

Van  der  Does ,  hebbende  een  gedeelte  fijner  vloote  nae 

huys  gefbnden ,  vaere  met  d'ooven'ghs  fcheepen  nae Brafif.  h  ,      ,         39J- 

Befchrijvineh  van  't  eylandt  Sant  Thome  ,  dat  van  dei- Does  verkieft  om  fijne  troepen  te  ververfichen.    396. 
De  ftadt  Pavoafa  met  haer  kafteel  wordt  aen  van  der 

Does  oovergegeeven.  596. 
De  eylanders  fteeken  de  ftadt  in  brandt.  396. 
Befmetteliike  fiekte  onder  de  Hollanders.  $96. 
Doodt  van  den  Ammirael  van  der  Does.  397- 

't  Vergif  dier  plaetfe  vervolght  de  Hollanders  in  hun 
vertrek:  fy  fpoeden  figh  nae  huys.  j97- 

Alwaer  j  nae  veel  volk  verlooren  te  hebben ,  inkoo- 
men.  >98. 

De  Spaenfche  vloot  wordt  door  ftorm  met  fchaede  van 
Ter^eraverdreeven.  598. 

Frederijk  Spinola  brenght  fes  galeyen  ten  dienfte  van 

Philips  in  Nederlandt.  398. 
Die  te  Sluys  inloopen.  598.  en  alom  eenen  geweldighen 

fchrik  maeken :  maer  worden  ,  oorloghicheepen  der 

Vereenighde  Staeten  aentaftende ,  vinnigh  doornae- 
ghelt.  $99: 

Albertus  van  den  Paus  met  het  gewijde  fweerdt  begir- 

tight  fijnde,  keert  met  Ifabella  weeder  in  Neder- 
landt. $99- 

Hy  v  indt  alles  in  wanorde.  3  99- 
De  Nederlanders  fijn  gebelght  oover  de  feeden  der 
Aertshartoghen.  399- 

Die  tot  Hartoghen  en  Graeven  pleghtelijk  worden  aen- 
genoomen.  4°°- 

Bekommerlijken  ftaet  der  Vereenighde  Landen,      400. 
Effex  bedrijven  in  Yerlandt  ongelukkigh  geweeft  fijnde  > 

wordt  hy  j  ongelaft  in  Engelandt  weederkeerende , 
in  verfeekeringh  genoomen.  400. 

Elifabeth  maekt  den  Staeten  der  Vereenighde  Neder- 

landen oopentlijk  bekent ,  dat  de  vreede  d'Engelfchen 
noodigh  was.  400. 

Die  'sKeyfers  gefanten  raekende  de  vreede  afwijfen. 

401. 
Die  van  Hoilandt ,  de  hooftfehattingh  verdubbelende » 

worden  van  hunne  bondtgenooten  traeghlijk  ge- 
vol  ght.  401. 

De  Duytfche  Vorften  bieden  hunne  hulpe  aen.       40 1 . 
Den  Koningh  van  Sweeden ,  aenfoekende  de  bondtoe- 

nootfehap  der  Staeten  >  wordt  vriendtfehap  aenge- 
booden.  404. 

NEEGHENDE   BOEK. 

't]   A    É    R    I  ÓOO. 
STaet  der  Nederlanden  ten  weederfijden.  403 . 

Luidewijk  van  Nafiau  verraft  Wachtendonk.     404. 
Ueveght  tufichen  Breautéen  Grobbendonx  foldaeten. 

404- 
Breautéj  van  de  fijne  verlaeten ,  wordt  fchandelijk  ver- 
moort.  40  j , 

Maurits  vermeeftert  Crevecceur:  en  vérflaet  vijfhon- 
dert  ruyters  van  de  vyandt.  405 . 

Hy  beleeghert  de  fchanfe  Sant  Andries.  405 . 
De  beleegherde ,  hebbende  ontfanghen  hondert  en  vijf- 

entwintighduyfent  guldens ,  geeven  de  fchanfe  oover , 
en  neemen  dienft  onder  de  Staeten.  406. 

De  halfterrighe  weêrfpannigheit  der  ftadt  Groeninghen, 

uyt  laft  der  Algemeene  Staeten  ,  door  Graef  Willem 
tot  gehoorfaemheit  gebraght.  407. 

Die  ook  de  beroerten  tuflehen  de  Vriefen ,  oover  de  be- 

laftingh  gereefen ,  weghneemt.  407. 
De  gefanten  van  Engelandt  en  den  Aertshartogh ,  tot 

Boulogne  by  den  anderen  gekoomen ,  om  van  vreede 
te  handelen,  fcheydenonverrighterfaeke.  408. 

's  Keyfers  gefanten  eyflehen    weederinruymingh  der 
plaetfen  op  den  Duytfchen  boodem ,  en  vergosdingh 
van  fchaeden.  408; 

Der  Staeten  antwoordt.  408. 
Brieven  der  Vereenighde  Landen  aen  de  Staeten  onder 

gehoorfaemheit  van  Albertus.  409. 
Verhael  van  den  toght  in  Vlaendre.  409. 
Albertus  ,    verwittight  van  den  inval  des  Prinfen  in 

Vlaendre ,  trekt  fijne  troepen  van  alle  oorden  by  een. 

411. 

Ifabella  betuyght  de  muy tende  foldaeten  door  gebeeden 
en  beloken  haer  niet  te  verlaeten.  411. 

's  Aertshartoghen  aentoght  jaeght   Maurits  foldaeten 
den  fchrik  op  den  hals.  412. 

De  befettingh  van  Snaef  kerke  wordt  van  de  Spanjaerts 
omgebraght.  412. 

Groot  gevaer  van  't  Hollandtfch  leegher.  41 2. 
Ernft ,  gefonden  om  den  vyandt  den  wegh  af  te  fnijden  > 

wordt ,  nae  een  verlies  van  achthondert  man »    ge- 
dwonghen  te  vlughten.  41^. 

Maurits  Ilaghorde :  die  belaft  de  fcheepen  af  te  fteeken . 

415. 
Slaghorde  van  's  vyandts  leegher.  4  r  4. 
De  Spaenfche  hooiden  moedighen  denfoldaet  tenftrij- 
de.  414. 

't  Selfde  doen  de  Vereenighde  Nederlanders.  41  j . 
's  Prinfen  noopreeden  aen  fijnen  broeder  Henrik  en 
d'andere.  415. 

Aenvangh  van  den  flagh.  416. 
Albertus  fcheidt  uyt  de  flagh.  419. 
Maurits  verkrijght  de  feeghe.  420. 

't  Getal  der  verflaeghene.  420. 
Mendofa  gevanghen.  420. 
Sapena  fterft  aen  fijne  wonde.  420. 
Bekommernis  der  Afgefondena  van  Staet  geduerende 

den  Üagh.  420. 
De  hoovelinghen  faeyen  haet  tufichen  den  Staeten ,  den 

Prins  en  het  gemeen.  421. 

De  Prins  ,  weedergekeert  nae  het  belegh  van'Nieu- poort,  trekt  fijn  leegher  af:  en  beleeghert  vruchte- 
loos de  fcharife  Ifabella.  42  r . 

Barlotte  wordt  doorfchooten.  42 1 . 

Maurits  gaet  van  Ooftende  t'feyl.  421. 
Albertus  houdt  een  vergaederingh  der  Nederlanden  > 

ftaende  onder  fijne  gehoorfaemheit.  422. 
Sijne  reedenen  om  geldt  te  verkrijghen.  422. 
Antwoordt  der  Staeten.  422. 

's  Aertshartoghen  Gefanten  handelen  tot  Berghen-op- 
Zoom  met  d' Afgefondene  der  Vereenighde  Landen 
van  vreede.  423. 

De  Bondtgenooten  verklaeren ,  dat  'er ,  ten  fy  den 
Spanjaerts  alle  gefagh  benoomen,  en  'tuytheemfch krijgsvolk  verfonden  worde,  geen  vreede  te  maeken 
is.  4*;- 

De  Staeten  der  Nederlanden  ,  wanhoopende  aen  de 

vreede  met  de  Vereenighde  Staeten ,  vinden  nieuwe 
belaftinghen.  423- 

Hun  mifnoeghen  oover  's  Koninghs  brieven.  423 . 
Wreetheit  der  Duinkerkers  teeghen  de  vifichers  der 

Vereenighde  Landen:  die  gevanghen  fijnde  geftraft 
worden.  424- 

Tot  Dordrecht  wordt  een  galeye  gebouwt.  424. 

De  Hollanders  haelen  's  vyandts  fcheepen  tot  van  onder 
de  wallen  van  Antwerpen.  424. 

Oorlogh  tufichen  den  Francois  en  den  Savoyaert.     424. 
Die  haèft  in  vreede  eyndight.  42;. Henrik , 



Regifier  der  Hiftorien. 

Henrik  >  hebbende  Margareta  van  Valois  Yerftooten , 

trouwe  met  Maria  de  Medicis.  425* 

TIENDE   BOEK, 

't]    A    E    R     IÓOI. 
KLoet  vermeeftert  het  kaft eel  K  rako

w.  427- 

DeSpanjaertsen  de  Hollanders  perflen  den  na
e- 

bueren  gelijkelijk  geldt  af.  427- 

De  Vereenighde  Staeten  ftraffen  de  Duynkerkcrs.  427- 

Vruchteloofen  aenflagh  op  VliHmghen.  427. 

Muy  tery  onder  Albertus  krijgsvolk.  427. 

De  Vereenighde  Staeten  beraedtllaen  oover  eenen  twee-
 

den toght  in  Vlaendre.  4*8- 

Maurits  beleeghert  Rhijnberk.  428-  dat  figh  ©over- 
geeft; alsookMeurs.                                     4*9- 

Befchrijvingh  van  Ooftende.                                 4*9- 
Albertus  beleeghert  Ooftende.                             4Ji- 

Veer  Steêvooght  gemaekt.  43  *• 
Verhael  des  beleghs .  4  3 l ' 
De   Vereenighde   Staeten    beleegheren  onderwijlen 

vruchteloos  's  Hartoghenbofch.  43 3  • 

Rampfaehgh  eynde  des  Graeven  van  Eflex  in  Enge- landt.                                                           .    435- 

De  Spanjaert  Johan  de  Aquila  brenght  den  weerfpanne- 
linghen  in  Yerlandt  te  vergeefs  onderftant.          43  6. 

Seevaert  van  Olivier  van  Noordt.                          436. 

ELFDE    BOEK. 

'tj    A    E    R    I  60  2. 

VErvolgh  des  beleghs  van  Ooftende.  437* 
Nae  Veer  volght Frederijk  van  Dorp.  439- 

Door'tontllaenvan  Mendofa  worden  alle  gevanghene 
der  Veereenighde  Nederlanden  geloft.  440. 

De  VereenighdeStaeten  werven  een  groot  Ieegher.440. 
Maurits  trekt  te  velde.  44 1  • 
Mendofa  en  Spinola  trekken  hem  teeghen.  44  r . 
De  Spanjaerts  weygheren  den  flagh  hen  aengebooden. 

441. 

Maurits
  
beleegh

ert  
Gr
ae
ve
. 
 

442. 

Mendofa  üaet  fijn  leegher  needer  beneeden  Graeve  en 
Maurits.  442- 

Graeve  geeft  figh  oover.  443. 

Muytery  onder  't  Spaenfch krijgsvolk.  443. Albertus  plakkaet  teeghen  de  muytelinghen  wordt  in  de 
windt  geflaeghen.  444. 

Mendofa  vertrekt  nae  Spanjen.  444. 
De  Hollanders  befetten  acht  vaenen  van  den  vyandt. 

444. 
Spinolns  galeyen  worden  van  d'Engelfche  en  Hollanders verbrandt.  445  • 
Den  handel  der  Hollanders  in  Indien  neemt  dapper  toe. 

Om  welken  te  verhinderen  Hurtado  met  een  vloot  ge- 
fonden  wordt.  44^. 

Dien  de  Hollanders,  neemende  twee  fcheepen  3  op  de 
vlughtdriiven.  446- 

De  Portugijfen  vervoeren  den  Koningh  van  Achem  tot 
het  ombrenghen  der  Hollanders.  44*J- 

De  Koningh  van  Achem  fendt  gefanten  aen  Hollandt. 

447. 

't  Hooft  der  gefanten  fterft  in  Zeela
ndt. 

 
447. 

De  Koningh  van  Ternata  en  andere  Indiaenen  kiefende 
fijde  der  Vereenighde  Landen.  ^7. 

De  Hollanders  neemen  een  Portugijfche  karakke.448. 
Begin  der  Ooftindifche  maetfehappy  in  de  Vereenighde 
Nederlanden.  448- 

Biron  fchuldigh  aen  hoogh  verraedt  met  de  doodt  ge- 
ftraft.  449. 

Nieuwe  onluften  in  Ooftvrieflandt.  449. 

D 

TWAELFDE    BOEK, 
'tj    A    E    R      I603. 

Oodt  van  Elifabeth.  4^  ta 
Verfcheyde  reedenen  der  menfehen  van  Elifa- beth. 

452. 

De  Koningh  van  Schotlandt  ftelt  figh  in  't  befit  van  Én- gelandt.  454. 
De  Gefanten  der  Vereenighde  Nederlanders  wenfehen 

hem  geluk.  45^4. 
Jakobneyghttotvreede.  454. 
Hy  fchenkt  Tyron  fi  j  nen  foen.  45  ̂  . 
Hy  verwerpt  de  beeden  der  Puriteynen  en  der  Rooms- 
gefinden.  4?g. 

De  Roomfchgefinde  traghten  vruchteloos  eene  maeght 
van  Koninghlijken  bloede  op  den  throon  te  helpen. 

456. 

d'AIgemeene  Staeten  beDeghten  d'Oovereemfchc  ge- fchillen.  456. 

Klaghten  van  's  Keyfers  gefant  by  de  Staeten.  457. Derfelverfeedigh  antwoordt.  457» 
De  Spanjaert  neemt  en  verheft  Wachtendonk.       458. 
Grobbendonk  llaet  vijf  vaenen  peerden.  4$8. 
Frederijk  Spinola  wordt  in  een  fcheepftrijdt  door  de 

Vereenighde  Nederlanders  verüaeghen.  459- 
Frederijk  van  den  Berghe  wordt  nae  Hooghftraeten  tee- 

ghen de  muytelinghen  gefonden :  welke  Maurits  te 
nulpe  koomt.  459. 

De  Graef  van  den  Berghe }  weygherende  Qagh  te  keve- 
ren, wijkt  nae  Herenthals.  460. 

Maurits  hervat  het  belegh  van  's  Hartogh.enbofch.461. 
De  Graef  van  den  Berghe  koomt  tot  ontfet.  461. 
Maurits  Qaet  tweeduy fent  man  van  den  vyandt.       46 1 . 

Wreekt  's  Aertshartoghen  wreedtheit  teeghen  de  ge- 
vanghene op  gelijke  wijfe.  462. 

Vruchteloofen  aenval  van  Albertus  op  Maurits  opge- 
worpe  werk.  462. 

Den  muytelinghen  wordt  Graeve  tot  inleegeringh  ge- 
geeven.  463. 

HierentufTchen  wordt  het  belegh  van  Ooftende  yverigh 
voortgefet.  463. 

Van  der  Noot  krijght  het  Opperbevel  in  plaets  van  den 
Steêvooght  Dorp.  463. 

't  Opperbewint  in  't  leegher  voor  Ooftende  gegeeven 
aen  Ambrofius  Spinola.  463 . 

Sijne  nyverheit  in  't  voortfetten  van  't  belegh.        464. 
Dapperheitderbeleegherden.  464. 
Den  handel  in  Spanjen  den  ingefeetenen  der  Vereenigh- 

de Nederlanden  weeder  oopengeftelt  wordt  door 
fwaére  belaftingh  bedorven.  465. 

's  Aertshartoghen  geveynfde  goedertierenheit  heeft  geen 
gelukkighen  uytflagh.  46$^ 

De  Vereenighde  Staeten  fenden  vlooten  nae  Ooft-  en 
Weft-Indien.  466. 

DERTIENDE    BOEK. 

'tj   A   E   R    1604. 

BAiïigny  van  Albertus  gelaft  om  met  de  Staeten  van vreede  te  handelen  wordt  niet  toegelaeten.  467. 

's  Keyfers  brieven  aen  de  Staeten  raekende  de  vreede. 

467. 

Antwoordt  der  Stae
ten.

  

468. 

Baldaedigheedcn  der  muytelinghen  in  Duytfchlandt. 

468- 

De  Prins  voert  fijn  leegher  oover  in  Vlaendr
e*.  fijnen 

misfl
agh. 

 
. 
 

468» 
Maurits  neemt  eenighe  fchanfen  in.  469* 
Hyverfterkt  Aerdenburgh.  469. 
De  Vereenighde  Staeten  teleegheren  Sluys.  469. 
Velafco  teeglien  Maurits  uytgetrokken  fijnde  wordt  ge- 

flaeghen. 47°' 
Albertus 



Regïjler  der  Hifiorien, 

Aibertus  bevreedight  de  muytelinghen.  47 1  • 

Spinola  koomt  tot  ontfet  van  Sluys,  dan  vruchteloos. 

47i; 

Maurits  
veroovert  

Sluys.  

47^. 
Hierentuflchen  verdaedight  Markette  Ooflende.  472. 
Ooftende  wordt  aen  Spinola  oovergegeeven.  473 . 

Philips  en  Albertus  lenden  gefanten  naeEngelandt.474. 

Pays  tuflchen  Philips  en  denKoningh  van  Engelandt: 
desfelfs  punten.  ,        474-475* 

De  Vereenighde  Staetenlaeten  den  Koningh  van  Groot 
Britannien  niet  toelanghs  de  Schelde  nae  Antwerpen 

tcvaeren.  .  475- 
Den  Jefuiten  wordt  vergunt  weederomin  Vrankrijkte 
koomen.  475- 

Henrik  vergeeft  Entragues  doghter,  die  in  Vrankrijk 
gewarthadt.  476. 

VEERTIENDE    BOEK. 

'tj    A    E    R     I  60  f. 
VErfcheyde  reedenen  op  't  ftuk  van  pays  tuflchen  de Aertshartoghen  en  deVereenighde  Staeten.477. 

Der  Staeten  eedelmoedigh  antwoordt  aen  's  Keyfers  ge- 
fant  dringhende  op  vreede.  479- 

Ondertulfchen  fpoedt  men  weederfijts  tenoorlogh.479. 
Spinola  wordt  vereert  met  het  gulde  Vlies.  480. 
Vruchteloofen  aenllagh  der  Vereenighde  Staeten  om 

Antwerpen  te  beleegheren.  480. 
Maurits  neemt  Woude.  48 1 . 
Maurits ,  fijn  leegher  in  Vlaendre  neederflaende ,  wordt 

van  Spinola  gevo'ght.  482. 
Der  Staeten  leegher  verfwakt-  482. 
Der  Staeten  oorloghfcheepen  neemen  en  verdrenken 

wel  de  helft  der  Spaenfche  foldaeten,koomende  oover 
fee.  482- 

Die  van  Doeveren  fchieten  op  de  Hollanders.  48  3  • 
Spinolas  raedt  om  den  oorlogh  fpoedigher  ten  eynde  te 
brenghen.  483. 

Buquoy  leght  een  fchans  te  Keyfersweerdt.  484. 
Henrik  van  Oranjen  met  Graef  Enift  teeghen  Buquoy 

gefonden  verfterkt  Rhij  nberk.  484. 

Spinola  trekt  nae  't  leegher  van  Buquoy.  484- 
En  voorts  op  Linghen.  485. 
Hy  vermeeftert  Oldenfeel :  en  beleeghert  Linghen.486. 
Dat  oovergegeeven  wordt.  487. 

Maurits  ruft  figh  te  fpaede  toe  om  't  belegh  op  te  flaen. 

487- 

De  fteêvooght  Kobbe ,  aengeklaeght 
 
oover  te  fchielijk 

een  oovergaeve ,  wordt  in  heghtenis  geftelt.  487. 
Spinota  fterkt  Linghen  met  nieuwe  werken.  488- 
Maurits  voorfiet  de  meeft  noodtlijdende  plaetfen  met 
befettingh.  488. 

's  Aertshartoghen  aenllagh  op  Berghen  op  den  Zoom  , onder  Hencourt  en  du  Terrail  tot  tweemaelen  mif- 
lukt.  488. 489. 490. 

Vruchteloofen  aenllagh  van  Grobbendonk  op  Graeve. 

490. 

Spinola 
 
leght  een  fchanfè  ten  weederfi

jden  
des  Rhijns. 

490. 

Verfterkt  fijnde  met  onderftant,  fendthy  Buquoy  tot 
het  belegh  van  Wachtendonk-  490. 

Maurits  foldaeten ,  op  Spinolas  leeeher  aenvallende , 

beletten  figh  felven  door  eyghen  fchrik  't  verkrijghen 
van  een  heerlijke  feeghe.  490. 49 1 .  492. 

Doodt  van  Omarville :  en  van  Trivultio.  492. 
Wachtendonk  geeft  figh  oover  aen  Buquoy.  492. 
's  Prinfen  aenllagh  op  Gelder  gemift.  492. Buquoy  neemt  Krakou.  49  j . Freaeriik  van  den  Berghe  bouwt  een  fchanfedight  on- 
der Sluys.  49, 

Grobbendonx  vaen  wordt  geflaeghen.  491. Den  Ammirael  van  Duinkerken  veroovert  doorde  Hol- 

landers. 493. 

Sebaldt  de  Weerdt  wordt  door  verraedt  des  Kóninghs 
van  Kandy  in  Indien  omgebraght.  494. 

Philips  verbiedt  alle  uytlanders  oplndien  tevaeren.494. 
Matelief  vaert  met  twaelf  fcheepen  nae  Indien.       494. 
Vervolgingh  der  Gereformeerden  tot  Aeken.         494. 
DeSpanjaert  leght  Henrik  in  Vrankrijk  laeghen  door 

fijnen  gefant.  495. 
Henrix  gramfchap  teeghen  den  Spaenfchen  gefant.495. 
Verhaelder  faemenfweeringh  in  Engelandt.  495.  496. 

VYFTIENDE    BOEK. 

't  J    A    E    R.     I  606. 
SPinola  heeft  veel  moeytens  >  om  van  Phiüps  geldt 

voor  fijne  foldaeten  te  krijghen.  498. 

De  VereenighdeStaeten  genoeghen  figh  met  het  verdae- 
dighen  hunner  grenfen.  498' 

Den  oorlogh  gereefen  tuflchen  Henrik  en  Bouillon 
wordt  gellift.  498- 

De  onluften  tuflchen  de  ftadt  Bruinfwijk  en  hunnen 
Hartogh  worden  weghgenoomen.  499* 

Koningh  Jakob  neemt  fijne  onderdaenen  eenen  nieuwen 
eedt  af.  500. 

Groote  onluften  tuflchen  den  Paus  en  de  Venetiaenen. 

500. 

De  Venetiaenen  bannen  de  Jefuiten.  501- 
De  Hollanders  fenden  een  vloot  teeghen  den  Spanjaert , 

onder  den  Ammirael  Hautain.  501. 

De  Vloot  koomt  weeder  t'huys  ,  niet  fonder  buyt.  502. 
Breevoort  ingenoomen  door  du  Terrailjvvordt  aen  Prins 

Henrik  weeder  tot  oovergaeve  gedwonghen.       502. 
Niét  beeter  gelukt  du  Terrail  fijnen  aenllagh  op  Sluys. 

503. 

Buquoy  krijght  laft  om  de  Betuwe  in  te  trekken.    504. 
Spinola  felfs  neeft  het  oogh  op  Vrieüandt  en  de  Velu- 
we.  504. 

Maurits  verfterkt  de  voornaemfte  fteeden  toeghen  Spi- 
nola. 505. 

Aen  wien  Lochum  figh  oovergceft.  505- 
Juftiniani  wordt  door  du  Bois  belet  fijn  krijgsvolk  oover 

de  Wae!  te  fetten.  505:. 
Maurits  befchanft  groote  ftreeken  langhs  de  ftroomen 

teeghen  den  naekenden  vyandt.  505. 
Spinola  vruchteloos  getraght  hebbende  Swol  te  belee- 

gheren ,  neemt  voor  figh  Grol  >  en  belaft  Buquoy 
Nymeeghen  aen  te  taften.  596. 

Hy  beleeghert 3  nae  't veroo veren  van  Grol?  Rhijn- berk. 507. 
Prins  Henrik  brenght  verfterkingh  in  de  ftadt.        507. 
Soubife  en  andere  Francoifche  eedeien  belluyten  figh 

vrywilligh  binnen  de  ftadt.  508. 
Maurits  belluyt  met  het  verlies  van  Rhijnberk  het  jaer 

te  doen  verloopen.  5°8- 
Oovergaeve  van  Rhijnberk.  509. 
Vruchteloofen  aenllagh  van  Prins  Henrik  op  Venloo. 

5°9- 

Muytery  onder  Spinolas  krijgsvolk.  509. 
Aen  wien  Juftinus  van  Naflau  lijftoght  geeft  en  hoop 

van  onderftant.  510. 
Ernft  van  Naflau  vermeeftert  Lochum.  510. 

Doord'aenkoomft  van  Spinola  breekt  de  Prins  de  be- 
leegeringh  voor  Grol  op.  510. 

Ongelukkighe  feetoght  van  Hautain.  511. 
Schrikkelijke  daedt  van  Reynier  Claefz.  512. 

De  Spaenfche  armoede  wordt  verlight  door  fcheepen 
gekoomenuyt  Amerika.  512. 

Gelukkigher  voortgangh  der  Vereenighde  Nederlandt- fche  faeken  in  Indien.  512. 

Breeder  Befchrijvingh  der  daeden  door  de  Hollanders 
in  Indien  uytgevoert.  513. 514.515.  516-517. 

Doodt  van  Philips  van  Hoohenlpo  en  Johan  van  Naflau. 

5X7- 

EnvanJuftusLipfius.  518. 
Hhhh  De 



Re  gijl  er  der  Hijlcrien. 

De  Princeiïè  van  Bourbon  trouwt  aenPhilips  van  Oran- 

•   )'e-  .  .  5'8- 
Verhaal  der  faeken  hierentuïTchen  in  Europa  voorgeval- 

len. 518.519-  520.  5-21- 
Beeden  der  Portugijfen  aen  Philips  om  vreedemetde 
Hollanders..  521.522. 

Welken  Spinola  ook  raedt.  522. 
Veele  in  de  VereenighdeLanden  houden  den  vreede  ver- 

dacht. 5*3- 
Wittenhorftkoomtuytlaitder  Aertshartoghen  in  den 

Haeghe,  om  van  vreede  te  handelen  :  vergefelfchapt 
met  Joan  Geevaert.  52  3  • 

De  Vereenighde  Staeten  geene  brieven  van  de  Aerts- 
hartoghen ontfanghen  hebbende ,  Hellen  de  faeke 

uyt.  5^3- 

SESTIENDE    BOEK. 

'üJaer.    1607. 
DE  Staeten  fleghten  't  kafteel  tot  Groeninghen. 

525. 
De  Spanjaert  oovervveldight  een  fchans  by  den  Bom- 
melerweerdt.  52?- 

Hy  belet  en  vermoort  uyt  hinderlaeghen  den  Graef  van 
Broek.  525. 

Henrik  van  Naflau  neemt  Erkelens  met  verraifingh  ,  en 
Henrik  van  den  Berghe  gevanghen.  ^25-  526. 

Vruchtloofe  hoop  van  Frederijk  van  den  Berghe  op 
Aerdenburgh.  526. 

d'Engelfche  en  Hollanders  fenden  fcheepennae  Indien. 

526. 

d'Engelfc
he  

beraedtQa
eghen  

oover  't  inneemen 
 
van  Vir- 

gi
ni
a.
  

526. 
Begin  en  voorwaerden  der  Weftindifche  maetfehappy 

in  de  Vereenighde  Nederlanden.  527.  528- 
De  maetfehappy  opeereght  in  de  Vereenighde  Landen 

wordt  door  woorden  en  fchriften  verdaedight :  En 
van  andere  teegengefprooken.  528-  529. 

De  maetfehappy  aen 't  horten.  5  3  o. 
Swaerigheit  in  de  Vereenighde  Landen  om  een  begin 

van  de  vreedehandelingh  te  vinden.  530. 

Waerin  de  Prins  op  'taenraeden  van  Oldenbarnevelt 
bewillight.  530. 

Den  Gefanten  der  Aertshartoghen ,  ter  Vergaederingh 
der  Algemeene  Staeten  op  de  Vreede  dringhende , 
wordt  geantwoord:.  53 1. 

Johan  Neyen  wordt  gekooren  in  piaets  vanWittcnhorft, 
om  den  vreede  te  voorderen.  5 » 1 . 

Die ,  door  de  Prins  onderright ,  aen  Wat  fwaerigheeden 
de  vreede  haeperde ,  brieven  der  Aertshartoghen  aen 
de  Staeten brenght.  5jr. 

Inhoudt  der  brieven.  532. 
Antwoordt  en  eyfch  der  Vereenighde  Staeten.       5; 2. 
Neyen  belooft ,  dat  hen  volkoomen  genoeghen  fal  ge- 

geeven  worden.  53  ï- 
Brieven  der  Algemeene  Staeten  aen  de  befondere  Landt- 

fchappen  hier  oover.  532- 
Syfchrij ven  eenendank- en  beede-dagh uyt.  532. 
Van  der  Does,  de  brieven  by  hen  onderteekent  nae  Ant- 

werpen brenghende ,  wordt  befchonken  met  een 
goudekeeten.  5,?ï- 

Albertus  verbiedt  alle  vyandtfehap  teeghen  de  Veree- 
nighde Landen ,  en  ftelt  de  gevanghene  in  vryheit. 

Van  der  Does  koomt  met  Neyen  weeder  in  den  Haegh. 

Eenighe  leeden  der  Algemeene  Staeten  hebben  een  af- 
keer van  de  vreede.  ^  ̂  . . 

Verhael  van  Heemfkerx  gloryrijkc  feetoght  teeghen 
den  Spanjaert.  5*;.  534.  535.  516.  5?7. 

Neyen  hierentufichen  in  den  Haeghe  de  vreede  bevor- 

derende, verfoektdat  de  vloot  uyt  Spanjen  t'huys 
ontbooden  worde*  538- 

Waer  oover  onder  de  Vereenighde  Staeten  bedenken 
valt.  5i2. 

Henrix  gefanten  aen  hen.  535. 
Jeannin  hooft  des  gefantfehaps.  539. 

Die,  naer  't  doen  van  klaghten  uyt  's  Koninghs  nasme , 
fijne  hulpe  noghtans  den  Vereenighden  Staeten  aen- biedt. 

539- 

Die  ook  met  andere  Koninghen  en  Vorften  te  raede 
gaen.  53  9. 

Neyen  foekt  Aertfens  door  fchenkaedjen  te  winnen. 

540. 

Dees  ontdekt 
 
de  faeke  aen  de  Stae

ten.
  

541. 
Berk  en  van  Maeldere  der  Staeten  gefanten  aenKoningh 
Jakob.  54I. 

Spenfer  en  Winwood  fijnen  t'weeghe  by  de  Staeten» 

541. 

Met  de  koomfl  van  Verreyke
n  

worden 
 
de  Spaenfch

e 
konftenaeryen  ontdekt.  54 t. 

Veele  onder  de  Vereenighde  Staeten  fijn  ten  hooghften 
mifnoeght ,  dat  fe  van  den  Spanjaert  befpot  worden. 

De  bekraghtigingh  uyt  Spanjen  oovergebraght  mif- 
haeght  den  Staeten.  542. 

Verwijt  van  Oldenbarnevelt  teeghen  Verreyken.  543 . 
Neyen  en  Verreyken  ooverhandighen  een  andere  be- 

kraghtigingh. 54  ,. 
Um  welke  den  btaeten  te  doen  aenneemen  fy  alle  kragh- 

ten  infpannen.  54  j . 
De  verfcheyde  driften  onder  de  Vereenighde  Staeten 

Ioopen  hoe  langher  hoe  hoogher.  5  44- 

't  Oovergebraght  gefchrift  voldoet  als  nogh  hunne  ver- waghtmgh  niet.  544* 
Sy  maeken  den  gefanten  bekent ,  dat  fe  den  geheelen 

handel  fullen  brenghen  in  de  vergaederingh  der  be- 
fondere Landtfchappen.  544- 

Eenighe  leeden  der  Algemeene  Staeten  oordeelen  ge- 

vaerlijk  's  vyandts  gefanten  in  den  Haeghe  to:  de  han- 
delingh  :'ön:fanghen.  545- 

Sy  willen  me:  den  vyand:  nie:s  gedaen  hebben,  dan 
naer  voorgaende  vaftftellingh  der  vryhei:  in  klaere 
woorden.  ^4?' 

Maurits  en  de  Zeeuwen  raeden  figh  van  alle  handelingh 
te  onthouden  ,  ten  fy  de  woorden  tot  verfèekeringh 
der  vryheit  alvoorens  worden  toegeftaen.  545* 

d' Algemeene  Staeten  bieden  deAertsharroghen  langher 
fchorlïïngh  van  waepenen  aen :  en  begeeren  geene 
andere  gefanten  als  Nederlanders.  546- 

Waer  van  d'Aertshartoghen  t'eenemael  afkeerighfijn. 

54^- 

Die  van  Hollandt  ftaen  toe ,  dat  'er  yemandt  buyten  in- 
boorlinghen op  de  handelingh  worde   afgefonden. 

546- 

Gefanten  van  Deenemarken  en  andere  Vorften  aen  de 
Vereenighde  Staeten.  546. 

's  Keyfers  brief  aen  hen.  546.  547.  Antwoordt  der Staeten.  547. 

Bewijs  dat  alleen  Gelderlandt  en  LTitreght  fijn  een  leen 
van  't  rijk.  547.  548.  549- 

De  Hollanders  oovervallen  Albertus  ruyters  b'elaeden 
met  foldy.  549- 

Albertus  en  d' Algemeene  Staeten  danken  een  gedeelte 
hunner  uytheemfche  krijghsmaght  af.  5$o. 

Den  muyteiinghen  tot  Dieft  wordt ,  op  den  raedt  van 
Ibarra,  teeghen  gegeeven  woordt ,  belaft  de  landen 
der  Aertshartoghen  te  ruymen.  5  50- 

Eenighe  befondere  luyden  in  Hollandt  bedijken  'tBeem- ftermeyr.  555' 
Warwijx  weederkoomft  met  twee  fcheepen  uyt  Indien. 

550. 

Verhoeven  met  dertien  andere  derwaerts  gefonden. 

55°- 

De  Staeten  befliffèn  de  gefchillen  gereefen  tufichen  de 
ftadt  Embden  en  den  Graef.  ct;i. 

Ge- 



Regifier  der  Hiftorien, 
Gefjiitfchip  des  Koninghs  van  Sweeden aen  hen.   551. 
Kort  verhiel  der  faeken  ondermflchen  in  andere  gewe- 

ften  van  Europa  voorgevallen.  551- 

SEEVENTIENDE    BOEK. 

'cJaer   1608. 

DE  vinnighe  koude  verachter:  d'aenkoomft
  van 

's  vyandts  gefanten.  554. 
De  Vereenighde  Staeten  maeken  een  nieuw  verbondt 

metdenFrangois,  die  hen  gunftigh  is.  554. 
De  laekenhandel  belet  diergelijk  verbondt  met  Enge- 

landt te  fluyten.  554- 
Eyfch  der  Hooghduytfchen  van  de  Staeten.  5  54- 
Aenkoomft  van 's  vyandts  gefanten.  555:. 
JVlaurits  rijdt  hen  te  gemoet.  555. 
Sy  doen  ter  vergaederingh  oopeningh  van  hunnen  laft. 

555- 

Gekoorene  uyt  het  midden  der  Vergaederinghe  om 

met  hen  in 't  befonder  te  handelen.  555- 
Die  van  Hollandt  willende  van  de  fwaerfte  punten  af  be- 

ginnen, foeken  de  Spaenfche  't verlanghen.       556. 
Deefe  willen  beftant ,  fy  vreede.  556. 
De  Spaenfche  bewillighen  in  de  vryheit  der  Vereenigh- 
de Landen.  557- 

Gevoeghlijkheit  der  Spaenfchen  verdacht.  557. 
Sy  begeeren ,  dat  de  Hollanders  figh  onthouden  van  de 

vaert  op  Indien ,  en  andere  verre  geleeghene  Landen. 

Waer  teeghen  fchriftelijke  vertooghen  worden  ooverge- 
geeven.  5*7-.*58- 559- 

d'Algemeene  Staeten  willen  de  vaert  op  Indien  niet  af- 
fhen.  559. 

De  keur  den  Spaenfchen  aengebooden  wordt  verwor- 
pen. 559. 

De  Staeten  fpoeden  figh  om  de  handelingh  ten  eynde  te 
brenghen.  559- 

De  Spaenfche  Hellen  hunne  hooftftukken  kortelijk  voor 
met  duyftere  woorden.  559* 

De  Staeten  de  hunne  duydelijk.  560. 
Swaerigheit  oover  den  handel  in  Europa.  560. 
Betuygingh  van  Richardot.  560. 

d'Aengeboodene  voorwaerden  der  Staeten  raekende  de 
vaert  op  Indien  verworpen  van  de  Spaenfche.     560. 

Gefchillen  oover  den  binnelandtfchen  handel.        560. 
Neyen  reyft  nae  Spanjen  om  oover  deefe  met  den  Ko- 

ningh  te  handelen.  561. 
Ondertufichen  maeken  de  Staeten  een  verbondt  met  En- 
gelandt.  561. 

De  Gemaghtighde  der  Vereenighde  Staeten  verfoeken 

's  vyandts  gefanten  hunne  verdere  begeerten  af  te 
doen.  561. 

Onbillijken  eyfch  der  Spanjaerden.  561. 

De  Brabanders ,  onder  't  gebiedt  der  Staeten  ,  verfoe- 
ken vrughteloos  hun  reght  van  ftemmen  ter  vergae- 

deringhe. 56 1. 

Nieuwe  gefchillen  oover  'therftellen  der  goederen. 562. 
Ook  koomen  fe  niet  oover  een  in  andere  mindere  pun- 

ten. 562. 
Den  eyfch  der  Hollanderen  mifhoeght  den  Spaenfchen. 

562. 

Jeannin  neyght  tot  beftant.  563. 

Maurits  traght  te  vergeefs  t'ontgaen  de  konftenaeryen 
^  der  gener  die  de  vreede  foghten.  563- 
Gefanten  van  Philips  aen  Vrankrijk  en  Engelandt.  563. 
Welk  gefantfchap  dien  van  Hollandt  verdacht  is.    563. 

d'Uytgeftroyde  gerughten  bekommeren  der  Staeten forglen.  563. 
De  Spaenfche  eyflTchen  van  de  Vereenighde  Staeten  af- 

ftantvandevaertop  Indien,  en  den  Roomfgefinden 
herftelt  in  't  vry  gebruyk  hunnes  Godtsdienfts.  $63 . 

d'Algemeene  Staeten  befluyten  de  handelingh  af  te  bree- ken-  564. 

De  Gefanten  van  Vrankrijk  en  Engelandt  raeden  tot beftant.  5g4. 
Blaeuweboekjens  fonder  naem  onder  't  gemeen  teeghen 

't  beftant  geftroy t.  5  64  • Reedenen  waerom  de  Staeten  tot  beftant  neyghden. 

565* 

De  Spaenfche  doen  hen ,  die  hunne  vryheit  onbefoedelt 
eylichen,  eenen  anderen  voorilagh.  565. 

De  Staeten  blijven  by  hun  befluyt.  °  566. Maunts  brief  aen  de  fteeden  van  Hollandt ,  henafrae- 
dende  beftant  te  maeken.  566- 

Verfcheyden  uytlegh  des  briefs.  567. 
Lipfius  brief  raekende  't  beftant  uytgegeeven.         567. 
Verwijt  der  Spaenfchen  den  Staeten  gedaen  in  't  nee- men  van  hun  affcheit.  567. 
Oldenbarneveldts  antwoordt  uyt  naeme  der  Staeten. 

568. 

De  geheyme  berightspunten  van  Richardot  aghterge- 
laeten  raeken  onder  den  gemeenen  man.  568. 

De  Gefanten  der  Koninghen  ontwerpen  een  verdragh 
van  beftant.  569. 

Reeden  van  Jeannin  ter  Vergaederinghe  gevoert  voor 
't  beftant.  569. Ook  raedt  Winwood  tot  beftant.  571. 

De  faeke  wordt  onder  de  Staeten  met  groote  heevigheit 
gedreeven.  571. 

Oldenbarnevelt ,  belaeden  met  den  fwaerften  haet,  leght 
fijn  ampt  needer.  57! . 

't  Welk  hy ,  op  't  verfoek  der  Staeten ,  weeder  aen- 
veerdende ,  geheel  Hollandt  en  d'andere  vijf  Landt- 
fchappen  tot  een  gevoelen  brenght.  S72- 

Zeelandt  alleen ,  door  't  opftooken  van  Maunts ,  wey- ghert  het  beftant.  57Z. 
Heevighe  reeden  van  Jeannin  teeghen  de  Zeeuwen,  die 

d'Ditreghtfe  vereenigingh  voorwenden.  572. 
't  Selfde  doet  ook  Spemer.  572. 
Gerught  dat  den  Spanjaert  't  beftant  mifhaeght.     573. Waer  oover  de  Aertshartoghen  gevraeght  fijnde  Inigo 

nae  Spanjen  affenden.  573. 

Die,door  alle  middelen  op't  beftant  aendringhende,door den  Hartogh  van  Lerma  geftijft  wordt.  573 . 

Philips  Wilhem  ,  Prins  van  Oranje ,  koomt  in  "Hol- landt ,  en  verfoent  Emanuel  van  Portugael  met  het 
huys  van  Nafiau.  574- 

Adolf  van  NafTau  verflaeghen.  574. 
Gefchillen  oover  ettelijke  hooftftukken  des  Godts- 

dienfts tufichen  Gomarus  en  Arminius.  574- 
't  Gevoelen  van  Arminius  koomt  oover  een  met  de  leere 

der  oude  Chriftenen.  575. 

Auguftinus  is  d'eerfte  geweeft ,  die  anders  heeft  begon- nen te  leeren.  57^- 

En  in  't  Weften  veele  tot  fijn  gevoelen  getrokken  heeft. 

575- 

Gefchillen  oover  deefe  faeke  onder  deordens  der  mon- 
nikken. 575- 

Gevoelens  van  Luther ,  Melanthon  en  Erafmus.  575. 
Calvinus  verfterkt  het  gevoelen  van  Luther  met  nieuwe 
bewijsreedenen.  575. 

Beza  en  andere  verfwaeren  de  hardigheit  van  Calvinus 
gevoelen.  576. 

Welker  leerlinghen  oover  de  Nederlandtfche  kerken 

geftelt  fijnde ,  den  genen  die  't  anders  verftonden  niet willen  dulden.  576. 
Waer  uyt  oneenigheeden  en  meenighvuldighe  klaghten 

aen  de  Staeten  voortkoomen.  576. 

't  Verhandelde  in  't  gefprek  uyt  laft  der  Staeten  gehou- den tufichen  Gomarus  en  Arminius  wordt  bev ooien 
ftil  te  houden.  576^ 

Nieuwe  ftoffe  tot  krakeelen.  576. 
Mateliefs  weederkoomft  uyt  Indien,  nae  een  gelukki- 
gheverrightingh.577-578-579-^8o.^8 1.582. 58;. 

De  Ooftindifche  maetfehappy  wordt  geftijft  met  geldt 
van 's  vyandts  ingefeetenen.  ^83- 
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Regifter  der  Hiftorietï. 
ACHTTIENDE    BOEK. 

't]    A    E    R     IÓOp. 

DE  Zeeuwen  bewillighen  in  de  toeftemmingh  
der 

andere  Landtfchappen.  586. 

Deiwaerigheedendie.  'c  beltent  weederhouden  minde- ren. 506. 

Nieuwe  onderhandeltngh   t' Antwerpen  befcheyden. 

586. 

De  Spaenfche  verwijlen 't  teekenen  van  't  ontwerp  hen voor
geho

uden
.  

587. 

Heevighe  betw  iflinghen  van  vveede:  fijden.  587. 
Hét  punt  raekende  den  handel  geilooten.  588. 

Ook  worden  d'ooverighe  afgerundelc.  589. 
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BLADT-WYSER. 
i  Bel  Frankena ,  Gefant  der  Scaeten  in  En- 
eelandt.  282. 

i  Abel  Koenders ,  gemaghtight  om  met  de 
Spaenfche  weeghens  Groeninghen  te 
handelen.  JJJ. 

Abten  in  Nederlandt  kanten  figh  teeghen 

't  invoeren  der  nieuwe  Bifichoppen.  1 6. 
Academie ,  fiet  Hooghe  Schoole. 
Adriaen  Dirxz.  Ammirael  van  Duinkerken  ,  veroovert 

door  hopman  Moy  Lambert.  49*- 
Aedel  in  Nederlandt  in  wat  ftaet  onder  Koningh  Phi- 

lips. 7-  8.  Hunne  onderlinghe  ftrijdigheeden  en  ver- 
fcheyde  infighten  legghen  de  Spanjaerts  de  brugh 

t'hunncr  ftoutheit.  8 .  Wat  geneegenheit  die  weeder- 
fiits  in  Nederlandt  hadt.  120.  Klaeght  neevens  de 
Geeftelijken  oover  't  vernielen  hunner  landen  door 
't  plakkaet  van  Mansfeldt.  189. 

Aeken  in  wanorde  en  beroerten  :   veranderingh  van 
Godtsdienft  aldaer.  j  j  j.  j  j6.  Vervolgingh  der  Gere- 

formeerden daer  binnen.  494- 

Aelft  oovervallen  door  de  muytelinghen ,  en  alom  ge- 

Elundert.  yi.  Door  Anjou.  81.  Van  d'Engelfche efettelinghen  verkort  aen  Parma.  89. 
AenOagh  van  Renichon  en  du  Four  op  het  leeven  van 

Maurits  en  andere  ontdekt,  i  09.  z  1  o.  op  't  leeven  van 
Elifabeth,  Koninghin  van  Engelandt,  door  Luidewijk 
Lopez  ontdekt  en  geftraft.  210.  Van  Jan  Chaftel  op 
't  leeven  van  Henrik  de  I V.  Koningh  van  Vrankrijk. 
aio.  Op  'tleeven  van  Elifabeth  door  vergif.  545. 
Van  Pieter  Panne  op  't  leeven  van  Maurits.  547.  548. 

AenQaghder  Spanjaerden  op  Thoolen.  i^j.  opDelf- 
fiil.  201.  op 's  Graevenweerdt  en  Steenwijk,  300.  op 
Thoolen miilukt  en  geftraft.  321.  Alsook  op  Ber- 

ghen op  den  Zoom  en  Geertruydenbergh. 721.  Op 
Breedaa,  Nymeeghen  en  Deventer  ontdekt.  383. 
t>p  Geertruydenbergh  miüukt.  426.  Op  Vliifinghen 
door  Spinolas  galeyen  miilukt.  427-  op  Berghen  op 
den  Zoom ,  onder  Hericourt  en  du  Terrail,  tot  twee- 
maelen  miQukt.  488. 489.  490.  Van  Grobbendonk 
op  Graeve  ontdekt.  490.  des  Spanjaerts  op  Marfeil- 
le.  49  j-  Van  du  Terrail  op  Sluys,  die  wel  gelukt , 
maer  vruchteloos  uytvalt.  $  oj .  5  04.  Van  Frederiik 
vandenBergheopAerdenburgh.  526. 

Aenflaeghen  van  weederfijden  vruchteloos.  173.  Op 

Maeffright  en  's  Hartogenboich  vruchteloos.  201. 
Van  Henrik  de  IV.  op  Atrecht ,  Kamerijk  en  Dour- 
lans.  200.  Der  befettelinghen  van  Berghen  op  den 
Zoomop  Woude- 327.  Van  Maurits  met  een  vloot 
teeghen  Vlaendre.  1  27-  Van  den  fel  ven  om  Antwer- 

pen te  beleegheren.  480. 481.  En  op  Gelder.  492.49;. 
Van  Prins  Henrik  op  Venloo.  509.  Vin  fwemmers 
en  fcheepen  uy  t  Zeeiandt  op  eenighe  fteeden  in  Vlaen- 
dre. 

709. 

Aerdenburgh  verlaeten  van  de  Spaenfche ,  en  verfterkt 
door  Maurits.  4öp, 

Aerenbergh  ,  foekt  Graef van  Aerenbergh. 
Aerfchot ,  de  Hartogh ,  doet  den  eedt  aen  de  Landt- 

vooghdes ,  dat  hy  voor  fijne  vyanden  fal  houden ,  alle 
die  de  Koningh  hem  voorftelt.  2j.  was  gebleeven 
buyten de  voorighe  beroerten.  25.  Stadthouder  oover 

Vlaendre.  5  5 .  Is  mifnoeght  oover  't  maeken  van  den 
Prinfe  tot  Ruwaerdt  van  Brabandt.  ff  ■  Hy  en  an- 

dere arbeyden  om  Mathias  tot  d'opperlandt- 
vooghdy  te  vorderen  ,  en  alleen  doen  en  laeten  by 
hem  te  fijn.j 5.  wordt  tot  Ghendt  met  al  fijn  gevolgh 
in  hechtenis  genoomen.  55.  Hyen  andere  weeghens 
de  Nederlanders  gefonden  op  den  vreedehandel  tot 
Keulen.  66.  Verfoent  figh  met  den  Koningh ,  maer 
dient  den  Spanjaerts  tot  fpot.71.  Sijne  eedelmoedi- 
ghe  reeden  in  de  Vergaederingh  der  Staeten  tot  Bruf- 
fel.  221-222-     Die  met  wondere  toeftemmingh  der 

Grooten  wordt  aengehoort.  222.  Maer  van  de 
Spanjaerts  begnort.  222.  Is  den  Koningh  altoos  ge- 

trouw geweelt ,  maer  een  vyandt  der  Spanjaerden. 
222.  Trekt  nae  Venetien  in  vrywillighe  ballingh- 
fchap.227.  Wordt  neevens  Mendofa  en  Arenbergh 
nae  Vrankrijk  gefonden ,  om  den  Koningh  den  eedt 
afteneemen.  241.  Schrijft  aen  Maurits,  hem  bid- 

dende tot  vreede  te  raeden.  34-7. 
AertsbiiTchop  van  Kamerijk ,  fiet  Luidewijk  van  Baer- lemont. 

AertsbiiTchop  van  Keulen ,  fiet  Ernft  van  Beyeren. 
Aertfens  fiet  Kornelis  en  Francais  Aertfens. 

Afg'efondene  uyt  den  Raedt  van  Staeten  met  Maurits  te velde.  162.417.420.468- 
Afgunft  tulTchen  opperhoofden  bederft  meerendeels  de 

grootfte  aenflaeghen.  %7  9  • Atnka  in  onruft  en  verdeelt. 

5.84- 

Albertus  van  Ooftenrijk ,  Kardinael ,  Steêvooght  bin- 
nen EüTebon,  bereydt  figh  tot  de  vlught.  1 48.  Koomt 

voor  opperlandtvooght  in  plaets  van  Ernft  in  Neder- 
landt. 259. 260.  Hy  ftelt  veele  faeken  in  weeidigh 

om  gevolght  te  worden.  260-  Brenght  een  groote 
meenighte  van  ongemunt  filver  met  ligh  in  Neder- 

landt. 260.  Vergefelfchapt  met  Philips  Prinfe  van 
Oranje.  260.  Is  in  geen  quaet  gerughte  onder  de  Hol- 

landers. 260.  Set  den  oorlogh  yverigh  voort :  »etal 
fijner  troepen.  261.  Beleeghert  Kahs.  262.  Wint 

de  ftadt.  262.  263.  En  'tkafteel  ftormenderhandt. 
261.  Vergroot  en  fterkt  de  ftadt,  en  trekt  die  on- 

der Vlaendre.26 1 .  Wint  Ardres.  26  3 .  Wordt  van  de 
Vlaeminghen,met  beloite  van  groote  fommen  geldts, 
verloght  Ooftende  te  beleegheren.  264.  Dat  hy  uyt- 
ftelt ,  mits  de  voorforghe  van  Maurits.  264.  Neemt 

voor  Huift  te  beleegheren.  264.  't  Gheen  hem  wordt 
afgeraeden:  maer  Barlotte  beweeght  hem  daer  toe. 
265'.  Belaft  Rhofne  een  brugh  oover  de  Schelde  te 
flaen,  en  met  fijne  vaendelen  Brabandt  in  te  trekken. 

261.  Rukt  in  aller  haeft  nae  Huift.  266.  't  welk  hy 
beleeghert :  verhael  des  beleghs.  267-  268.  269. 
27O'  271.  272.  Wordt  der  fteede  meefter.  272. 
Wordt  ingehaelt  met  groote  toejuygingh.  27  2 .  Sendt 

Mendofa  aen  den  Keyier,  om  uyt  'sKoninghs  naeme 
veele  punten  van  hem  te  verfoeken.27  2  -274.  Trooft 
de  fijne  met  hoop  van  vreede.  274.  Sjjne  byftere  be- 

hoeften aen  geldtmiddelen.  280.  Bedankt  Maurits 

voor 't  ooverfenden  van  'tlighaem  des  Graeven  van 
Varax.  298-  Neederlaeghe  der  fijner  by  Turnhout. 
295-  296. 297.  298.  Sijne  groote  beangftheit  dient- 
halven.299.  Schaerfheit van  geldt.  299.  Verpandt 
fijnen  huyfraedt ,  en  verfoekt  de  fteeden  geldt  te  leen> 
dat  die  van  Bruflel  afllaen.  299.  Schrijft  aen  Philips 
het  verfchalken  van  Amiens ,  en  raedt  die  ftadt  te  be- 

houden. 200.  Trekt  te  vergeefs  tot  ontfet  van  Ami- 

ens. 210.  Befluyt  d'uytganghen  van  Ooftende  met 
fchanflèn.  210.  Wordt  tot  Venloo  buyten  geflooten. 
221.  Sendt  gefanten  nae  Sant  Qyintijn  op  de  vreede- 
handelingh  tulfchen  Henrik  en  Philips.  222.  Scheidt 

de  t'famengerotte  muytery  tot  Graeve.  332.  Krijght 
laft  van  Ifabdla ,  om  in  haeren  naeme  't  befit  der  Ne- 

derlanden te  aenvaerden.  346-  't  Gheen  teeghen  de 
wetten  ftrijdende ,  durft  hy  d'Algemeene  Staeten 
niet  vergaederen ,  maerbefchrijft  alleenlijk  afgefon- 

dene  tot  Brunei  ,  om  yder  in  't  befonder  den  eedt  af 
te  neemen.  346.  Swaerigheeden  daer  omtrent  ge- 
maekt  ,  en  punten  waer  op  die  gedaen  wordt. 
346.  347.  Schrijft  aen  de  Staeten ,  hen  bekent  mae- 
kende  fijn  huwelijk  en  reght  tot  de  heerfchappy,  en 
raedt  hen  tot  vreede.  347.  Ruft  te  velde.  249.  Be- 
raedtflaeginghen  oover  den  toght.  349.  Belaft  het 

leegher  te  vergaederen  aen  de  Maeie,  onder  't  gebiedt van  Mendofa.  349.  Ontflaet  figh  van  fijn  Kardinael- 
fchap  en  Aertsbifdom  van  Toledo.j^.Draeght  fijne 
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Bladt-wïser. 

kerkelijke  gewaeden  op  aen  de  L.  Vrouwe  tot  Halle. 
349.    Vertrekt  uyt  Nederlandt  nae  Duytflandt :  fijn 

gevolgh.  350.   Krijght  op  vvegh  tijdingh  van 's  Ko- 
ninghs  doodt.  350-  Koomt  uyt  Bohemen  in  Italien , 
en  vindt  op  den  boodem  van  Venetien  Margareta  , 
bruyt  van  Koningh  Philips  de  Dl.  3  52.  3  f  3-  Wordt 
tot  Ferrare  met  Ifabella ,  doghtervan  Koningh  Phi- 

lips de  II.  in  den  huwelijken  ftaet  vereenight ,  door 

Paus  Klement.  353.    Koomt  tot  Mantua  en  Milaen, 
alwaerhy  ontmoet  den  Hartogh  van  Savoyen.  353. 
Wordt  oover  al  feeftelijk  ontnaelt.  353.       Schrijit 

beleefdelijk  aen  Sibylla  van  Kleef,  'sHartoghen  fufter. 
3 64.     Wordt  van  den  Paus  met  het  gewijde  (weert 

begiftigt.  299.      Koomt  met  Ifabella  in  Neder- 
landt. 199.     Vint  alles  in  een  byfter  verloop  en  wan- 

orde. 399.  Hunne  feeden  en  praght  geeven  den  Ne- 
derlanders byfteren  aenftoot.  399.      Eyflchen  den 

Staeten  van  yder  provintie  fwaere  fchattinghen  at. 
3  99.  Worden  tot  Harto ghen  en  Graeven  pleghtelijk 
aeugenoomen.  400-  Sijnenroem  vandeichanlë  Sant 

Andries.  405.       Handelt  tot  Boulogne  met  Elila- 
beth  van  vreede.  408.     Verwittight  van  den  inval 
des  Pnnfen  in  Vlaendre ,  trekt  hy  fijne  troepen  van 
allen  oorden  by  een.  411.    Getal  der  fel  ver.  411. 
Slaet  met  fijn  leegher  in  perfoon  op  wegh.  411.  Her- 

neemt  Plaflendaele  ,    Breedene  ,    Oudenborgh  en 
Snaeskerke.  412-    De  befettelinghen  vandeefe  wor- 

den teeghen  't  verdragh  door  hem  geteekent  omge- 
brag'it.  412.      Slaet  Graef  Ernft  by  de  brugh  Dy 
Leitmghen,  gefonden  om  hem  op  te  houden.  412. 
413.  Sendtbooden  aen  de  naefte  fteeden  met  ver- 
grootingh  dier  feeghe.  413.     Waer  oover  te  voor- 
baerigh  danklegginghen  en  pleghtighe  vreughde  tee- 

kenen gedaen  worden.  413-  Sendt  fijne  ruytery  voor 

uyt ,  die  den  vyandt  in  't  gefight  koomt ,    en  door 
fchermutfelingh  van  ftrant  verdreeven  wordt.  413. 
Slaghorde  fijns  leeghers.  414.     Beraedt  of  men  den 

vyandt  fal  befet  houden  of  Oagh  leeveren :  't  laetfte 
geldt ,  ook  om  de  vierigheit  der  foldaeten.  414-  Sijne 
hoofden  moedighen  den  foldaet  ten  ftrijde.  4 1 4.4 1 5. 
Begint  het  geveght  met  den  vyandt ,  dat  heet  voort- 
gaet.416.417.418-419.420.     Sijne  ruytery  ver- 
Haeuwt,enneemtdevlught.4i8.  Wordt  gequetftin 
fijn  oor,  enby  nae  gevanghen.  419.     Scheydt  uyt 
denflagh.  419.  Siin  peerdt  veroovert.  419.     Alge- 
meenevlught  der  fijner.  419.  Getal  der  verflaeghene 
van  weederfiiden.  420.     Hem  worden  fijne  eedel- 
knaependoor  Maurits  fonder  losgeldt  toegefonden. 
420.    Hervat ,  onaengefien  de  neederlaeghe ,  moedt , 
en  fterkt  Oudenburgh  en  andere  fchanffen  met  befet- 
tinghe.  42 1  •     Arbeidt  om  op  nieuw  een  leegher  ter 
been  te  brenghen.  421.     Sendt  verfterkingh  binnen 
Nieupoort,  onder  Barlotte.  42  1  •  Maekt  de  fchans 
Albertus  weeder  op.  422.     Heeft  die  aenfienelijke 
eere  van  Vlaendre  behouden  te  hebben.  422-     Be- 

roept een  vergaederinghe  uyt  alle  de  Staeten  fijner 
Provintien  tot  Brunei.  422.     Dien  hy  beleefdelijk 
geldt  arvordert.  422.     Dat  hem  ten  deele  voor  af 
verftrekt  wordt :  hun  verder  beraedt  en  antwoordt. 

422-423-  Bewillighthendatuyt  hunne  naeme  ge- 
fanten  aen  de  Staeten  der  Vereenighde  Nederlanden 
gefonden  worden.  42  3 .     Staet  het  verfoek  der  Stae- 

ten ten  deele  toe ,  weyghert  andere ,  en  doet  fommi- 

ghe  hoopen.  423-    Sijnen  handel  met  de  muytelin- 
ghen  van  Hamondt.  427.     Set  de  klaghten  der  lan- 

den van  Luyk  en  Gulik  oover  derfelver  moedtwil 

faghtjens  ter  fijden.  427.  Muytery  onder  fijn  krijgs- 
volk aen  verfcheyde  oorden.  427- 428-     Hy  belee- 

ghert  Ooftende,op  't  aendringhen  der  Vlaeminghen  , 
onaengefien 't afraeden  van  andere.  429- 430- 4;  r. 
Verhaeldesbeleghs.  431.  432.  Koomt  in  Perfoon 

in  'tleegher,  en  fomtijts  ook  Ifabella.  432-  Sendt Graef  Frederijk  van  den  Berghe  om  volk  binnen 

's  Hartogenbofch  te  brenghen.  433.  Belooft  hen  al- 
le fchaede  geleeden  in  't  Delegh  te  vergoeden.  433. 

Siet  geen  middel  om  de  haeven  van  Ooltende  te  flop- 
pen ,  nogh  fijne  werken  aen  dien  oordt  te  vorderen. 

434.  Belpringht  het  bolwerk  teeghen  de  feekant , 
maer  moet  met  verlies  van  veelen  aftrekken.  434. 
Krijght  verfterkingh  in 't  leegher.  434.    Befluyt  de 
ftadt  van  vooren  en  achteren ,  infonderheit  't  yfere- verken  en  den  Sandtbergh,   te  befpringhen.  434. 
Maekt  metVeer  beftant  voor  weynigh  daeghen.434. 
Sijne  gyfelaers  worden  hem  te  rugh  gefonden.  43^. 
Wordt,  onder fchijn  van handelingh  miileidt. 43 ^. 
Is  geftoort  oover  dien  hoon.  435.     Stormt  op  de 
ftadt  van  alle  kanten.  437. 438.     Wordt  ruftigh  af- 
geweefen ,  en  met  groot  verlies-  43  8-    Hem  worden 
vier  ueren  ftilftants  vergunt  om  fijne  dooden  af  te  hae- 
len.  43  8-  Hem  wordt  door  fijne  Ooverften  geraeden 
't  belegh  te  ftaeken :  maer  wil  volharden.438.  Maekt nogh  andere  werken.  438-439-     Heeft  by  figh  ver- 
nuf celinghen  uyt  alle  hoeken  des  weereldts.  439. 
Welker  werken  meerendeels  door  de  beieegherde 
vruchteloos  gemaekt  worden.  439.  Schaerfe  betae- 
lingh  en  muytfught  onderde  fijne. 439.    Ontfchuk 
fijner  Landtfchappen-  43  9.  Hem  wordt  hoop  gegee- 
ven  van  Breedaa  te  konnen  vcrrafiên :  fendt  Frede- 

rijk van  den  Berghe  derwaerts ,  die  ontdekt  worde 
439-     Verwittight  van  de  toeruftingh  der  Staeten  , 
fendt  hy  Mendofa  hen  met  een  leegher  teeghen,  en 
laet  Johan  Ribasin  'tleegher  voor  Ooftende.  441. Gelaft  meer  andere  troepen  figh  te  voeghen  by  Men- 

dofa. 44 1 .  Geraedtpleeght  van  Mendofa  oover  't  ge- 
bruyk  van't  leegher,  geelt  onfeeker  antwoordt.  442. Muytery  in  fijn  leegher.  44  3 .     Beducht  voor  gevol- 
ghen ,  raept  hy  geldt  by  een  om  de  trouwe  te  betae- 
len ,  en  ruft  figh  toe  om  den  muytelinghen  te  bele- 
gheren.  443 .  Dan  wordt  afgefchrikt  door  de  tijdingh 
van't  00 vergaen  der  ftadt  Graeve,  en  Maurits  leegher. 
444.  Volght  den  raedt  fijner  Staeten  niet ,  die  goede 
vindenden  muytelinghen  te  betaelen. 444.     Geefc 
een  plakkaet  uyt  teeghen  hen.  444.  Dat  van  hen  in 
de  windt  geilaeghen  en  fpottelijk  beantwoordt  wordt. 
444.  Verdeelt  fijn  leegher  in  de  befettinghen.  444. 
En  fendt  een  gedeelte  voor  Ooftende  en  op  de  galeyen 
van  Spinola.  444.    Verfpreekt  die  van  Veruoo  om 
befettingh  in  te  neemen.  444.  Verbiedt  by  plakkaet 

d'Engelfche  te  befchaedighen,en  laet  alle  gevangjiene van  dien  landtaert  los.  45?.     Sendt  derwaerts  fijnen 
gefant  Karel ,  Prins  van  Arembergh.  4^5.    Wint  en 
verheft  Wachtendonk.  4^8-  Sendt  Frederijk  van  den 
Berghe  teeghen  de  muytelinghen  binnen  Hooghftrae- 
ten.  4^9.     Doet  twaelf  fieke  foldaeten ,  gevanghen 
in  een  fchip  veroovert  voor  Ooftende ,  ophanghen. 

461.  Koomt  binnen  's  Hartoghenbofch.  462.  Doet eenen  aenval  op  Maurits  opgeworpe  werk  ,  dan 
wordt  afgeweefen,  en  opdevlught  gedaeghen.  462. 
Leght  door  behendigheit  drieduyfent  foldaeté  binnen 
de  ftadt:  bouwt  een  veftingh  buyten  de  ftadt.  463. 
Scheydt  met  fijn  leegher  van  daer.  46  3 .   Doet  eenen 
algemeenen  ftorm  op  Ooftende ,  en  veroovert  drie 
werken.  463.     Sijne  geveynfde  goedertierenheit  > 
waer  door  hy  alle  uytgeweekene  inroept ,  heeft  geen 
gelukkighen  uytQagh.  465.     Gelaft  den  Graef  van 
Balfigny  vrygeley  brieven  te  verfoeken  om  met  de 
Staeten  van  vreede  te  handelen :  wordt  afgeflaeghen. 

467.  Dient  figh  van  deefe  en  d'Embdifche  faeken om  den  Staeten  op  den  rijxdagh  tot  Reegensburgh 
haetelijk  te  maeken.  467.     Sendt  Velafco  teeghen 
Maurits.470.  Wat  hem  weederhout  van  Maurits  tee- 

ghen te  trekken.  47  r .  Bevreedight  de  muytelinghen. 

471.  Port  Spinola  aen  om   Sluys  t'ontfetten.  471. Ooltende  geeft  figh  aen  hem  oover.  473.     Koomt 
met  fijne  gemaelinne  daer  binnen,  en  vindt  niet  anders 
als  een  leedigherf.473.474.     Sendt  gefanten  nae 

Enge- 
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Ëngelandt.  474.  Miekt  vreede  met  dien  Koningh. 

474.47;.  Wat  hem  weederhout  van  't  verglederen 
fijner  Staeten.  480.  Liet  elk  landtfehap  in  't  befonder 
vergaederen.  480.  Krijglit  fes  regementen  uyt  Span- 
jen  en  meer  andere  nieuwe  wervinghé  van  elders. 48}. 

Sijnen  aenüigh  op  Berghen  op  den  Zoom  onder  He- 
ricourt  en  du  Terrail  miilukt  tot  tweemiel.  488.  489. 

490.  Kriight  een  nieuw  regement  Italiaenen  ,  en  een 

regement  Schotten  enEngelfche.  490.  Weyghertde 
Enaelfche  meêplightighe  aen  de  faemenfweeringh 

den°  Koningh  oover  te  leeveren.  49S.  Straft  de  laf- 
harti^heit  van  eenighe  hoofden  in  den  aendagh  van  du 
Terrail  op  Sluys.  $04.  Krijght  eenighe  Spaenfche 
regementen.  504-  Is  geneeghen  tot  vreede.  $22.  Sendt 
Walrave  van  Wittenhorft  met  Joan  Geevaerts  nae 
den  Haeghe  om  van  vreede  te  handelen,  j  2  $ .  Sendt 
geloofsbrieven  aen  de  felve ,  die  hun  voorftel  ter  ver- 
vergaederingh  doen, en  antwoordt  krijghen.  5^1. 
Sendt  Johan  Neyen  aen  de  Staeten  om  den  vreede 
te  vorderen.  551.  Inhout  der  brieven  aen  de  Stae- 

ten. jji.  Bekraghtight  't  geflootene  met  Neyen, 
en  vereert  van  der  Does  met  een  goudekeeten.  $55. 
Verbiedt  alle  vyandtfehap  teeghen  de  Vereenighde 
Landen ,  en  ftelt  de  gevanghene  in  vryheit.  555.  Hen 
wordt  door  de  Staeten  langher  fchorifingh  van  wae- 
penen  aengebooden.  546.  Is  af  keerigh  van  geene  an- 

dere gefanten  te  fenden  als  Nederlanders.  5 46.  Heeft 
van  eerften  af  den  geheelen  handel  fijne  Staeten  ver- 
borghen  gehouden.  546.  Eenighe  fijner  ruytery  met 
foldy  nae  Linghen  trekkende  worden  van  der  Staeten 
ruytery  oovervallen.;49-  Dankt  een  gedeelte  fijner 
uytheemfche  krijgsmaght  af.  j;o.    Betaelt  en  be- 

■  vreedight  de  muytelinghen  binnen  Dieft.  f50.  Ver- 
feekert  de  krijgstught  door  ftrengheit.  5 ;  o.  Bandt  tee- 

ghen gegeeven  woordt  den  muytelinghen  tot  Dieft. 
<jo.  Sendt  gefanten  op  de  vreedehandelingh  in  den 
Haeghe.  5$  5.  Sendt Inigo,  fijnen  bieghtyaeder >  na 
Spanjen:  fijnen  laft.  J7J- 

Aldegonde,  fietMarnix,  Heer  van  Sant  Aldegonde. 
Alexander  Farnefe ,  Prins  van  Parma,  foektParma. 

Alexander  de  Medicis,    's  Paus  gefant,  bemiddelaer 
der  vreede  tuflehen  Henriken  Philips.  522. 

Alexander  Rovedo ,  Raedtsheer  van  Milaen  ,  wordt 
neevens  Velafco  van  Philips  in  Engelandt  geibnden , 
om  den  vreede  te  bevorderen.  474. 

Alfonfo  d'Avalas,  ooverfte  der  Spaenfche  ruytery, 
•    opperhooft  voor  Rhijnberk. }6S.  Gevanghen  inde 

flagh  by  Knodtfenburgh.  $69- 
Alfonfo  de  Caftro ,   onderKoningh  in  Indien ,  koomt 

met  een  vloot  tot  ontfet  van  Malacca.  579-    Geveght 
tuflehen  hem  en  Matelief.  579. 580.  ;8i. 

Alfonfo  de  Luna,  Steêvooght  binnen  Lier ,  redt  de  ftadt 
teeghen  de  verralfingh  van  Heraugiere.         244. 24; . 

Alfonfo  Perez  Gufinan ,  fiet  Hartogh  van  Medina  Si- 
donia. 

Algemeene   Staeten    van    Nederlandt    handthaeven 

't  reght  der  gemeente.  4.  Staen  Koningh  Philips  de  II. 
de  geëyfehte  fchattinghe  toe ,  met  bedingh  van  felfs 

■  ont  fanghers  daer  toe  te  ftellen ,  't  gheen  by  hem  voor 
een  mifaaedt  wierdt  opgenoomen.  7.  Sijn  ieedero  dien 
tijdt  verbooden  te  vergaederen.  7.  Verfoeken  den  Ko- 

ningh 't  verfenden  der  Spaenfche  foldaeten ,  en  tot  de 
regeeringh  der  Nederlanders  geenen  anderen  raedt 
als  dien  der  Nederlanders  te  gebruyken.  14.  De  Ko- 

ningh volhart  plat  af  te  flaen  hen  te  vergaederen.  21. 
Bekraghtighen  door  hunnen  eedt  tot  Brunei  het  ver- 
bondt  der  vereenigingh  hunner  krachten  tot  oprech- 
tinghvaneen  heyr  teeghen  de  Spanjaerts.  55.  Wie 
die  fijn.  54.  Befchuldighen  Don  Johan  by  den  Ko- 

ningh en  andere  Vorften  oover  't  breeken  van  de  vree- 
de. 54.  K  iefenMathias  tot  Landt vooght  oover  Ne- 

derlandt, Oranje  tot  Stadthouder  onder  hem.  5;. 
Verklaeren  Don  Johan  voor  vyandt.  57-     Stellen 

d'inkoomften  der  gemeene  middelen ,  't  lighten  vart krijgsvolk,  endefaeken  van oorloghe in bewint des 
Raedts  van  Staete.  57.  Schrijven  aen  de  Koninghen 
vanVrankrijkenPortugael,enaenden  Keyfer,  met 
yerfoekom  Philips  t'henwaerts  te  vermurwen,  en aendenlaetftenomhulpe,  dogh  vruchteloos,  j 8.  De 
heymehjkepartyfchappen  neemen  onder  hen  gewel- 
digh  toe.  58.  Hun  leegher  raekt  aen  't  fmelten.  58. WordtdoorDonJohangellaeghenbyGemblours.58. 
Ontfanghen  fchrijven  van  den  Koningh ,  die  hen 
pooght  tot  vreede  te  bekooren ,  fendende  de  voor- 
waerden  oover  door  den  Baroende  Selles.  58.  Die 
verworpen  worden.  58.  Noemen  Aniou  Belchermer 
der  Nederlandtfche  vryheit.  60.  Wijfen  hem  toe 
belooningh  booven  de  vergoedingh  fijner  kollen.  60. 
Staen  den  Gereformeerden  hun  verfoekfehrift  toe.61 . 
Beneemen  den  Graef van  Lalain  het  veldtheerfchir» 
der  Nederlanders.  62.  Belooven  aen  Anjou  op  fijn 
vertrek  groote  teekenen  van  eere  nae  de  pays,  en  fij- 

ner te  gedenken.  6j. 
Alkmaer  door  de  Spanjaerden  beleeghert,  is  door  011- 

verwinnehjke  teegenweer  d'eerfte  geweeft  die 't  ge- weldt  der  Spanjaerden  gebrooken  heeft.  46. 
Alpen  van  Parma  ingenoomen  met  verdragh.  1 05 .  Jn- 

genoomen  van  Maurits.  }  1 1 .     van  Mendofa.      ;G8. 
Alva,  deHartogh,  fijn  afkoomft,  feeden  en  amp- 

ten.  ij.  Raedt  den  Koningh  de  Nederlanders  te 
ftraften ,  en  niet  te  verwaerloofen  foo  fchoone  gelee- 
genheit  om  hen  t'ooverheeren.  27.  Is  llrengh  van aerdt  en  veerdigh  tot  wreetheit.  27.  Wordt  met  een 

opperfte  gefagh  en  een  leeghei-  van  den  Koningh  nae 
Nederlandt  gefonden.  27.  Sijne  koomft  baert  groot 
vlughten  van  den  meeften  aedel  en  een  groot  gedeelte 
van 't  gemeen,  in  de  naebuerighe  rijken.  27.  Wordt 
in  fijnen  toght  verachtert  door  fiekte ,  en  bittere  kou- 

de. }o.  Trekt  door  Savoyen.  50.  Koomt  langhs 
eenen  dorren  en pijnelijken  wegh  in  Borgonjen.  }o. 
Verfterkt  fijn  leegher  oover  de  achtduyfent  fterk  met 
het  volk  aldaer  geworven ,  en  houdt  doorgaens  een 
ongeloofelijke  krijgstught.  5  o.  en  van  daer  in  Luxen- 
burgh.  }o.  Doet  fijn  mtreedein  Nederlandt  fonder 
teegenftant  van  yemandt. }  o.  Maer  wordt  met  alge- 

meene toeloop  feeftelijk  ingehaelt.  50.  Maetight 
figh  aen  den  tijtel  van  Oorloghs-Vorft  teeghen  een 
vreedtfaem  volk. )  o.  Hem  wordt  door  't  vertrek  van 
Margareta  de  wegh  tot  d'Opperlandtvooghdy  ge- 
baent.  )o.  Men  houdt  buyten  twijfel,  dathywey- 

nigh  nae  's  Landts  voorreghten  regeeren  foude ,  die , 
behoudens  's  Landts  voorreghten,  daer  toe  niet  konde 
geraeken.  51.  Troont  de  Graeven  vanEgmondten 
Hoorne  liftelijk  te  hoof,  en  neemt  hen  gevanghen. )  1 . 

Siaet  hun  verfoek ,  om  volghens  'tvoorreght  der 
Ridderfchap  des  Gulden  Vlies ,  voor  hunne  eedtge- 
nooten  te  reght  geftelt  te  worden  ,  af.  )  1 .  Laet  hen 
buyten  Brabandt  in  hechtenis  weghvoeren  ,  teeghen 

't  reght  dat  felfs  den  allergeringhlten  onder  't  gemeen 
vergunt  is .  j  1 .  Leght  in  de  voornaemfte  fteeden  van 
Nederlandt  Spaenfche  befettinghen.  «.  Gebruykt 

het  andere  volk  van  Oorloghe  om  't  fcherpfte  der  ge- 
vaeren  af  te  bijten.  51.  Sendt  de  ruytery  der  Neder- 

landtfche eedelen ,  vermenght  met  Spanjaerts ,  on- 
der het  beleidt  van  Arenbergh  nae  Vrankrijk.  ji. 

Hy ontwaepent de  burgeryen,  bouwt kafteelen ,  en 
dwinght  hen  de  laften  daer  toe  op  te  brenghen.  ji. 
Verkieft  omtrent  nvaelf  reghters ,  meerendeels  Span- 

jaerts ,  om  de  aenleyders  der  beroerten ,  en  die  daer 
aen  vaft  waeren ,  te  ftraften. )  1 .  Sijn  fegghen  dat  wey- 
nighe  Salmskoppen  beeter  waeren ,  dan  veele  duy- 
fenden  kikvorsheof  jes-  ji.  Oovervalt  en  flaet  Graef 
Luidevvijk  van  Naflau  in  Vrieflandt.3  j.VerwintOran- 
je  fonder  (laen.  }  j  ■  Sendt  hulpe  aen  den  Koningh  van  . 
Vrankrijk.  }  J .  Wordt  van  den  Paus  met  het  gewij- 

de fvvaert  befchonken.  5;.     Reght  figh  felven  een 

me- 
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metaelen  beek  op.  3  5 .     Maekt  veel  dienftighe  plak- 
kaeten.  3  j .     Stelt  de  voorreghten  van  fteeden  en  gil- 

den ,  en  't  gheen  de  fchatkift  aen  befondere  luyden  een 
achteren  was  >  in  handen  des  Koninghs.  ;5.         Wil 
den  hondertften  penningh  van  yders  gelchattc  midde- 

len eens  gereet ;  de  Geeftelijke  niet  uytgefondert.  }  6. 
Daer  nae  den  twintighften  der  onroerende ,  en  den 
tienden  der  roerende  goederen.  56.     Sijn  ftrengheit 
toeghende  weederftreevers.  ;6.     Betight  deLandt- 

fchappen  en  fteeden ,  die  'er  (ighernftigh  hadden  tee- 
gengeftelt  van  Majeftekfchennis.  ;6.  en  verfteekt  hen 
by  vonniilè  van  hunne  voorreghten,en  alle  plaets  in  de 

vergaederingh  der  S  taeten ,  0111  nae  's  Koninghs  goedt- 
vinden  geregeert  te  worden.  36.     Beantwoordt  de 
gefmeekfehnften  der  magiftraeten  met  het  oplegghen 
eener  geldtboete  uyt  het  hunne.  37.     Wil  de  Brulfe- 
laers  ,  die  den  tienden  en  twintighften  penningh  wey- 
gherende,   des  weeghen  hunne  winkels  opUuyten, 
doen  ophanghen :  maer  ftaekt  fulx  door  de  tiidinghen 
der  beroerten  door  geheel  Hollandt.  37-     Sendt  een 
gedeelte  der  Spaniuerden  uyt  Hollandt,    om  datfe 
weygherden  te  bewillighen  in  den  tienden  en  twin- 

tighften penningh.  39-     Light  de  befettingh  uyt  Rot- 
terdam. )9-     In  fijn  plaets  is  gekoorenden  Hartogh 

van  Medina  Celi.  40.      Blijft  onverfetteliik,   en  is 
toe  geen  erkennen  voor  vyanden  te   brenghen.  40. 
Geelt  door  het  belegh  van  Berghen  in  Heenegouw 
dien  van  Hollandt  en  Zeelandt  tijdt  om  figh  te  veree- 
nighen.  40.     Gebruykt  teeghen  Mechelen  en  andere 

fteeden  't  reght  van  ooverwinninghe.  41.  Draeght  be- 
fondere forghe  voor  Amfterdamen  Middelburgh.4j. 

Sijnen  misiligh.46.  Wordt,op  fijn  verfoek,van  den  Ko- 
ningh  op  ontbooden.46.Hadt  geerne  fijnen  foon  in  fijn 
plaetfejdat  hem  geweyghert  wordt.46. Heeft  weynigh 

meer  als  fes  jaeren  'topperbewintgevoert.  46.  Sijnen 
wreeden  roem.  46.     Sijne  handelinghen  fijn  door  den 
Koningh  nogli  gepreefen  nogh  verruetight.  47.  Blijft 
in  goede  achtingh  ten  hoove.  47.     Wordt  met  fijnen 
foon  in  heghtenis  geftelt.  47.     Wordt  gebruykt  tee- 

ghen Portugael.  47.     Dat  hy  ooverheert.  72. 
Alvarus  Aguüare  ,  Steêvooght  binnen  Duinkerken,  ge- 

vanghen.                                                         310. 
Ambona  veroovert.                                                 jij. 
Ambrofio  Landrian  wordt  gevanghen  genoomen.    288 . 
Ambrofio  Spinola  koomt  met  achtduyfent  Spanjaerts 

en  Italiaenen  den  Koningh  ten  dienfte  in  Nederlandt. 
441 .     Sijnen  handel  met  den  Koningh.  441 .     Wordt 
gelaft  figh  te  voeghen  by  Mendofa.  44 1 .  Maer  houdt 
de  fijne  onder  fijn  eyghen  gebiedt,  en,  door  goede  be- 
taelinghe,  fchoone  krijgstueht.  441.     Wordt  gelae- 
ten  voor  Ooftende.  459.      Kriight  het  opperbewint 

in 'c  leegher  voor  Ooftende.  465.     Wordt  dapper  be- 
nijt.  464.  't  Gheen  hy  te  booven  koomt.  464.     Stjne 
ny verhei t  in  't  voortfetten  van  't  belegh.  464.  Befet 
den  geheel  en  oever  aen  gene  fijde  van  het  Sluyfche 
gat    met  krijgsvolk.  469.     Koomt  tot  ontfet  van 
Sluys.471.     Beproeft  alles  met  groote  dapperheit , 
dan  te  vergeefs.  471. 472.     Kriight  het  geneele  be- 
wint  des  oorloghs ,  en  wordt  vereert  met  het  gulde 
Vlies.  480.     Sendt  verfterkingh  binnen  Antwerpen. 

481.     Leght  volk  in 't  landt  van  Waesom  op  Mau- 
rits  te  pallen.  481.     Slaeteenbrugh  oover  de  Schel- 

de :  ftraft  de  befettelinghen  van  Woude.  48 1 .  Volght 
Maurits  in  Vlacndrc,   en  flaet  figh  needer  tuflehen 
hem  en  't  Sas  van  Ghcndt.  482.     Heeft  gevonden 
'c  ooverbrenghen  der  Spaenfchefoldaeten  ter  lee.482. 
Sijnen  raedt  om  den  oorlogh  fpoedigh  ten  eynde  te 
brenghen.  483. 484.     Breekt  op  en  trekt  nae  't  lee- 

gher ^  an  Buquoy ,  hetende  Graef  Frederijk  van  den 
Berghe  in  Vlaendre.  484.     Oopent  fijnen  aenflagh 
aen  3e  hoofden  van  fijn  leegher :  fijne  verdere  berae- 
dingh.  485.     Belaft  Buquoy  figh  needer  te  flaen  op  de 
kant  van  den  Rhijn ,  en  fijne  werken  te  vergrooten. 

48J.  Trekt  op  Linghen.  485.486.  Uytfteekendc 
krijgstught  in  fijn  leegher.  486.  Sendt  den  Graef 
van  Solre  aen  de  naefte  fteeden  in  Duytfchlandt.  486. 
Trekt  oover  de  Roer  en  Lippe ,  en  koomt  voor  OI- 
denfeel ,  dat  hy  vermeeftert.  486.  Beleeghert  Lin- 
ghen.  486.  Veroovert  de  ftadt.487.  Öovervloet 
in  fijn  leegher.  488.  Hy  fterkt  Linghen  met  nieuwe 
werken.  488.  Sijnen  misflagh.  488.  Beraedingh 
wat  te  beginnen.  490.  Set  figh  by  Roeroordt  ter 
needer ,  en  leght  een  fchans  ten  weederfijden  des 
Rhijns.490.  Krijght  verfterkingh,  en  fendt  Bu- 

quoy om  Wachtendonk  te  beleegheren.  490.  Ge- 
veght  tuflehen  Maurits  en  hem  by  Mullem.  490.  491. 
492-  Sijne  behendigheit.  492.  Befightight  hec 
leegher  voor  Wachtendonk.  492.  Veroovert  de 

ftadt.  492.  Sendt  Buquoy  nae  Krakou ,  die  't  ver- 
oovert. 49J-  Scheidt  fijn  leegher.  493.  Sijnen  lof 

en  gunft.  497.  498.  Heeft  veel  moeytens  om  van 
Philips  geldt  voor  fijne  foldaeten  te  krijghen.  498. 
Koomt  weeder  in  Nederlandt.  504.  Geeft  volk  en 
laft  aen  Buquoy  om  de  Betuwe  in  te  trekken.  504. 
Hy  felfs  heeft  het  oogh  op  Vriellandt  en  de  Veluwe. 
504.  -ïo^.  Trekt  door  de  Twent  en  lijdt  groote  on- 

gemakken. 505.  Neemt  Lochem,  en  fterkt  den 
bergh  daer  omtrent.  50$.  Sendt  den  Graef  van  Sol- 
re  om  oover  deVeght  te  trekken:  dan  te  vergeefs. 
5:06.  Traght  vruchteloos  Swol  te  beleegheren. 
$06.  Beleeghert  Grol ,  en  fendt  Buquoy  om  Ny- 
meeghen  aen  te  taften.  506.  Wint  Grol.  507.  Be- 

leeghert Rhijnberk.  $07.  Krijght  een  geweldighen 

krak  in  fijn  geloof ,  door  d'ongelukkighe  tijdinghen, 
uyt  Amerika.  509.  Gebrek  aen  geldt  en  muytery 
onder  fijn  krijgsvolk.  509.  510-  Bant  de  muytelin- 
ghen  en  vleydt  die  weederom  ,  dan  vruchteloos. 5 10. 
Verfent  fijn  befte  regementen  in  de  naebuerighe  ftee- 

den ,  en  ient  het  ooverighe  op  den  Keulfchen  boo- 
dem.  $io.  Trekt  fijn  leegher  by  een,  en  Maurits 

van  't  belegh  van  Grol.  510.^11.  Trekt  in  de  win- 
terleegeringhen.  511.  Raedt  tot  vreede ,  en  reede- 

nen waerom.  522.  Ooverweldight  een  fchans  by 
den  Bommelerweerdt.  52^.  Schrijft  aen  de  Staeten 
dat  het  verdragh  der  Aertshartoghen  by  den  Koningh 
was  bekraghtight.  541.  Koomt  voor  Gefant  op  de 
vreedehandelingh  in  den  Haeghe.  555.  Koomt  in  den 
Haeghe,  heeft  wonderen  toeloop,  en  toont  figh 

meêwaerigh.  555.  Sijn  gevoelen  oover  't  af  bree- kenvande  handelingh.  $68- 
Amerikaenfche  maetfehappyen  in  Engelandt  opgereght. 

526.  In  Vrankrijk  loopt  te  niet ,  en  wordt  by  ande- 
rehervat.  583.  584. 

Amerikaenfche  vloot  voor  Kadix  door  de  Spanjaerts 
felfs  in  brandt  gefteeken.  278. 

Amiens  verfchalkt  en  ingenoomen  van  Portocarrera. 
299.  300.  Beleeghert  van  Henrik  de  I  V.  100. 
Moet  en  ftantvaftigheit  der  beleegherde.  310.  Geeft 
figh  oover.  3I0. 

Ammirael  Villars ,  foekt  Villars. 
Ammiraliteyt.  1  \y. 
Amfterdam  en  Middelburgh  verachteren  feer  den  ge- 

mecnen  toelegh  van  Hollandt  en  Zeelandt.  43 . 
Amfterdam  geeft  figh  oover  aen  den  Naflauichen ,  en 

op\vatvoorwaerden.$9.  Neemt  geweldigh  toe  in 
handel.  Ui. 

Andreas  Hurtado  Mendofa  door  Philips  met  een  vloot 
nae  Indien  gdonden,om  de  voorfpoedtder  Hollanders 
aldaer  te  beletten.  446.  Maekt  eenen  aenilagh  om 
Bantam  te  vermeefteren.  446.  Raekt  Üaeghs  tee- 
ghen  vijf  fcheepen  onder  Wolfert  Hermanlz.  van 
wien  hy  geüaeghen  en  op  de  vlught  gedreeven  wordt. 
446.     Sijn  moorden  en  branden  in  Ambona.     446. 

Andreas  de  Miranda ,  Steêvooght  binnen  Meurs ,  <*eeft 
de  ftadt  en  't  kafteel  oover.  314» 

Andreas  van  Ooftenrijk ,   Kardinael ,   wordt  Landt- 
vooght 
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vooght  oover  Nederlandc  by  afvveefen  van  Albertus. 

ï4b-  Koomt  in  Nederlandt  en  aenveerdt  de  Landt- 
Vooghdy.  3  %  o.  Sendt  gelanten  op  de  vergaederingh 
der  Vorften  aen  den  Rhijn  ,  om  de  Spaenfche  bedrij- 

ven op  den  Duytfchen  boodem  te  ontfchuldighen. 

380.  En  ookaendenKeyferen  de  befondere  Duyt- 

fche  Vorften.  382.  Belaft  het  leegher  van  Mendo- 
fa  den  Rhijnkant  af  te  trekken.  3  84.  Keurt  beft  in 

plaets  van  's  Graevertvveerdt  aen  te  taften  in  den  Bom- 
melerweerdt  te  vallen.  384.  Sendt  Graef  Harman 

van  den  Bergh  in  't  leegher  der  Duytlche  Vorften 

voor  Kees,  om  de  bedrijven  der  Spanjaerden  t' ont- 
fchuldighen ,  vvien  mannelijk  wordt  geantwoordt. 

590.  Is  oneenigh  met  Mendbfa.  399.  Wordt 
vërfónden.  ?99* 

Andries  Heflèls ,  Gefant  aen  de  Koninghinne  van  Enge- 
landt.  342- 

St- Andries  >  defchanfe,  gebouwt door  Mendofa. 389- 

Beleeghert  door  Maurits.  405.  Geftaltenis  der  wer- 
ken. 405.  De  befettelinghen  jaeghen  hunne  hoof- 

den uyt.  405.  •  Ontdekken  en  mijden  de  lift  van  Bar- 
Iotte.  405.  Geeven  de  beleegeraers  trots  antwoordt. 
4ck-  Beneemen  een  foldaet ,  van  Maurits  gevanghen 

en  los  gelaeten  om  tot  oovergaeve  te  raeden>*tleeven  , en  {enden  hem  in  Maurits  leegher.  405-  Verkoo- 

pen defchanfe  voor  hondert  en  vijfentwintigh  duy- 
fent  guldens  ,  en  neemen  dienft  onder  de  Staeten.406. 
Worden  by  den  vyandt  verklaert  voor  verraeders  ,  en 
gebannen.  406- 

Anjou,  deHartogh,  voordèefen  meermaelen  aenge- 
foght ,  biedt  den  Nederlanders  fijne  hulpe.  58.     Sij- 
nen  aerdt  en  beleidt  in  Vrankrijk.  58-     Wordt  allen- 
thalven  gunftelijk  voorgedraeghen  dóór  fijne  fufter 
JVïargareta  van  Valois ,  Koninghin  van  Navarre.  59. 
Wordt  gevordert  door  de  Roomsgefinde  Grooten. 
60.     Op  beüuyt  der  Staeten  genoemt  befchermer 
der  Nederlandtfche  vryheit.  60.     Beloóningh  hem 
booven  de  vergoedingh  fijner  koften   gedaen.  6o- 
Blijft  figh  in  Henegouw  onthouden,  ten' gevalle  van 
ÏJalain.  64.     Getal  fijner  troepen.  64.      Slaet  figh 
needer  voor  Binfch ,  dat  hy  vermeefterc.  64.     Ont- 

houdt figh  meerendeels  binnen  Berghen  in  Hene- 

gouw ,  mifhoeght ,  dat  hem  de  fteeden  t'fijner  befet- 
tingh  aengeweefen  niet  wierden  ingeruymt.^4.  Wey- 
ghert  figh  met  der  Staeten  heyr  te  vereenighen.  64. 
Is  ontftelt  oover  den  optoght  van  Kafimier  naeGendt. 
64.      Verwijderingh  en  haet  tuflchen  hen  beyden. 
64-     Siet  met  goeden  ooghen  aen  het  verloop  fijner 
troepen  nae  Montigny.  65-      Vertrekt  nae  Vrank- 
rijk,    en  befchuldight  de  Staeten  van  ondankbaer- 
heit.  61.     Hem  worden  door  de  Staeten  op  fijn  ver- 

trek belooft  groote  teekenen  van  eere ,  en  fijner  te  ge- 
denken. 65.      Voorgedraeghen  van  Oranje  tot  de 

heerfchappy.  75, 76.     Gefantfchap  dienthalven  aen 
hemgefondenj  en  wel  ontfanghen.  77.     OntfetKa- 
merijk,  en  wordt  als  Vorft  der  verlofteftadt  bewel- 
koomt.  77.     Handelt  in  Engelandt  vruchteloos  van 
huwelijk  met  de  Koninghinne.  79.     In  Nederlandt 
gekeert  fijnde  aenveert  hy  de  heerfchappy.  79.  Pun- 

ten van  het  verdragh  met  hem  aengegaen.  79.  Krijght 
Aelft  door  verraiTingh.  81.     Waght  te  vergeefs  op 
denbyftant  fijns  broeders.  8l-     Reedenen  waerom 
die  niet  gefonden  worden. 82.  Waer  uyt  hy  eenen  gru- 

welijken  aenflagh  maekt.  82.  D'esfelfs  ingeevers.82. Hy    oovermeeftert    door    de  befettelinghen  Vil- 
vorden ,  Denremonde,  DixmuydeenDuynkerken. 

82-     Sijnen  aenflagh  op  Brugghe  faelt.  83.    Oover- 
fompelt  Antwerpen ,  daer  hy  dappere  teeghenltant 
vint,  en  uytgedreeven  wordt.  83  •    Begeeft  figh  met 
groot  gevaer  fijns  leevens ,  en  fwaer  verlies  der  fijner 
op  de  vlught.  8  3  •    Met  hem  wordt  tot  Duynkerken 
gehandelt.  84.     Weyghert  de  fteeden  weeder  in  te 
ruymen.  84.     Doet  meenighvuldighe  klaghten.  84. 

85-  Vertrekt  uyt  Duynkerke  nae  Vrankrijk.  8?. 
Sijn  ooverlijden  en  uytvaert.  85.  Beveelt  in  fijne 
uytêrfte  wille  Kamenjk  aen  de  befchermingh  van 
Vrankrijk.  u^„ 

Anna  van  den  Hoove  tot  Bruflèl  leevendigh  ind'aerde gedolven.  jo^ 
Anna  vart  Oldenburgh ,  Graevin  van  Ooftvrieflandt , 

in  't  bewint  der  regeeritighe  voor  haeren  Soon  Edfart den  II.  234.  Haere  deughden.  234.  Ongeloofe- 
lij ken  aenwas  der  ftadt  Embden  onder  haer.    "'    2  ;  4- Anfeefch  verbondt.  328.     fietHanfe  fteeden. 

Antonio  de  Coquel,  Steêvooght  binnen  Steenwijk.  187. 
Antonio  Gonfales ,  Steêvooght  binnen  Graeve ,  toont 

groote  dapperheit  in  't  verdaedighen  dier  ftadt.    443. Antonis  Grobbendonk,  fietGrobbendonk. 
Antonis  Perenot ,  Biflchop  van  Atrecht ,  fijn  af  koomft , 

feeden  en  ampten.  13.  heeft,  onder  M'argareta ,  de 
klem  der  regeeringh  in  handen.  14.  Oude  vyandt- 
fchap  tuflchen  hem  en  den  Graef  van  Hoorne.  14. 
Neemt  tot  het  verkiefen  van  de  magiftraet  van  Ant- 

werpen waer  's  Prinfen  afweefen ,  dien.  hy  daer  door 
mifnoeght.  1  ̂ .  Bedrieght  den  Graef  van  Egmondt. 

15.  Maekt  figh  fterk  teeghen  de  Grooten  's  Landts , 
die  onderfteunt  fijn  met  de  gunft  der  gemeente.  15. 
Verbindt  aen  figh  Barlemondt ,  Viglius ,  en  andere : 
waer  door  den  haet  tot  oopentlijke  merkteekenen  van 
partyfchap is uytgebarften.  i<.  Wordt belaeden met 
het  invoeren  der  Nieuwe  Biflchoppen.  16.  Koomt 
in  eenen  algemeenen  haet  der  Nederlanders ,  die 
oover  hem  klaeghen.  16.  Wordt  verdeedight  van 
de  fijne.  16.  Begint  de  Landtvooghdes  fel  fis  oover 
de  handt  te  fijn.  17.  Wordt  door  den  Koninghhey- 

melijk  gelaft' figh  nae  'tGraeffchap  van  Borgonjen  te 
begeeven.  17.      Vertrekt  verder  nae  Romen.      17. 

Antonio  Perez  rampfaeligh  vertrouwlingh  van  Philips. 

17,4 
Antwerpen  ftaetallefints  in  luchtevlam  van  hacchelijk 

oproer.  24.  Oovervallen  door  de  Spanjaerts ,  en  deer- 
lijk mif handelt.  52-  Oovervallen  door  den  Hartoeh 

van  Anjou ,  en  geredt  door  haere  burghers.  83  •  Be- 
naeuwt  door  Parma.  90,93.  Groot  getal  van  volk 
daer  binnen.  94.  Verdeeltheit  in  de  regeeringh  al- 
daer.  94.  Vervalt  in  fchaerfheit  van  lijftoght.  99. 
Geeft  figh  met  verdragh  oover  aen  Parma.  99.  Stelt 

figh  teeghen  't  onderfoek  op  de  boeken  der  koopluy- 
den,  en  weederhouden't.423,424.  Vruchteloo- 
fen  aenflagh  der  Staeten  op  die  ftadt.  480, 48 1-  Ge- 
kooren  tot  handelplaets  met  de  Spaenfche  oover 
'tBeftant.  586. 

Antwerpenaers  klaeghen  oover  d'Inquifitie ,  en  ver- 
krijghen daer  door  wat  meerder  vryheit  voor  de 

vreemdelinghen.  12-  Hen  wordt  door  de  Spanjaerts , 
oproerigh  teeghen  hunne  bevelhebberen ,  afgeperft 
vierhondertduyfent  guldens ,  by  ooghluykingh  van 
Requefens.  47.  Stellen  figh  ter  weer  teeghen  de 

Fran^oifen.  83.  In  waepenen  op  't  uytftroyen  van 
eenleughen,  dat  de  Franc,oifen  door  Oranje  in  'tka- fteelgebraghtwaeren.  86.  Bouwen  twee  fchanfen 
om  de  vaert  te  veylighen.  90.  Verfoeken  hunner 
bondtgenooten  byftant ,  ftellen  belaftinghen  op  ,  en 
werven  volk.  93.  Hun  verfuym  door  verdeeltheit 
in  de  regeeringh.  94.  Worden  verwaerlooft  van  hun- 

ne naebueren.  94.  Hunne  ontijdighe  raedigheit.  98. 
Arbeyden  vruchteloos  om  Parmas  brugh  te  vernie- 

len. 99.  Hunne  fchaede  in  't  verfuym  van  't  doorftee- ken  v2n  den  Kouwenfteinfchen  dijk.  99.  En  trach- 

ten 't  daer  nae  te  vergeefs.  99.  Geeven  figh  aen  Par- 
ma oover  op  voorwaerden.  99.  Vermoeden  dat 

die  van  Hollandt  't  ontfet  hunner  ftadt  niet  gemeent 

hebben.  99.  Redden  Lier.  245;.  Sien  'twegh- haelen  hunner  fcheepen  van  onder  de  wallen ,  door 
een  galeye  met  eenighe  floepen.  424 . 

Ardres  genoomen  van  Albertus .  '  2  6  ? . liii 
Arent 
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Arent  van  Dorp ,  Steêvooght  binnen  Siericzee  in  'c  be- 
legh  der  Spanjaerden ,  gebynaemt  den  Rykaert,  en 

waerom.2i8-  Raekt  nae  de  doodt  van  Oranje  buy- 

ten  bewint.  2 1 8-  Kriight  van  Jooft  de  Menin feekere 

punten  van  verdragh  met  Denemarken.  21 8-  Ont- 

dekt fulx,  wordt  gevanghen ,  en  fijne  papieren  door- 

fien.  218-  Ontwerp  van  een  brief  aen  deh  Aerts- 

hartogh  daef  in  gevonden:  fijn  önfchult  dien  aen- 

gaende.2i8.  Wordt  uyt  de  gevanghenis  ontflae- 

ghen,  en  eenighe  tijde  in  fijn  huys  bewaért.  2 1 8-  Vry- 

gelaeten  onder  borghtoght.  _        21 8- 

Arminius ,  Hooghleermeefter  in  de  godtheit  tot  Ley- 

den,  ingefchil  met  Gomarus :  fijn  gevoelen.  574. 

575.  Watfe  elkander  te  laft  legghen.  57$.  Sijn 

gevoelen  koomt  oover  een  met  de  leere  der  oude 

Chriftenen.  ^  r  57$- 
Arnold  Witreldt ,  Kanfelier ,  en  Gefant  des  Koninghs 

van  Denemarken  aen  de  Staeten.  304.  aen  de  Konin- 

ghinne  van  Engelandt.  3  07. 
Arragoniers  regeeringhe  en  reedenen  van  hunnen  val. 

Arthois ,  Henegouw  en  Luxenburgh  blijven  getrouw 
aen  de  Roomfche  Kerke  en  den  Koningh.  23.  Wey- 
ghert  met  die  van  Henegouw  de  Geloofsvreede  aen  te 
neemen.  62.  Drijven  dat  men  de  Gentenaers  door 

geweldt  van  waepenen  behoort  te  dwinghen.  6l- 
üoverkoomt  neevens  Henegouw ,  Rijflei ,  Douay 
en  Orchiers  met  Parma.  67- 

Aflbnville,  befoedelt  met  de  moordt  des  Prinfen  van 

Oranje,  fmeeder  in't  fchelmftuk  van  Renichon  en  du 
Four ,  om  Maurits  en  andere  om  te  brenghen.    203. 

Auguftinus  is  d'eerfte  geween:  die  in  't  punt  van  de  wil 
der  menfehen  van  d'oude  Chriftenen  is  afgeweeken. 
575.  Heeft  veelen  in  het  Weften  tot  fijn  gevoelen 
getrokken.  57^* 

Aurelio  Spinola  wordt  los  gelaeten  voor  't  fcheepsvolk 
gevanghen  onder  den  Aertshartogh.  472. 

Auwaerderfijl  ftormenderhandt  veroovert  door  Mau- 
rits. 205:. 

Axel  ingenoomen  van  Parmas  weeghc  89-  Verraft 
door  Prins  Maurits.  104. 

B. BAetenborgh  ingenoomen  van  Maurits.  406. 
Baldes  van  Leyden  aftrekkende  wordt  van  fijn  lee- 

gher gevanghen  nae  Uitreght  gefleept.  49.  Dat 
Uitreght  meent  te  bemaghtighen ,  maer  wordt  afge- 
flaeghen.  49. 

Baldes,  Landtvooght  van  Andalufien,met  fijn  fchip  ver- 
oovert door  Draek.  131. 

Balligny  wordt  Steêvooght  binnen  Kamerijk.  115. 
Verleekert  figh  van  die ftadt,  en  fteekt  figh  in  de  Lot- 
tringfe  party.  115.  Van  Henrik  Prins  gemaekt.  213. 
Is  een  gedenkweerdigh  voorbeeldt  hoe  vervaerlijk 

't  is  van  veelen  gev  reeft  te  worden  >  en  dat  geene  heer- 
fchappy  genoegn  geveft  is  in  weerwil  der  ingefeere- 
nen.  24;.  Moet  Kamerijk  gedwonghen  door  bor- 

gher en  befettingh  oovergeeven.  243.  Mannelijke 
moedt  en  lbrghe  fijner  gemaelinne.  243.  Diefterft 

opdendagh  van  d'oovèrgaeve.  245.  Sijn  enAIen- 
c,ons  beeldt  wordt  om  verre  geworpen.  244. 

Balthafar  Gerardts ,  Borgonjon,  moorderdes  Printen 
van  Oranje.  oj. 

Balthafar  de  Moucherons  ongelukkighe   floutheit. 

Balthafar  Zuninga,  Spaenfchen  gefant  in  Vrankrijk, 
maekt  eenen  aenQagh  op  Marfeille,die  ontdekt  wordt, 
en  fijnen  geheimfchrijver  in  heghtenis  genoomen. 
495.  Heevighe reedenen  tufichen  Koningh  Henrik 
enhemj  495- 
Bantam.  309. 

Biptifta  Taxis  ,•  fiet  Taxis. 
Barlemont  doet  den  eedt  hem  door  de  Landtvooghdes 

voorgehouden.  2.5.  Voor  Knodtfenburgh.  168. 
Smeeder  in  't  fchelmftuk  van  Renichon  en  du  Four , 
om  den  Prins  en  andere  om  te  brenghen.  209. 

Barlotte  in  't  belegh  van  Kamerijk  en  fijn  bedrijf  aldaer. 
242.  Beweeght  Albertus  tot  het  belegh  van  Huift. 
26?.  Trekt  op  Huift.  265.  Die  door  de  achteloos- 
heitder  Hollanders  doorkoomt.  265-  En  met  ver- 
fcheyde  kanfien  teeghen  hen  llaet.  266.  Hy  vermee- 
ftert  fchielijk  de  hooghten  en  dijken.  266.  Drijft  de 
Hollandtfche  fcheepen  tot  aen  Rhijnberk ,  en  maekt 
figh  meefter  van  de  ftroom.  7,67.  Meent  met  Stanley 
de  Voorne  aen  te  taften.  386.  Vallen  gefaementlijk 
in  den  Eommelerweerdt.  386.  Sijnenvruchteloófen 

aenflagh  op  Workum.  389-  Koomt  met  tweeduy- 
fent  man  tot  verfterkingh  binnen  Nieupoort.  421. 
Begeeft  figh  nae  de  fchans  Ifabella ,  beleeghert  van 
Maurits.  421.  Wordt  doorfchooten.  421.  Sijne 
afkoomft,  aerdt,  en  lof.  42 1# 

Barnevelt ,  fiet  Johan  van  Oldenbarnevelt. 
Baroen  de  la  Chau ,  Schoonfoon  van  Richardot,  verüae- 

ghen'.  488. 
Baroen  de  FlefTches  gevanghen  voor  Rhijnberk.     508. 

Bartholdt  Entes  beleeghert  Groeninghen  en  blijft  'et. 

74. 

Baffïg
ny,  

fiet  Graef 
 
van  Baffïg

ny. 

Bedenk
inghen

  

op  deerffe
nis  

der  krooïi
e  

van  Engela
ndt. 

453- 

Beeden  der  Portugijfen  aen  den  Koningh  om  vreede  met 
de  Hollanders.  521. 522. 

Beelden  op  fommighe  plaetfen  door  d'ooverheeden , 
om  't  gemeen  voor  te  koomen ,  weghgenoomen.  23. Beeldtftormers  en  kerkfehenders  worden  geftraft.     25- 

Beeldtftormingh  door  geheel  Nederlandt  op  eenen  tijdt. 

23.  Door  wiengepleeght.  23.  Hóedaenighe  beroer- 
ten eertijdts  meermaels  onder  de  Joden  en  in  Grieken- 

landt  gepleeght  fijn.  23 . 
Beemftermeyr  in  Hollandt  bedijkt.  550. 

Benden  van  Ordonnantie»  't voornaemfte  geweldt  in 
denoorlogh.  21- 

Berghenin  Heenegouw  door  verradingh  ingenoomen 
van  Graef  Luidewijk.  40.  Beleeghert  door  Alva. 
40.  Wordt  oovergegeeven.  41. 

Berghen  op  den  Zoom  beleeghert  door  Parma.  135. 
Haere  geleegenheit.  135:.  Uytneemende  dappér- 
heit  der  beleegherde.  236.  Verlaeten  .137.  Wordt 
door  de  Staeten  gefchonken  aen  Prins  Maurits.  137. 
AenQagh  op  de  ftadt  onder  Hericourt  en  du  Terrail 
miilukt  tot  tweemael :  dapperheit  van  die  van  binnen. 

488-489.490. 
Berightfchrift  des  Prinfen  en  der  Staeten  voor  de  gefan- 

tenop  depayshandel  tot  Breedaa.  48.  Antwoordt 
der  Spaenfchen  daer  op.  48. 

Berk  ,  fiet  Johan  Berk. 
Bemardin  de  Mendöza  j  Spaenfchen  gefant  in  Enge- 

landt. 128. 

Beroerten  onder  de  Nederlanders  buyten  d'Uitrechtfc 
Vereenigingh.  68-  In  Brabandt  en  OoveryfTel.  74. 
In  Hollandt.  108.  Inde  Vereenighde  Landen  door 

gebrek  van  betaelingh  der  foldaeten.  114.  In  Vrank- 
rijk vereeleeken  met  de  Nederlandtfche.  149, 150» 

1  5  t .  In  Yerlandt.  247»  248-  Tot  Uitreght  oover 
de  nieuwe  belaftinghen  gedemt.  332.  Van  Graef 
Edfart in Ooftvrieflandt.  353,  354,  35*.  In  Vrief- 
landt  oover  de  belaftingh  op  de  weylanden  en  hoorn- 
beeften  weghgenoomen  door  Graef  Willem.  407» 
408.  In  Ooftvrieflandt  tufichen  den  Graef  en  de 
ftadt  Embden.  449,450.  Worden  befleght  door 

d'Algemeene  Staeten,  punten  des  verdraghs.  556, 
557.  Weederom  in  Ooftvrieflandt  befleght  door  de 
Staeten.  550,551. 

Befchermenden oorlogh naedeeligh  voorde  Vereenigh- 
de Staeten.  z6$. 

Befchrijyingh  der  Vereenighde  Landtfchappen.  42, 43 . 
Der 
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DerSpaenfchevloöts.  128.  Van'tbufkruyt.  178. 
Der  volken  Ooverrhijn  binnen  d'Eems  beilooten. 
203.  204»  20?.  Der  Jefuiten.  ZH-  ZiZ-  Der 

Hooghe  Schoole  tot  Leyden.  286.  287-  Der  vol- 
ken ,  die  naeft  aen  Hollandt  om  den  Rhijn  woonen. 

357.  3*8-  3*9-  360.  Van  den  Rhijn.  42.  38-,. 
Van  de  Maefe.  42.  ?8$.  V3n  Maes-Wael.  38-;. 
Van  Bommel  enden  Bommelerweerdt.  3 8?-  Der 

Kanarilche  eylanden.  394.  Van '  t  eylandt  Sant  Tho- 
mé.  3  96.     Van  den  toght  in  Vlaendre.  409.  en  vol- 
?ende.  Van  Ooftendeen  haere  werken.  429. 430. 
)er  daeden  door  de  Hollanders  in  Indien  uytgevoert. 

^I?.  514.  ̂ 15.516. ■ÏI7-     van Gibralter.       534. 
Befettingh  van  Geertruydenbergh  veght  meermaels  ge- 

Iukkigh,  en  flaet  drie  kornetten  van  Maurits  by  'sHar- toghenbofch.  142. 
Beftant  geftelt  by  fommighe  booven  de  vreede.  230. 

231.     Waer  toe  ook  Lipfius  raedt.  231- 
Beftant,  fiet vreedehandelingh. 
Bethune ,  Kolonel  der  Franijoifen ,  in  befettingh  binnen 

Geertruydenbergh,wordt  aldaer  in't  fcheyden  van  een 

geveght  tuïïchen  de  fijne  en  d'Engelfche  doorfchoo- ten.  .      .  4^o- 
Beza  en  andere  verfwaeren  de  hardigheit  van  Calvinus 

gevoelen.  57&- 
Binich  ingenoomen  door  Anjou.  64. 
Biron  ,  Veldtooverfte  der  Francoifche  troepen  ,  gefon- 

den  om  Parma  te  ftuyten.  84.  Gelaft  Parma  te  vol- 
ghen ,  wordt  hem  doortoght  geweyghert  van  de 

Ghentenaers.  8^.  Slaet  in  Artois  veertien  vaenen 

ruyters ,  en  neemt  Warenbon  en  meer  andere  gevan- 
ghen. 288-  Maekt  een  gruwelijke  verwoeftingh  in 

Artois  en  Vlaendre.288.  Slaet  Chimay  op  de  vlught. 
288-  Wordt  nae  Bruflèl  eeionden  om  Albertus  den 
eedt  af  te  neemen.  341.  Vermoeden  dat  hy  aldaer  is 
omgekoft.  341.  Befchuldight  en  oovertuyght  van 
hoogh  verraedt,  wordt  hy  met  de  doodt  geftrait :  fij- 

nen lafter,  lof  en  uvterfte.  449. 
Bifichoppen,  oude,  hun  gefagh  benoomen  oover  Neder- 

landt.  1^.  Nieuwe  ingevoert  door  Koningh  Philips, 
en  hoe  verdeelt.  1  ̂  .  Waer  toe  de  Paus  fune  bulle  ver- 

leent. 15.  't  Gheen  by  nae  al  de  weereldt  haeteliik  is. 
16.  En  de  konftenaeryen  van  Granvelle  wordt  ge- 
weeten.  16.  Waer  teeghen  eerft  figh  kanten  de  Ab- 

ten. 1 6.  By  welke  figh  voeghen  die  van  Brabandt ;. 
en  fommighe  der  oude  Bifichoppen ,  die  hun  reght 
yverigh  vervolghen.  t.6.  Diesfe  in  eenighe  fteeden 
niet  ingenoomen ,  in  andere  befpot  en  befchimpt 
wierden.  16.  Worden  oover  al  aengenoomen.  35. 
Behouden  hunne  weerdigheit  onder  Parma.        121. 

Blaeuwe  boexkens  en  hacchelijke  reedenen  onder  't  ge- 
meen geftroyt,  beweerende  dat  men  de  oeffeningh 

desGodtsdienfts  met  de  waepenen  moet  handthaeven. 
19.  Tot  naedeel  der  Staeten  ter  gunfte  van  Lycefter 

onder 't  gemeen.  108.  In  Brabandt  uytgeftroyt  tot 
naedeel  van  Koningh  Henrik.  449.  Uytgeftroyt 
teeghen  't  beftant.  ̂ 64.  ̂ 65.  Is  geen  van  de  minfte 
onheylen  in  de  Vereenighde  Republijk.     56^.  ̂ -71. 

Bloedtraedtopgereght  door  Alva.  31.  Schrikkelijke 
woede  dier  reghtbank.  31.  en  wat  daer  in  al  voor 
mifdaedt  gereekent  wordt.  3  r.  Hunne  wreetheit  in 
het  ombrenghen  van  aedel ,  en  luyden  van  aenfien  en 
vermooghen.  3 1 .     Wat  die  meer  aen  figh  trekt.    3  $ . 

Blyenbeek  vermeeftert  door  Varrabon.  1 44. 1 45. 
Bommelerweerdts  vereenigingh  fterkt  Hollandt.43. 

Befchree ven  met  Bommel.  38^- 
Bommels  geleegenheit.  142.  Vergeeffchen  aenflagh 

daeropvanKarelvanMansfeldt.  142.  Befchreeven 
met  den  Bommelerweerdt.  38*-  Geftalte  haerer 
werken.  386.  Verflaeghenheit  daer  binnen  door 
't  ooverkoomen  des  Span jaerts.  386. Bommenee  ftormenderhandt  ingenoomen.  49. 

Bon  ingenoomen  van  Schenk  door  verraffingh.  m. 

Beleeghert  van  Chimay.  137.  Dapperheit  der  Be- 
leegherde.  1 3  8.  Wordt  oovergegeeven.  138-  En 
belet  gehouden  van  Parma.  1 47. 

Bonaventuer  Calatagironi ,  Opperfte  der  Minnebroe- 
deren ,  Bemiddelaer  der  vreede  tuflehen  Henrik  en 

Philips.  3Z2. 
Bonaventura  Vulcanius.  286. 
Borgondifchen  oorlogh  houdt  denFrancois  en  den  Span- 

jaert  in 't  werk.  24-7.246. 
Borgonjens  geleegenheit ,  regeeringhen  Heeren.  24^. 
Bofiu  wordt  door  de  Landtvooghdes  belaft  de  Landt- 

vooghdyfehappen  van  Oranje,  infijnafweefen,  by 
voorraedt  waer  te  neemen.  27. 

Boflu,  Stadthouder  oover  Hollandt.  39.  Raekt  op 

't  eylandt  Voorne,  en  vlught  fchielijk  van  daer.  39. 
Verkracht  en  plunderr  Rotterdam ,  daer  in  veele  bur- 
ghers  vermoort  worden.  39.  -Wordt-geflaeghen  op 
de  Zuyderfee  en  gevanghen.  46.  Gemaekt  Veldt- 
heer  der  Nederlanders.  62. 

Brabanders  hebben  een  verdragh  gemaekt  met  hunnen 
Landtsheere ,  waer  in  bedonghen  is ,  dat ,  de  Vorft 

's  Landts  vryheeden  en  voorreghten  oovertreedende , 
fy  van  hunne  gehoorfaemheit  fijn  ontllaeghen.  3  3 .  Be- 

ginnen teeghen  Requefens  op  teftaen.  so.  Steeken 
de  dijken  der  Schelde  door ,  en  fetten  't  landt  onder 
waeter.  89.  Vervallen  tot  d'uyterfte  behoeite.  109. 
Dringhen  op  't  tleghten  der  kafteelen ,  en  't  verfen- 
den  vdn  't  uytheemfch  krijgsvolk.  399. 

Brabanders  onder  't  gebiedt  der  Staeten  verfoeken 
vrughteloos  hun  reght  van  Hemmen  ter  vergaederin- 
ghe.  ^6t. 

Brabandt,  als  feetel  des  algemeenen  gebiedts,  heeft 
geen  befonderen  Stadthouder.  8.  Brabandtfche  ftee- 

den, en  ook  den  Raedt  des  Landtfchaps,  weederfpree* 

ken  d'inquifme  heftigh ,  als  ftrijdigh  teeghen  hunne 
handtveiten,  en  worden  van  andere  gevolght.  19. 
Port  Parma  aen  tot  het  belegh  van  Berghen  op  Zoom. 

Brabandtfche  Heeren ,  befittende  erf  heerliikheeden  , 

hebben,voIghens  't  oudtgebruyk,  de  weerdigheit  van 
's  Landts  Grooten.  3  3. 

Bracamonte ,  Spaenfch  Kolonel ,  blijft  voor  Ooftende. 

432. 

Brandenburgh ,  getrouwt  aen  de  Sufter  des  Hartoghen 
van  Kleef  en  Gulik ,  ftaet  met  Nieuborgh  nae  de  re- 

geeringh  van  't  Hartoghdom.  232-  Soekt  de  vriendt- 
en bondt-genootfehap  der  Vereenighde  Staeten.232» 

Sendt  Hieronymus  van  Dif  kou  aen  de  Staeten.  546. 
Breauté,veghtende  teeghen  Lekkerbeetjcwordt  nae  dac 

hy  hem  gedoodt  hadt ,  van  de  fijne  verbeten ,  gevan-< 
gnen,  en  fchandelijk  vermoort.  404.40^. 

Breedaa  tot  handelplaets  gekooren.  48.     Aen  Parma 
ijeleevert door  Hautepenne.  73.  Befchrijvingh  der 
tadt.  15*.  Ingenoomen  door  lift  van  een  turffihip. 
153.  Verhael  der  gefchiedenis.  K3.  1^4.  15^. 
156.  Koopt  de  plunderingh  der  foldaeten  af  voor 
twee  maenden  foldy.  1 5  ̂ . 

Breederoode  ,  af  koomftigh  uyt  de  GraefFelijke  ftam 
van  Hollandt.  2o-  Doet  fijn  intreede  binnen  Brunei, 
en  koomt  te  Hoof  met  vierhondert  verbondene  eede- 
len ,  alwaer  fy  hun  fmeekfehrift  aen  de  Landtvoogh- 

des ooverleeveren.  20.  Verfterkt  fijn  gebiedt.  27» 
Velt  het  oogh  op  Uitreght  en  Amfterdam. 27.  Wordt 
begunftight  van  Oranje.  27-  Door  geweldt  van  wae- 

penen genootfaekt  te  vertrekken.  .27. 
Breederoode  ,  fiet  Walraef  van  Breederoode. 
Breevoorts  geleegenheit,  werken  en  befettingh.  316. 

Beleeghert  van  Maurits.  1,16.  317.  Geeft  figh  oover 
met  het  kafteel.  317.  Door  verrafsingh  ingenoomen 
van  du  Terrail.  $oZ-  't  kafteel  houdt  figh  en  kri  jght 
verfterkingh  binnen.  *o2.  De  Spaenfche  in  de  ftadt 
fenden  om  hulp  aen  Velafco ,  die  volk  fendt ,  dan 

koomt  niet  binnen  ,  en  wordt  in  '  t  weederkeeren  ge- 
Iiii  ij  (la> 
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flaeahen.  502-  Beleeghert  en  hernoomen  door  Prins 
.  Henrik.  501.^02. 

Brief  van  den  Koningh  aen  Oranje  >  Egmondt  en  Hoor- 
ne.  17.  Aen  de  Landt  vooghdes,  met  laft  om  de  reghts- 
voorderingh  en  ftraffen  teeghen  de  ketterden  door 

d'Inqiufiteurs  en  hunne  byfitters  Tonder  genaede  uyt 
te  voeren,  rughtbaer  geworden  fijndebaert  byftere 
ontfteltenis  in  de  gemoederen  van  allen.  18-  Aen 

Oranje  in  't  befonder  tot  antwoordt  van  den  fijnen, 
waer  by  hy  verfoght  ontflagh  van  fijne  ampten.      24. 

Briel  ingenoomen  door  de  Nederlandtfche  ballinghen. 

39.     Aen  d'Engelfchen  te  pande  gegeeven.       100. 
Brieven  van  Oranje ,  Egmondt  en  Hoorne  aen  den  Ko- 

ningh ,  klaeghende  oover  de  mifhandelinghen  van 
Granvelle ,  en  verfoeken  ontllagh  hunner  verichijnin- 
gheinden  Raedt.  17. 

Brieven  der  Staeten  van  Nederlandt  onder  Albertus  aen 
de  Staeten  der  Vereenighde  Nederlanden ,  raekende 
de  vreede.  409.  Der  Vereenighde  Staeten  aen  de 
Landtfchappen  onder  Albertus  5  hen  raedende  tot 
vreede  en  vryheit.  440.  44 1 . 

Brieven  der  Grocninghers  aen  Mansfeldt  onderfchept, 
geeven  te  kennen  hunnen  benaeuden  toeftant.      175. 

Trieven  uyt  Spanten  aen  de  Landtvooghdes  onderfchept 

doen  fien  dat  de  eedelen  en  Grooten  's  Landts  aldaer 
nu  reets  veroordeelt  en  ter  doodt  verwéefen  waeren. 

24.  Brenghen  meede  dat  's  Koninghs  oóverkoomft 
met  een  leegher  op  handen  was.  26. 

Brugghe  in  fvvaere  ontfteltenis.  69.  In  groot  gevaer 
van  de  Franijoifen ,  dogh  wordt  geredt  door  treffelij- 

ke behendigheit  der  Magiftraeten.  8;-  Roept  Ka- 
rel  ,  Prins  van  Chimay ,  tot  haeren  Landtvooght. 
87-  Wordt  door  deefen  vvecder  gebraght  onder 

's  Koninghs  gehoorfaemheit.  89.  Neemt  befettingh 
in  van  Albertus :  bekommeren  't  leegher  der  Staeten 
in 't  voor  by  trekken  door  't  gefchut.  410. 

Bruinfwijk beleeghert  door  den  Hartogh tot  tweemae- 
len.  299.     Maekt  haeren  pays.  500. 

Bruneaux,  Geheimfchrijverdes  Spaenfchen  gefants  in 
Vrankrijk,  in  hechtenis  genoomen,  enweederont- 
flaeghen.  495. 

Bruflel  ter  plunderingh  gefchikt  door  de  muytelinghen. 
^r.     Geeft  figh  oover  aen  Parma.  99. 

Bruflelaers  Qay  ten  hunne  winkels  mits  het  invoeren  van 
den  tienden  en  twintighften  penningh  ,  en  hebben  niet 
te  koop.  37.     Weygheren  Albertus  geldt  te  leen. 

299. Budley,  net  Thomas  Budley. 
Bukkenhorft,  AmbafTadeur  der  Koninghinne  vanEn- 

gelandt  inden  Haeghe.  Ilr. 
Burgemeefteren  in  de  fteeden  van  Hollandt.  116. 
Burgeryen  in  Nederlandt  ontwaepent.  3 1 . 

Burggraefvan  Gendt  opperbevelhebber  oover  'tpeer- 
devolk.  6 3 .  Gefonden  met  Montigny  in  de  Noor- 

der gedeelten  van  Vlaendre.  89. 
Burggraef  van  Turenne ,  fiet  Hartogh  van  Bouillon. 
Burghley  ,  Opperfchatmeefter  der  Koninghinne  van 

Engelandt ,  neyght  tot  vreede  met  den  Spanjaert ; 

fijn  vertoogh  d'ienaengaende.  337.  338.  Raedt  in fijn  uyterfte  de  Koninghin  tot  vreede.  342. 
Burik  ingenoomen  van  Mendofa.  367. 
Bufenval ,  Gefant  des  Koninghs  van  Vrankrijk ,  houdt 

aen  om  volk  tot  ondernam:  van  fijn  meefter ,  en  wey- 
g hert  geldt.  21 3.  Staet  oover  de  beveftigingh  des 
verbondts  tufichen  Vrankrijk  en  de  Staeten.  284- 
Gefonden  aen  de  Staeten  om  te  vertoonen  dat  de 
vreede  met  Spanien  fijn  meefter  noodigh  was.  323. 
Brenght  de  gefanten  der  Vereenighde  Nederlanden 

voor  "den  Koningh.  339.  Wordt  te  rugh  gefonden aen  de  Staeten.  341 .  Koomt,  neevens  Icannin  en  de  la 
Placcvoor  gefant  aen  de  Staeten.  589. 

C. 

Buf  kruvt  bcfchrceven. 

178. 

CAdtfandt.  468-  Verfterkt  door  Maurits.  472.' Cajus  Rantfou,weeghens  Deenemarken  voor  Am- 

balfadeur  gefonden  aen  Parma  wordt  van  't  Hollandts 
krijgsvolk  gevanghen.  1  y  2. 

Calvinifche.  22.  Snnmoedigh  op  de  dappere  kraghten 
die  feVrankri)k  door  gekreeghen  hadden.  22. 

Calvinus  verfterkt  het  gevoelen  van  Luther  met  nieuwe 
bewijsreedenen.  575» 

Camillo  Sacchino ,  ftichter  van  de  fchans  Mutiliana. 

313. 

Cafpar  Eufum,  Steêvooght  binnen  Koevorden,  vruchte- 
loos aengefoght  van  Verdugo.  196. 

Cafpar  Robles  ,  foekt  Robles. 
Catrice ,  Spaenfch  Colonel ,  blijft  voor  Ooftende.432. 
Cavendifch  feylt  met  een  vloot  nae  de  kuft  van  Amerika 

en  de  Molukle  e>  landen.  iio. 

Cec,il,  foon  van  Burghley  >  en  Raedt  der  Koninghinne 
in  haeren  geheymen  raedt,  gefonden  neevens  Wil- 
kes  ,  op  de  payshandel  tuffchen  Henrik  en  Albertus. 
333.  Wordt  neevens  Wilkes  nae  Vrankrijk  gefon- 
den.   ,  338. 

Champaigney,  broeder  van  Granvelle.  48.  Is  mif- 

noeght  oover  't  maeken  van  den  Prinfe  tot  Ruwaerdt 
van  Brabandt.  9^-  Tot  Ghendt  gevanghen  bemid- 

delt hy  't  accoordt  van  die  ftadt  met  Parma.  93. 
Charifius ,  fiet  Jonas  Charifius. 
Chaltelet  vermeeftert  door  Fuentes.  23  9. 
Chaflillon,  foonsfoon  van  den  Ammirael  Coligny, 

gefchootenin't  belegh  vanOoftende.  43  z. 
Charles  van  der  Noot ,  Steêvooght  binnen  Ooftende. 

431-461.  Steêvooght  oover  Vlaendre  onder  Hen- 
rik  van  Naffau.  472.  Wordt  gelaeten  om  op  Vlaen- 

dre en  Sluys  te  waeken.  487. 
Charlotte  Brabantin3 ,  Oranjes  doghter ,  getrouwt  aen 

Glaude,  Hartogh  v3nThouars.  321. 

Chimay  ,  fiet  Prins  van  Chimay. 
ChriftelijkeGodtsvrucht  gedooghtniet  gevanghenein 

den  oorlogh  op  de  galeye  te  bannen.  424- 
Chriftian  Barnkaw,  Gefant  des  Koninghs  van  Denemar- 

ken aen  de  Staeten.  304.  aen  de  Koninghinne  van 
Engelandt.  307. 

ChrifliaendelV.  fiet  Koningh  van  Denemarken. 
Chriftiaen  de  Rhofne ,  fiet  Heer  de  Rhofne. 
Chriftierna  van  Lottringhe  koomt,  mits  het  vertrek 

van  Koningh  Philips ,  in  aenmerkingh  tot  Opper- 
landtvooghdes ,  gedraeghcndoor  Oranje  en  de  Ne- 

derlanders. 13- 

Chriftoffel ,  broeder  van  Enno ,  Graef  van  Ooftvries- 
landt,  in  dienft  van  Albertus.  4io 

Chriftoffel  Morus  fchuldigh  aen  den  aenflagh  van  Lui- 
dewijk  Lopez ,  Portugees ,  op  het  leeven  van  Eliza- 
beth.  210.  Maetight  figh  hier  te  lande  de  regeerin- 
gheaen.  223. 

Concilie  van  Trente  :  Philips  belaft  dat  men  met  het  al- 

om afkondighen  van  't  feltde  fpoedigh  voortvaere.  1 9. 
Waer  op  daer  in  voornaementliik  gefien  was.  19. 

Waer  teeghen  de  Geeftelijke  in  Nederlandt  figh  kan- 

ten met  groote  heevigheit.  19.  't  Afkondighen  gaet 
in  fommighe  plaetfen  door ,  maer  met  bedingh  dac 
niemandt  in  fijn  reght  verkort  wierde.  19.  Dringht 
oover  al  door.  3  £• 

Coriolanus  Garfador ,  Biffchop  van  Offero ,  's  Paus  ge- 
fant in  Nederlandt ,  doet  d'inwijdingh  der  kerken  bin- nen Weefel.  379- 

Crevecceur  ingenoomen  door  Hoohenloo.  1 10.  Die 

.'tQeght.  143.  Weederopgemaekt  door 's  Koninghs 
Ooverften.  143.  Geeft  figh  oover  aen  den  Spanjaert. 
387-  Vermeeftert  door  Maurits.  405. 

Cubiara  fiet  Pcdro  Cubiara. 

Da- 
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D. DAvid  Joris  van  Delft.  i  o 

Daghvaert  der  Heereji  tot  Denremonde.        24 
Daniel  Markette ,  Steêvooght  binnen  Ooftende.  472 

Wordt  gelaft  de  ftadt  op  't  eerlijxte  oover  te  geeven 
473.     Geeft  de  ftadt  oover.  473 

Daniel  van  der  Meulen.  3  47 

Dapperheit  eenes  foküets  beflooten  in  't  turffchip  ge- 
bruykt  tot  den  aenlhgh  op  Breedaa.  1 54.  Van  twee 
vaendrighs  op  de  wallen  van  Deeventer.  165.  Van 

HopmanMol  in'c  belegh  des  kafteels  vanTydor.<  16. 
Deenemarken  flaet  het  verfoek  van  Oranje  om  bondtge- 

nootïchap  of  heymelijk  onderftant  af»  3  7. 

Deenen  enNormannen  befetten  by  nae  alle  feè'n  en  ftr3n- 
den  met  hunne  vlooten.  3. 

Deeventer  beleeghert  door  Maurics.  164, 165.  Storm 
op  de  ftadt.  165.  Koomt  tot  onderhandelingh.  166. 
Geeft  figh  oover.  166.  Verfterkt  door  Maurits. 505. 

Delffijl  ingenoomen  door  Maurits  en  verciert  met  huy- 
fen  en  werken.  167-  Verdragh  aldaer  gemaekttuf- 
fchen  den  Graef  van  Ooftvrieüandc  en  de  ftadt  Emb- 

den.  236. 
Demetrius  >  Grootvorft  van  Mof  koovien ,  opkoomft 

en  val.  5195520. 
Denremonde  oovermeeftert  door  den  Hartogh  van  An- 

jou.  82.     Ingenoomen  van  Parma.  93. 
Dermith,  foon  van  Munhart ,  Yersvorft.  247. 
Deutekom  beleeghert  en  ingenoomen  van  Mendofa. 

373.     Vermeeftert  door  Graef  Willem  van  Naflau. 

?9i. 

Didaco  Ibarras  klaeght  by  den  Koningh  oover  't  kleyn 
gefaghder  Spanjaerden  omtrent  den  Aerts hartogh. 
223  •  Koomt  uyt  Spanjen  om  den  ftaet  der  geldtmid- 

delen  en  der  krijgsmaght  t'ooverfien.  5^0.  Op  fijnen 
raedt  worden  de  muytelinghen  tot  Dieft  gebannen. 

550. 

Diderijk  van  Liesvelt  onder  Anjou  Kanfelier  van  Bra- 
bandt.  228-  Gefant  weeghens  de  Staeten  van  Ne- 

derlandt aen 'sKoninghs  fijde  aen  Prins  Maurits. 229. 
Antwoordt  op  Maurits  antwoordt.  229. 

Diego  de  Piemontel  >  geeft  figh  met  fijn  fchip  oover 
aen  Pieter  van  der  Does .  1 3  x . 

Dirk  van  der  Does  brenght  de  brieven  der  Staeten,  rae- 

kende  'tgeflootene  met  de  Aertshartoghen,by  hen  on- 
derteekent  nae  Antwerpen  ,  en  wordt  befchonken 
met  een  goude  keeten.  533.  Wordt  van  Neven  ver- 
foght  te  mooghen  met  hem  te  rughnaeden  Haeghe 
reyfen.  533.  Schrii  ft  daer  oover  aen  de  Staeten:  dogh 
geen  feeker  antwoordt  krijghende,  koomt  met  hem 
in  den  Haeghe.  533- 

Difcourfien  ,  fiet  Reedenen. 

Dixmuyde  oovermeeftert  door  den  Hartogh  van  An- 
jou. 82-     Gewonnen  van  Parma.  86. 

Doesburgh  gefterkt  door  Maurits.  ^05. 
Donauwaert  ingenoomen  door  den  Hartogh  van  Beye- 
ren.  ^2. 

Don  Antonio ,  Koningh  van  Portugael  72,148.  Sterft. 

242- 
Don  Diego  Bracaro,  Ammirael  van  Spanjen ,  in  plaets 

van  Martin  Padilla. 

309. 

Don  Frederijk  neemt  Zutphen  in  en  mifhandelt  het 
deerlijk.  4 1 .  Als  ook  Naerden.  4 1 .  Windt  Haer- 

lem  j  en  fijne  wreedtheit  teeghen  d'oovergegeeve- 
nen.  46. 

Donjohan  van  Ooftenrijk  gefonden  tot  Landtvooght 
oover  Nederlandt.  53.  Is  befonderlijk  begunftight 
van  de  Paus.  5  3 .  Geeft  voor  dat  fijn  beright  mhieldt 

den  vreede  t'onderhouden  :  maer  is  in  't  heymelijk 
gelaft  den  raedt  en  het  berightfchrift  van  Rhoda  te 
volghen.  5  3 .  Weet  figh  niet  wel  te  verberghen.  54. 
Wordt  op  voorgaende  verdragh ,  in  weerwil  van  die 
van  Hollandt  en  hunne  bondtgenooten  ,  in  de  Landt- 
vooghdy  toegelaeten.  54.     Ontbiedt  de  Spaenfche 

foldaeten  uyt  Nederlandt  vertrokken  weederom;  £41 
Wordt  met  groote  pleghtigheit  tot  Landtvooght  aen- 
genoomen.  ^4.  Bemaghtight  Naemen  en  eenighe 
fteeden  op  die  grenfen.  54.  Arbeidt  om  de  Hoogh- 
duytfche  troepen  tot  oovergaeve  der  fteeden  te  troo- 
nen :  maer  wordt  van  de  Staeten  voorgekoomen.  ̂ 4. 

Wordt  by  den  Koningh  en  andere  Vorlten  door  d'Al- 
gemeene  Staeten  befchuldight  oover  'tverbreeken  des 
vreedes. 54-Hy  befchuldight  dé  Prins. 54.D001-  wien 
fijne  laeghen  ontdekt  worden.  55.  Hem  wordt  den 
oorlogh  verklaert.57.  Leydt  toe  op  een  huwelijk  met 
de  Schotfe  Koninghin ,  en  door  haer  op  de  kroon  van 
Engelandt.  57.  Krijght  weederom  de  Spanjaerts 
voor  deefen  uyt  Nederlandt  venonden ,  en  andere  on- 

der den  Hartogh  van  Parma.  58.  Slaet  het  leegher 
der  Nederlanders  by  Gemblours.  58.  Vruchten  der 
feeghe.  58'  Befpringht  het  leegher  der  Staeten  by 
Rimenant.  63.  Deift  ibnderyets  uyt  te  rechten  te 
rugh.  6  3 .  Payshandel  met  hem  vruchteloos  hervat. 
63-  Met  nieuwe  troepen  verfterkt  fi jnde  ilaet  hy  fijn 
leegher  needer  by  Naemen.  6  3 .  Wijft  den  geheelen 
handel  op  den  Keyfer.  6  3  •  Sterft  aen  een  khielijke 
fiekte  :  fijn  quellingh.  65.  Wordt  vermoedt  door 
vergift  omgebraght  te  fijn ,  onfeeker  door  wat  handt. 
65.     Sijn  ftaetfught  en  hooghvlieghende  gedachten. 

Don  Louis  Zuninga  de  Requefens  Alvas  naefaet  in  d'op- 
perlandtvooghdy  oover  Nederlandt.  47.  Sijnen 
aerdt>  Iofenlafter.  47.  Neemt  Alvas  p/aelbeeldt 
wegh.  47.  Sleept  den  Payshandel  tot  Breedaa ,  en 
fet  ondertufichen  fijne  aenllaeghen  geweldigh  voort. 

48-  Sijn  leegher  enfeheepen  koomen  op  't  landt  van 
Schouwen.  49.  Vermeeftert  ftormenderhandt  Bom- 
menee.  49.  Neemt  Siericzce.  49.  Sterft  fchie- 
lijk  aen  de  peft.  50.  Hadt  den  huysluyden  vrygeftelt 
figh  te  waepenen  teeghen  de  muytelinghen.  51.  Hem 
wordt  door  de  Brabanders  fchattinghe  geweyghert. 
51.  en  ook  door  de  Vlaeminghen.  51» 

Doornik  geeft  figh  aen  Parma  oover.  77. 
van  Dorth)  Steêvooght  binnen  Grol  >  lafhartigh  in 

't  belegh  van  Spinöla.  507. 
Dou3y  ooverkoomt  met  Parma.  67. 

Dourtans  beleeghert  van  Fuentes.  240.  Fran$oifen  fen- 

den  verfterkingh  in  de  ftadt.  240-  't  kafteel  wordt 
beftormt  en  veroovert ,  en  daer  op  de  ftadt  geweldi- 
gherhandt.  240. 

Draek  plundert  enverwoeftde  Spaenfche  kuften.  no. 
Gefonden  voor  Ammirael  met  een  vloot  nae  Spanjen. 

148. 

Duytfchen  lijden  meenighvuldighe  onheylen  door  de 

waepenen  der  partyen.  159.  "Worden  elendelijk  ge- foolt  door  de  waepenen  van  Mendofa.  363,  364» 

375,  376.     Hunne  lafhartigheit  daer  omtrent.  376. 
Duytfche  Vorften  antwoorden  Schenk ,  en  weygheren 

hem  hulpe.  138-  Worden  gefeght  figh  ten  oorlogh 

toe  te  ruften ,  om  figh  oover  't  fchenden  hunner  gren- 
fen te  wreeken.  159.  Befchrijven  een  kreytsvergae- 

deringh.  159.  Senden  gefanten  aen  Parma.  159.  Die 
hun  beklagh  doen ,  en  trots  befcheyt  krijghen.  159. 
160.  En  aen  de  Staeten,  die  hunne  klaghten  fee- 
digh  beantwoorden.  160.  Sijn  in  hunne  vergaederin- 

ghegefplift,  162.  Sleepen  d'eenevergaederingh  uyt 
d'andere,  en  befluyten  niets.  376.  Bieden  de  Veree- 
nighde  Staeten  hunne  hulpe  of  geldt  aen.  40 1 .  Ver- 
gaedert  op  den  Rijxdagh  tot  Regenf  burgh,  befluyten 

gefanten  aen  de  Staeten  raekende  de  vreede  aftefen- den.  467. 

Duytfche  Vorften  aen  den  Rhijn  vergaedert  hooiende 
verdaedigingh  der  Spanjaerden.  380,  381,  382. 
Hunne  befluyten  tot  den  oorlogh  teeghen  den  Span- 

jaert  gaen  traeghlijk voort.  382-  Palts,  Heffen  en 

Bruinfwiik  dringhen  op 't  fpoedighen  van  dentoght. 

382-  Heffen  en  Bruinfwijk  tvviftenom  't  veldtheer- Jiii  iij  fchap. 
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fchap.  383.  Dat  aen  den  Graef  van  der  Lippe, 
Kreytsooverfte  van  Weftphaelen  wordt  gegaeven. 
383.  Beginnen  den  oorlogh  in  weerwil  des  Reyfers 
en  andere  Roomfche  Vorften.  589.  Trekken  onder 

't  beleidt  des  Graeven  van  der  Lippe  te  velde  teeghen 
den  Spanjaert.  $?9-  Geftaltenis  hunnes  leegners. 
J90.  Ooverrompelen  de  fchanfe  voor  Rhiinberk. 

390.  Legghen  befettingh  binnen  Oriby  en  Emme- rik. 390.  Koomen  voor  Rhiinberk  ,  maer  hebben 
veelerhande  gebrek.  390.  Sy  trekken  nae  Rees  ,  en 
taften  't  vruchteloos  aen.  )9°-  Hun  manlijk  ant- 

woordt aen  Graet  Harman  van  den  Berghe.  390-  Ver- 
achtelijke gevolghen.  }9°-  )9i-  Lijden fchaededoor 

eenen  uytval  van  binnen  ,  en  breeken  vervolghens  de 

beleegeringh  fchandelijk  op.  391-  't  Leegher  ver- 
loopt. 391.  denHartogh  van  Bruinfwiikftraft  eeni- 

ghe  der  fijner  met  de  doodt.  391-  De  befettelinghen 
uytde  fchans  voor  Rhijnberk  vlughten  wegh.  391- 
Enookuyt  Gennep.  391- 

Duytfchlandts  verdeelingh  in  tien  Kreytfen.  364. 
Duynkerke  oovermeeftert  door  den  Hartogh  van  An- 

jou.  82.  Gewonnen  van  Parma,  waer  door  de  fee 

feedert is  onveyligh  geweeft.  85.  Doet  byftere  fchae- 
de  ter  fee.  159- 

Duynkerkfche  roovers  doen  meenighvuldighe  fchaede 
op  den  Ocean.  331.332.  Vijf  der  felver  worden  ge- 
noomen  ,  en  de  roovers  met  de  galghe  geftraft.  3  98. 
Handelen  wreeder  dan  oyt  te  vooren  teeghen  de  Vif- 
fchers  der  Vereenighde  Nederlanden.  424.  Lenighe 
ge  vanghen  fijnde  ,  worden  met  de  doodt  geftraft. 
414  Hunne  ftoutheit,  en  ftrafte  oover  de  felve.  427. 
Doen  eenighe ,  dogh  geringhe ,  fchaede  ,  ter  fee. 
465.    Op  den  AmmïraeT  veroovert ,  gehanghen.  433. 

Duiken,  Steêvooght  binnen  Straelen ,  oovervalt  den 
Ritmeefter  Kloet >  die  hem  (het,  en  dwinght  figh 
oover  te  geeven.  427.  Windt  en  verheft  Wachten- 

donk. 458. 
Dijken  langhs  de  Schelde  doorgefteeken.  53. 

EChternacht  vermeeftert  van  Maurits  ruytery.  264. 
Ooverrompelt  van  de  Fran<joifen.  264. 

Edmondt ,  Schots  Kornel  >  gefchooten  in  't  belegh  van Rhiinberk.  J08. 
Ediart ,  Graef  van  OoftvrieQandt.  233.  Krijght  de 

heerfchappy  oover  Groeninghen  en  d'Ommelanden. 
23  3  •  Wordt  door  't  huys  van  Ooftenrijk  weederom 
oover  d'Eems  te  rugh  gedreeven.  233. EdfartdeJJ.  Graef  van  OoftvrieQandt.  234.  fijnen  aerdt. 
234.  Onluften  tuftchen  hem  en  de  ftadt  Embden : 
verhael  der  felver.  234.  Sendt  gefanten  aen  de  Stae- 
ten,  befchuldighende  die  van  Embden.  235.  Ver- 
gaedert  krijgsvolk  ,  en  verfterkt  de  haeven  van  Knok. 
235.  Neemt  de  Staeten  tot  bemiddelaers  >  metaen- 
bodt  van  verbondt  en  gemeenfchap  van  waepenen. 
236.  Is  mifnoeght  oover  de  Deltfijlfe  verdragh  pun- 

ten, en  beroept  ugh  op  den  Keyfer.  $53.    Vindtdaer 
Ïeen  genoeghen.  354.  Stookt  beroerten  in  de  ftadt 
embden.  554.  Sonder  vrught.  354.  Daeght  de 

ftadt  Embden  voor  den  Keyferlijken  raedt  :  fijne 
klaghten.  355.  Sijne  beyde  foonen  trekken  in  dienft 
van  Polen.  jjj. 

Eduart  Michilborne ,  Engelsman,  befchandtvlekt den 
handel  in  I  ndien  door  moorden  en  roo ven.  j  26. 

Eduart  Norrits ,  Steêvooght  binnen  Ooftende ,  door- 
ftroopt  het  geheele  landt.  3 1  o.  Neemt  Alvarus  Agui- 
lare,   Steêvooght  binnen  Duinkerken,  gevanghen. 

310. 

Eedelen 
 
en  Grooten 

 
des  Landts  fpannen  t'faemen 

 
tee- 

ghen Granvel
le.  

ij.  Schuwen 
 
fijne  ontmoeti

ngh, 

en  vallen  hem  dwars  in  den  Raedt.  1 5 .  Verfchijn
en 

, 

nae  't  vertrek  van  Granvelle
 
,  op  't  verfoek  van  Mar- 

gareta,  weederom
  

in  den  Raedt  van  Staete}  en  pij- 

nen figh  ten  uyterften  in  't  waernéemen  der  faeken.  if. 
Trekken  de  faeken  der  geldtmiddelen  en  wetten  aen- 
gaende  nae  figh.  17.  Segghen  dat  de  Godtsdienft 
veel  eer  door  reeden ,  dan  door  geweldt ,  kan  inge- 

plant worden.  18.  Ondertufichen  wijken  fe  niet  af 
van  de  Roomfche  Kerkieeden,en  laet  Oranje  niet  toe, 
dat  in  fijn  Prinfdom  in  de  Godtsdienft  eenighe  veran- 
deringh  gefchiede.  18.  Oordeelen  geraeden  hunne  fae- 
ke te  vereenighen  met  de  dniten  der  gemeente,  en 
waerom. 20. Legghen  toe  om  eenen  vreededer  Godts- 
dienften  te  belbrghen.  20.  Sijn  ten  deelen  oorfaek  der 
burgerlijke  beroerten.  20.  Onthouden  figh  uyt den 
Raedt,  en  trekken  op  alle  geleegenheit  andere  aen 
hunne  fiide.  20.  Maeken  een  verbondt  teeghen  d'ln- 
quifitie.  20.  Koomen  tot  Brufel ,  gaen  ten  hove  en- 
keveren  een  fmeekichrin  oover  aen  de  Landtvoogh- 
des.  20.  Krijghen  befcheidt  daer  op.  20.21.  Knighcn 
den  naem  van  Geulen  ,  en  neemen  dien  op  voor  een 
eernaem.  21.  Neemen  in  hunne  bcfchermingh  de  Cn- 
roomichgefmden ,   en  worden  daer  door   verfterkt. 
23.  Willen  geene  bemiddel aers  om  met  hen  te  han- 

delen toelaeten.  23.  Hen  wordt  door  de  Landt- 
vooghdes  belooft  vergeetelheit  van  al  h^t  begaene , 
fonuer  yemandts  naedeel.  23.  Staenar  van  hun  ver- 

bondt voor  foo  langh de  veifeekering  duerde.23.  Sijn 
ontftelt  door  brieven  uytSpanjen  aen  de  Landtvoogn- 
des  onderfchept ,  waer  infenu  reets  veroordeelt  en 
ter  doodt  verweefen  waeren.  24.  Vergaederen  tot 
Denremonde,  om  oover  de  gemeene  faekete  raedt- 

pleeghen.  24.  Al  waer  yder  'r  oogh  op  Lgmondt  llaet. 
24.  Die  verklaert  den  Koningh  te  fullen  gehoorfae- 
men,  en  fijn  meeningh  oopent.  24-  De  verbondene  ee- 

delen van  den  anderen  verftroyt  fijnde  ,  geeven  de  ge- 
meene faeke  ten  beften.  2j.  Eenigheder  felver foeken 

hunnen  foen.  27.  Maeken  met  die  van  Vlaendre  en 
andere  een  verbondt  teeghen  de  Span jaerts.  j  1 .  Soe- 
ken  veele  uyt  wanhoop  hunne  behoudenis  door  foen 
met  den  Koningh.  87.  Sijn  byfter  mifnoeght  oover 
't  verheffen  van  Fuentes  totRaedtshooftman.226.227. 

Eedt  van  Koninghen  is  een  fwakke  fterkte  tot  verdaedi- 
gingh  der  vryheit.  70. 

Eendraght  is  noyt  vafter  als  door  den  bandt  van  eyghen 
belangh  verknoght.  37. 

Eyndthooven  vermeeftert  door  de  Frangoifen.  $3 . 
Elbertus  Leoninus ,  Kanfeher  van  Gelderlandt  >  oover- 

lijdt:  fijnen  aerdt  en  feeden.  37$. 
Elias  de  la  Place ,  neevens  Ieannin  en  Bufenval ,  gefant 

des  Koninghs  van  Vrankrijk  aen  de  Staeten.         f39. 
Elizabeth,  Koninghin  van  Engelandt,  durft  Oranje 

geen  onderftant  doen.  37.  Is  van  den  Paus  in  den  ban 
gedaen ,  en  haer  rijk  ten  roof  gegeeven.  37.  Sy  be- 

laft den  Naflaufchen  binnen  feekeren  daeghc  buyten 
degrenfenvan  Engelandt  te  vertrekken.  38.  Wey- 
ghert  eenigh  verbondt  te  maeken  ,  of  de  Hooghe 
Ooverigheit  der  Landen,  haer  andermaelen  opge- 
draeghen,  te  aenveerden.  jo.  Verflrekt  fom wijlen 
eenigh  geldt ,  maer  voordert  het  dikwils  feer  ontij- 
digh  wederom.  50.  Begint  den  Nederlanders  te  be- 
gunftighen.  j7.  Belooft  geldt  enhulpe,  mitsvafte 
verfeekeringhen ,  en  op  wat  tijtel.  J7-  Steekt  haer 
in  de  beftieringh  der  Republijke ,  en  duit  niet  dat  on- 

der hen  yets  buyten  haeren  wille  bellooten  worde.<7. 
Waerfchuwt  den  Staeten  van  den  Roomfchen  Godts- 

dienft niet  lightvcerdigh  te  veranderen.  57-  Schrijft 
aen  den  Koningh,  en  raedt  hem  tot  vreede  met  de  Ne- 

derlanders. j7.  $8.  Sendt  in  plaets  van  't  beloofde 
geldt  meer  krijgsvolk.  60.  Raedt  den  Staeten  figh 
onder  Vrankriik  te  begeeven :  biedt  hulpe  op  valtc 
onderpanden.  9 j .  Houdc  de  handelingh  met  de  Ver- 

eenighde Staeten  Oeepende ,  waer  door  ondtrtuflchen 
maghtighe  fteeden  afvallen.  98.     Weyghertde  hoo- 

the  heerfchappy  t'aenveerden.  100.     Sy  belooft  on- erftant }  en  betuyght  de  wettelijkheit  desfelven  door 
een 
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é^n  verdaedighfchrift.  ioo. Punten  des  verbondts.ioo. 
Neemt  tot  onderpandt  den  Briel  en  VliUïnghe  in  be- 

fettingh.  i oo.  loont  figh  milhoeght oover d'oover- 
maetighe  eere  die  men  Leicefter  bewijft.  101.  Slaet 
het  aenveerden  der  heerfchappy  haer  door  de  Magi- 
ftraeten  van  Uitrecht  en  eenighe  ampteloofe  luyden  in 

Vriefl  indt  weederom  aengebooden  af.  i  o  8 .  Vermoe- 
den desweeghen  op  haer.  108.  Houdt  de  gcfanten  der 

Algemeene  Staeten  langh  op  fonder  hen  gehoor  te 
geeven.  1 08 .  Neyght  tot  vreede  met  den  Spanjaert. 
1 1  o.  Wordt  van  hem  daer  toe  aengefoght.  1 1  2.  Dien 
fy  looflèlijk  aenneemt ,  en  bedekt  behendelijk  haere 
vreefe  voor  de  vloot.  112.  Sendt  aen  dien  van  Hol- 
landt  ,  en  wil  dat  fe  middelen  tot  vreede  uytvinden. 
112.  Sendt  met  voorwendingh  van  haere  begeerte 
tot  vreede  gefanten  nae  Vlaendre.  1 1 3 .  Haere  flaeuw- 

heit  in  't  beibrghen  van  den  Godtsdienft  voor  de  Ne- 
derlanders. 1 1 3 .  Haer  rijk  wordt  door  Paus  Sixtus 

deV-  ten  prooye  gegeeven  aen  die  'teerft  bemagh- 
cight.  128.  Haere  onderdaenen  ontQaeghen  van  den 
eedt  ,  en  genoodight  om  haer  leevendt  of  doodt  aen 
hem  oover  te  lee veren.  128.  Verfendt  die  haer  in 

den  Godtsdienft  fijn  verdacht  naereylanden  enmoe- 
raflèn.  129.  Befet  de  oevers  van  den  Teems  met 

krijgsvolk.  129-  Lof  haer  gegeeven.  ij  o.  Stelt  Sei- 
mours  tot  Ammirael  oover  de  kleyne  fcheepen:  Hoü- 
tvaert  en  Draek  oover  de  groote.  1  3  o.  Sy  wordt  door 
gerughten  bedrooghen  ,  en  belaft  Houwaert  fijne 

fwaerfte  fcheepen  t'ontwaepenen.  130.  Schrijft  een 
oopenbaeren  dankdagh  uy  t  nae  de  feeghe  verooVert  op 
de  Spaenfche  vloot ,  en  doet  infeegepraeleenoopen- 
baer  vertoogh  aen  alle  den  volke.  134, 135.  Sendt 
een  vloot  onder  Francois  Draek  en  Johan  Norrits 

naeSpanjen.  148.  Sendt  volk  en  geldt  nae  Vrank- 
rijk  tot  onderftant  van  Bourbon.  149.  Vruchten  hen 
daer  uytontftaen.  149-  Ontbiedt  haer  krijgsvolk  te 
rugh.  179-  Is  milhoeght  oover  de  hulpe  door  de 
Staeten  aen  dert  Frangois  gefonden.  1 79.  Straft  Lui- 
dewijk  Lopez ,  Portugees ,  die  op  haer  leeven  hadt 
toegeleght.  210.  Schrijft  daer  oover  aen  den  Aerts- 
hartogh,ooverhaelende  Morus,  Fuentes  en  Ibarra,en 
betight  daer  van  de  Jefuiten.  210.  Raedtpleeght  met 
de  gefanten  der  Vereenighde  Landen ,  uyt  Schotlandt 
weedergekeert ,  oover  faeken  hun  gemeen  verbondt 
belanghende.  213.  Toont  haer  mifnoeghen  oover  de 
mildaedigheit  der  Staeten  aen  den  Koningh  vanSchot- 
landt.213.  Vordert  den  Staeten  een  gedeelte  hunner 
oude  fchulden.  2 1 3 .  Wordt  met  beleeftheit  vernoeght, 
en  krijght  volk  en  geldt  tot  verfterkingh  van  haere 

vloot.  213.  Is  mifnoeght  op  de  Staeten  oover  't  fen- 
den  van  hulp  en  toevoer  aen  Koningh  Henrik.  246.  Is 
ontfteeken  in  yverfught  tot  dien  Koningh.  246,  247. 

Verwijfden  Staeten  'tfenden  van  hulp  aen  Henrik 
door  brieven  en  haeren  gefant  Budley.  247.  Die  daer 
op  antwoorden.  247.  Dringht  des  niet  te  min  on- 
tijdigh  op  betaelineh  van  haer  verfchot,  metdrey- 
gementen.  247.  Die,  onaengefien  dankfeggingh 
enbeëden,  'tEngelfch  krijgsvolk,  buyten  de  ftee- 
den iiaer  te pande  gegeeven,  moeten  betajelen.  247. 
Dan  toont  figh  reedelijker  door  de  nieuwe  aenflae- 
ghen  der  vyanden.  247.  Sendt  Johan  Norrits  om  de 
Beroerten  in  Yerlandt  te  dempen.  249-  Wordt  nae 

't  uytbarften  der  fel  ver  vuerigher  ten  oorlogh  gedree- yen.  249.  Sendt  Francois  Draek  met  een  vloot  in 

fee  teeghen  den  Spanjaert.  249.  Sendt  onder  'tb'e- 
leidt  van  Eflèx  en  Houwaert  een  vloot  naeSpanjen. 
275.  Waerbydie  van  Hollandt  de  haere  voeghen 
onder  den  Ammirael  Warmondt.  27?.  Bedankt  den 
Heer  van  Warmondt.  279.  Handelt  met  den  Fran- 

cois van  verbondt.  281.  Perft  de  Staeten  tot  afree- 
keninghvandeoude  fchulden.  281,282.  Waertee- 
ghen  de  Staeten  haer  vertoogh  doen.  282.  Ant- 

woordt de  gefanten  der  Staeten  fcherpelijk.  282.  Han- 
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delt  verder  met  de  gefanten  der  Staefen.282,283,  Ver. 
bondt  tuflchen  haer  en  Vrankrijk  :  desfelfs  punten. 
283,284.  Welke  weederfijts  befwooren  worden. 

284.  Is  milhoeght  oover  'tfenden  der  Staeten  van 
geldt  in  plaets  van  volk  aen  Vrankrijk.  285.  Wey- 
ghert  haere  gefanten  neevens  die  van  Vrankrijk  en  der 
Staeten  te  fenden  aen  de  Duytfche  Vorften.  285 .  Wey- 
ghert  den  Gefanten  der  Koninghen  van  Polen  en  De- 

nemarken den  handel  met  de  Spanjaerts.  3  07.  Sendt 
neevens  de  Staeten  een  vloot  in  fee ,  onder  Efiex , 

teeghen  de  Spanjaerts,  dan  ongelukkigh.  307, 308. 
Belaft  de  Hanfe  koopluyden  Engelandt  te  ruymë.329. 
Sendt  Cecil  en  Wükes  op  de  Payshandel  tuflchen 
HenfikenAlbertus.  333.  Geeft  den  Gefanten  der 
Vereenighde  Nederlanden  gehoor.  334.  Verdeelt- 

heit  haerer  raedtsluyden  iri  't  beraedtllaen  oovéV  den 
vreede  met  Spanjen.  337.  Antwoordt  den  Gefanten 
metfeekeregemaetightheyt.338.  Haere  Grooten fijn 
de  Hollanders  niet  al  te  gunftigh.338.  Sendt  Cecil  en 
Wilkesnae  Vrankrijk.  338.  Iseenighfints  verkoelt 
in  haere  hoop  tot  vreede ,  feedert  de  onderhandelingh 
tot  Sant  Quintijn.  338.  Schort  de  vreedehandelingh 
met  den  Spanjaert  op.  3  40.  Sendt  Francois  Veer  aen 
de  Staeten  met  fcherpe  afvorderinghen  en  aenmaenirj- 
ghen  tot  vreede.  341.  Sendt  andere  gefanten  aen  Al- 
bertus.  341,342.  Haere  bekommeringh  weeghens 
Jakob ,  Koningh  van  Schotlandt ,  die  oopentlijk 

begeerde  erfgenaem  der  Engelfche  kroone  verklaert 
tefijrL342.  Sluyt  een  nieuw  verbondt  met  de  Siaeten. 
342.  Desfelfs  punten. 343.  Haer  wordt  wederom  door 

vergif  nae  't  leeven  geftaen.  343.  Eyfchc  haere  fol- 
daeten  weeder  uyt  vrees  voor  de  Spaenfche  vloot.  3  91. 
Jviaektden  Staeten  oopentlijk  bekent  dat  de  vreede 
haer  noodigh  is.  400,40 1 .  Laet  den  Graef  van  Effèx 
in  verlèekeringh  neemen.  400.  Handelt  tot  Boulog- 
ne  met  Albertus  van  vreede :  die  vrughteloos  wordt 
afgebrooken.  408.  Reedenen  haer  daer  toe  bewee- 
ghende.  408.  Ontflaet  den  Graef  van  Eflèx ,  enont- 
feght  hem  het  hof.  4JJ.  Roept  hem  om  figh  te  ver- 

antwoorden. 43  f.  Laet  hem  tot  Londen  koomende 
gevanghen  neemen.  435-  Geeft  hem  reghters  die  fijn 
verantwoordingh  hooren.  43  j.  Keurt  het  gevoelen 

der  Staeten  raekende  't  gebruyk  van  hun  leegher 

goedt.  440.  Sendt  eenighe  fcheepen  in  fee  om  d'aen- 
flaeghen  van  Frederijk  Spinola  en  de  fcheepen  onder 
Martin  Padilla  te  befpieden.  445 .  Die  twee  galeyen 
van  Spinola  verbranden,  en  een  Portugijfche  Caracke 

verooveren.44j.  Plaetftdrie  fcheepen  onder  d'Engel- fche  kuft  en  in  de  hoofden,  om  op  Spinolas  galeyen  te 

paflèn.  445 .  Die  drie  derfel  ver  vernielen  en  d'andere reddeloos  maeken.  445.  Sterft  den  3.  van  Grafmaendt 
1 603 .  4j  1 .  Verfcheyde  reedenen  der  menfchen  van 
haer.  452,453. 

Emanuelvan  Portugael  trouwt  met  Emilia,  Maurits 
fufter ,  buyten  kennis  haeres  broeders  en  der  Staeten. 

320. 

Embdenfendt  toevoer  in  't  leegher  van  Maurits  voor 
Groninghen  :  maer  werden  afgefchrikt  door  Verdu- 
eo.  205 .  Haere  geleegenheit.  233.  Is  in  onluft  met 
haeren  Graef.  232,233.  Was  eerft  maer  een  dorp. 

23  j .  Herberght  meenighte  van  vreemdelinghen  ver- 
volght  om  den  Godtsdienft.  233,234.  Neemt  onge- 
loofelijktoe.  234.  Gebreekendaeropgevolght.234. 

Sendt  gefanten  aen  de  Staeten,met  klaghten  oover  den 
Graef,  en  beede  om  onderftant.  235.  Krijght  hulp 

van  de  Staeten.  23  5 .  Wordt  beroert  door  Graef  Ed- 

fart.  354.  Doen  hun  beklagh  aen  's  Graeven  foonen , 
enftrafFendebelhaemelsder  beroerte.  354.  Krijght 
onderftant  van  Graef  Willem.  354-  Dreygementen 

haer  gedaen  van  den  Koningh  van  Polen  en  den  Har- 

togh  van  Holfteyn-  355.  Heeft  nieuwe  onluften  met 
haeren  Graef.  449, 45  °-  Krijght  vier  vendelen  van 
de  Staeten  binnen.  450.     Wordt  benaut  van  Graef 

Enno.- 
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Ênno.  4jo.  Krijghen  op  hun  verfoek  van  de  Staetcn 
Warner  du  Bois  met  volk  te  voet  en  te  peerde.  45  o. 
Door  vvien  fe  ontfet  worden.  45 o.  Sendt  afgefonde- 
nenae"s  Graevenhaeghe.  456.  Defelve  fluyten  met 
den  Graef :  punten  des  verdraghs.  456. 457-  Worden 
mits  's  Graeven  veranderingh  niet  bekraghtight.  457. 
Brenght  fwaere  befchuldiginghen  in  teeghen  den 
Graet.  J51- 

Ementil  in  Vrieflandt  veroovert  door  Verdugo.       1 62. 

Emilia,  Maurits  fufter ,  trouwt  met  Emanuel  van  Por- 

tugael ,  buyten  kennis  haeres  broeders  en  der  Staeten. 

520. 

Emmerik  neemt  Spaenfche  befettingh  in. j-ji.  Wórdt 
door  Maunts  daer  van  verloft ,  en  op  figh  felven  ge- 

heten. 574.  Geeft  figh  weederom  oover  aen  den 

Spanjaert.  )8;.  VTerlaeten  van  defelfde.  587.  Belet 
met  Hooghduytfche.  )9s.  Ingeruymt  \m  de  Stae- 

ten. 4°9- 
Engeland:  meermaelen  ingenoomen.  1 27.  Ten  prooye 

gegeeven  aen  die  'teerlt'  b'emaghright  ,  door  Sixtus 
de  V.  128.  Bedenkinetenop  d'erffenivTè  dier  kroo- 
ne.  45 }.  Staet  in  fchrikkelijk  achterdocht  nae  'c  ont- 

dekken des  vloekverwantfchaps.  520. 

Engelfche  fijn  te  forgeloös  nae '  t  gevaer  voor  de  Spaen- 
fche vloot.  122.  Hunnen  lofbehaelt  in 't  ü*aen  teeghen 

de  Spaeniche  vloot.  154.  En  geringhe  fchaede.  154. 
Vallen  op  de  feekuften  van  Gallicien.  148.  Pooghen 
Don  Antonio  weederin  Pörtugael  teherftellen.  148. 
Slaen  hun  leegher  neêder  voor  Litfebon.  148.  Bree- 
ken  'tbeleghop.  148.  Vrüghten  hunnes  feetöghts. 
148.  Verooveren  en  plunderen  Farnambuko.  218- 
Orilnften  tuflehen  de  Hooghduytfchen  en  hen  oover 
de  belaftingh  op  de  laekenen.  )i8,  529.  Hebben 

't  luyveren  en  't  verwen  van  de  wol  geleert  van  de  Ne- derlanders. ^28.  Hen  wordt  belalt  den  Duytfchen 
böodèm  te  ruymen.  ) 29.  Qiüjten  figh  uytfteekende 
indenflaghin  Vlaendre.  420.  Schieten  uyt  hetka- 
fteel  van  Dovre  op  de  Hollandtfche  fcheepen.  48}. 
Beklaeghen  figh  oover  het  doen  der  Hollanders  op 
hunne  kizft:  hen  wofdtgeantwoordt.485.  Senderidrie 
fcheepen  nae  Oöftindied.  526.  Belchandtvlekken 
hunnen  handel  aldaer.  526.  Beraedtöaeghén  oöver 

't inneemen  van  Virginia.  526.  Rechtéfitweé  rhaet- 
fchappyen  in  Amerika  op.  $26".  Gevaer  een  hunner 
fcheepen  op  Gujana  bejéeghent.  5  26 ,  527-  Róóven 
fterkterfee,  enloopen  eenHollandts  fchipaf.  584. 

Engelfche  en  Nederlanders  verfchillen  feer  in  aerdt  en 
feedefl.  102. 

Engelfche  geneeghen  tot  feerooven.  1  03 . 
Engelfche  Ooverften  geftelt  oover  de  regementen  van 

anderen  landtaerdt  mifnoéght  het  kriigs  volk.       1 04. 
Engelfche  vloot  leevert  de  Spaenfche  ichutgevaer.  i;i. 

Wordt  verfterkt.  1  ji.  Doornaegelt  de  Spaenfche 
door  geduerigh  fchieten.  1  j  1 .  Heeft  gebrek  aen  buf- 
poeder.  iji.  Wordt  in  Hollandt  vöorfieri.  tfi. 
Vereenightfigh.  152.     Onder  Frangois  Draek  tee- 
fheti  den  Spanjaert.  249-  Verdrijft  de  Spaenfche 
oor  branders,  tj 2.  Onder  Efiex  en  Hoüwaërt  nae 

Spanjen  gefonden.  27?.  Steekt  in  fee :  verklaèringh 
der  Hoofden.  276.  Wordt  gelaft  tot  Kadix  té  vergae- 
deren ,  en  hunnen  geheymen  laft.  276.  Vernielt  de 

Spaenfche  vloot  voor  Kadix.  277.  Landt  op  't  Pün- 
tal.  277-  Vermeeftert  Kadix.  -77  ,  i78.  Gunt  d'in- 
gefeetenen  het  leeven  voor  120000  dukaeten.  278. 
Neemt  daer  voor  Gyfelaers ,  en  fcnt  die  nae  Enge- 
landt ,  ilwaer  fe  in  gevanghenis  fterven.  278.  't  Ver- 
dragh  oover  d'afkoopingh  der  plunderingh  door  Me- dina Sidonia  verworpen  fijnde  ,  plunderen  fe  de  ftadt. 
278.  En  fteeken  fe  inbrandt.  278.  Gaet  van  daer 

t'feyl.  278.  In  fee  gefonden  om  d'aenflaeghen  van 
Frederiik  Spinola  en  de  fcheepen  onder  Martin  Padil- 
la  te  befpieden ,  verbranden  twee  galeyen  van  Spino- 

la }  en  verooveren  een  Portugijfche  C2racke.      445 . 

Enno,  Graef  van  Ooftvrieflandt.  jfcj, 
Enno  ,  foon  van  Edfardt  de  II.  Graef  van  Ooftvrieflandt 

vergaedert  krijgsvolk ,  en  verfterkt  de  haeven  Knok. 
225. 

Enno ,  foon  van  Edfart  de  III.  Graef  van  Ooftvries- 
hndt ,  heeft  nieuwe  onluften  met  de  ftadt  Embden. 

449-_  Belaft  de  kleyne  fteeden  en  plattelanden 
met  fwaere  belaftinghen.  449.  Ooverrompelt  de  ftadt 
Norden.  449.  Leght  de  burghers  een  geldtboete  op, 
en  doet  hen  onder  een  galgh  doorgaen.  449.  Stroyt 
onluften  binnen  Embden.  449  ,  450.  Siinen  handel 
met  den  Spanjaert.  4^0.  Benauwt  de  ftadt  Embden. 
450.  Wordt  verdreeven  door  Warner  du  Bois.  450. 
Vertrekt  Duytichhndt  in,  en  fpreektfmaedelijkvan 

den  Staet.  4^0.  Koomt  in  's  Graevenhaeghe  en  foekt 
de  gunft  der  Staeten.  456.  Sluyt  met  d'Afgefónde- 
ne  van  Embden.  4^6, 457.  Maer  verandert,  ge- 
vleyt  door  de  Keyfer.  457.  Voedt  de  tweedraght 
binnen  Embden.  488.  Toont  figh  fier  teeghën^de 
Staeten.  550 , 55  ï .  Sendt  aen  den  Koningh  van  En- 
gelandt.  5  5  r .  Ontfchuldight  figh  door  argefondene 
by  de  Staeten.  *-Iê 

Erafmus  gefchil  met  Luther  oover  de  vrye  wil.       57^. 
Erkelens  door  verratlingh  ingenoomen  van  Prins  Hen- 

rik  van  NafTau.  525,526. 
Ernft  van  Beyeren  Aertbifichop  Van  Keulen.  86,- 197. 

Eyfcht  de  ftadt  Hoey  weederom  van  de  Staeten.  224. 
Van  wie  hy  wordt  afgeweefen.  224.  Beleeghert  de 

ftadt.  224.  Neemt  fe  in.  224.  Beftormt°het  ka- 
fteel.  224,225.  Straft  de  fchnldighe,  en  beneemt 
de  ftadt  haere  vryheit.  225.  Arbeidt  om  figh  te 
wreekenaen  HeraUgiere.  225.  Sendtaende  Staeten 
örn  't  wèederleeveren  van  Rhijriberk.  3 1 2, i  66, 2  67. 
Siêt  met  goede  ooghen  aen  't  geweldt  der'  Spaenfche op  fijnen  boodem.  375. 

Erhft  vart  Naflau ,  fiet  Graef  Ernft. 
Ernft  van  Ooftenriik  Opperlandtvooght  oover  Neder- 

landt.  198.  Reedenen  van  verachterrngh  fijner  aen- 
koomfte.  1 98.  Wordt  ontfanghen  met  fonderlin- 
ghè  pleghtigheeden  en  vreughde  der  Nederlanders. 
198.  Sijne  fèeden  en  geeft.  798.  Fhilips  fchikt! 
hêrrt  fijne  dögh'ter  ten  huwelijk.  19S.  Verfterkt  fijn 
leegher.  200.  Sijne  wervinghen  worden  verhindert 
door  armoede  én  andere  toevallen.  200.  Koomt  on- 

der de  Nederlanders  in  verachtingh.  200-  Sendt  Ot- 
tö  Hartius  en  Jëronymus  Koomans  met  brieven  aen 
dé  Staeten  om  van  vreede  te  handelen. 208-  Waer  op 
de  Staeten  antwoorden.208,209.  Meêplightigh  aen 
't  fchelmftuk  Van  Renichon  en  du  Four  om  Maurits 
en  andere  om  té  brenghen.  2  ro.  Sendt  volk  om  de 
müytelinghentotSichem  tedwinghen. 217.  Daer 
nae  met  belofte  van  quiitfcheldingh ,  foldy ,  en  ont- 
flagh  van  diënft.  217-  Dat  hen  langh  verdacht  blijft. 

Ztj.  Sijn  fwakheit  in  'tbeleidt  van  faeken.  zij. 
Sijne  gefanten  klaeghen  in  Denemarken  oover  't  ver- 
draghvandie  kroon  gemaekt  met  de  Staeten.  2 1 8. 
Beroept  een  vergaèderingh  der  Staeten  tot  Bruflèl , 
uyt  den  Aédel  en  de  Geeftelijkheit ,  fijn  roorftel  al- 

daer. 219-  Vindt  geraeden  den  Koningh  te  raedt- 
pleeghen.223.  Sterft.  226.  Oörfaeken  van  fi;ne 
doodt.  216. 

Efcovedö  ,  fiet  Johan  Efcovedo. 
Eevefhafdt  van  Reydt ,  Schrijver  der  Nederlandtfche 

hiftorien,  fijhèrilof.  479. 

FAtriars ,  fiet  Heer  van  Famar*. 
Farnambuko  \eroovert  en  geplundert  van  d'En- gelfche.  21 8- 

la fere beleeghert  van Henrik de  IV.  246.       Gewon- 
nen. 262. 

Ferdinandt  Girbrio ,  Gefint  van  Koningh  Philips  in  En- 
gelandt.  562. 

Fer- 
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Ferdinandt  van  Ooftenrijk.  Y)i- 
Fernandez  Telhó  Portocarrera ,  fiet  Portocarrera. 

Ferrare  oovcrheert  door  Paus  Klement.  3 Ü • 

la  Ferté  beleegherc  van  Verdugo.  258.     Ontfeldoorde 

Frangoilen.  238.     Verbrandt  ten  grooten  deele.  z} 8. 
Wordt  door  Bouillon  ontvelt.  238. 

Floris  van  Pallandt ,  Graef  van  Kuylenborgh ,  oover- 

lijdt.  m- 
du  Four ,  fiet  Pieter  du  Four. 

Franeker  en  Leeuwaerden  behouden  't  reght  van  verkie- 

fingh  der  Magiftraeten  aen  figh  felven.  92.     Acade- 
mie tot  Franeker.  286. 

Francifco  de  Mendofa  foekt  Mendofa. 

Francifcus  Balduinus  en  Georgius  Caflander  ,   twee 

mannen  van  groote  ervaerenheit  in  d'oudtheeden  der Kerke ,  door  Oranje  ontbooden  om  tot  maetigheit  te 
raeden ,  dan  vruchteloos.  19. 

Francifcus  Gomarus ,  fiet  Gomarus. 

Francjfcus  Junius.                                                   287. 
Francifcus  Raphelengius.                                        285. 
Frangois  Aertfens ,  der  Staeten  gewoonelijken  gefant 

by  den  Koningh  van  Vrankrijk.                           j4°- 
Frangois   Draek  ,   Onderammirael   oover  de  groote 

fcheepen  in  Engelandt  uytgeruft  om  op  de  Spaenfche 
vloot  te  pafien.  ijo.     Sijnenlof.  130.     Neemt  het 
fchip  der  Baldeefen.  iji.     Wordt  met  een  vloot  in 
fee  gefonden  teeghen  den  Spanjaert.  249-  Sterft.  249- 
Siet  Draek. 

Frangois  van  La  Nouë  wordt  Leeghermaerfchalk  der 
Staeten.  63.     Drijft  den  vyandtuyt  Nijnhooven  en 
andere  plaetfen  in  Vlaendre.  7 i  ■     Wordt  gevanghen. 
73.     Werft  volk  in  Vrankrijk  voor  de  Staeten.  587. 

Sijne  dapperheit  op  't  eylandt  Voorne.                 588. 
Frangois  Veer  flaet  den  Marquis  van  Varrabon.  146, 

147.    Opperbevelhebber  der  Engelfche  hulptroe- 
pen. 165.    Wordt  voor  uyt  nae  Doesburgh  gefon- 

den. 1 6} .     Neemt  door  kri j  ghslift  de  fchans  teeghen 

oover  Zutphen  in.  16}.    Taft  de  Spaenfche  fchee- 
pen voor  Kadix  aen.  277.    Afgefonden  van  Elifa- 

beth  aen  de  Staeten  met  fcherpe  afvoorderinghen , 
en  aenmaeninghen  tot  vreede.  341  ,  542.     Heeft 

bevel  oover  een  gedeelte  van  't  leegher  in  Vlaendre. 
410.     Wordt  gequetft  en  verheft  fijn  peerdt.  417- 
Wordt  gekooren  tot  Steêvooght  van  Ooftende ,  dan 

weyghert  derwaerts  te  gaen  fonder  fijne  twintigh  ven- 
delen Engelfchen,  dat  hem  wordt  toegeftaen.428,429. 

Koomt  daer  binnen.  431.     Wordt  gequetft  5   en 
trekt  uyt  de  ftadt  nae  Zeelandt ,  wordt  geneefen ,  en 

keert  te  rugh.  452.     Verwittight  van 's  vyandts  be- 
fluyt  om   hem  van  achteren  en  vooren  te  befprin- 
ghien ,  maekt  hy ,  buyten  kennis  van  de  meefte ,  be- 
Itant  voor  weynigh  daeghen-  434.     Waer  uyt  beroer- 

te onder  de  foldaeten  ontftaen  fijnde  ,  is  hy  genoot- 
faekt  de  gyfelaers  te  rugh  te  fenden ,  en  den  handel 

t'oopenbaeren.  455.    Lokt,  om  deveyligheit  der 
gyfelaers  te  verfeekeren,'s  vyandts  voornaemfte  hoof- 

den op  hoop  van  handelingh  in  de  ftadt.  4  j  j .    Breekt 

op  't  inkoomen  van  verfterkingh  de  handelingh  af. 
4 3  J  •     Wordt  afgeloft  door  Frederijk  van  Dorp.  45  9- 

Francoifen  ,   onder  Jenlis  tot  ontfet  van  Berghen  in 
Heenegouw  in  aentoght ,  geflaeghen.  41. 

Frederijk  van  den  Berghe ,  fiet  Graef  Frederijk. 
Frederijk  van  Dorp  Steêvooght  binnen  Ooftende  in 

plaets  van  Francois  Veer.  459-     Maekt  de  vervalle 
werken  weeder  op ,  en  vermeerdert  de  fterkten.43 9 . 
Is  in  gevaer  voor  Antwerpen.  481. 

Frederijk  Henrik ,  foekt  Prins  Henrik  Frederijk. 

Frederijk  Spinola  koomt  met  fes  galeyen  ten  dienfte  des 
Koninghs  in  Nederlandt.   398.     en  loopt  tot  Sluys 
in.  398-     Koomt  met  acht  galeyen  uyt  Spanjen. 445. 
Twee  der  felver  door  d'Engelfche  by  Setubal  ver- 

brandt. 445.     Drie  andere  worden  door  d'Engel- 
fche en  Hollanders  vernielt ,  d'andcre  drie  reddeloos 

en  doornaegek.  44$.  Wordt  door  den  Aertshar* 
togh  verhindert  in  fijnen  aenllagh  op  Walcheren.44^. 
Maekt  eenen  aenllagh  om  een  roof  in  Zeelandt  te  hae- 
len.  458-  Raekt  ingeveght,  en  wordt  gellaeghen met  verlies  van  fijn  leeven.  458?  4S9- 

Friafe  afgefonden  met  brieven  van  Koningh  Philips , 
naer  de  Nederlanden  ,  waer  in  hy  de  heerfchappy 
oover  defelve  ooverdraeght  aen  Ifabella.  343. 

GAbrielle  d'Eftree ,  Henrix  byfit ,  wordt  geoor- deelt  hem  tot  de  vreede  met  Spanjen  bewooghen 
te  hebben.  3385  .239-  Haeren  foon  Gasfar  wordt 
Hartogh  van  Vendolrne,  Stadthouder  oover  Bre- 
tagne,  en  verlooft  aen  de  doghter  des  Hartoghen  van 
Merceur.  339. 

Galeyen  door  Frederijk  Spinola  in  Nederlandt  ge- 
braght.  398-  Loepen  te  Sluys  in.  398.  Maeken 
in  Zeelandt  en  elders  eenen  geweldighen  fchrilc.  3983 

399.  Maer  worden  oorlogh  fcheepen  der  Veree- 
nignde  Staeten  aentaftende  vinnigh  doornaegelt , 
waer  door  den  fchrik  mindert.  399.  Neem  en  twin- 

tigh pro viandtfeheepen.  411.  Lijden  fchaede  door 

Warmondt.  411-  Taften  d'achterfte  fcheepen  van 
Maurits  vloot  in  't  weederkeeren  van  Ooftende  aen , 
dan  worden  verjaeght.  422.  Vermeefteren  eenighe 
koopvaerdyfeheepen  nae  Engelandt  vaerende.  427. 
Hunnen  aenflagh  op  Vliifinghen  ontdekt  en  mi llukt. 

427.  Raeken  voor  Vliilinghen  in  geveght  en  wor- 
den geQaeghen ,  met  verlies  van  hun  hoott  Spinola. 

458»  459- Galeye  tot  Dordrecht  gebouwt  is  van  uytfteekende 

vrught.  424.  Haelt  neevens  eenighe  floepen  's  vy- andts fcheepen  tot  onder  de  wallen  van  Antwerpen 

weghj  in 't  gefight  der  burgheren.  424. 
Gamache  Steêvooght  binnen  Dourlans*  240. 
Garnet,  Jefuit  in  Engelandt.  49<S- 
Gafpar  de  Coligny.  38,41,91. 
Gebreeken ,  felfs  de  grootfte  en  verouderde ,  fijn  in 

korten  door  vlijtighe  toefight  te  verbeeteren.      486. 
Gecommitteerde  Raeden  in  Hollandt  wie  die  fijn  en  wat 
hunamptis-  116- 

Gedenkpenninghen  geflaeghen  by  de  Vereenighde  Stae- 
ten oover  't  inneemen  van  Breedaa.  156. 

Geerardt  de  Jonghe  quijt  figh  moedigh  in  't  verdaedi- 
ghen  van  de  fchans  Knodtfenburgh.  1 68- 

Geertruydenbergh  ingenoomen  door  de  Naflaufchen. 

46.  Verkoft  en  verraeden  door  d'Engelfche  muyte- 
linghen  aen  Parma.  141.  Spaenfche  befettingh  daer 
binnen  ;  en  forghe  der  naebuerighe  fteêvooghden  daer 
oover.  190.  Wordt  beleeghert  van  Maurits.  190. 
Desfelfs  geleegenheit.  190.  Verhael  des  beleghs. 

190  5 191 ,  192  j  193?  J94-  Wordt  aen  hem  oover- 
geleevert.  194.  Geveght  tuffchen  de  Franfche  en 
Engelfche  befettinghen  aldaer.  459  ,  460. 

Geeftelijken  in  Nederlandt  ongereegelt  enbedurvenin 
leeven.  19.  Kanten  figh  heevigher  dan  yemandt  tee- 

ghen 't  af  kondighen  en  'tinvoeren  des  Conciliums 
van  Trente.  19.  Klaeghen  neevens  den  Aedel  oover 

't  vernielen  hunner  landen  door  't  plakkaet  van  Mans- 
feldt.  189. 

Geeftelijken  binnen  Uitrecht.  3  32.    fiet  Kanonifijen. 
Geeftelijken  wordt  >  omdat  hunne  goederen  verbeurt 

gemaekt  vvaeren ,  een  eerlijk  onderhoudt  toegeleght. 

120. Geeflelijke  goederen  aengewendt  ten  gemeenen  nutte. 

45- 

Geevaerts  ,  foekt  Jolian  Ueevaerts.. 
Gelder  ingenoomen  door  verraedt  vanHautepenne.  109. 

Vruchteloos  verraft  van  Maurits.  492  ,  49  3 . 
Gelderlandt ,  Vriellandt  en  Uitrecht ,  onder  Keyfer  Ka- 

rel  ,  aen  de  Nederlanden  gehecht  fijnde,  hebben,  boo- 
ven  hunne  voorreghten ,  bedonghen  onaffchey delijk 

K  k  k  k  van 
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Hl  Brabandt  en  Ilollandt  te  blijven.  34. 

Gelderlandt  ontfchuldight  't  opbrenghen  haerer  pennin- 
ghen op  haere  armoede.  237-  Is  met  Uitrecht  alleen 

een  leen  des  rijx.  54-7  >  548 ,  549- 
Celdtmiddelen  llcght  beleidt  in  de  Spaenfche  Nederlan- 

den. 187-106.  217.  Der  Spanjaerden  bijfterver- 
loopen.  479- 

Geldt  ongeloofelijk  gefteyghert  in  de  Vereemghde 
Nederlanden  ,  en ongelijkheit  daer  in. 

231. 
Geley-  en  verlof-gelden  en  andere  tollé  ingeftelt.4i,46. 
Gellius  Hillama ,  gemaghtight  om  vveeghens  Vriellandt 

met  de  Spaenfche  te  har.delen.  555. 
Geloofsforme  in  Nederlandt  opgeftclt ,  en  aen  den  Ko- 

ningh  oovergefchrecven.       •  19. 

Geloofsvreede'  6 1  •  Geweyghert  by  die  van  Artois  en 
Henegouw.  62- 

Geloofspunten,  fiet gefchillen ,  &c. 
Gemeenten  in  Nederlandt ,  fijn  des  oorloghs  wars ,  ge- 

neeghen  tot  ruft ,  &c.  8,9-  Spreekende  vuer  en 
vlam  tecghen  de  Spaenfche  mquifitie.  1 9.  Willen  geen 
bemiddelaers  om  met  hen  te  handelen  toebeten.    2 3  • 

Gemeente  in  de  VereenighdeLandtfchappen  hoe  geftelt. 
i2o-     Isaf  keerighvan  vreede.  209- 

Gemeenten  moeten  meede  haer  deel  in  de  regeeringh 
hebben.  106 ,107. 

Gemeene  middelen  wat  die  macntelijk  beliepen.       57. 
Geneeffche  Godtsdienft ,  en  die  in  de  Palts  en  elders  ge- 

bruykelijk  is,in  Hollandt  in't  algemeen  aengenoomen. 
4^.  Soo  noghtaivs  dat  alle  geloofsdwangh  met  den 
mem  van  Incjuifitie  wierdt  geDrandtmerkt.  4^.  Waer 
uyt  verachtingh  v3n  den  oopenbaeren  Godtsdienft  en 
uytgelaete  vryheit  voorto,uam.  4f . 

Gendt  begeeft  figh  in  de  Yereenigingh  tot  Uitrecht.69- 
Benaeuwt  van  Farma.  90.  Koomt  met  hem  tot  han- 
delingh.  90-  Sluyt ,  en  geeft  figh  aen  hem  oover.  93 . 

Gendtenaers  neemen  Aerfchot  met  al  fijn  gevolghin 

hechtenis.  yy.  Lichtveerdigher  dan  eenighe  Vlae- 
minghentotmuyten  ,  en  den  aedel  dwars.  jjf.  Wey- 
f  heren  oopentliik  te  gehoorfaemen,  aengeftookt  door 
mbijfe.  6z-  Bannen  de  Pvoomfche  pleghtigheeden 

met  de  Geefteliikheit  ter  ftadt  uyt.  6l-  Sterken  hun- 

ne ftadt.  62.  Verfinaeden  der  Staeten  en  's  Aertshar- 
toghen  beveelcn.  6z.  Ook  heeft  de  gunft  tot  Oranje 
geen  vermooghen  op  hen.  62.  Neemen  krijgsvolk 
aen.  64.  Herftellen,  op  aenhouden  van  Oranje ,  de 

Geeftelijkheit ,  en  begeeven  figh  weeder  onder  'tvree- 
de-verdragh.  66-  Andermaél  aen  't  hollen.  66- 
Wifpeltuerigh  van  aerdt.  69.  Weygheren  Biron 
doortoght.  8<-  Roepen  Imbiife  weeder  in,  enmae- 
ken  hem  voorfcheepen.  87-  Koomen  tot  handelingh 
met  Parma.  90-  Handelen  en  koomen  oover  een  met 
Parma.  93. 

Gendcfche  vreede.  f2.  Wat  Landtfchappen  figh  daer 
inlieten,  welke  niet.  53.     Te  niet  geloopen.      67. 

George  Gilpin  Raedtsheer  der  Koninghinne  in  den 
RaedtvanStaete.  284- 

Gcorgius  Cafianderen  Francifcus  Balduinus,  twee  man- 

nen van  groote  ervaerenheit  in  d'oudtheeden  der  ker- 
ke ,  door  Oranje  ontbooden  om  tot  maetigheit  te 

raeden,  dan  vruchteloos.  19. 
Gereformeerde  geeven  een  verfoekfehrift  oover  aen 

Mathias  en  Oranje.  60  , 6 1 .  Dat  hen  door  de  Stae- 
ten wordt  toegeftacn.  61.  Krijghen  pteets  in  alle 

ampten ,  en  vryheit  van  oopenbaeren  Godtsdienft. 
6  ï .  Gefchillen  tutfehen  hen  en  de  Roomsgefinden. 
6r.  Handthaeven  figh  gcweldigh. 61.  Vallende 
Geeftelijkheit  tot  Antwerpen  te  lijf,  en  fijn  aldaer 

meefter. 68.  Sijn  gehouden,  volghens  'tverdragh met  Parina ,  na  vier  jaeren  uyt  Antwerpen  re  vertrek- 
ken. 99.     Worden  vervolght  binnen  Aeken.     494. 

Gereformeerden  Godtsdienft  in  't  algemeen  aengenoo- 
men. 45.  Doorveeleimgiftraeten.  61. 

Gerucht,  uytgeftrovr  ais  een  geheym  ,  datdeKoningh 
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yan  yrankrijk  was  gefint  met  Spanjen  te  breeken  >  is 
veinfery.  38-  DatdeKoninghinvan  Engelandtniet 

weygheren  foude  de  heerfchappy  t'aenvaerden ,  ten 
waere  atgefchrikt  door  ondervindingh  en  ontelbaere 
wetten.  108.  Van  den  aenlhgh  op  Breedaa  met  een 
turilchip  als  uytgevocrt  uytEngelandt  oovergefchrec- 

ven eer  die  was  in  't  werk  gefteft.  153.  Dat  de  Duyt- 
fche  Vorften  figh  ten  oorlogh  toeruften  ,  om  figh 

oover  'tfchenden  hunner  grenfen  te  wreeken.  i<q. 
Van  't  uytruften  eener  vloot  in  Spanjen.  ja*.  Vin 

't  huwelijk  van  Albertus  met  Ifabella,  's'Koninghs 
doghter.  343 .  Van  een  vloot  in  Spanjen  onder  Mar- 

tin Padilla.  44^.  Uytgeftroyt  dat  den  Francois  ar- 
beyde  om  de  Hollanders  aen  fijn  rijk  te  heghten.  522. 
Dat  de  Mooren ,  gedient  van  Hollandtfchefcheepen  , 

figh  fouden  traghten  te  herftellen  in  'tbefit  van  Span- 
je. $22. 

Gefanten  vveeghens  Albertus  en  Elifabeth  tot  Boulogne 
op  de  vreedehandelingh  fcheyden  onverrighter  faeke. 

408. 

Gefanten  van  den  Koningh  van  Achem  in  Zeelandt  koo- 
mende,  fterft  Abdulzamat ,  hooft  der  fel  ver  aldaer , 

en  wordt  begraeven.  447.  d'Andere  koomen  by 
Maurits  in  't  leegher  voor  Graeve.  447.  Verbondc 
met  haer  geflooten  op  den  naem  der  Arabiers.     447. 

Gefant  des  Keurvorfts  van  Brandenburgh  aen  de  Stae- 
ten. 546. 

Gefant  vanden  Keurvorft  Palatiinaende  Staeten.  ̂ 46- 
Gefant  des  Koninghs  van  Spanjen  inVrankrijk:  fijnen 

handel  aldaer.  563. 
Gefanten  van  Andreas  van  Ooftenrijk  op  de  Vergaede- 

ringh  der  Duytfche  Vorften  aen  den  Rhijn ,  om  de 
bedrijven  der  Spanjaerden  op  den  Duytfchen  boodem 
te  ontfchuldighen.  380-  Hun  vertoogh  voor  de 
felfde.  380,381,382. 

Gefanten  uyt  Deenemarken  te  rugh  gekoomen.  546- 
Dcs  Koninghs  vanDeenemarkenaende  Staeten.546. 
Vertrekken.  563. 

Gefanten  der  Duytfche  Vorften  aenParma  doen  hun  be- 
klagh,  en  krijghen  trots  befcheidt.  159.  Waer  op 
fe  figh  met  des  te  ftouter  begeerten  nae  de  Vereenigh- 
de  Landen  begeeven ,  alwaer  hunne  klaghten  feedigh 
beantwoordt  worden.  160, 16 1-  Des  Keyfers  en 
der  Duytfche  Vorften  aen  de  Staeten.  303, 304.  Des 
Koninghs  van  Polen  aen  de  Staeten.  303.  Des  Ko- 

ninghs van  Denemarken  aen  de  felfde.  304.  Der  Ko- 
ninghen van  Poolen  en  DeenemarkeninEngelandt. 

307. 

Gefanten  weeghens  den  Keyfer  aen  de  Staeten  :  hun 
voorftel.  408-     Antwoordt  der  Staeten.  408  >  409- 

Gefanten  der  Staeten  van  Nederlandt  aen  's  Koninghs 
fijde  aen  Prins  Maurits.  228.  Hun  vertoogh  aen  den 
Prinfe:  desfelfs  antwoordt.  228  >  229.  Vertrekken 
onverrighter  faeke.  229. 

Gefanten  weeghen  de  Staeten  der  Provintien  onder  Al- 

bertus koomen  tot  Berghen  op  Zoom  by  d'Afgefon- 
dene  der  Vereenighde  Staeten  om  van  vreede  te  han- 

del en.  423.  Voorftel  en  antwoordt  van  weederfij- 
den.  423-     Scheyden  onverrighter  faeke.         423. 

Gefanten  der  fteeden  Keulen  en  Luyk  aen  de  Staeten  der 

Vereenighde  Nederlanden :  der  felver  antwoordt  op 
hun  voorftel.  161. 

Gefanten  gefonden  op  de  vreedehandelingh  tot  Keulen. 

66-  Weeghens  de  magiftraeten  tot  Uitrecht  en  eeni- 
ghe amptefoofe  luyden  in  VrieflandtnaerEngelandt, 

om  Elifabeth  weederom  de  heerfchappy  op  te  drae- 

ghen ,  dat  afgeflaeghen  wordt.  108-  Der  Algemeene 
Staeten  naer  Engelandt,  om  te  klaeghen  dat  hen  een 
verminkte  regeeringh  was  gelaetcn :  die  aldaer  een 
langhe  wijl  worden  opgehouden.  108-  Naer  Dee- 

nemarken om  ontflagh  der  aengehaelde  fcheepen:dien 
gehoor  geweyghert  wordt.  112.  Der  Vereenighde 
Nederlanden  aen  den  Koningh  van  Schotlandt.  139. 

aen 
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Acn  den  fel  Men  om  te  ftaen  oover  den  doop  van  den 

Prins  van  Sehotlandt.  21 2-  Raedtplecghen  in  hun 
wcedcrkccren  met  deKoninghin  van  Lngclar.dt,oovcr 

faeken  hun  gemeen  verbondt  belanghcnde.  213.  Ge- 
fonden aen  de  Koninghin  van  Lngelandt.  282.  Acn 

den  Koningh  van  Dcencmarken.  287-  Acn  de  Ko- 

ninghen van  Vrankriik en  Lngelandt. 33  3 .  Vertoogh 

der  gcfanten  in  Lngelandt  voorde  Komnghinne.3  34. 

a;5,33<i,337.  -Die  'n  Vrankri|k  koomen  voor 

den  Koningh  ,  en  doen  hun  voorücl.  }  3  9.  Kecren  uvt 
Vranknjk  nae  Engeland:.  340.  Hunne  geveynfdc 

reeden  aen  dat  hof.  3  40.  Andermael  naer  Lngelandt 

gefonden.  342.  Hunne  handehngh  aldaer.  342. 
Sluyten  e;n  nieuw  verdragh-  342.  Dcslclfs  punten. 
343.  Gefonden  naer  i .ngclandt  aen  Koningh  Jakob  > 

om  hem  geluk  te  wenfehen  met  de  erfFcnis  dier  kroo- 
ne.454.  Hunne  reeden  voor  dien  Koningh.  454.DCS- 

felr's  antwoordt.  45 4.  Arbeydeti  om  den  vreede  te 
verfchuyven.  455-  Worden  onderfleunt  door  den 
Francais.  455.  Vinden  een  middel  tot  arioifingh  van 
een  gedeelte  der  fchulden.  455.  Gefantfchap  aen 

den  fclfdcn,  om  hem  van  den  itact  hunner  faeken  t'on- 
derrighten.  54 '• 

Gefanten  rot  Sant  Quintijnopde  vreedehandelinghtuf- 
fchen  Henriken  Philips.  422. 

Gefanten  des  Koninghs  van  Siam.  583- 
Gefanten  van  weederfijden  gefonden  op  den  payshandel 

tot  Breedaa.  48-  En  van  's  Keyfers  weeghede  Gracf 
van  Swartfenburgh  als  bemiddelaer.  48.  Scheyden 
onverrighterfaeke.  48- 

Gefanten  van  Philios  en  d'Aertshartoghen  op  de  vreede- 
handelingh  in  den  Haeghe.  555.  liet  Vreedehande- 
lingh. 

Gefantfchap  des  Koninghs  van  Vrankrijk  aen  de  Stae- 
ten.  539.     Des  Koninghs  van  Sweéden  aen  defclf- 
de.  5/5i- 

Gefchillen  der  Nederlanders  onder  elkander  verwijderen 
de  naderende  vryheït.  63. 

Gefchillen  tuffehen  de  Roomsgefinde  en  de  Gerefor- 
mt  „rde.  6 1 .  TufTchen  die  van  Arthois  en  Henegouw 

.    met  de  \  iacminghen.  63. 

Gefchii  tufTclren  de  Stadt  Groeninghen  en  d'Ommelan- 
-  den,  Ucüghen't  uytvoeren ckrkooprhanfchappen.'5o. 

Tuffehen  da  Vriefen  en  de  Ooveryffêlaers  oover  de 

bewaenngh  van  Koevorden.  r8v  Tudchen  Groe- 

ninghen enifÓmmeUndenj  g--4V.lt  aen  de  Vereénigh- 
de  Stieten.  2o8-     Tufïèhende  Vereenighde  Staeten 

-  onderlinge.  %\f.  In  Vrie'landt  oover  de  fchattin- 
ghen.  z%o-  Tuffchc-n  de  ftadt  Groeninghen  encTOm- 

mclanden.  ?oi,  302.  Tuffehen  d'Lngelfcheri  en 
Hooghduytfchen ,  oover  de  belaftingh  op  de  laeke- 

■-  "en.  328} 3*9- Gefchillen  oover  ettelijke  hoofrftukken  des  Godts- 
dienfts  tuffehen  Gomarus  on  Arminius.  574  ,  575- 
TufTchen  de  Francifcaner  en  Dominikaner  monniken, 

oover  denfin  van  Auguftinus.  575.  't  Gevoelen  van 
ArTiur.us  koomt  oover  een  met  de  leere  der  oude 

Chrifterim.  575.  Auguftinus  is  d'eerfte  geweefLdie 
anders  heeft  begonnen  te  keren.  575.  Ln  in  't  Weften 

-  veelen  tot  fvn  gevoelen  getrokken  heeft.  575.  Ge- 
voele  is  van  Luther,  Melarrchon-  en  Erafmus,  rieken- 

de de vr.t  vil.  575.  Calvkius  verfterkt  het  gevoe- 
len van  Luther  met  nieuwe  bewijsreedenen.  575. 

Beza  en  andere  verfvaeren  de  hardigheit  van  Calvi- 
nus  gevoelen. 574.  Welker  keringhen  oover  de  Ne- 

derlandtfehe  kerken  geftek  fiinde,  acn  genen  die  't  an- 
ders verftonden  niet  willen  dulden.  5-76-  Waeruyt 

oneenigheeden  en  mcenighvuldühe  klaghten  aen  de 
Staeten  voortkoomen.  5t<5.  Die  een  gefprek  tuf- 

fehen f  'omarus  en  Arminius  doen  houden  ,  en  't  ver- 
handelde beveelen  niet  t'oopenbaeré.^-S.'tGevoelen 

van  Gomarus  behaeght de  meefte  predikanten  ,  maer 
dat  van  Arminius  meeft  alle  de  magiftraetcn.  576. 

Gcfchil  oover  't  ampt  der  Oovcrhcit  in  kerkelijke  fae- 
ken. 576.  Nieuwe ftof tor krakcelen.  576  >  577. 

Gefinthccden  die  'tgefagh  des  Paus  van  Roorncn  wrack- ten,  waerenin  Ncderlandtdrkdcrlcy ,  Weederdoo 
pers,  Lutherfchc,  Calvinifchc.  22-  Dccfc  en  an- 

dere oordeclcn  't  nieuw  plakkaet  te  ftrengh.  22.  Dit 
ook  quaelïjk  necmende,  dat  niet  't  gevoelen  der  Alge- meene  Staeten  daer  omtrent ,  maer  der  befondcre 
Landtfchappen  gehoon  wordt.  22.  Worden  ,  btryten 
de  Roomsgefinden ,  in  Hollandt  door  de  vingheren 
gefien.  I20. 

Gevanghcne  in  den  oorlogh  op  de  galeyc  te  bannen 
ftrijdt  tce'hcn  de  Chriftelijkc  Goits  vrucht.  424  • 

Geveght  tuffehen  d'LngclfcheenSpacnfche  byZufpften. 
105.  Tuffehen  d.-n  Graefvan  Valkenfleyn  ui  Var- 
rabon.  146,  147.  Tuffehen  verfcheyJc  partyen. 
147.  Tuffchen  Parma  en  Maurits  voor  Knodtfcn- 

burgh.  r63-  Tuffehen  Mondragon  en  Philips  van 

]S'af(au.24r-  Tuiïchcn  Maurits  en  den  Graefvan 
Varax  by  Turnhout.  29^,  29*5,  297,298.  TufTchen 
Breauté  en  Lekkerbectjc.  404,  405.  Ter  fee  fuf- 
fchen  Frederi;k  Spinola  en  eenighe  Zccufchc  fchce- 
pen.4^8>459-  Tufïchen  Maurits  en  Spinola  by 

Mulk-m.  490,491)  492-  Ter  ke  tuffehen  de  Spaen- 
fche  vloot  en  Heemfkerk  onder  Gibralter.  4^6» 
4  ;  7-  Ter  fee  in  1  ndien  tufTchen  Alfonfo  de  Caftro  en 
Matclicf.  ^79,580,581. 

Geveght  tufTchen  de  Franfche  en  Engelfcae  befettelin- 
ghen  binnen  Gcertruydenbergh.  459  ,  460. 

Geufen ,  van  vvaer  die  nacm  koomt ,  en  wat  het  tl 

ghen  is.  21'. Gibraltcrbefchreevcn.  5^4. 
Giftellcs ,  Steévooght  binnen  Ooftende ,  flcrft  aldaer. 
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Godts  wonderlijk  beftierin  'tbcleidtder  Ncderkndt- 
fchefackeo.  39-386. 

Goghooverweldightdoor  Tvlendofa.  379. 
Gomarus ,  HoagnJcerrnceitcr  in  de  Godrheit  tot  Ley- 

den,  in  gcfchil  met  Arminius ,  fi;n  gevoelen.  574. 
Wat  fe  elkander  te  laft  Iegghen.  575. 

Gomcron ,  fiet  Heer  van  Öomèróri. 

Gontaut ,  Hartogh  van  Biron ,  (iet  Biron. 
Gordan  ,  Steévooght  binnen  Kalis ,  liet  de  Steévoogh- 

dy  oover  aen  den  Heer  van  Vidofan.  262. 
Graefvan  Acrenbergh ,  Stadthouder  van  VrkHandt , 

doet  den  eedt  hem  door  de  Landtvooghdes  voorge- 
houden. 25.  Wordt  door  Alva,  met  de  ruytcry 

der  Nedcrlandtfche  eedden ,  vermenght  met  Span- 
jaerts,  nae  Vrankrijk  gefonden.  ?r.  Wordt  van 
Graef  Lnidewijk  verflaeghen ,  en  lijn  kegher  op  de 
vlught  gedreeven.  3  ?  •  Neemt  Seevenberghtn.  142. 
Wordt  ncevcnsAeffchot  en  Mendofanae  Vrankr;;k 

gefonden  >  om  den  Koningh  den  eedt  af  te  neemen. 
?4 1 .  Gaet  wceghens  Albertus  in  gefantfchap  naex 
Engelandt.  455. 

Graefvan  Auvergne gevanghen ,  krijght  vergifTcrü'.  van 
den  Koningh.  476. 

Graef  van  Bafligny  verfbekt  uytnaem  der  Aertsharto- 
ghen  van  de  Staeten  vrygeley :  wordt  afgeflaeghen. 

4*5  7- 

Graef  Frederijk  van  den  Berghe  verdaedight  Koevor- 

den. t8o-  Krijght  kuntfenap  van  de  troepen  t'fijner 
ontfet  in  aenroght.  18 r-  Ooverweldight  Cthmar- 
fum.  195, 196-  Sijnen  aerflagh  op  de  Bourtangh 
vruchteloos.  196-  Doorftroopt  een  gedeelte  van 
Vrieflandt.  3 14.  Verdaedight  Linghen.  3  19,  %zp. 

Wordt  opperveldtheer  naeft  Mendofa.  357.  t^eft 
vyanddi.k  op  den  Duytfchen  boodem.  361,  Geeft 

fijn  gevoelen  raekende  den  toght  van  't  k:gher.  363. 
Sijngevolgh  wordt  gevanghen  ,  hy  felfs  <, 
ter  naeuwer  noodt.  383-  VZorpt  tot  tweemackn 
Kkkkij  voli 
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volk  binnen  's  Hartoghenbofch.  433.    Wordt  gefon- 
den  om  Brecdaa  te  verra(fen,  maer  ontdekt.  439- 
Wordt  gefonden  teeghen  de  muytelinghen  binnen 
Hooghltraeten.  459.     Koomt  daer  voor  ,  en  taft  het 

kafteel  aen.  459.     Wijkt  op  d'aenkoomft  van  Mau- 
rits  nae  Heerenthals.  460-      Trekt  tot  ontfet  van 

's  Hartoghenbofch ,  en  befchanft  figh  daer  teeghen 
Maurits.  461.     Leght  befettingh  buyten  de  ftadt, 

én  met  wat  hoop.  46 t'.     Wordt  in  Vlaendre  gelae- 
ten.  484.  Bouwt  een  fchans  dight  onder  Sluys.  49  3 . 
SijnenaenQagh  op  Aerdenburgh  vruchteloos.     526- 

Craef  Harman  van  den  Berghe  ,   Steêvooght  binnen 

Deeventer.  164.  Siinedapperheit  in 't  belegh.  165. 
Gequetft  in  fijn  gefight.  1 6  -> .     Moet  de  ftadt  oover- 
geeven.  166.       Sijne  omhelfingh  in  gefprek  met 
Maurits.  166-    Oovervalt  de  kleyne  fterkten  aen  den 
Yfiel.  176.     Bevreedight  de  muytelinghen.  197. 
Wordt  Veldtmaerfchalk  in  plaets  van  den  Heer  de 
Rhofne.  269.     Landtvooght  van  Celderlandt.  312. 
Trekt  te  fpaede  tot  ontfet  van  Rhijnberk.  312.    Ver- 
fterkt  de  befettingh  van  Meurs.  313.      Scheidt  de 

t'faemengerotte  muytery  totGraeve.  333.     Koomt 
voor  Rees  in  't  leegher  der  Duytfche  Vorften ,  om  de 
bedrijven  der  Spanjaerden  t'ontfchuldighen ,  alwaer 
hem  manlijk  wordt  geantwoordt.  390. 

Graef  Henrik   van    den   Berghe   gevanghen    binnen 

Weerdt.  244-     Verdaedight  Grol  teeghen  't  belegh 
Van  Maurits.  ̂ 10.     Wordt  binnen  Erkelens  gevan- 

ghen door  Prins  Henrik  van  Nafiau.  525. 
Graef  Luidewijk  van  den  Berghe  gefchooten  binnen 
Steenwijk.  177. 

GraefWillemvanden  Berghe  >  getrouwt  aen  Oranjes 
fufter  ,  valt  in  Gelderlandt  en  Ooveryfiel.  40-  Stadt- 
houder  oover  Gelderlandt ,   dat  hy  tracht  aen  den 

Spanjaert  oover  te  keveren.  87-     't  Welk  ontdekt 
wordt ,  hy  gevanghen,  en  op  nieu  gedaenen  eedt  wee- 

der ontQaeghen.  87.     Valt  met  fijne  foonen  oover  tot 
den  Spanjaert.  87. 

Graef  van  Buuren  uyt  de  Hooghe  Schoole  van  Loven 
nae  Spanjen  gevoert.  32.     Siet  Philips  Wühari  , 
Prinfe  van  Oranje. 

Graef  van  Buquoy  gevanghen.  374,383-     Valt  voor 
Ooftende  vruchteloos  aen  op  de  werken  oover  de 
gueule.  46  3 .  Drijft  by  Keulen  de  Hollandtfche  fchee-i 
pen  van  de  ftroom  :  trekt  oover  Rhijn.  484.     Sijn 
leegher  wordt  gefeeghent  van  's  Paus  gefant.  484. 
Leght  een  fchans  te  Keyfersweerdt.  484-     Wordt 
gelaft  figh  op  de  kant  vanden  Rhijn  needer  teQaen, 
en  fijne  werken  te  vergrooten.  485.     Wordt  gefon- 

den om  Wachtendonk  te  beleegheren.  490.  Dat  figh 
oovergeeft.  492.  Vermeeftert  Krakou.  49  3 .  Krijght 
troepen  en  laft  om  de  Betuwe  in  te  trekken.  504. 
Wordt  gefonden  om  Nymeeghen  te  beleegheren : 
foekt  te  marren.  $06.     Oovervalt  een  Hollandtfch 
oorloghfchip  op  den  Rhijn ,  en  verbrande  meer  ande- 

re.                                                                  507. 
Graef  van  Egmondt ,  Stadthouder  oover  Vlaendre  en 

Arthois.  8-     Sijnen  aerdt  endaeden.  8-    Weyghert , 
neevens  Oranje,  het  bevel  oover  de  Spaeniche  fol- 
daeten ,  die  de  Koningh  vertrekkende  in  Nederlandt 
wil  laeten ,  aen  te  neemen ,  als  ftrijdigh  teeghen  de 
voorreghten.  14.     Sijn  mifnoeghen   op  Granvelle, 
1 5.     Schrijft  neevens  Oranje  en  Hoorne  aen  den  Ko- 

ningh ,   klaeghende  oover  de  mifhandelinghen  van 
Granvelle  ,  en  verfoekende  ontQagh  hunner  verfchij- 
ninghein  den  Raedt.  17.     Reyft  nae  Spanjen,  al- 

waer hy  met  heerlijke  cerbewijfen  wordt  onthaelt  en 
befchonken.  18-     Keert  weeder  in  Nederlandt  met 
ydelehoop.  18-     Yder  heeft  inde  byeenkoomft tot 

Denremonde  't  oogh  op  hem :  maer  hy  verklacrt  den 
Koningh  te  fullen  gehoorfaemen ,  en  oopent  verder 
fijne  meeningh.  24.     Doet  eedt  aen  de  Landtvoogh- 
des  voor  fijne  vyanden  te  fullen  houdeo ,  die  de  Ko- 

ningh hem  voorftelt.  %e,.  Verftoort  die  in  VlaennYe , 
welker  befchermingh  hy  te  vooren  hadt  aengenoo- 
men.  25.  Is ,  met  meer  andere  van  geringher  aen* 
fien ,  op  hoop  van  leeven  in  fijne  doodt  geloopen. 
27.  Wordt,  met  den  Graef  van  Hoorne ,  liftelijk 
te  hoof  getroont  en  gevanghen.  31.  Verfoeken, 

volghens  't  voorreght  der  Ridderfchap  des  Gulden Vlies ,  voor  hunne  eedtgenooten  te  reght  geftelt  te 
worden ,  dat  hen  wordt  afgellaeghen.  3 1.  Worden 
buyten  Brabandtin  bewaemis  weghgevoert ,  teeghen 
't  reght  dat  felfs  den  allergeringhften  is  vergunt.  31. Wat  hen  te  laft  geleght  wierdt.  31.  Worden  ont- 
halft.  32.  Dat  diepe  deernis  verwekt  in  de  gemoede- 

deren der  Nederlanders. 

*2. 

Graef  van  Egmondt ,  fiet  Philips  ,  Graef  van  Eg- 
mondt. 

Graef  van  Ellèx  gefonden  voor  Opperbevelhebber 
oover  de  troepen  op  de  vloot  nae  Spanjen  gefonden  , 
neevens  Karel  Houwaert  als  Ammirael ,  beyde  met 

felijk  reght.  275:-  Hunnen  ftrijdighen  aerdt.  275. 
]n  laft.  275.  Sijnen  yver  om  de  Spaenfche  vloot 

voor  Kadix  aen  te  taften ,  wordt  door  Houwaerdt 
weederhouden.  276, 277.  Waer  door  de  geleegen- 
heit  verlooren  gaet.  277.  Slaet  de  Spaeniche  vloot 
voor  Kadix.  277.  Set  fijn  krijgsvolk  aen  landt.277. 

Handelt  met  die  van  Kadix  oover  d'af  koopingh  der 
plunderingh.  278-  Raedt  de  feeghe  te  handthaeven  , 
maer  wordt  van  Houwaert  teeghengefprooken.  278. 
En  houdt  daer  op  aen ,  dan  vruchteloos.  279.  Steekt 
andermael  met  een  vloot  Engelfche  en  Hollandtfche 
fcheepen  in  fee ,  dan  ongelukkigh.  3  07,3  08.  Neyght 
met  de  Hollanders  tot  den  oorlogh.  3  37.  Onthoudt 

figh  uyt  den  Raedt.  3  42.  Oorloght'in  Yerlandt  met weynigh  voorfpoedt.  400.  Koomt  ongelaft  in  En* 
gelandt ,  en  wordt  in  verfeekeringh  genoomen.  400. 
Wordt  ontflaeghen  en  het  hof  hem  ontfeght.  435. 
Wordt  geroepen,  om  figh  te  verantwoorden.  43  5. 
Houdt  de  Raedtsheeren  gefonden  door  de  Konin- 
ghinne  vaft,  en  trekt  met  een  kleyn  gevolgh  nae  Lon« 
den. 43  5.  Wordt  aldaer ,  vruchteloos  heul  foekende  - 
gevanghen  genoomen.  435.  Hem  worden  Reghters 
toegevoeght,  die  hem  hooren  in  fijn  verantwoor- 
dingh.43^.  Wordt  gevonnift  en  onthalft  :  godts- 
vrught  en  boetveerdigheit  in  fijn  uy terfte.  43 6. 

Graef  van  Fuentes  koomt  in  Nederlandt.  183.  Is  ftraf 
van  aerdt.  183.  Heeft  met  Stephanus  Ibarra  da 
klem  der  regeeringhe.  187.  Sijn  in  Spanjen  ver- 

dacht. 187-  Sijnen  fchrikkelijken  voorilagh  in  den 
Raedt.  188-  Antwoordt  daer  teeghen  ingebraght. 
188,189-  Maer  wordt  gevolght,  fchoon  andere 

figh  daer  teeghen  ftellen.  189-  Smeeder  van  'tfchelm- ftuk  van  Renichon  en  du  Four  om  den  Prins  en  andere 
te  vermoorden.  209.  Van  den  aenflagh  van  Luide- 

wijk Lopez  op  't  leeven  van  Elifabeth ,  Koninghirt 
van  Engclandt.  21  o-  Blijft  uyt  de  vergacdenngh 
der  Staeten  tot  Bruflèl ,  en  waerom.  222.  Sijnen 
aerdt.  222.  Gemaekt  Raedtshooftman.  226.  Sij- 
ne  bequaemheit  daer  toe.  226.  Is  gehaet  by  da 

Grooten  en  't  gemeen.  227.  Draeght  fonderlinghe 
forghe  oover  't  krijgsvolk.  238-  Brenght  de  muyte- 

linghen weeder  onder  gehoorfaemheit.  23  8-  Leght 
die  binnen  Thienen.2}8>  Wordt  door  de  fteeden  in 
Nederlandt  verfoght  het  belegh  van  Kamerijk  voort 
te fetten.  238 ,  239.  Begeeft  figh  nae  het  leegher 
van  Varabon.  239-  Vermeeftert  Chaftelet.  239. 
BeleeghertHan.  239.  Stelt  den  fteêyooght  Gome- 
ron  met  fijne  twee  broeders  in  hechtenis.23  9.  Koomt 
te  fpaede  tot  ontfet  der  fteede ,  ingenoomen  door  de 
Francoifen.  239.  Stelt  den  fteêvooght  Gomeron 
tuflehen  beuls  voor  de  ftadt  ten  toon :  die  tevergeefs 
den  fijnen  tot  meedcdooghen  fbekt  te  verwekken. 

239.  Doet  hem  in  't  gefight  der  fijner  onthalfen. 
240.  Trekt  met  het  leegher  nae  Dourlans.  240. 

On- 
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Ongslukkighen  aenflagh  op  Kamerijk.240.  Beftormt 
het  kafteel  van  Dourlans.  240.  Neemt  het  in ,  en 

daerop  de  ftadt  geweldigher  handt.  240»  Belee- 
ohert  Kamerijk  om  meenighvuldighe  reedenen.  242. 
Wordt  de  ftadt  en  het  kafteel  meeiter.  243  •  Vordert 

den  fteedelinghen  den  eedt  af.  244-  En  Philips 
te  fweeren  als  hunnen  Prins.  244.  Weyghert  den 

Aertsbiflchop  fijn  gevordert  reght  op  de  ftadt.  244. 

Slaet  eenighe  kornetten  Hollandtfche  ruytery.  244. 

Wordt  in  Spanjen  opontbooden.  261.  Landtvooght 

van  Milaen  >  paft  op  den  oorlogh  tuflchen  den  Fran- 
cois  en  den  Savoyaert.  425-  is  in  gefchil  met  de 

Graeubonders  ,  die  hy  meent  te  yenaflen  ,  maer 

wordt  vergeleeken  door  den  Francois  en  de  Venetiae- 
nen.  55' 

Graef  Philips  van  Hoohenloo ,  foekt  Hoohenloo. 
Graef  van  Hooghftraeten  weyghert  den  nieuwen  ftijl 

van  eedtshem  door  de  Landtvooghdes  voorgehouden, 
te  doen.  2.6- 

Graef  van  Hoorne ,  Ammirael  ter  fee.  8-  Ouden  wrok 
tuflchen  hem  en  .Granvelle.  14.  Schrijft  necvens 
Oranje  en  Egmondt  aen  den  Koningh ,  klaeghende 

©over  de  mif  handelinghen  van  Granvelle  >  en  verfoe- 
kende  ontüagh  hunner  verfchijninghe  in  den  Raedt. 

17.  Ontfanghtfchrijven  uytSpanjen  van  Montig- 

ny,  fijnen  broeder ,  van 's  Koninghs  onverfoenelijke 
verbolgenheit;  24.  Begeeft  figh  op  fijn  huys ,  al- 
waer  hy  buyten  bewint  leefde.  25-  Wordt ,  met 
den  Graef  van  Egrhondt  liftelijk  te  hoof  getroont  en 

gevanghen.  3  i .  Verfoeken ,  volghens  't  voorreght 
der  Ridderfchap  des  Gulden  Vlies ,  voor  hunne  eedt- 
genooten  te  reght  geftelt  te  worden ,  dat  hen  wordt 

afgeflaeghen.  3  1.  Worden  buyten  Brabandt  in  be- 

waernis  weghgevoert ,  teeghen  't  reght  dat  felfs  den 
allergeringhften  is  vergunt*  3 1 .  Wat  hen  te  laft  ge- 
leght  wierdt.  3  1.  Worden  orithalft.  32.  Dat  diepe 
deernis  verwekt  in  de  gemoederen  der  Nederlanders. 

32- 

-Graef  van  Kumberlandtbefet  met  4ofcheepen  Liflebon. 
331.    Verdere  bedrijven  op  fijne  vaert  nae  Amerika. 

331- 

Graef  van  der  Lippê,  Kreytsooverfte  van  den  Weft- 
phaelfchen  Kreyts  j  wordt  van  de  ftenden  van  Kleef 

verfoght  Orfoy  van  Mendofa  weeder  te  eyflehen  > '  en •  by  weygeringh  de  vijf  Nederkreytfen  tot  Dortmont 
te  befchrijven.  364.  Trekt  te  velde.  389.  Laetal 

't  gefagh  oover  aen  Hoohenloo  en  Solms.  399. 
Graef  van  Kuylenborghöoverlijdt.  375. 
Graef  Harman  van  Mansfeldt  YKeyfers  gefant  aen  de 
Stieten.  408*409. 

Graef  Karel  van  Mansfeldt  van  Paritia  teeghen  Heulden 
gefonden.  142.  Maekteenen  vergeeffchen  aenflagh 
op  Bommel.  142.     Neemt  Heemert,  maèfrnoet 

•  dien  weerdt  weederom  verlaeten.  142.  Wint  Heel 
op  den  Bommelerweerdt.  143.  Dien  hy  plundert 

en  verwoeft.  143.  Sijnen  aenflagh  op  d'ooverfijde 
van  de  Wael ,  Gelderlandt  en  Uitrecht.  143 .  Taft 
het  eylandt  Voorne  aen  ,  dan  vertrekt  op  d'aenkoomft 

■  van  Hoohenloo.  143.     Loopt  door  een  wielingh  in 
•  de  Maefè  en  de  muytery  van  een  Spaenfch  regement 

gevaer  aen  't  leeven.  143.  Krijght'Iaft  Rhijnberkte 
beleegheren.  1 44.  Door  Parma  gefonden  om  Brêe- 
daa  te  benieuwen.  156.  Sluyt  de  Merke  door  een 
brugh  en  fchans.  156.  Plundert-  Seevenberghen. 
156.     Befchiet  den  Noordam.  1  $6.     Engebruykt 

-  vruchteloos  verder  geweldt.  157-  -Wordt  van  Bree- 
daa  afgetrokken.  157.  Slaèt  figh  needer  tuflchen 
Maes  en  Wael.  157.  Hem  wordt  het  beleydt  der 
troepen  in  Nederlandt  van  Parma  in  fijn  afweefen  ge- 

heten. 158.  Ontneemt  den  Francois  eenighe  kaftee- 
len  en  de  ftadt  Noyen.  187-  als  ook  S.Valery.  191. 
en  Sant  Paul.  191.  Loopt  gevaer  van  de  fijne.  191. 
Weederweerdighek  hem  aengedaen  dopr  de  muyte- 
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linghen.  197.  Neemt  Kapellein  't  lande  van  Thie- 
rafle.  199.  Volght  Philips  van  Naflau  op  fijnen  wegh 
nae  Luxemborgh.  214.  Is  vyandt  van  1  barras  ,dien 

hy  by  nae  om  'tleeven  gebraght  hadt.  222,223. 
Wordt  nae  Hungaiyen  teeghen  den  Turk  gefonden* 

227-     Sterft.    '  227* Graef  Oftaefvan  Mansfeldt  met  Montigny  van  Parma 
gefonden  om  figh  van  Thoolen  te  verfeekeren.  135. 
Wordt  met  merkelijk  verhes  te  rugh  gedreeven.  135» 
136.  Verfterkt Chimay.  138.  Beleegherten  neemt 

Wachtendonk.  1385139-  "Wórdt geichooten  voor Knodtfenburgh.  168-     Sijnen  lof.  jSS- 
Graef  Pieter  van  Mansfeldt  doet  den  eedt  hem  door  de 

Landtvooghdes  voorgehouden.  25»  Is  Stadthouder 
ooverLuxenburgh.2*.  Hem  wordt  het  hooghbe- 
wint  der  faeken  van  Parma  in  fijn  afweefen  gehe- 

ten. 158.  Den  tijtel  van  Opperlandtvooght  oover 
Nederlandt  by  voorraedt  opgedraeghen.  187.  Ver* 
oordeelt  by  plakkaet  ter  doodt  alle  gevanghenen  in 
den  oorlogh,  en  die  den  vyandt  met  brandtfehattingh 
ftijfden.  1 89.  Ruft  figh  toe  tot  ontfet  van  Geertruy- 
denbergh.  191.  Getal  fijner  troepen.  19  r.  Koomt 
voor  Geertruydenbergh:  Sijn  bedrijf  aldaer.  193. 
Schrijft  aen  de  ftadt  en  vertrekt.  194.  Sijne  beanghft- 
heit,envreefevoor'sHartoghenbofch.  194.  Neemt 
voor  Crevecceur  te  beleegheren :  wordt  van  Mau- 
rits  voorgekoomen.  194.  Gedwonghen  van  daer  te 
vertrekken,en  nae 't  landt  van  Kuykte  vlughten.194, 
195.     Sijne  doodt.  476- 

Graef  van  der  Mark  heeft  hetgeheele  bewint  ter  fee. 
39.  Sijnen  aerdt.  39.  44.  Bekleet  by  afweefen 
des  Prinfen  het  Stadthouderfchap  oover  Hollandt. 
44.  Brandtmerkt  door  wreetheit  aen  Geeftelijken 
en  allerhande  ongereeghelde  moedtwil  de  opdae- 
ghende  vryheit.  44.  Wordt  door  laft  van  Oranje  in 
Hechtenis  genoomen ,  en  befchuldight.  44. 

Graef  van  Meeghen ,  Stadthouder  oover  Gelderlandt  > 
doet  den  eedt  hem  door  de  Landtvooghdes  voorge- 

houden. 25. 
Graef  Adolf  van  Naflau ,  broeder  van  Oranje  en  Luide- 

wijk ,  blijft  in  den  flagh  teeghen  Arenbergh  in  Vries- 
landt.  33. 

Graef  Adolf  van  Naflau  verllaegheri»  574- 
Gracf  Ernft  van  Naflau ,  broeder  van  Philips ,  gevan- 

ghen inden  flagh  op  de  Lipperheyde  en  geloft.  241 . 
Brenght  verfterkingh  binnen  Huift.  269.  Belet 
Mendofa  den  00 vertoght  in  den  Tielerweerdt.  388- 
Wordt  met  een  gedeelte  der  fcheepen  voor  uytnac 
Vlaendre  gefonden ,  om  Philippine  te  vermeefteren. 
410.  Dat  figh  aen  hem  oovergeeft.  410.  Neemt 
Aflenedein.410.  Heeft  bevel  oover  een  gedeelte 

van  't  leegher.  410.  Wordt  met  neegentien  vende- len te  voet  en  vier  vaenen  ruyters  met  twee  ftukken 

gefonden ,  om ,  figh  van  de  brugh  by  Leffinghen  ver- 
ieekerende,  den  vyandt  den  doortoght  nae  Maurits  te 
beletten.412-  Maer  vindt  den  vyandt  reets  doorge- 

trokken, en  wordt  nae  een  verhes  van  achthöndert 

man  genootfaekt  te  vlughten.  412,413.  Sijn  be- 
drijf in  den  aenflagh  op  Antwerpen.  481.  Worde 

met  Henrik  van  Naflau  en  fesduyfent  man  gefonden 
omRhijnberktefterken.  484.  Trekt  den  Hartogh 
van  Bruinfwijk  te  hulpe.  495»  500.  Beleeghert  en 
wint  Lochum.  $10. 

Graef  Johan  van  Naflau ,  landtvooght  oover  Gelder- 
landt ,  brenght  de  regeeringh  aldaer  in  goeden  ftaet. 

60.     Sijne  doodt. 
Graef  Luidewijk  van  Naflau  ,  een  der  voornaemfte 

verbondene  Eedelen  teeghen  d'inquifitie.  20.  Was 
oopentlijk  van  den  Roomfchen  Godtsdienft  afgewee- 
ken.  20.  Valt  met  een  gedeelte  der  ballinghen  in 
Vriedandt  ,  verflaet  den  Graef  van  Arenbergh, en 
drijft  fijn  leegher  op  de  vlught.  3  3 .  Wordt  door  Al- 
V3  oovervallen  en  geQaeghen.  3  3 .  Handelt  in  Vrank- 

K  kkk  ü;  rijk» 
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rijk.  38.  Ooverraft  Berghen  in  Henegouw.  40. 
Knjght  tot  verdaedigingh  van  Berghen  nulpe  uyt 
Vrankrijk.41.  Blijft  op  de  Mookerneide  met  fijnen 

broeder  Henrik ,  en  Hartogh  Chriftoffel,  's  Palts- 
graeven  foon.  47-  lijnen  lof.  47- 

Graef  Luidewijk  van  NalTau ,  foon  van  Johan ,  en  broe- 
der van  Philips  en  Ernft ,  Opperbevelhebber  oover 

de  troepen  op  de  fcheepen  gevoeght  by  d'Engelfche 
vloot  nae  Spanjen.  275-  Sijn  bedrijf  voor  Kadix. 

277.  Doet  eenighe  gelukkighe  lchermutlelinghen 

te  peerde ,  en  neemt  den  Graef  van  Buquoy  gevan- 
ghen. 574, 5$ 3.  Koomt  van  omtrent  Graeve  met 

buyt  te  rugh.  591.  Verraft  Wachtendonk.  4°4-  Op- 
perbevelhebber der  ruytery  in  Vlaendre.  410.  Si;ne 

uytfteekendadapperheit  in  dien  Uagh.418.  Maekt 
eenighe  aenllaeghen  inBrabandt  ionder  vrucht.  422. 
Trouwt  met  de  weduwe  des  Graeven  van  den  riroek. 
418 .  Plundert  en  verwoeft  het  landt  van  Luxemburgh 

en  d'uyterfte  grenfen  die.brandtfch3ttingh  weygeren , 
cnveroovertSantVit.44j.     Sijne  dooac  en  lof.  476. 

Graef  Philips  van  NalTau.  153.  Wordt  met  eenighe 
troepen  gefonden  nae  Vrankrijk  tot  onderftant  van 
den  Koningh.  174.  Koomt  van  dier  weeder  te  rugh. 
181.  Wordt  gelaft  's  Graevenweerdt  tebewaeren. 
181.  Met  eenighe  troepen  gefonden  om 't  landt  van 
Luxemborgh  en  d'uyterfte  grenfen  van  Nederlandt 
onder  brandtfehattingh  te  ftellen.  189.  Keert  met 

riiken  buyt  weederom.  189.  Doorftroopt  'tlandt 
van  Limburgh.  196.  Wordt  met  28  vendelen  gefon- 

den nae  Luxemborgh  den  Koningh  van  Vrankrijk  te 
hulpe.  214.  Neemt  met  figh  vijf  vaenen  ruy ters  on- 

der den  Kolonel  Veer.  214.  Koomt  by  Bouillon. 
21  j.  Keert  te  rugh  door  eenen  anderen  wegh.  2^7  > 
238.  Wordt  van  Maurits  gefonden  teegheti  Mon- 
dragon  oover  de  Lippe.  241.  Wordt  uyt  hinderlae- 
ghen  omringht ,  geqüetft ,  en  gevanghen.24i.  Sterft: 
fijnen  lof.  241. 

Graef  Willem  van  NalTau  ,  foekt  Willem  Luidewijk  van 
NafTau. 

Graefvan  Nieuwenaer,:  foekt  Nieuwenaer. 
Graefvan  Ooftvrieüandt,  fietUlnk,  Edfartj  Enno. 
Graefvan  Rennenbergh ,  (iet  Rennenbergh. 
Graefvan  Schouwenburgh  koomt  in  Vrieïlahdt.      40. 
Graefvan  Solre  ontmoet  en  geüaeghen  van  Thomas  Fil- 

Icr.  488.  Swaerlijk  geqüetft.  488..  Wordt  gefon- 
den om  oover  de  Veght  te  trekken }  dat  hy  vruchte- 
loos onderneemt.  jo6. 

Graef  Ernft  van  Solms  ooverleeden.  241. 
Graef  Georg  Everhardt  van  Solms  houdt  de  Spaen- 

fche buyten  't  eylandt  Thoolen  ,  en  verdrijft  fe 
met  groot  verlies.  136.  Wordt  door  Maurits  ge- 

laft 't  eylandt  Voorne  te  verfterken.  1  $7-  Steêvooght 
binnen  Huift.  17°.  Dwinght  't  Landt  van  Waes 
brandtfehattingh. te  betaelen.  196.  TrouwtaenSa- 
bina ,  doghter  van  Lammorael  ,  Graefvan  Egmondt. 
251.  Wordt  van  Maurits  met  befèttingh  binnen 
Huift  gelasten.  265.  Wordt  geqüetft.  269.  Raedt 
totoo>vrgaeve.  272,273.  Arrefaemhem  onderde 

gemeenten  naegaende.  275  •  't  Bevel  oover  de  Zéeu- 
fche  regementen  wordt  hem  benoomen.  273.  Ver- 

weert figh  by  monde  en  gefchrifte.  27;-  Kriight  een 

nieuw  regement  van  d' Algemeens  Staeten.  275. Heeft ,  neevens  Hoohenloo ,  onder  den  Graef  van 

der  Lippe ,  't  bevel  in  't  leegher  der  Duytfche  Vor- 
ften.  590.  Heeft  bevel  oover  een  gedeelte  van  't  lee- 

gher in  Vlaendre.  41  °-  Brenght  de  Afgefondene  der 
Staeten  binnen  Ooftende.  410.  Beleeghert  de  fchans 
Albertus.  410.  Verveerdight  alles  tot  het  belegh 
van  Nieupoort.  410. 

Graefvan  Styrum ,  Steêvooght  binnen  Grol.         515. 
Graefvan  Swartfenburgh ,  weeghen  den  Keyfer ,  als 

bemiddelaer  gefonden  op  den  payshandel  tot  Breedaa. 
48.    Neemt  krijgsvolk  aen  teeghen  Brandenburgh  en 
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Nieuburgh.  231. 
Graefvan  Tyron ,  foekt  Hugo  Graefvan  Tyron. 
Graefvan  Valkenfteyn  gefonden  tot  ontfet  van  Rhijn- 

berk.  146.      Wordt  gevolght  van  Varrabon.  146. 
Doorfchooten  in  't  belegh  van  Zutphen.  164. 

Graef  Ulrik  van  Valkenfteyn  omgebraght  teeghen  ge- 
geeven  woordt.  }59,  $70, 52J. 

Graefvan  Valkenfteyn,vermoOrt  van  de  Spaenfche.525. 
Graef  van  Varax  geüaeghen  by  Turnhout.  295 ,  296. 

297>298. Graeubonders  fijn  in  gefchil  met  Fuentes  Landtvooght 
van  Milaen ,  oover  de  grenfen ,  dan  worden  verge- 
leeken  door  den  Francais  en  de  Venetiaenen.  551. 

Graeve ,  de  ftadt ,  beleeghert  door  Parma.  1 04.  Door 
Maurits.  442.  Verhael  des  beleghs.  442, 44;.  Geeft 
figh  eyndelijk  naer  een  dappere  teeghenftant  van  twee 
maenden  oover.  445.  Desfelfs  heeren.  445.  Wordt 
befet  met  de  muytelinghen  van  Hooghftraeten.  463. 
Ontleedight  van  de  fel  ve.  47  r  •  Aenllagh  van  Grob- 
bendonk  daer  op  ontdekt.  490. 

Graeven  en  Hartoghen  in  Nederlandt  wie  genoemt.  3. 
Verkrijghen  een  erfelijke  heerfchappy ,  en  door  wat 
middelen.  5.  Eenhooghfte,  dogh  wetplichtighe.  5. 
Hunne inkoomften.j.  De  naefaeten  wierden  niet  eer- 

der tot  de  regeeringh  aengenoomen ,  voor  dat  fe  den 

ingefeetenen  's  Landts  vryheeden  en  voorreghten  be- 
fwooren  hadden.  3. 

's  Graevenweerdt  verfterkt  door  Schenk.  104.  Door Maurits.  384. 
Granvelle ,  foekt  Anthonis  Perenot. 

Gregorius  Roomfch  Paus  >  fiet  Paus  Gregorius. 

Grenfen  der  Spaenfche  Nederlanden  jammerlijk  geltelt." 
189. 

Grensplaetfen  der  Spaenfche  en  der  Vereenighde  Ne- 
derlanden. ii4j  11  j. 

Griethen,   Aedelijk  huys  'm  OoftyrjeQandt.  2 j$.    Is 
maghtigh  en  krijghc  door  langh  gebruyk  't  geheel bewint  van  Ooftvrieüandt  en  de  befchermingh  van 
Embden.  235.     Wordt  in  den  jaeré  14J4.  van  Key- 

fer Frederijk  begiftight  met  den  tijtel  en  het  reght  van 
Graefvan  Ooftvrieüandt.  233. 

Grobbendonk ,  Steêvooght  binnen  's  Hartoghenbofch. 
433.     Slaet  vijf  vaenen  ruyters  van  Maurits.  458. 

-Maekt eenen  aenllagh  op  Graeve:  dan  wordt  ont- 
dekt. 490.     Si jne  vaen  wordt  geüaeghen.           49}  • 

Groene  ,   een  der  voornaemfte  muytelinghen  binnen 
Embden.                                                          3J4- 

Grol  beleeghert  van  Maurits.  241.  Befèttingh  envoor- 
raedt  daer  binnen-  241.     Ontfet  door  Mondragon. 

241.     Geleegenheit  en  werken  der  ftadt.  3  ij.     An- 
dermael  beleeghert  van  Maurits.  315.    Getal  en  dap. 
perheit  der  verdaedighers.  31J.     Geeft  figh  oover. 
316.     Beleeghert  van  Spinola.  jo6.  Sleghte  teegen- 

weer der  beleegherde.  $ 06, 507.     Geeft  figh  oover. 
jog.    Beleeghert  van  Maurits.                          jio. 

Groeninghen  in  gefchil  met  d'Ommelanden  weeghens 
't  uytvoeren  der  koopmanfehappen.  60.     Gaet  oover 
aen  den  Koningh-  74.     Weyghert  Spaenfche  befèt- 

tingh in  te  neemen.  151.     Gedreyght  van  Maurits. 
167.     Die  van  daer  opbreekt.  167.     Benaeuwt.i9;- 
Beleeghert  vah  Maurics*  202-     Befchreeven.404. 

.  205.     Verhael  des  beleghs.  205,206,207.     Getal 
envoorraedt  daer  binnen.  205.    Geftaltenis  der  ge- 

moederen. 206.  ..Geeft  figh  oover.  207.     Neemen 

befèttingh  in,  en  Qnet :  Willem  tot  Stadthouder*»o7, 
208.    Hun  gefchil  met  d'Ommelanden  wordt  geftelc 
aen  de  Vereenighde  Staeten.  208.  Andermael  in  ge- 

fchil. 301,302.      Wordt  befleght  door  reghters  ge- 
ftelt bydeStaeten.302.    Haere  halfternghe  weeder- 

ïpannigheit  wordt  uyt  Iaft  der  Algemeene  Staeten door  Graef  Willem  met  krijgsvolk  ièer  voorfightigh 
tot gehoorfaemheit gebraeht.  407.  Aldaer wordteen 

kafteel  geleght.  407.     't  Kafteel  wordt  geüeght.  $25-. 

Croe- 
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-Gröeninghers  fenden  gefanten  aen  Parma  ,  met  klaghten 

dat  men  hen  verwaerlooft.  175.  '  Ontfanghen  aen- 
trooflinghen  en  beloften  tot  antwoordt.  17S.  Sen- 
den  geianten  en  gefchenken  aen  den  Aertshartogh. 
20  r.  Worden  door  Graef  Willem  tot  gehóorfaem- 

heit  gebraght.  407-  Hunne  verllaegenheit  door  't  leg- 
ghen  van  een  kafteel :  bidden  Om  't  weghneeinen  des 
{elven,  en  quijtfcheldingh  van  een  gedeelte  hunner 
achterftallen ,  vergeefs.  407-  Krijghen  weederom 
reght  van  ftemmen  ter  vergaederingh.  407. 

Grooten  Heer  geeft  vryheit  en  brieven  van  vrygeley  aen 
dein^efeetenender  Veree.aighde  Nederlanden,  onder 
FranlcheenEngelfche  vlagghen.  330. 

Grootmoedigheit  van  een  Hooghduytfch  hopman.  371. 
Van  een  Roomfch  Priefter  omtrent  Mendofa.      371. 

Guinea  befchreeven.  $96.  Swaere  en  befmetteli,ke  lught 

aldaer.  396"  >  397- Gulde  Vlies.  4- 

H. 
HAdrianus  Junius.  287. 

Haerlem  beleeghert  en  ingenoomen    door  de 
6,  an  jaerden.  46. 

Haet :  Wonder  voorbeelt  van  oovergrooten  haet  op  de 
Spanjaerts.  49- 

Han  beleeghert  van  Fuentes.  239.  't  Kafteel  wordt  , 
nae  't  vertrekt  van  Gomeron  ,  gehouden  door  Orvil- 
lers.  239.  Die  hulp  van  Bouillon  ontbiedt ,  en  daer 
binnen  krijght.  139-  Dat  figh  daer  van  meefter  maekt. 

239. Handel  op  Spanien  door  Philips  by  plakkaet  den  inge- 
feetenen  der  Vereenighde  Nederlanden  verbooden. 
392.  Op  de  Spaenfche  Nederlanden  aen  de  felrde 
verbooden  by  plakkaet  van  Ifabella.  ?92.  Door 
de  Staeten  der  Vereenighde  Nederlanden  aen  alle 

volken  op  de  gefeyde  Landen.  592.  Door  den  Ko- 
ningh  van  Vrankrijk  aen  fiine  onderdaenen  verboo- 

den voor  fes  maeiden.  393-  Door  Philips  wee- 
deroopen  geftelt  :  maer  bedorven  door  fvvaere  be- 
laftingh.  4S5 .  Door  den  Koningh  van  Vrankrijk  eerft 
belaft  met  gelijke  belaftingh ,  dier  nae  verbooden  lbo 

langh  't  plakkaet  in  Span  e  1  ftant  greep.  465 . 
Handel  in  Indien  door  wat  volken  van  tijdt  tot  tijdt  ge- 
dreeven.  514,51,-. 

Handel  der  Vereenighde  Nederlanden  in  Ooftindien. 
3  09.  En  hunne  glory  neemt  ald  ler  dapper  toe.  445 , 

445j 447)  448>494>  5 12, 5 13, 5 14,  515,  yi6,  j' 7-J77» 
578,  5791580,581, 582,583. 

Handelingh  met  Aniouin  Vrankrijk  00 ver  d'opdraght 
der  Hooghe  heerfchappy.  77-  Met  hem  hervat  tot 
Duinkerken.  84.     en  vervolght.  85. 

Handtveften  van  Brabandt.  33.       Met  welke   meeft 

oovereeakootnen  die  van  d'andere  Landtfchappen.34. 
Hanfe  Koopluyden  wordt  belaft  uyt  Engelandt  te  ver- 

trekken. 329. 
Haniè  fteeden  verbinden  figh  tot  een  lighaem.328.  Hun- 

ne onluften  met  de  Engelfchen  oover  de  belaftingh 
vandelaekenen.                                           528,229. 

Harmari  van  den  Berghe ,  fiet  Graef  Harman. 
Hartogh  van  Biron ,  fiet  Biron. 
Hartogh  van  Bouillon ,  getrouwt  aen  Elizabeth ,  fufter 

vanPrins  Maurits,  Veldtooverfte  van  Henrik  de  IV. 

teeghen  Spanje.  214.     Trekt  nae  Parijs  om  met  den 
Koningh  te  raedtpleeghen.  215.     Is  meefter  van  de 
kleyne  fteeden  in  Luxemborgh.  223.     Verwoefthet 
omlegghende landt.  22?.     Valtin  Bourgonien.  226. 
Sün  bedrijf  aldaer.  226.     Van  weynigh  gevolgh  ,  en 
moet  het  ftroopen  van  den  Franfchen  boodem  vruch- 

teloos  aentïen.  237.      Sendt    verfterkingh   binnen 
Dourlans.  240.    Begeeft  figh  met  den  Graef  van  Sant 
Paul  derwaerts,om  voorraedt  dier  binnen  te  bren- 

ghen. 240.    Handelt  in  Engelandt  van  verbondt. 281. 
Vertrekt  nae  Hollandt ,  om  den  Staeten  den  eedt  af  te 
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neemen.  283.  Plundert  Henegouw  en  de  landen  naeft 
aen  de  Maefe.  3  o  1 .  Raekt  in  onluft  en  op  't  punt  van 
oorlogh  met  den  Koningh  :  maekt  fijnen  pays ,  en 
koomtingrootegunft.    '  498,499. Hartogh  van  Bruins  wijk  is  in  onluft  met  die  ftadt ,  weU 

ke  hy  tot  tweemaelen  beleeghert:  moet 'er  af,  en 
maekt  fijnen  pays.  499.,  c 00. 

Hartogh  van  Guile  omgebraght.  1 48. 
Hartogh  van  Kleef.  Siet  Vorlt  van  Kleef. 
Hartogh  van  Lerma.  «74. 
Hartogh  van  Mayenne  wordt  oopentlijk  geftijft  éoor 

Philips.  149.  Koomt  by  Parma ,  en  doet  hem  oope- 
ninghvanden  ftaet  der  beyde  partyen.  158.  Is  tot 

Brulfel ,  en  loopt  'er  gevaer  van  hechtenis.  199. 
Miekt  fijnen  foen  met  deil  Koningh.  199, 

Hartogh  van  Medina  Celi  in  Alvas  plaets  gekooren.  40. 
Koomt  met  een  vloot  in  Nederlandt ,  die  geilaeghen 
wordt.  40; 

Hartogh  van  Medina  Sidonia,  Opper-Amminel  van  de 
Spaenfche  vloot.  129.  Sijne  oovergroote  beuaeu.vt- 

heit.  133.  Verworpt  het  verdragn  oover  d'arkoo- 
pingh  der  plunderingli  der  fteede  en  fcheepen  van  Ka- 
dix.  278. 

Hartogh  van  Mercceur  maekt  fijnen  foen  met  den  Ko- 
ningh. })8. 

Hartogh  van  Paftrana  doodt.  242. 
Hartogh  van  Savoyen  let  fijne  grenfen  uyt,  en  baent 

eenen  wegh  door  d'Alpifche  geoerghten.  149. 
Hartogh  van  Terra  Nova  weeghens  Spanjen  op  den 

vreedehandel  tot  Keulen.  66. 

's  Hartoghenbofch  verheten  van  d'Onroomfche.  68; Ooverkoomt  met  Parma.  68.  Sendt  toevoer  aen 
Mendófainden  Boinmelerweerdt.  387.  Weygherc 
Andreas  van  Ooftenriik  in  te  laeten ,  dm  met  een  be- 

paelt  gevolght.  387.  Wordt  beleeghert  van  Mau- 
rits. 433.  Lretal  der  befettelinghen  en  Steêvooght. 

433.  Voorforghe  der  magiftraeten  en  Geeltelijken 
daer  binnen.  433.  Krijght  tot  tweemaelen  volk  bin- 

nen ,  door  Graef  Frederijk  van  den  Berghe.  433. 
Vlijt  van  binnen  aengewendt  om  den  brandt  voor  te 
koomén.433.  BelOite  aen  hen  gedien  door  de  Aerts- 
harcoghen.  433.  Wordt  weeder  verlaeten.  334. 
Andermael  beleeghert  door  Maurits.  461.  En  ver- 

laeten. 463. 
Hartoghen  en  Graeven  in  Nederlandt  wie  genoemt.  3. 

Verkriighen  een  erfelijke  heerfchappy,  en  door  wat 
middelen.  3.  Eenhooghe,  dogh  wetplightighe.  3. 
Hunne  inkoomften.3.  De  naefaeten  wierden  niet  eer- 

der tot  de  regeeringh  aengenoomen  voor  dit  (e  den  in- 

gefeetenen  's  Landts  vryheeden  en  voorreghten  be- iwooren  hadden.  3. 

Hautepenne  vermeeftert  Breedaa.  73.  Veldtmaerfchalk 
der  Spaenfchen.  109.  Kriight  Gelder  door  verftant 

met  den  Steêvooght.  1 09.  Wordt  by  's  Hartoghen- 
bofch geilaeghen  van  Hoohenloo.  1 1  o. 

Heemert  ingenoomen  van  Karel  van  Mansfeldt.  142. 
D  ie  den  iel  ven  weerdt  verlaeten  moet.  142. 

Heemskerk  veroovert  een  Portugijfche  Karacke  van  on- 
geloofelijkegroote.  448.  Wordt  met  een  vloor  tee- 

ghen den  Spanjaert  in  fee  gefonden.  533.  Sime  ver- 
lcheyde  vaerten.  533.  Getal  fijner  fcheepen,  enon- 
bepaeldenlaft.  533.  Sijn  fterk  vertrouwen  op  den 
feeghen.  533.  Steekt  in  fee  en  koomt  op  de  rivier  van 
Liflèbon  ,  die  hy  meent  in  te  feylen ,  maer  verftact 
dat  de  fcheepen  nae  Indien  waereii  uytgeloopen,  dogli 
een  fchoone  vloot  lagh  in  de  biey  van  Gibralter , 
waerom  hy  derwaerts  feylt.  5  34-  Koomt  de  Straet  in  , 
en  doet  een  moedighe  aenfpraek  aen  de  fijne.  535.  Be- 

gint het  geveght :  verhael desfelven.  536, 537.  Ver- 
heft het  linker  been ,  en fterft.  536.  Sijn  gebalfemt 

lighaem  koomt  tot  Amfterdam  aen ,  en  wordt  aldaer 
met  groote  bliidtfehap  en  droef  heit  ontfanghen.  541. 

Wordt  d'eerfte  met  groote  praght  en  een  eergraft  op 
koften 
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koften  van  den  Staet  begraeven.  j4i. 
Heer  van  Famars  ,  Steêvooght  binnen  Heufden ,  yer- 

daedightdie  ftadt  met  groote  kloekheit.  142.  Siet 
Karel  de  Levin. 

Heer  van  Gomeron,  Steêvooght  binnen  Han.i;9-  Lidc 
van  de  Franfche  eedtgenootfchap.  239.  .Verkoopt 

de  ftadt  aen  de  Spanjaerts ,  behoudende  't  kafteel  tot 
de  volle  betaelinghe.  259.  Wordt  door  lift  van 

Fuentes  opontbooden ,  en  met  fijne  twee  broe- 
ders in  hechtenis  geftelt.  259-  Wordt  tuflehen  beuls 

voor  de  wallen  der  ftadt  ten  toon  geftelt,  enfoektte 

vergeefs  door  deerlijk  kermen  den  fijnen  totmeede- 

dooghen  te  verwekken.  z}9-  Wordt  in  't  gefight  der fijner  onthalft.  *4°- 
Heer  van  Heemert ,  Steêvooght  binnen  de  Graef,  geeft 

de  ftadt  met  accoort  ooveraenParma.  104.  Waer 
oover  Leycefter  hem  heeft  doen  onthoofden.       1 04. 

Heer  van  la  Motte  bekoomt  fijnen  foen  van  den  Ko- 
ningh.  66.  Steêvooght  van  Grevelinghe,  dat  hy 

aen  's  Koninghs  fijde  brenght.  66.  Wordt  van  Par- 
ma  met  volk  nae  Vrankrijk  gefonden.  149-  Voor 

Knodtfenburgh.  168.  Smeedcrin  'tfchelmftuk  van Renichon  en  du  Four ,  om  den  Prins  en  andere  om  te 
brenghen.  209.  Beleeghert  Hoey.  224.  Wordt 
doorfchooten  voor  Dourlans.  240.     Sijnenlof.  240. 

Heer  van  Rhofne  berent  Kalis.  262.  Slaet  een  brugh 
oover  de  Schelde,  en  trekt  Brabandt  in :  waer  door  hy 
Maürits  genootfaekt  hem  te  volghen.  26J.  Wordt 
in  het  belegh  van  Huift  doorfchooten.  268.  Sijne  ge- 

vallen en  aerdt.  268 ,  269. 
Heer  van  Rhofne ,  foon  des  Maerfchalx  van  dien  naem , 

verllaeghen  by  Hooghftraeten.  460. 
Heer  van  Vidofan ,  Steêvooght  binnen  Kalis.  262.  Ver- 

vvaerlooft  de  ftadt  te  fterken.262.  Neemt  van't  krijgs- 
volk den  Koningh  te  hulpe  gefonden  maer  twee  ven- 
delen Hollanders  in.  262. 

Heer  van  Warmondt ,  Luytenant  Ammirael ,  gafon- 
den  met  vierentwintigh  fcheepen,  om  figh  te  voeghen 

by  d'Engelfche  vloot  naeSpaenjen.  27$.  Raedt  met 
Eflêx  de  feeghe  tot  Kadix  veroovert  te  handthaeven  , 
maer krijght  geen  gehoor  by  Houwaert.  278.  Ver- 

trekt nae 't  plunderen  en  in  brandt  fteeken  der  ftadt 
van  daer.  278.  Wordt  bedankt  van  de  Koninghinne. 

*79-  Voor  opperhooft  met  een  vloot  neevens  d'En- 
gelfche in  fee  gefonden ,  dan  ongelukkigh.  ̂ 07,508. 

Gaet  met  Hottinga  en  Joan  van  de  Werke  in  gefant- 
fchap  nae  Engelandt.  }}j.  Slaet  teeghen  Spinolas 
galeyen  met  voordeel.  411.  Wonder  voorval  van 
een  Turk  in  dien  flagh.  411. 

'S  Heerenbergh ,  van  werken  ontbloodt  fijnde ,  wordt 
van  Maurits ,  ter  gunfte  fijner  moeye ,  onfijdigh  ge- 
laeten.  361,  ;6z. 

Henegouw,  Arthois  enLuxenburgh  blijven  getrouw 
aen  den  Roomfchen  Godtsdienft  en  den  Koningh.  z}. 
Weyghert  met  die  van  Arthois  de  geloofsvreede  aen 
te  neemen.  62.  Drijven  dat  men  de  Gentenaers  door 
geweldt  van  waepenen  behoort  te  dwinghen.  62. 
Ooverkoomt,  neevens  Arthois,  Rijfiel,Douayen 
Orchiers  met  Parma.  67. 

Henwk  de  derde ,  Koningh  van  Vrankrijk,  houdt  hey- 
melijk  de  handt  aen  de  faeken  der  Hollanders,  jo. 
Weyghert  de  Vereenighde  geweften,  hem  door  de 
Staeten  opgedracghen  ,  aen  te  neemen.  95.  Ver- 

moordt door  een  monnik.  I48. 
Henrik,  Prins  van  Bearn  en  Koningh  van  Navarre, 

wettigh  erfgenacm  van  de  kroon  van  Vrankrijk  ,  be- 
lijdt den  Gereformeerden  Godtsdienft ,  en  belooft 

beydedegefintheeden  gelijk reght.  148.  Wordtvan 
de  fteeden  buyten  geflooten ,  en  heeft  alleen  den  aedel 
op  fijne  fijde.  148,  '49-  Krijghtonderftant  van  volk 
en  geldt  van  Elifabcth.  149.     En  ook  van  de  Stae- 

.  ten.  149.  Vereenight  alle  partyfehappen  onder  fijne 

hcerfchappy.  149.  'De  IV'.  Koningh  van  Vrankrijk  , 

beleeghert  Rouan.  174-     Verfoekt  Elifabeth  den  vy- 
andt  buyten  de  Seyne-ftroom  en  den  Ocean  te  lluyten. 
174-     Hem  wordt  onder  Philips  van  Naflau  onder- 
ftant  gefonden  van  de   Vereenighde   Staeten.  174. 
Geeft  fijnen  aedel  verlof  nae  huys  te  keeren.  174. 
Rukt  fijne  lchaeren  by  een,  en  breekt  het  belegh  op. 
174-     Krijght  den  aedel  weeder  by  figh.  174.     Be- 
naeuwt  den  vyandt.  174-    Maekt  figh  meefter  van  de 
feehaevenen.  175.     Schermutfelinghen  tuflehen  hem 
en  Parma  voorgevallen.  17J.     Wordt  gequetft.  17?. 
Wordt  Roomfch.  199.     Brenght  in  fijn  rijk  alles  tot 
een  gewenfte  rufte.  199.     Wint  Laon.  199.     Houdt 
fijn  verbondt  met  de  Vereenighde  Nederlanden.  200. 
Geeft  een  verklaeringh  uyt  teeghen  Koningh  Philips. 
214.     Maent  die  van  Henegouw  en  Arthois  aen  het 
Spaenfch  krijgsvolk  te  verdrijven.  214.     Vindt  ge- 
raeden  den  oorlogh  in  Luxemborgh  te  voeren.  214. 
Belaft  Bouillon  met  een  leegher  in  Bourgonjen  te  val- 

len. 226.     Vermeeftert  Dyon.24S.     Wordt  van  den 
Borgondifchen  oorlogh  afgetrokken  door  de  Swit- 
fers.246.     Slaet  op  wegh  om  Kamerijk  t'ontfetten, 
dan  te  fpaede.  246.     Wijt  den  Staeten  't  verlies  dier 
fteede.  246.      Vermeeftert  Soifons ,   en  beleeghert 
la  Fere.  246.   Raedtpleeght  te  vergeefs  oover  't  ont- 
fet  van  Kalis.  262.     Vermeeftert  la  Fere.  z6}.     Ver- 

deelt fijn  leegher  in  de  naebuerighe  plaetfen  van  Kalis. 
z6).     Wijt  het  verlies  van  Kalis  fijne  bondtgenoo- 
ten.  28 1 .     Beroept  een  vergaederingh  der  Staeten  tot 
Roüan.  281.    Handelingh  tuflehen  hem  en  Elifabeth. 
281.     Schrijft  aen  d'Algemeene  Staeten,  en  belooft hulp.  281.     Maer  blijft  in  gebreeke  die  te  fenden. 
28 1 .     Verbondt  tuflehen  hem  en  Elifabeth :  desfelfs 
punten.  282,  28;.      Welke  weederfijts  befwooren 
worden.  285.      Tuflehen  hem  en  de  Staeten.  284. 
Sendt  Bouillon  nae  Hollandt,om  hen  den  eedt  af  te 
neemen.  284.     Befondere  verdraghspunten  tuflehen 
hen.  284.    Krijght  geldt  in  plaets  van  volk  van  de 

Staeten.  285.     Sijnen  arghwaen  op  d'Engelfche.28y. Hem  mifnoeght  den  eyfch  der  Engelfchen  raekende 
Kalis.  28$.     Vergunt  den  Staeten  dat  de  brieven  van 
voorderingh  tot  eenighen  trap  van  wijf  heit,  gegeeven 
door  de  Hooghleermeefters  der  Hooghe  Schooletot 
Leyden,ook in  Vrankrijk  fouden  van  weerde  fijn.28 j. 
Sendt  Biron  in  Artois.  287.     Beleeghert  Amiens. 
3  00.     Sijnen  vruchteloofen  aenflagh  op  Atrecht.  300. 
Als  ook  op  Kamerijk  en  Dourlans.  300.     Volhardt 
in  de  beleegeringh  van  Amiens.  2  09 , 1 1  o.     Wint  de 

ftadt.  310.     Wordtvan  't  belegh  van  Dourlans  afge- 
trokken. 3 10.      Neyght  tot  vreede  met  den  Span- 

jaert.  322.  Sendt  fijne  gefanten  nae  Sant  Quintijn  op 
de  vreedehandelingh.  322.     Vertoont  aen  d'Engel- fche  Koninghin  dat  de  vreede  hem  noodigh  is.  322  » 
323.  En  fendt  ten  felven  cynde  Bufenval  aen  de  Stae- 

ten. 32^.     Is  tot  Angers ,  en  bevreedight  Bretagne. 
338-     Geeft  den  Hartogh  van  Mercceur  fijnen  foen. 
338-     Verftoot  fijne  gemaelinne  Margareta  van 

Valois. 3  38-  Sijne  minneryen  met  Gabrielle  d'Eftree. 
338-     Maekt  fijnen  foon  by  haer  geteelt  Hartogh 
van  Vendofme ,  en  Luytenant  van  Bretagne :  trouwt 
hem  aen  de  doghter  des  Hartoghen  van  Mercceur. 
339.     Ruft  figh  toe  tot  het  belegh  vanBlavet.  339. 
Geeft  de  Gefanten  der  Vereenighde  Nederlanden  ge- 

hoor. 339.  Sijne  rondtheit  omtrent  haer.  339.  Sijne 
mildaedigheit  omtrent  de  Staeten,  en  eedelmoedig- 
lieit.  340-  Sluytdepays  met  den  Spanjaert :  desfelts 
voorwaerden.  340,  341-  Sendt  Bufenval  aen  de  Stae- 

ten te  rugh.  341.  Antwoordt  den  Spaenfchen  gefant , 

die  klaeght  oover 't  toelaeten  van  wervingh  voorde 
Staeten.387-   Sendt  geldcaen  de  Staeten.  39 1.  Ver- biedt den  fijnenden  handel  op  Spanjen  voor  fes  maen- 
den.  393.  Trekt  te  velde  teeghen  den  Hartogh  van 
Savoyen.  424.     Oorfaeken  dier  oorloghe.  424.  Be- 
maghtight  ecnighe  fteeden  en  kafteelen  in  Savoyen. 

42$. 
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42?=     Maekt  vreede  meeden  Hartogh,  en  op  wat 

punten.  425-     Verkrijghtvan  den  Paus  fijne  echt- 
fcheydingh  van  Margareta  van  Valois,   en  trouwt 

met'Maria  de  Medicis.  425.     Keurt  het  gevoelen 
der  Staeten ,  raekende  't  gebruyk  van  hun  leegher  , 

goedt.  440.    d'Omuftentufichenhem  en  den  Span- 
jaert  beginnen  klaerder  uyt  te  barften.  449.     Neyght 
om  Biron  te  vergeeven.  449-  Sendt  Maximiliaen  van 

Rhofny  in  Engelandt,  om  de  gefanten  der  Vereenigh- 
de  Landen  t'onderfteunen.  45  $.     Geeft  den  Jefuiten 
vryheit  om  weederom  in  Vrankrijk  te  koomen.  475. 
Ernftiche  tael  van  't  parlement  daer  teeghen.     475. 
Onluften  tufichen  hem  en  Spanje  neemen  toe.  475. 

Vergeeft  de  doghter  van  Entragues ,  die  in  Vrank- 
rijk hadt  gewart.  476.    En  ook  den  Graef  van  Au- 

vergne  haeren  broeder.  476.      Maent  de  Staeten 
aen  om  eerft  te  velde  te  koomen.  480.     Ontdekt  den 
aenüagh  des  Spaenfchen  gefants  op  Marfèille.  495. 
Sijneheevighe  gramfchap  teeghen  den  felven.  495. 

Raekt  in  onluft  en  op  't  punt  van  oorfogh  met  Bouil- 
lon ,  met  wien  hy  pays  maekt ,  hem  bewijfende  daer 

nae  groote  gunft.  498, 499-     Geeft  aen  Philips  van 
Oranje  weederom  het  vry  en  onbekommert  befit  van 

dieftadten'tlandt.  518-  Sendt  een  gefantfehap  aen  de 
Staeten.  539.     Vereenight  den  Paus  en  de  Venetiae- 

nen.  551.     Vergelijkt  de  Graeubonders  met  Fuen- 
tes.  552.  Hem  wordt  eenen  tweeden  foon  gebooren. 

552.     Toont  uytneemende  geneegenheit  tot  de  Stae- 
ten, en  maekt  met  hen  een  nieuw  verbondt.  554. 

Is  niet  geneeghen  fijn  foon  aen  de  doghter  van  Philips 
ten  huwelijk  te  geeven.  563.  Hem  wordt  eenen  der- 

den foon  gebooren.  583. 
Henrik  de  II.  Koningh  van  Engelandt  ,  roept  Richardt, 

Graef  van    Penbrooke   uyt  Yerlandt  te  rugh  >   en 
dwinght  hem  alle  reght  en  hoop  op  de  heerfchappy 
hem  op  tedraeghen.  247»  248.     Steekt  in  Yerlandt 
oover ,  en  brenght  eenighe  Vorften  onder  fijne  heer- 

fchappy. 248.     Soekt  daer  oover  de  befchermingh 
des  Paus ,  die  het  een  leen  der  kerke  en  cijnfbaer 
maekt.  248- 

Henrik  de  VIII.  Koningh  van  Engelandt ,  d'eerfte  die 
den  tijtel  van  Koningh  van  Yerlandt  aenneemt.  248' 

Dwinght  Konus ,  erfgenaem  in  't  huys  van  Oneale  , 
dien  naem  en  weerdigheit  af  te  fweeren  >  en  den  tijtel 
van  Graef  van  Tyron  aen  te  neemen.  248. 

Henrik  Frederijk  Prins  van  Schotlandt  gebooren.  Zl2- 
Henrik  Frederijk ,  foekt  Prins  Henrik  Frederijk. 
Henrik  van  den  Berghe ,  fiet  Graef  Henrik. 
Henrik  de  la  Tour  ,  fiet  Hartogh  van  Bouillon. 
Hennette ,  doghter  van  Entragues ,  wart  in  Vrankrijk , 

en  bekoomt  vergiffenis  van  den  Koningh.  476- 
Heraugiere,  fiet  Karel  van  Heraugiere. 
Hericourt,   Steêvooght van  Huilt,  wordt  van  Alber- 

tus    gefonden  om  den  aenüagh  op  Berghen  op  den 
Zoom  te  helpen  uytvoeren ,  die  tot  tweemaelen  mif- 
lukt.                                               488,489,490. Heffels ,  fiet  Andries  Heflèls. 

Heufdens  geleegenheit.  142. 
Hieronymus  van  Dif kou ,  gefant  weeghens  den  Keur- 

vorft  van  Brandenburgh  aen  de  Staeten.  546. 
Hieronymo  Lopez,  Steêvooght  binnen  Rhijnberk.428. 
Hippolytus  a  Collibus ,    gefant  weeghens  Keur-Palts 

aen  de  Staeten.  546. 
Hoeybefchreeven.  223.     Doorkrijgslift  ingenoomen 

van  Heraugiere.  223  ,  224-     Beleeghert  van  Emft 

var»  Beyeren.  224-     Hernoomen.  224.     't  Kafteel 
beftormt.  224,225.     Oovergegeeven.  zz§-   Befet 
van  de  Spanjaerts.  225. 

Hof  van  Jiiftitie.  1 1 7. 
Hoohenlooflaet  de  boeren  ind'Ommelanden.74.  Slaet 

ongelukkelijk  teeghen   Schenk.  74.       Geuaeghen 
van  Rennenbergh.  74.     Wordt  Stadthouder  oover 
Hollandt  en  Zeelandt  onder  Maurits.  92-   Raekt  ge- 

lukkigh  binnen  's  Hartoghenbófch  j  dan  wordt  ge- nootiaekt  die  van  Honden  aen  te  verbeten.  1  oo-    wil 

't  ondermenghen  der  krijgsranghen  door  Leycefter niet  dulden.  104.      Spijlt  de  ltadt  Graeve.     104- 
Slaet  den  Heer  van  Haiitepenne  by  's  Hartoghen- 

bófch. 1 10.     Neemt  Crevecceur.  1 10.     Trekt  tee- 

ghen Mansfeldt  en  verdrijft  hem  van  't  eylandt  Voor- 
ne.  143.     Vordert  den  aenüagh  op  Breedaa.  155- 
Blijft  in  den  Bommelerweerdt ,  om  Hollandt  te  be- 
fchermen.  201.     Trouwt  aen  Maria,  doghter  des 
ooverleeden  Prinfe  van  Oranje.  231.      Trekt  nae 

Duytfchlandt.  313.     Hem  wordt  "belaft  den  Bom- melerweerdt en  de  plaetfen  beneeden  aen  de  Maefe  te 
bewaeken.  349.      Koomt  met  de  befettinghen  uyt 
Hollandt  en  andere  plaetfen  by  Maurits  op  den  Gel- 
derfchen  weerdt.362.  Voorfiet  de fteeden  inOover- 
yfiel-  362.  Gefonden  van  Maurits  om  Emmerik  van 
Spaenfche  befettingh  te  verionen.  3  74.    Heeft ,  nee- 

vens  Solms ,  onder  den  Graef  van  der  Lippe ,  't  be- 
vel in  't  Hooghduytfch  leegher.  3  90.     Neemt  Gen- 

nep ,  verlaeten  van  de  Spanjaerts  .391.     Hem  is  de 

befchermingh  van  Hollandt  aenbevoolen ,  by  's  Prin- 
fen  afweefen  in  Vlaendre.  413.     Sterft.  517. 

Hollandt  verhardt  door  de  wreetheit  gepleeght  tot 
Naerden.  41.      Blijft,   onaengefien  het  uytvinden 
van  meenighvuldighe  fchatttinghen  en  tollen  ,  in  bij- 
ftere  fchaersheit  van  penninghen.  46.     Nieuwe  hal- 
fterrigheit  aldaer  door  de  bittere  wreedtheeden  ge- 

pleeght aen  die  van  Haerlem.  46.     Wil  met  haere 
bondtgenooten  Donjohan  gewaependerhandt  buy- 
ten  houden.  54.     Doet  fwaere  koften  tot  het  ontfet 
van  Antwerpen.  99.    Neemt  geweldigh  toe  door  de 
vlughtelinghen  uyt  Brabandten  Vlaendre.  100.  Lijdt 
groote  fchaede  door  de  plakkaeten  van  Leycefter. 
103.     En  gebrek  aen    uytlandtfche  waeren.    103^ 
Beroerten  aldaer.  108-     Is  nimmer  in  grooter  gevaer 
geweeft ,  dan  onder  de  Landtvooghdy  van  Leycefter. 
ï  1 1  •     Seetel  der  heerfchappy  van  den  Vereenighden 
Staet.  118.     Bloeydt  in  koophandel.  121  •    Vervalt 

tot  pracht  en  dertelheit.  121-  Is  in  gefchil  met  Zee- 
landt oover  deverlofgelden.237j302.Dat  bygeleght 

wordt.  303.    Neemt  dapper  toe  door  de  wollewee- 
veryen  en  't  ooverkoomen  der  Jooden  uyt  PortugaeL 
329,330.    Spant  haere  kraghten  en  middelen  in  tee- 

ghen de  geweldighe  aenflaeghen  des  vyandts.  387. 
Tweehondertftepenningh  haepert,en  heeft  geenduer. 

387-     Toont  figh  manneliik  in  't  doordringhen  van 
's  Keyfers  gefanten  af  te  wijfen.  401.     Verdubbelt 
de  hooftfehattingh ,  maer  wordt  van  haere  bondtge- 

nooten traeghlijk  of  niet  gevolght.  401.     En  voeit 
daer  op  een  dappere  tael.  40 1 .     Is  geen  leen  des  rijx. 

*48>  T49- Hollanders ,  ontroert  door  't  plunderen  van  Rotterdam , 
bieden ,  uyt  verfcheyde  infighten ,  den  uytgeweeke- 
nen  de  behulpfaeme  handt,  en  neemen  hen  in.  39, 
Krijghen,neevens  de  Zeeuwen,  terwijl  Alva  Berghen 
in  Heenegouw  beleeghert ,  tijdt  om  figh  te  vereeni- 

gen. 40-  Sijn ,  foo  wel  als  de  Spanjaerden ,  onbedree- 
ven  in  't  bemaghtighen  van  fteeden.40.  Sien  in 
hunne  bijfterheeden  te  vergeefs  om  nae  heul  der 
Vorften.  50.  Worden  van  Elifabeth  fomwijlen  met 

geldt  geftijft ,  't  gheen  echter  dikwils  feer  ontij- 
digh  weederom  geëyfcht  wordt.  50-  Krijghen  hey- 
melijk  onderftant  van  Henrik,  Koningh  v3n  Vrank- 

rijk. 50.  Hunne  faeken  raedeloos  en  buyten  hoop 
ftaende  worden  fe  fchielijk  uyt  het  voetfant  opge- 
beurtdoor  de  onvoorfiene  doodt  van  Don  Louis  de 

Requefens.  50.  Vinden  groote  ongemakken  door 
't  ooverheeren  van  Portugael  door  Koningh  Philips. 
72.  Lijden  fwaere  bekommernifien  in  den  Spaen- 

fchen handel.  72-  Hunne  ftantvaftighe  dapperheit  in 
den  oorlogh  tecghen  Spanjen.  93.  Sijn  te forgeloos 
nae  'tcevaer  van  de  Spaenfche  vloot.  129.  Belet- XIII  Een 
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ten  met  eer.  vloot  de  Vlaemfche  haevenen,  om  Par- 

ma  'tuytloopen  te  beletten.  129.  Voorfien  d'En- 
gelfche van  bufpoeder.  131.  Verooveren  twee  Por- 

tugijiclje  Galcoencn  van  de  Spaenfche  vloot.  133. 
Slaen  het  regement  van  Franjois  Saxen  Lauwen- 
burgh.  200.  Lilden  ongeloofelijke  fchaede  door  in- 

breuk en  waetervloedt.  217.  Verhael  hunner  icheep- 
vaerten  en  welvaert  daer  uyt.  250  tot  2^9-  Lijden 
fvvaere  fchaede  door  't  plunderen  van  Kadix.  278. 
Verbranden  twee  fcheepen  voor  Nieupoort.  289. 
Hunnen  handel  in  Ooftindien.  509.  Hunne  voor- 

deden door  'tbefettenvanLiflebon  door  den  Graef 
vanKumberlandt.331.  Lijden  groote  fchaedenop 
hunnen Ocean door  de  Duinkerklehe  roovers.  331  , 

332,398-  SenJen  eenighe  fcheepen  om  Spinolas 

galeyen  tufichen  Kalis  en  Doevre  t'onderfcheppen , dan  vruchteloos.  398.  Sim  feer  voorfpoedigh  op 
fee.  445- 

Hollandtfche  ruytery  geflaeghen  door  d'Italiaenen.  244. 
Neemt  feeker  kafteel  in  't  landt  van  Litnburgh ,  wee- 
derkeerendc  met  buyt  en  gevanghenen.  426.  Onder- 
fchept  Graef  Adolf  van  den  Berghe.  439.  Befet  en 
flaet  acht  vaenen  van  Albertus ,  niet  verre  van  Mae- 
ftright.  444.  Geflaeghen  door  Grobbendonk.  458- 
Ontmoet  en  flaet  den  vyandt  tweemael.  484-  Slaet 
Grobbendonx  vaen.  493.  Slaet  du  Terrail  op  de 
vlught.  502-  Koomt  belaeden  met  buyt  uyt  het  ftift 
Paderbom  weederom.  502.  Oovervalt  Albertus 
ruytery  belaeden  met  foldy.  549.  Geilaeghen.574. 
Slaet  de  Spaenfche.  574- 

Hollandtfche  fcheepen  houden  met  Seimours  Parm3 
binnen  Duinkerken  bcllooten- 130.  Door  ftorm  in 

't  Vlie  vergaen.  197.  Doen  eenighe  Spaeniche  fchee- 
pen van  de  vloot  uyt  Spanjen  op  Kalis  gefonden  ftran- 

den  j  en  verooveren  een.  333.  Laeten  de  Hoogh- 
duytfchen  en  Deenen  toe  met  hunne  fcheepen  uyt  de 
haeven  van  Kalis  den  Ocean  oover  nae  huys  vaeren. 
333.  Verooveren  twee  andere  fcheepen  uyt  de  felf- 
de haeven  nae  Spanjen  willende.  333.  Neemenen 
verdrenken  wel  de  helft  der  Spanjaerden  uyt  Spanjen 
koomende.  482,483. 

Hollandtfche  fteeden  neemen  dapper  toe>  en  fijn  een 
aenmerkelijk  exempel  van  weeldein  oorlogh.  109. 

329,330. Hooghduytfchen  in  gefchil  met  de  Engelfchen  oover  de 
belaftingh  op  de  bekenen.  328»  329.     Worden  be- 

laft uyt  Engelandt  te  vertrekken.  329.     Settenfigh 
ter  needer  tot  Middelburgh.  329. 

Hooghe  Schoole  tot  Leyden  befchreeven.      2865  287. 
Hoovelinghen ,  een  looiè  foort  van  volk  om  twift  en  on- 

eenigheit  te  faeyen ,  ftooken  't  vuer  van  haet  tufichen 
den  Staeten,  den  Prins  en 't  gemeen.  421. 

Horatius  Veer  quijt  figh  dapper  op  'teylandt  Voorne. *88-  Treedtin  de  flagn  van  Vlaendrc  in  de plaetfe 
fijnes  broeders»  die  gequetft  was.  417.  Gequetft  bin- 

nen Ooftende.  438.  Sijne  dapperheit.  438-  En 

beleid:  in  't  gevcght  by  Mullem.  492. 
1'Hofte,  Klerk  vanVilleroy,  omgekoft  van  de  Span- 
jaerts.  476. 

Hottinga ,  ncevens  Warmondt  en  van  de  Werke,  gefant 
naer  Engelandt.  3  3  3 . 

Houten  toorn  gebruykt  in  't  bclegh  van  Steenwijk.  177. Houwaert,  fiet  Karel  Houwaert. 
Huefien  ingenoomen  van  Maurits.  372. 
Hugo  Doncllus.  286. 
Hugo  Graef  van  Tyron ,  ontfanght  het  graeffchap ,  en 

al  de  goederen  van  Konus,  van  Eluabcth. 248.  Worde 
door  de  Snanjaerts  teeghen  haer  opgehift.  248 ,  249. 
Laet  de  kinderen  van  Johan  vaft  fetten.  249.  Worpt 
figh  op  tot  hooft  der  wcêrfpannelinghen  in  Yer- 
laudt.  24q.  Krijght  onderftant  van  den  Spanjaert. 
249.  Wint  een  veldtllagh  en  neemt  een  fterktc. 

343.     Pooghtdcn  Spanjaec  Johan  Aquüa  t'ontfct- 

ten,  dan  wordt  geflaeghen.  436.  Verknjghtfiri.- 
foen  vanden  Koningh.455.  Vlught  uyt  het  rijk.5^2. 

Hugo  Moncado  blijk  in  den  flagh  van  de  Spaenfche 
vloot  met  d'Engelfche  >  fijn  fchip  wordt  veroovert en  daer  in  groote  lommen  geldts.  132. 

Huift  ingenoomen  voor  Parma.  89.  Beleeghert  en  ge- 
wonnen van  Maurits.  1695 170-  Gedreyght  van  Al- 
bertus. 264.  Geleegenheit  en  werken  der  ftadt. 

264,265.  Wordt  beleeghert.  266.  Uytval  van 
binnen.  266.  Verhael  des  beleghs.  267»  2685  269. 
270, 271»  272.     Gaet  oover  aen  Albertus.      273. 

I. 

JAkob  BoelifTe  koomt  te  rugh  van  fijn  gefantfehap uyt  Deenemarken.  546. 
Jakob  Heemskerk  ,  fiet  Heemskerk. 

Jakob  ,  Koningh  van  Schotlandt,  haelt  de  fcheepen  der 
Vereenighde  Staeten  aen.  13  9.  Noodight  hen  om  , 
neevens  de  Koninghen  van  Vrankrijk,  Engelandt  en 
Deenemarken,:e  ftaen  oover  den  doop  van  fijnen  foon. 
2 1 2.  Waer  door  hem  koftelijke  fchenkaedjen  gedaen 
worden.  212-  Vernieuwt  met  hen  de  oude  vriendt- 
fchap  en  de  reghten  van  onderlinghen  handel  tufichen 
de  twee  volken.  212-  Is  tot  geen  vereenigingh  van 
vvaepenen  te  brenghen.  2 1 2.  Si/ne  reedenen  van  mil- 
noeghenop  den  Spanjaert.  212.  Begeert,  dathem 
oopentlijk  de  erftenis  der  Engelfche  kroone  worde 
toegefeght.  3  42.  Wordt  ftrax  nae  de  doodt  van  Efi- 
fabeth  uytgeroepen  voor  Koningh  van  Engelandt. 

45  3  •  Stelt  figh  in  't  befit  van  Engelandt ,  en  bren<mt het  geheele  eylandt  van  Brittannien  onder  eene  heer- 
fchappy.  454.  Wordt  door  brieven  geluk  gewenfcht 
van  de  Staeten  der  Vereenighde  Nederlanden.  454. 
En  daer  nae  door  gefanten.454.  Der  felver  voorftel : 
fijn  antwoordt.  454.  Is  geneeghen  tot  vreede.454. 
Sijnen  aerdt.  455.  Befightight  Engelandt.  45?. 
Schenkt  Tyron  fijnen  foen.  455.  Klaghten  aen  hem 
gedaen  weeghens  de  Puriteynen  en  Roomsgefinden. 
4^5-  Welker  beeden  hy  verworpt.  456.  Befchul- 
aightdePuriteynenfchrikcliik,  fielt  noghtans  eeni- 

ghe dinghen  in  t'hunner  genoeghe.  456.  Verwerpt 
de  bondtgenootfehap  in  waepenen  met  den  Spanjaert, 
en  maekt  vreede  :  desfelfs  punten.474,475.  Brenght 
Engelandt  en  Schotlandt  onder  een  Koninghrijk ,  op 
den  naem  van  Groot  Britannien.  475.  Eyfcht  van 

de  Staeten  vrye  vaert  voor  d'Engelfche  fcheepen  uyt 
fee  op  Antwerpen  :  dat  geweyghert  wordt.  475. 
Verbiedt  den  fijnen  dienft  onder  uy  theemfche  Prinfen 
ter  fee.  475.  Bandt  de  Jefuiten  en  Priefters  ,  niet  ge- 
kooren  nae  's  rijx  gewoonte ,  uyt  Britannien.  475. 
Ontkoomt  de  faemenfweeringh  der  Roomsgefinden. 
496.  Wordt  daer  oover  begroet  van  den  Spanjaert. 
496.  Neemt  fijne  onderdaenen  eenen  nieuwen  eedt 
a£  500-  Sterkt  de  Amerikaenfche  maetfehappyen 
met  voorreghten  en  wetten.  526 .  Geeft  den  Gefan- 
ten  der  Vereenighde  Nederlanden  gehoor :  Sijn  ant- 

woordt. 541-  Sendt  gefantenaen  de  Staeten.  541. 
Geeft  een  verklaeringh  uyt  teeghen  de  Graeven  Ty- 

ron en  Tyronel.  552-  Haelt  weeder  op  't  gefchil 
van  den  laekenhandel ,  en  begeert  met  de  Staeten  af 
te  reekenen.  554.  Reekent  met  de  Staeten  effen , 
en  maekt  met  hen  een  verbondt.  561. 

Jakob  van  Maeldere  ,  Gefant  aen  den  Koningh  van 
Groot  Britannien.  541.  Gemaghtight  om  weeghens 
Zeelandt  met  de  Spaenfche  te  handelen.  555- 

Jakob  Magnus  koomt  te  rugh  van  fijn  gefantfehap  uyt 
Deenemarken.  546- 

Jakob  Valk  Gefant  der  Vereenighde  Staeten  aen  den 
Koningh  van  Schotlandt,  oni  te  ftaen  oover  den  doop 
van  den  jonghen  Prins.  212-  Gefant  der  Staeten  in 
Engelandt.  282-  Andermael  nae  Engelandt ,  om  Ko- 

ningh Jakob  geluk  te  wenfehen  ma  de  erffenis  dier 
kroone,  en fterft aldaer.  454. 

Ja- 
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Jakob  Ulefeidt,  Gefantdes  Koninghs  van  Deenemar- 
ken aen  de  Staecen.  54^- 

Jakobus  Arminius ,  foekt  Arminius. 

James  Wimes ,  Schotsman ,  onthalft  ooiver  verraedt  tee- 
ghen Veere.  288- 

Jan  Beukelsfoon ,  van  Leyden.  10. 

Jan  Chaftel ,  leerlingh  der  Jefuiten ,  ftaet  Henrik  de  IV. 

Koningh  van  Vrankrijk,nae  'tleeven,dat  hem  millukt: 
waer  oover  hy  geftraft ,  't  huys  fijner  ouders  gelleght, 
en  een  marmere  fpits  op  't  erf  geftelt  wordt.         210. 

Jan  Gerbrantfz.  Onderammirael  van  Noordthollandt. 

493- 

Janus  Douza,  beforgher  der  Hooghe  Schoole  tot  Ley- 
den. 287- 

Janus  Sec
und

us.
  

287- 

Jaques  Mailleray  in  gunft  by  Prins  Maurits.  227.   Ont- 
ianght  een  brief  van  den  Marquis  van  Havré  raekende 
de  vreede ,  dien  hy  vertoont  aen  Prins  Maurits.  227. 

Waer  op  hy  antwoordt. 
 
227.  Ontfanght  een  tweede 

brief.  227-     Waer  op  hy  andermael  antwoordt.
228- 

Jarges ,  Borgemceft
er  

en  Kornel  binnen  Groeninghe
n. 

206. Java.  309. 
Ibarras ,  foekt  Stephanus  en  Didaco  Ibarras. 
Idiaques.  22  2. 
Jeannin,  Hooft  des  gefantfchaps  uyt  Vrankrijk  aen  de 

Staeten,  fijn  bewint  en  groote  hoedaenigheeden. 

539.  Reyft  nae  Vrankrijk:,  om  den  Koningh  t'on- 
aerrighten.  56?.  Neyght  tot  beftant.  567,.  Koomt 
weeder  in  den  Haeghe ,  en  verfeekert  den  Staeten  van 
fijns  Koninghs  garouwheit.  $63 .  Doet  ter  vergae- 

deringhe  een  deftighe  reeden  voor  't  beftant.  ̂ 69, 
570,571.  Si  jne  heevighe  reeden  teeghen  de  Zeeu- 

wen ,  die  d'Uitreghtfe  vereenigingh  voorwenden. 

572. 

Jenlis  geOaegh
en  

en  gev
ang

hen
.  

4 1 . 
Jeronimo  Rhoda  draeght  figh  als  Landtvoöght ,   en 

worpt  figh  op  tot  hooft  der  Spanjaerden  die  uyt  Hol- 
landt  vertrekken.  52»  5  3 . 

Jeronymus  Koomans  en  Otto  Hartius  koomen  vanBruï- 
fel  m  den  Haeghe  met  brieven  van  den  Aertshartogh. 
2o8-  Ontkennen  dat  den  Aertshartogh  Ernftfchul- 

digh  is  aen  den  aendagh  gefmeet  teeghen  't  leeven  van 
Maurits  en  andere.  2i  o.     Segghen  dat  Barlemont, 
mits  vrygeley  en  gyfelaers  ,  is  gereet  figh  te  fuy  veren 
van  dat  fchelmftuk.  210. 

Jeronymo  de  Monroy  fneuvelt  voor  Ooftende.       4  3 1  • 
Jefuiten  van  Elifabeth  betight  weeghens  den  aenllagh 

van  Luide wijkLopez  op  haeren  perfoon.  210.     Be- 

tight van  den  aenllagh  van  Jan  Chaftel  op  't  leeven 
van  Henrik  de  IV.  Koningh  van    Vrankrijk.  210. 
Worden  uyt  Vrankrijk  gebannen.  210.     Befchrij- 
vinghe  hunner  orde  en  feeden.  2 1 1  >  2 1 2.     Hebben 
James  Wimes  tot  het  verraeden  van  Veere  aen  den 
Spanjaert  opgeftookt.  288.     En  Pieter  Panne ,  om 

Maurits  't  leeven  te  beneemen.  347 ,  348.  Smeeders van  den  aenllagh  op  Geertruydenbergh.  426.     Niet 

gekooren  nae 's  Rij  x  gewoonte  >  worden  uytBritan- 
nien  gebannen.  475.     Krijghen  vryheit  omweeder- 
om  in  Vrankrijk  te  koomen.  475.     Hunne  meenin- 
ghe  in  de  faemenfweeringh  in  Éngelandt.  $96.     Sijn 
vervaerlijk  voor  alle  Onroomfche  Prinfen  en  Stae- 

ten. 496.  Hunne  verderfelijke  leerpunten.        496. 
Ihor.                                                 _         ?77' 578. 
Jmbijfe  ftookt  de  Gentenaers  op  om  niet  tegehoorfae- 

men.  62.     Wordt  door  geweldt  Voorfcheepen  tot 
Gendt.  66-     Vergeeft  alle  ampten  aen  wienhywil. 
66-    Wordt  van  de  Gentenaers  weeder  ingeroepen  , 
en  op  nieuw  Voorfcheepen  gemaekt.  87.     Maekt, 
door  oproerighe  predikanten,  de  gemoederen  der  Ge- 

meente gaende.  87-     Houdt  ,   met  Chimay ,   hey- 
mehjk  verftant  met  de  Roomsgefinden.  88-     Sy  on- 
derneemen  Vlaendre  aen  den  Spanjaert  oover  te  keve- 

ren. 88.  Hun  beieidt  in  dat  ltuk.  88-  Soek  Den- 
remonde  te  verraeden.  90.  Befet  tot  Gendt  het  raedt- 
huys  en  de  Raeden  daer  op  vorgaedert.  90.  Wordt 
met  de  doodt  geftraft.  90. 

Inbreuk  van  den  Ocean  veroorfaekt  fwaere  rampen  in 
Nederlandt. 

37-21* 

Inigo ,  Bieghtvaeder  van  Albertus ,  nae  Spanjen  aen 
den  Koningh  gefonden :  fijnen  laft.  573.  Die  door 
alle  middelen  op  't  beftant  aendringht,  en  door  den Hartogh  van  Lerma  geftijft  wordt.  574. 

Inkoomften  der  gemeene  middelen  maentelijk  in  den 
Vereenighden  Staet.  57.  Sijn  ongelijk  minder  als  die 
der  Spaenfche  Nederlanden.  1 1 8- 

Inquifitie  oorfprongh  ,  beieidt ,  en  ongelukkighe  uyt- 
koomftby  de  Nederlanders.  9.  Nerghens  ftrengher 
dan  in  Spanje.  11.  Heftigh  weederfprooken  door 
de  Brabandtfche  fteeden  en  den  Raedt  des  Landt- 
fchaps ,  als  ftrijdigh  teeghen  hunne  handtveften :  die 
van  andere  worden  gevolght.  19.  Schrikkelijke 

kreet  onder  't  gemeen  daer  teeghen.  19.  Die  men 
figh  forghvuldigh  waght  te  ftellen.  19.  Wierdt  als 
een  heylfaem  vöorbeeldt  den  Frangois  fmaekelijk 
voorgeftelt.  19.  Dringht  oover  al  door.  35-  Staet 

ftil.  123.* 
Joachim  Hopperus  is  in  groot  aenfien  in  Spanjen.     50. 
Johan ,  foon  van  Konus ,    brenght  Mattheus  desfelfs 

naefaetom 't  leeven.  248-     Wordtin  fijn  weêrfpan- 
nigheit  omgebraght.  248. 

Johan ,  broeder  van  Enno ,  Graef  van  Ooftvrieüandt , 
trouwt  met  desfelfs  doghter ,  en  fet  den  Roomfchen 
Godtsdienft  voort  in  't  ftift  Paderborn.  450. 4<  8- 

Johan  Alvarez  Avila  Ammirael  oover  de  Spaenfche 
vloot  onder  Gibraltar.  5:34.  Sijn  verwaentheit.536. 

Blijft  in 't  geveght.  5?  7- 
Johan  Aquila  brenght  met  een  gedeelte  der  Spaenfche 

vloot  den  weêrfpannelinghen  in  Yerlandt  onderftant  > 
en  landt  te  Kingfal.  436.  Waght  vruchteloos  op  den 
toeloop  der  Yeren.  436.  Wordt  beleeghert  door 
Montyoye-436-  Maekt  fijn  verdragh  en  trekt  te 
rugh  nae  Spanjen.  436. 

Johan  Berk,  Raedt-Penfionaris  der  ftadt  Dordreght, 
Gefant  aen  den  Koningh  van  Groot  Britannien.  54 1 . 

Johan  Bodin.  83  • 
Johan  van  Duyvenvoorde ,  fiet  Heer  van  Warmondt. 
Johan  Efcovedo,    Geheymfchrijver  van  Don  Joh2n, 

in  Spanjen  door 's  Koninghs  laft,  omgebraght.     65. Johan  Fonk,  eertijdts  bewintsman  der  Nederlandtfche 
faeken  in  Spanjen ,  wordt  In  Hollandt  gevanghen , 
fijne  befchuldiginghen ,  en  vryheit.  354. 

Johan  Geevaerts  ,  Geheimfchrijver  van  Turnhout» 
koomt,  vergefelfchapt  met  Walrave  van  Wittenhorftj 
uyt  laft  der  Aertshartoghen  in  den  Haeghe  om  van 
vreede  te  handelen.523  .Doen  oopeningh  van  hunnen 
laft  aen  de  voornaemfte  leeden  van  Staet.  523 .  Maer 
geen  brieven  der  Aertshartoghen  hebbende  wordt  de 
laeke  uytgeftelt.  523.  Koomen  met  geloofsbrieven 
van  Albertus  en  Ifabella  ter  vergaederinghe  en  doen 
hun  voorftel :  antwoordt  der  Staeten.  5  3  r . 

Johan  Neyen  ,  Generael  der  Minnebroederen ,  gekoo- 
ren door  d' Aertshartoghen  om  de  vreedehandelingh 

met  de  Staeten  der  Vëreenighde  Nederlanden  te  vor- 
deren: fijn  af  koomft  en  leeden.  53 1.  Onthoudt 

figh  eenighe  tijdt  tot  Rijfwijk  om  te  ondertaften  waer 

aen  de  handeling*h  haeperde.  531-  Voor  de  Prins 
gebraght  en  onderright  dien  aengaende  reyft  hy  naer 
Brufiel,en  koomt  weederom  met  brieven  van  d'Aerts- 
hartoghen.  e;  7, 1 .  Inhoudt  der  brieven.  532.  Ant- 

woordt der  Staeten  daer  op.  532.  Belooft  dat  hen 
volkoomen  genoeghenfal  gefchieden.  532.  Leevert 
de  bekraghtigingh  der  Aertshartoghen  oover  aen  van 
der  Does ,  dien  hy  weeghens  de  felfde  befchenkt  met 
een  goude  keeten.  533.  Verfoekt  met  van  der  Does 
te  mooghen  weederkeeren  nae  den  Haeghe-  533. 

LI  11  i;  Koömt 



B    L ADT-WYSER, 

Koom?  met  van  der  Does  vveeder  in  den  Haegh.5  3  3 . 
Ver/bekt  gehoor  ter  vergaederinghe ,  en  dat  de  vloot 
Üyt  Spanjen  moght  worden  opontbooden,  met  meer 
andere fieken.  538-  Soekt  Aertfens  door  fchenkaed- 
jeu  te  winnen.  540.  Maent  Aertfens  andcrmael  aen 

om  vijftienduyfentkroonenteontfanghen.54r-  Loe- 
ven ,  neevens  Verreyken ,  den  Staeten  een  andere  be- 

kraghtigingh.  543.  Om  welke  den  Staeten  te  doen 
aenneemen  fy  alle  kraghten  infpannen.  54;  ,  $44- 
Verklacren  den  Staeten  dat  fe  geen  andere  hadden  te 

waghten.  544.  Leevert ,  nae  verfcheyde  beraedtllae- 

ghinghcn  met  d' Aertshartoghen,  de  brieven  oover  in 
handen  der  Staeten.  545  •  Vraeght  of  de  Staeten  uyt- 
heemfche  gefknten  fouden  toebeten :  maer  neen.  546. 
Koomt  voor  gefant  op  de  vreedehandelingh  in  den 
Haeghe.  555-  Reyft  nae  Spanjen  om  oover  cenighe 
ftrijdighe  punten  met  den  Koningh  te  fpreeken.  561- 

Johan  Norrits,  Ooverfle  van  't  voetvolk  op  de  vloot  on- 
der Draek  nae  Spanjen  gefonden.  148-  Onthoudt  figh 

in  Neder-Bretagne.  149.  Wordt  door  de  Koninghin 
opontbooden  om  de  beroerten  in  Yerlandt  te  dempen. 
249.  TwifttuiTchenhem  enRufïèls,  bndtvooght 
van  Yerlandt.  249. 

Johan  van  Oldenbarnevelt ,  Voorfpraek  van  Hollandt , 
brenghtditamptineeahoogherluyfter.  ït7-  Geeft 
groote  proeven  fijner  deughden ,  geduerende  de drey- 
gementen  en  konftenaeryen  van  Leycefter.  117. 
Wordt,  neevens  Juftinus  van  Naflau,  gefonden  in  ge- 
fantfchap  nae  Vrankriik.  3*3.  Siine  fonderlinghe 
ervaerenheit  in  de  bedrijven  van  den  Staet  en  groot 
gefagh  aldaer.  333,33  4.  Ontraedt  den  Koningh  de 
vreede  met  Spanjen  :  dogh  te  vergeefs.  339.  Keert 
Uyt  Vrankrijk  nae  Engelandt-  340.  Gaet  voor  ge- 
fant  nae  Engelandt ,  om  Koningh  Jakob  geluk  te  wen- 
fclien  met  de  erfFenis  dier  kroone.  454-  Brenght 
Prins  Maurits  tot  bewilligingh  in  de  Vreedehande- 

lingh. »0)^  1.  Antwoordt  uyt  naeme  der  Stae- 

ten ,  dat  's  Koninghs  bekraghtigingh  hen  mif  haeght , 
feeft  den  gefanten  een  ander  ontwerp ,  en  verwijt 

rerreyken  Neyens  fchenkaedjen.  542,543.  Ge- 
maghtight  weeghens  Hollandt  om  met  de  Spaenfche 
te  handelen.  555.  Antwoordt  Richardot  op  fijn 

verwijt  den  Staeten  gedaen  in  't  neemen  van  affcheit. 
568-  Koomt  in  grooten  haet,  en  daer  op  ter  ver- 

gaederinghe, alwaer  hyfijn  ampt  neederleght.  571. 

't  Welk  hy  op  't  verfoek  der  Staeten  weeder  aenveer- 
dende ,  geheel  Hollandt  en  d'andere  vijf  Landtfchap- 
pen  tot  een  gevoelen  brenght.  572. 

Johan  Ribas ,  wordt  van  Albertus  gebeten  in  't  leegher voor  Ooftende,  om  het  te  bewaeren  en  alom  te  be- 
fchanffèn. 

.44»- 

Johan  Sloet ,  Gemaghtight  weeghens  OoveryfTel  om 
met  de  Spaenfche  te  handelen.  555. 

Johan  van  Scyrum ,  fiet  Graef  Johan  van  Styrum. 
Johan  Baptifta  Taxis ,  fien  Taxis. 
Johan  van  de  Werke ,  neevens  Warmondt  en  Hottinga , 

gefant  naeEngebndt.  333. 
Jonas  Charilius ,  Gcfant  des  Koninghs  van  Deenemar- ken aen  de  Staeten.  pa 

Joolt  de  Menin ,  van  fijn  gefantfehap  uyt  Deenemarken 
te  rugh.  218.  Geeft  aen  Arendt  van  Dorp  feekere 
punten  van  verdragh  met  die  kroon.  218.  Heeft 
groot  gefagh  in  de  regeeringh  tot  Dordreght.219. 
Wordt  afgefet  van  fijn  Raedtpenfionarifchap  dier 
ftadt.  219.     En  hiftoryfehrijver  der  Staeten.      219. 

Joolt  Villers  ,  Steêvooght  van  Uitrecht ,  en  Veldt- 
maerfchalk  ,    gefchootcn  voor  Gcertruydenbergh. 

141. 
Joris  Spilberghen ,  (iet  Spilberghen. 
Jofephus  Scaliger.  286. 
Ifabelb  ,  Oranjes  dochter  ,   getrouwt  aen  Hcnrik , 

321. 

Hartogh  van  Bouillon. 

Ifabclla ,  doghtcr  van  Koningh  Philips  de  tweede ,  en 

Gemaelinne  van  Albertus ,  belall  hem  ïn  haeren  naefn 

't  befitder  Nederlanden  te  aenvaerden.  346.  Wordt 
tot  Ferrare  met  Albertus  van  Ooftenrijk  in  den  huwe- 

lijken ftaet  vereenight  door  Paus  Klement.  353. 
Geeft  op  haeren  naem  een  pbkkaet  uyt ,  waer  by  den 
Vereenighdé  Staeten  den  handel  op  de  Spaenfche  Ne- 

derlanden wordt  verbooden.  392.  Ontkent  de  belof- 
ten door  Albertus  aen  die  van  Brabandt  gedaen-  400. 

Neemt  hunnen  eyfch  op  voor  een  weederweerdigheit. 
400.  Betuyght  de  muytende  foldaeten  in  Albertus 
leegher  door  gebeeden  en  beloften  haer  niet  te  verbe- 

ten. 4 1 1 ,4 1 2.     Is  geneeghen  tot  vreede.  522. 

Italiaenen  ilaen,  in't  weederkeeren  van  't  belegh  van  Ka- 
merijk nae  Thienen ,  eenighe  kornetten  Hollandtfche 

ruyters.  244. 
Juliaen  Kleerhaeghe  gefonden  nae  de  kuit  van  Ethiopien 

door  Moucheron.  330.  Sijn  weedervaeren  aldaer, 
doodt  en  aerdt.  3  ,  t . 

Juftinus  van  Naflau  met  twee  regementen  den  Koningh 
van  Vrankrijk  te  hulpe  gefonden.  246.  Wordt  nee- 

vens Johan  van  Oldenbarnevelt  gefonden  in  gefant- 
fehap nae  Vrankrijk.  333.  En  van  daer  nae  Enge- 

gebndt.  340.  Geeft  den  muytelinghen  onder  Spi- 
nolas  krijgsvolk  lijftoght  en  hoop  van  onderftant. 

510. 

K. 

KAdix  geleegenheit.  276.  't  Kafteel  vermeeftert. 277.  Spaenfchen  aedel  tot  ontfet  der  fteede  ter 
been  geraekt  wordt  geflaeghen.  277-  Ingenoomen 

door  d'Engelfche  en  Hollanders.  Z-yy^  278.  d'Inge- 
feetenen  koopen  hun  leeven  af  voor  120000  dukae- 
ten.  278-  En  leeveren  daer  voor  gyfebers ,  die  nae 
Engelandt  gefonden  worden ,  en  aldaer  in  gevanghe- 

nis  fterven.  278.  Medina  Sidonia  't  verdragh  oover 
d'af  koopingh  der  plunderingh  verworpende ,  wordt 
de  ftadt  geplundert :  en  in  brandt  gefteeken.    270*» 

Kalis  tweehondert  jaeren  befeeten  van  d'Engelfche. 
262.  Herwonnen  door  den  Hartogh  van  Guifè. 
262.  Heeft  tot  Steêvooght  Gordan ,  die  de  fteê- 
vooghdy  oover  bet  aen  den  Heer  van  Vidofan.  262. 
Werken  en  befettingh  der  fteede.  262.  Berent  van 
den  Heer  de  Rhofne.  262.  Beleeghert  van  Alber- 

tus. 262.  Gaet  aen  hem  oover.  262,263.  't  Ka- 
fteel ingehouden.  263.  Gaet  ftormenderhandt  oover. 

26  3  •  Wordt  vergroot ,  verfterkt ,  en  onder  Vlaen- 
dregetrokken.  z6 3 . 

Kalkar  ooverweldight  door  Mendofa.  279. 
Kamerijk  ontfet  door  Anjou  ,  die  als  Vorft  der  verlofte 

ftadt  bewelkoonit  wort.77.  Geleegenheit. 77. Wordt 
van  Aniouinfijnuyterfte  willede  kroon  van  Vrank- 

rijk ter  befchermingh  aenbevoolen.  115.  Bewel- 
dight  van  Balligny .  115.213.  Beleeghert  van  Chi- 
may.  213.  Beleeghert  van Fuentes.  242.  Krijght 
treffelijk  onderftant  van  Fran$oifen  onder  Gonfaga 
binnen.  242,243.  Gaet  met  het  kafteel  oover  m 
weerwil  des  fteêvooghts.  243-  Vorften  van  Bour- 

gonjen  en  Ooftenrijk  maetighen  figh  aen  'treghtvan 
befchermingh  der  ftadt ,  toekoomende  den  Graeven 

van  Aelft.  244.  't  Reght  der  heerfchappy  heeft  on- 
der gehoorfaemheit  derDuytfcheKeyferen  behoort 

aen  de  Biflchoppen.  ^44- 
Kanarifche  eylanaen  befchreeven.  3  94. 
Kanonifijen  tot  Uitreght ,  eerfte  inftellingh ,  gebruyk , 

en  verval  daer  in.  3  92. 
Kapelle  tot  Hal.  349,350. 
Kardinael  van  Granvelle ,  foekt  Anthonis  Perenot. 
Karel  de  V.  van  dien  naem ,  Keyfer ,  is  in  beraedt  ge- 

weeft  om  alle  de  Landtfchappen  onder  een  rijk  fae- 
men  te  fmelten ,  en  wat  hem  daer  van  afgefchrikt 
hebbe.  6-  Is  de  eerfte  geweeft  die  in  Nederlandt  op 

't  ftuk  van  den  Godtsdienft  by  pbkkaet  heeft  orde  ge- 
ftelt.  11.     Vereenight  de  Nederlanden  op  feekere 

voor- 
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voorwierden  met  het  Duytfche  rijk.  5  49-    Verklaert 

Gelderlandt  en  Uitreght  alleen  kenen  des  rijx  te  lijn. 

549- 
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41. 

Karel ,  Prins 
 van  Aremb

ergh ,  fiet  Graef
  van  Arem-

 

bergh. 
Karel ,  Prins  van  Spanje ,   biedt  fijnen  dienft  aen  tot 

het  bevreedighen  en  beftieren  der  Nederlanders , 

'tgheen  quaelijk  wierdt  opgenoomen.  27.      Wordt 
omgebraght,  onfeeker  om  wat  reedenen.  32. 

Karel,  Hartoghvan  Sundermanlandt ,  aenfoekende de 
bondtgenootfehap  der  Staeten ,  wordt  vriendtfehap 
aengebooden.  402.  Nu  Koningh  van  Sweeden ,  fendt 
gefanten  aen  de  Staeten ,  en  wordt  hem  toegeftaen 
volk  in  de  fteeden  van  Hollandt  te  werven.  551. 

Karel  van  Barlemondt ,  hooft  der  geldtmiddelen ,  houdt 

de  party  van  Granvelle.  1 5 .  fiet  Barlemondt. 
Karel  Houwaert  Ammirael  oovcr  de  groote  fcheCpen  in 

Engelandt,om  op  de  Spaenfche  vloot  te  paffen  :  fijnen 
laft.  150.  Voor  Ammirael  met  een  vloot  nae  Span- 

jen  gefonden  ,  neeyens  den  Graef  van  Effex  als  op- 
perbevelhebber oover  de  troepen ,  beyde  met  gelijk 

reght.  275.  Hunnen  firijdighen  aerdt.  275-  En  laft. 
275 .  Weederftaet  den  yver  van  Effex ,  om  de  Spaen- 

fche vloot  voorKadix  aen  te  taften.  277-  Waerdoor 

de  geleégenheit  vetlooren  gaet.  277-  Slaet  de  Spaen- 
fche vloot  voor  Kadix.  277'  Weederfpreekt  Eflex  j 

die  rjedt  de  feeghe  te  handthaeven.  278. 
Karel  van  Heraugiere ,  Staets  hopman ,  gebruykt  in  den 

aenflagh  op  Breedaa  met  een  turffchip.  1  j  3 .  Gemaekt 
Steêvooght  van  Breedaa.  1 5  6.  Neemt  Hoey  door 
krijgslift.  22?,  224.  Verheft  de ftadt  weederom.  224, 
22;.  Doet  fijn  beklagh.  22;.  Trekt  uyt  en  wordt 

op  wegh  gellaeghen.  225 .  Verfchalkt  Lier.  244,245 . 

Dogh  wordt  door  d'ongebondenheit  der  fijner  ge- 
dwonghen  de  ftadt  weederom  teverlaeten.  245. 

Karel  de  Levin ,  Hoer  van  Famars ,  doorfchooten  voor 
Othmarfum.  180. 

Karel  van  Mansfeldt ,  fiet  Graef  Karel  van  Mansfeldt. 

Karel  Nutzel ,  Gefant  des  Keyfers  en  der  Duytfche  Vor- 
ften, brenght  brieven  om  plaets  en  vrygeley  voor 

,  een  gefantfehap. 3  04.  Gefonden  van  den  Keyfer  om 
orde  op  de  Duytfche  faeken  te  ftellen.  575.  Verfoeyt 
de  gruwelen  van  Mendofas  leeeher  op  den  Duytfchen 
boodem.  376.  Koomt  weeghens  den  Keyfer  voor 
gefant  aen  de  Staeten.  408, 409. 

Karlo  Kolonna,  fchrijvcr  der  Nederlandtfche  faeken. 

589. 

Karolus  Clufius.  287. 
Kafimier  biedt  den  Nederlanders  fijne  hulpe  aen.  58. 

Een  treffelijk  fteun  en  voorftander  des  Koninghs  van 
Navarre.  59.     Koomt  Rennenbergh  voor  Deeventer 
te  hulpe.  60.     Brenght  meerder  troepen  dan  fijn  be- 
ftellingh  inhieldt.  60.    Koomt  met  een  leegher  in  Ne- 
derlandt.  63 .     Sendt  volk  aen  de  Vlaeminghen.  64. 
Wordt  vermoedt  het  oogh  op  die  heerfchappy  gehadt 
te  hebben ,  maer  door  lightveerdigheit  dier  natie  en 

't  beloop  der  faeken  te  leur  geftelt  te  fijn.  64.  Vertrekt 
nae  Engelandt.  65 .     Sijn  ruytery  verfoekt  aen  Parma 
vryen  doortoght  om  te  vertrekken ,  dat  hen  verleent 
wordt.  66. 

Kafteelen  gebouwt  in  Nederlandt.  j*.    van  Antwerpen 
door  Alva.  3  5 .     Aller  weeghen  afgebrooken.        5  3 . 

Kaftiliaenen  vinders  van  de  Nieuwe  weereldt.  250. 
Katharina  Belgica ,   Oranjes  doghter  ,    getrouwt  aen 

Philips,  Graef  van  Hanau.  321. 
Katharina  de  Medicis.  82.    Stelt  den  Heer  van  Balligny 
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tot  fteêvooght  binnen  Kameiïjk.  1 1  y. 
Keyfer  Fredenjk  maekt  Ulrik  Graef  van  Ooftvrieflandt. 

Keyfer  Maximiliaen ,  geraedtpleeght  door  Philips  oover 
den  ftaet  der  Nederlandtfche  faeken ,  antwoordt  en 
raedt  hem  fchoot  te  vieren ,  aënbiedende  figh  in  dien 
gevalle  tot  middelaer  ,  dat  Philips  mif haeght.  26. 
Door  fijnen  broeder  Karel  by  Philips  voor  de  Neder- 

landers fpreekende ,  wordt  bits  bejeeghent.  54.  Sendt 
den  Graef  van  Swartfenburgh  als  bemiddelaer  óp  de 
vreedehandelingh  tot  Breedaa.  48. 

Keyfer  Rudolr,  loon  van  Maximiliaen  de  II.  55.  Sendt    . 
fijne  gefanten  op  den  payshandel  tot  Keulen.66.  Sendt 
fefanten  aen  Parma ,  om  totpays  te  arbeyden.  175. 
)atden  Staeten  verdacht  is.  173.    Houdt  by  de  Stae- 

ten aen  om  vreede  met  den  Spanjaert ,  en  dreyght  den 
weygherenden  met  de  waepenen  te  fullen  dwinghen. 
212.     Schrijft  aen  de  Staeten  van  Hollandt.  231.  Be- 
veftight  het  gefagh  der  Raeden  van  Kleef  en  Gulik. 
274-     Sendt  een  eedelman  aen  de  Staeten  om  vryge- 

ley voor  gefanten.274.  Verfoekt  neevens  de  Duytfche 
Vorften  en  d'aenfienelijxte  fteeden  plaetfe  en  vrygeley 
om  een  gefantfehap,   dat  geweyghert  wordt.  303. 
Schrijven  daerom  andermael  en  fenden  Karel  Nutfel , 

die  ook  afgeweefen  wordt.  3  04.     Belaft  d'Engelfche 
Laekenhandelaers  denDuytlchen  boodem  te  ruymen. 
2  29.     Doet  de  Delffijlfche  verdragh  punten  te  niet , 
en  belaft  by  nae  de  feilde  faeken.  354.     Sic  ftil  op  de 
meenighvuldighe  klaghten  der   Duytfche  Vorften. 
376.     Sendt  een  bevefaen  Mendofa  en  de  Staeten  om 
den  Duytfchen  boodem  te  ruymen ,  en  de  fchaeden 
te  vergoeden.  377.     Soekt  den  Staeten  aen  tot  vree- 

de,  maer  hem  wordt  't  fenden  fijner  gefanten  afge- weefen. 401.  Sendt  Harman,  Graef  van  Mansfeldt  > 
en  Karel  Nutfel  aen  de  Staeten.  408.     Sendt  Maxi- 

miliaen Cochy  aen  de  Staeten  ,  om  te  klaeghen  oover 
derfelver  handel  in  d'Ooftvriefche  faeken  :  derfelver 
feedigh  antwoordt.  457.     Sendt  brieven  aen  de  Stae- 

ten ,  hen  belaftende  met  de  fchaeden  den  gebuerlan- 
den  ooverkoomen  :    derfelver  antwoordt.  467  ,  468. 

Belaft  den  Hartogh  van  Bruinfwijk  en  de  ftadt  hunne 
gefchillen  by  vveeghe  van  reghte  te  ilijten.  5  00.    Oor- 
logh  en  vreede  met  Seevenberghen  en  Hungaryen. 
J20.     Sendt  een  brief  aen  de  Staeten  van  Hollandt , 
en  Zeelandt  en  den  Landtfchappen  hunne  bondtge- 
nooten.  5  46,  j  47.     Wordt  ontbloot  van  fijne  rijken. 

Keulfchen  krijgh  veroorfaekt  door  Truxes  huwelijk. 
86.     Wakkert.  104.     Eyndight.  146. 

Keur-Palts  arbeidt  by  de  Proteftantfche  Vorften  om  de 
Vereenighde  Staeten  teeghen  den  Spanjaert  te  hel- 

pen, dogh  vrughteloos.  401. 
Klaghten  der  Staeten  teeghen  Leycefter.  ioj,  106.  Der 

feeluyden  uyt  Spanjen  weederkeerende  oover  de  mif- 
handelingh  hen  aldaer  aengedaen,  baeren  grooten  haet 
teeghen  de  Spanjaerts  en  liefde  tot  de  Staeten.  440. 

Van  's  Keyfers  gefant  aen  de  Staeten ,  oover  derfelver 
handel  in  d'Ooftvriefche  faeken  :  hun  feedigh  ant- woordt. 4fi7- 

Kleef  en  Gulik  in  onluften  om  de  krankfinnigheitdes 

Vorften.23  2.  Sijne  gemaelinne foekt  figh  ter  regeerin- 
ghe  in  te  dringhen. 23 2.  Teeghen  haer  3e  Ridderfchap 
en  de  Vorften  van  Brandenbufgh  en  Nieuburgh.  232. 
Wien  de  Proteftantfche  Vorften  daer  omtrent  en 

eenighe  Roomfche  hunne  hulpe  aenbieden.  252.  Sy 
neemen  aen  den  naem  der  Staeten  van  Gulik  en 

Berghe ,  verloflèn  den  Vorft,  en  neemen  fijne  gemae- 
linne in  verfeekeringh.  232.  De  Landtraeden  dier 

gevveften  verlbeken  de  vriendt-  en  bondt-genootfehap 
der  Staeten ,  en  geldt  te  leen.  232.  's  Vorften  gemae- linne ooverlijdt  fchielijk.  274.  Waer  door  de  onluften 
weederom  gaende  worden.  274.  De  Hofraeden  hou- 

den de  regeeringh  in  handen.  174.  Worden  gelooft  de 
L  II  1  üj  doods 
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doodt  der  Vorftinne  gewenfcht  of  gevordert  te  heb- 
ben. 274.  Hunnen  hooghmoedt  door  't  gunftigh  be- 
loop der  Spaenfche  faeken.  274.  Hun  gefagh  wordt 

beveftight  door  plakkaet  des  Keyfers.  274.  Maeken 
figh  fterk  en  willen  krijgsvolk aenneemen,  danfon- 
der  gevolgh.  3  j 6.  Krijghen  fwaere  klaghcen  van  die 
van  Orlby  en  andere  oover  de  Spanjaerden.  ;6)-  Ge- 
fteltenis  der  gemoederen  in  dat  hof.  1 6)  > }  64-  Ver- 
gaederingh  aldaer  beroepen.  ̂ 64.  De  ftenden  ver- 
ibeken  den  Graef  van  der  Lippe  ,  kreytsooverfte  van 
den  Weftphaelfchen  Kreyts  ,  Orfoy  van  Mendofa 
vveeder  te  eyflchen  ,  en  by  weygeringh  de  vijfNe- 
derkreytfcn  tot  Dortmondt  te  befchrijven.  564.  Sen- 
den  aen  den  Keyfer  en  andere  Vorften  tot  afweeringh 
der  Spaenfche  baldaedigheeden.  36$.  Bedanken 
JMaurits  dat  hy  oorloght  met  de  minfte  fchaeden  der 
gebuerlanden.  365.  Senden  aen  Mendofa,  maer 
Krijghen  ileght  befcheit.  j6j .  Belaften  dien  van  Wee- 
fel  den  Roomfchen  Godtsdienft  te  herftellen.       }79- 

Kleerhaeghen ,  fiet  Juliaen  Kleerhaegheti. 
Kloet ,  Hollandtfch  Ritmeefter ,  quijc  figh  dapper  in 

deflaghvan  Vlaendre,  en  redt  Graef  Luidewijk  van 
Naflau.  418.  Wordt  met  driehondert  peerden  en 

eenigh  voetvolk  gefbnden  om  Krakouw  te  bemaghti- 
ghen.  426.  Wordt  op  wegh  oovervallen  van  Dui- 

ken fteêvooght  van  Straelen ,  dien  hy  flaet  en  dwinght 
figh  oover  te  geeven.  427.    Vermeeftert  het  kafteel. 

427. 

Knodtfenburgh  ,  fchans  teeghen  oover  Nymeeghen, 
gebouwt  door  Maurits.  ij7-  Beleeghert  van  Par- 
ma.  168. 

Koevordens  geleegenheit  en  werken.  179»  180.  Belee- 
ghert van  Maunts.  180.  Verhael  des  beleghs.  180  , 

181,182,185.  Geeft  figh  oover.  iS).  Wordt  de 
Vriefen  in  bewaeringh  gegeeven.  18}.  Gefchil 
daer  oover  tuflèhen  hen  en  die  van  Ooveryfiel.  18 }. 
Verforght  van  Graef  Willem.  19$.  Beleeghert  door 

Verdugo.  196.  Verlaeten  op  d'aenkoomft  van  Mau- rits. 202. 

Koningh  van  Achem ,  opgemaekt  door  de  Portugijfen , 

brenght  veele  Hollanders  om  't  leeven.  446 ,  447. 
Gelaet  figh  naederhant  berouw  te  hebben  ,  maer 
wordt  andermael  omgefet ,  en  breekt  het  verdragh 
gemaekt  met  de  Hollanders.  447.  Die  uyt  wraeke 
eenighe  Arabifche  fcheepen  oovervallen  ,  dat  ftof 
van  lafter  geeft.  447-  Scheepen  naederhandt  aenge- 
koomen  vinden  hem  vervreemt  van  de  Portugijfen  , 

ontfchuldighen  't  voorleedene ,  en  verfoeken  gefan- 
ten  met  haer.  447-  Sendt  gefanten  aen  de  Vereenigh- 
de  Staeten.  447. 

Koningh  van  Deenemarken  ontwerpt  de  punten  tot  be- 
middelinghvanvreede,  en  fendt  een  ambafladeur  aen 

Parma.  112.  Die  op  wegh  onder  's  vyandts  geleyde 
van 't  Hollandtfch  krijgsvolk  wordt  gevanghen.  112. 
Waer  om  hy  7ooHollandtfche  fcheepen  aenhaelt.i  1 2. 
Weyghert  den  gefanten  hem  weeghens  de  Staeten  ge- 
fonden  gehoor.  112.  Perftden  Staeten  eenigh  geldt 
af.  iï2. 

Koningh  van  Decnemarken,  Chriftiaen  de  IV.  wey- 
ghert den  Staeten  onderftant  teeghen  den  Spanjaert. 

287.  Beveftight  dien  van  Amfterdam  hunne  voor- 
reghten.  287.  Onttanght  den  Spaenfchen  gefant 
Taxis  rlaeuwelijk.  287,288.  Sendt  gefanten  aen  de 
Staeten,om  van  vreede  met  den  Spanjaert  te  handelen. 
304.     Sendt  gefanten  aen  de  Staeten.  «46. 

Koningh  van  Polen ,  fiet  Sigifmondt. 
Koningh  van  Schotlandt,  fiet  Jakob  Koningh  van  Schot- 

landt. 

Koningh  van  Sweeden ,  aenfoekende  de  bondtgenoot- 
fchap  der  Staeten  ,  wordt  vriendtfehap  aengeboo- 
den.  401,402.  Sendt  gefanten  aen  de  Staeten,  die 
gehoor  gegeeven  wordt  en  toegcllaen  volk  inde  ftee- 
den  van  Hollandt  te  werven.  $  $  1. 
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Koningh  van  Ternat?.  en  andere  Indiaenen  kiefen  de  fiid^ 
der  Vereenighde  Landen.  447. 

Koningh  van  Vrankrijk  waerfchuwt  Engelandt  en  Hol- landt  voor  de  Spaenfche  vloot.  129. 
Koninghen  woedende  teeghen  eyghen  onderdaenen  ver- 

fwakken  figh  felfs.  150.  Konnen  niet  verduwen  j 
dat  eenonderdaen  uytheemfche  moogentheeden  tot 
bemiddelaers  hunnes  mifnoeghens  neeme.  498. 

Ko™s »  £r>  genaem  111  't  huys  der  Onealen ,  wordt  door Hennkde  VIII.  gedwonghen den  naem  en  weerdig- heit  van  Oneale  ar  te  fweeren  en  den  tijtel  van  Graef 
.van  Tyron  aen  te  neemen.  24g. 

Kooplieden  vertrekken  veele  uyt  Hollandt ,  mits  Ley-' ceflers  plakkaeten  tot  verbodt  van  den  handel  en  da 
feevaert.  ,0, 

Koopmanfchap  neemt  in  Hollandt  dapper  toe.         121. 
Kornelis  Aertfens  ,  Griffier  der  Algemeene  Staeten. 

34°-  Hem  worden  van  Johan  Neyen  fchenkaedjen 
en  beloften  aengebooden ,  die  hy  op  's  Pnnfen  goedt- vinden  aenneemt.  540.  Ontdekt  fijn  weedervaeren 
aen  den  Prins  en  eenighe  weynighe  leeden  der  Ver- 
gaederinghe.  54°-  •  Van  Neyen  noghmaels  aenge- 
maentfijnde,  ontdekt  hy  den  geheelen  handel  voor 
de  Vergaederinghe  $41.  Koomt  daer  oover  in  op- 
fpraek  onder  't  gemeen ,  en  moet  figh  fchriftelijk  fuy- veren.  J4I. 

Kornelis  van  Ghendt ,  gemaghtight  weeghens  Gelder- 
landt  om  met  de  Spaeniche  te  handelen.  jjj. 

Kornelis  de  Hooghe  geeft  figh  uyt  voor  baftaertfoon  van 
Keyfer  Karel,  enfoekt  afval  te  maeken.  86.  Wordt 
onthalft.  gs. 

Kortrijk  ingenoomen  by  Parma  doorkrijgslilt.  73. 
Krakouw  van  Parma  ingenoomen  met  verdragh.  ïof. 

Met  de  heerliikheit  door  de  laetfte  Graevinne  van 
Meurs  aen  Maurits  gefchonken.  426.  Ooverwel- 
dight  door  den  Ritmeefter  Kloet.  427.  Vermeeftert 
doorBuquoy.  49». 

Kreytfen  en  Kreytsooverften  in  het  Duytfche rijk.  364. 
Krijghsampten  door  wie  die  vergeeven  worden.       1 19. 
Krijgsluyden  wie  die  fijn  wordt  den  eedt  aen  de  Staeten 

en  de  Landtvooghden  afgevordert.  109.  Getal  der 
felver.  118,119.  Nuttelijk  gemaetight  nae  's  landts 
inkoomften.  1 19.  Hoe  die  verdeelt  fijn.  1 19.  Sijn 
wel  tweemael  foo  fwak  als  de  Spaenfche.  119. 

Krijghstught  in  goede  orde  gebraght  in  de  Vereenighde 
Nederlanden.  119, 

Kunala,  Roover  van  Malabar  in  Indien,  ooverwon- 
nen  door  Andreas  Hurtado  Mendofa.  446. 

L. 

LAIain ,  fwaegher  des  Graeven  van  Hoorne  >  wordt 
van  Granvelle  befchuldight  van  figh  in  fijn  ge- 

iantfehap  niet  wel  gequeeten  te  hebben.  14.  Ismi£ 

noeght  oover  't  maeken  van  den  Prinfe  tot  Ruwaerdt 
van  Brabandt.  j  5 .  Wordt  door  de  Staeten  het  veldt- 
heerfchap  der  Nederlanders  benoomen.  62.  Stadt» 
houder  oover  Henegouw.  64. 

Lambert  Charles.  iy^. 
Lammorael  ,  Graef  van  Egmondt ,  foekt  Graef  van 

Egmondt. La  Motte ,  fiet  Heer  van  La  Motte. 
Landrian ,  foekt  Ambrofio  Landrian. 
Landtfavechia ,  fiet  Eduardt  Landtfavechia. 

Landtfchappen  in  Nederlandt  hebben  ten  meerendeele 
de  felfde  handtveften  met  die  van  Brabandt.  55.  fijn 
onaffcheydelijk  van  Brabandt.  34- 

Landt  van  Waes ,  waer  eeleeghen.  89.  Ingenoomen 
van  Parma  door  verraedt  van  den  Bailluvv  Steelandt. 
89.  Van  Maurits  ter  plunderingh  gegeeven.  170. 
Betaelt  brandtfehattingh.  170.      En  weyghert  die. 

170. 
Langhen  Henrik ,  Hollandtfch  hopman ,  gefchooten  in 

den  llagh  voor  Gibralter.  <j7. 

La 
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La  Noue ,  fiet  Francois  van  la  Noue. 
Laukema ,  Steêvooght  van  Zutphen  >  in  óngenaede  by 

Parma.  1 64.  Durft  niet  weeaer  onder  de  Spaenfche 

heerfchappy  keeren.  166. 
Lauwik  ,  Steêvooght  binnen  Brecvoort  ,  verdae- 

dight ,  nae  *t  inneemen  der  ftadt  door  du  Terrail , 
't  kafteel.  5 02.  Sendt  om  onderlijnt ,  dat  hy  krijght. 

fbz. 

Leegher  der  Vorften  aen  denRhijn,  foekt  Duytfche 
Vorften  aen  den  Rhijn. 

Leeghers  op  den  boodem  van  onfijdighe  landen  t'onder- houden ,  is  eenen  fchoonen  dekmantel  van  ongeregh- 
tigheit.  5J- 

Leenen  des  Rijx  fijn  alleen  Gelderlandt  en  Uitreght. 

547  >  5  48. Leeuwaerden  en  Franeker  behouden  't  reght  van  verkie- 
fingh  der  Magiftraeten  aen  figh  felven.  92. 

Leycefter  wordt  Opperhooft  der  Engelfche  hulptroe- 
pen. 1 01.  Sijne  feeden  enopkoomft.  101.  Wordt 

in  Hollandt  ontfanghen  met  uytfteekende  geneegen- 
heit  der  gemeente  en  vleyery  der  Grooten.  101.  Hem 

wordt  opgedraeghen  d'Oppervooghdy  der  Landen, 
het  hoogn  gefagh  te  waeter  en  te  lande ,  en  het  be- 
leidtder  geldtmiddelen.  10 1.  Sijn  groot  gefagh  in 
denRaedt.  101.     Maekt  figh  aengenaem  door  fijn 

febeerte  van  Godtsvrught,en  't  reegelen  der  kerkelij- 
efaeken.  101.  d'Oovermaetighe  eere  die  men  hem 

bewijft  mif  haeght  de  Koninghinne.  1 01 .  Heeft  for- 
ghelijke  geeften  rondtom  fijnen  perfoon.  102.  Dinght 
nae  de  hooghe  heerfchappy  oover  de  Nederlanders. 
102.  Begint  het  gefagh  hem  gegeeven  te  gebruyken 
tot  naedeel  der  Staeten.  102.  Befchuldight  de  Stae- 
ten.  102.  Wordt  door  vleyers  aengeprikkelt  tot  het 
ipoeyen  ter  opperheerfchappy.  102.  Behelpt  figh 
met  de  glimp  van  het  verdeedighen  der  geldtmidde- 

len ,  om  de  gemeente  teeghen  de  Staeten  gaende  te 
maeken.102.  Daer  in  hy  noghtans  eeven  foo  weynigh 
voorfightigheit,als  fijne bevvintsluyden  getrouwheit 
gehadt  heeft.  10  j.  Maekt  twee  plakkaeten ,  totver- 
bodt  van  den  handel  met  Spanjen  en  de  Nederlan- 

den ;  en  't  vervoeren  van  waeren  nae  Vrankrijk  en  de 
feefteedenin  Duytfchlandt.  105.  Dat  groot  mifnoe- 
ghen  baert.  10$.  Oordeel  der  wijfie  watindeefen 
lijn  ooghmerk  geweeft  fy .  1  o j .  Hy  maghtight  Rein- 
gout  tot  onderibek  van  de  boeken  en  brieven  der 
kooplieden.  103.  Maekt  een  plakkaet  tot  verwoe- 

ftingh  en  verbrandingh  van  's  vyandts  landen  die 
brandtfchattingh  betaelden.  10$.  Sendt  Hoohenloo 
om  de  ftadt  Graeve  tefpijfen.  104.  Doet  den  Heer 
van  Heemert  onthalfen.  1 04.  Belaft  Schenk  's  Grae- 
venweerdt  te  fterken.  1 04.  Neemt  Doef burgh.  105. 
Koomt  voor  Zutphen.  ioj.  Trekt  Parma  af  van  de 
beleegeringh  van  Rhijnberk.  1  o  j .  Slaet  teeghen  Par- 

ma met  voordeel .  1  o j .  Vermeeftert  de  fchans  teeghen 
oover  Zutphen.  105.  Geeft  het  bewint  in  deefe  plaets 
enooverdegeheele  Veluwe  aen  Roelandt  Jork.  ioy. 
En  oover  Deeventer  aen  Willem  Stanley,  beydein 

weerwil  der  Staeten.  105.  Wordtnae  'tweederkee- 
ren  van  den  veldttoght  belaeden  met  ontallijke  klagh- 

ten.  105,106.  Is  oevel  mifnoeght  oover 't  vertoogh 
der  Staeten  aen  hem  gedaen.  1 06.  En  tracht  het  ge- 

meen uyt  de  regeeringh  te  weeren.  106.  Tracht 

'sLandts  gewoonten  te  veranderen,en  uyt  wat  infight. 
1 07.  Trekt  de  Predikanten  op  fijne  fijde.  1 07.  En 
doorhaer  de  geneegenheit  der  gemeenten.  107.  Hy 
fchopt  de  Roomsgefinden  uyt  de  regeeringh.  107. 
Koomt  door  fijne  konftenaeryen  in  hooghen  aenfien 
in  Vrieflandt  en  tot  Uitrecht.  107.  Vertrouwt  figh 
op  de  feekuften  en  grensplaetfen  befet  met  Engel- 
fchen.  107.  En  niet  min  op  Sonoy,  dienhy  ftijft. 
107.  Door  fijne  konftenaeryen  raeken  de  regeerin- 

ghen  en  't  gemeen  oover  hoop.  108.  Steunende  op de  gunft  van  Elifabeth ,  waent  hyfigh  deweghtot 

d'onbepaelde  heerfchappy  gebaent.  roÖ-  En  ver- trekt dienthalven  nae  Engelandt.  108.  Strijdigh 

voorwenden  fijner  reyfeby  de  Staeten  en  't  gemeen- 
108.  Vertrekt  en  ftelt  de  regeeringh  in  handen  des 
Raedts  van  Staete :  dogh  befnoeyt  hunne  mnght.  108- 

Pooght  Sluy s  t'ontfetten.  1 1  o.  Wendt  nae  (Jouen- 
de, en  leeghert  figh  niet  verre  van  den  vyandt.  110. 

Breekt eerlt op,  en  deyft  te  rugh.  110.  Wijt  het 
verlies  der  fteede  den  Staeten.  1 10.  Tracht  door  fij- 

nen aenhangh  en  de  befettelinghen  der  fteeden  in 
't  hart  der  Landen  t'ooverrompelen.  n  r .  Eenighe 
fijner  meêplightighe  tot  Leyden  ontdekt,  en  met  de 
doodt  geltrait.  1 1 1 .  Vertrekt  nae  Engelandt ,  al- 
waer  hy  genoodtfaekt  wordt  de  Landtvooghdy  oover 
de  Nederlanden  af  te  legghen.  1 1 1.  Voedt  de  party- 
fchappen  door  brieven.  1 1 1 .  Veldtooverfte  in  En- 

gelandt. n  r.  Sijn  00 verlijden ,  't  welk  vreughde Hl  Hollandt  baert.  1 1 1 . 

Leyden  beleeghert.  48.  Bijftcre  elende  daer  binnen. 
49.     Wonderlijk  ontfet.  49. 

Lekkerbeetje  veght  teeghen  Breauté ,  die  hem  't  leeven 
beneemt ,  maer  van  de  fijne  verheten  fijnde ,  gevan- 

ghen en  fchandelijk  vermoort  wordt.  404,505- 
Leoninus,  fiet  Elbertus  Leoninus. 

Levijn  Kalvaerdt ,  gewoonelijken  gefant  in  Vrankrijk, 
ooverlijdt  in  dat  ampt.  240. 

Ligue  in  Vrankrijk.  95,  96. 
Lier,  met  verraedt  van  eenighe  befettelinghen,  aen 

Parma  oovergegeeven.  8 1  •  244.  Haere  geleegen- 
heit.  244.  Verfchalkt  door  Heraugiere.  244 ,  245  < 
Geredt.  245 , 

Liesveldt ,  foekt  Diderijk  yan  Liesveldt. 
L.  Vrouwe  tot  Hal.  349,350. 
Limburgh,  de  ftadt,  valt  Don  Johan  toe.  58; 
Linghens  geleegenheit ,  heeren  en  werken,;  19.  Wordt 

beleeghert  van  Maurits.  219,  220-  Geeft  figh  aen 
hem  oover.  320.  Houdt  aen  om  volk  en  behoeften  : 
Kriight  vijf  vendelen  te  voet.  484.  Beleeghert  van 
Spinola^  4865  487.     Geeft  figh  oover.  487. 

Liptius  raedt 't  beftanr.  2  2 1  •  Sijnenlof.  286.  Heeft hefchreeven  de  mirakulen  van  de  L.  Vrouwe  tot  Hal. 

3  50.  Sijne  doodti  517.  Sijnen  brief  van  't  beftant 
wordt  in  't  light  gegeeven.  567. 

LiflTebon  beleeghert  van  d'Engelfche.  148.  Weederom 
met  40  fcheepen  befet  door  den  Graef  van  Kumber- 
Iandt.  3  3  1 . 

Lochum bedooten  doorVerdugo,  die  'erafmoet.  8i* 
Beleeghert  en  gewonnen  door  Spinola.  505.  Wee- 

derom veroovert  van  Graef  Ernft  van  Naflau.     510. 
vanLoen,  Steêvooght  binnen  Ooftende.  472. 
LoovenvaltDön  Johan  toe.  58- 
Louis  Faifardo  neemt  eenighe  foutfeheepen  ,  verdrenkt, 

hanght  en  verbrandt  het  fcheeps volk.  501.  Ontmoet 
met  acht  galeoenen  der  Staeten  vloot ,  en  flaet  teeghen 
defelfde.  511,512. 

Louis  de  Velafco ,  fiet  Velafco. 
Louife  Juliane,  Oranjes  doghter,  getrouwt  aen  den 

Prins  Palatijn.  32. 
Luidewijk  van  Baerlemondt ,  Acrtsbifichop  van  Kame- 

rijk ,  vordert  van  den  Graef  van  Fuentes  te  vergeefs 
fijn  oudt  reght  op  de  ftadt.  ^44- 

Luidewijk  van  den  Berghe,  fiet  Graef  Luidewijk. 
Luidewijk  Lopez ,  Portugees  ,  van  Philips  in  Enge- 

landt gefonden  om  de  Koninghin  Elifabeth  door  ver- 
gif om  te  brenghen ,  ontdekt  en  geftralt.  210. 

Luidewijk  Verreyken ,  geheimfchrijver  van  Albertus, 
wordt  neevens  Richardot  van  Albertus  in  Engelandt 
gefonden,om  den  vreede  te  bevorderen. 474.  Koomc 
in  den  Haeghe  met  's  Koninghs  bekraghtigingh  vaa 
't  verdragh  met  de  Aertshartoghen  ,  waer  in  de  kon- 

ftenaeryen der  Spanjaerden  ontdekt  vvordé.541,542. 
Ontfchuldight  de  misllaeghen.  542.  Schrijft  daer 
oover  nae  Bruffel.  542.     Antwoordt  Oldenbarae- 

veic 



B    L    A    D    I   •    W    ï    S    E    R, 

vele  op  fijn  verwijt  raekende  de  fchenkaedjen  van 

Neyen.  543.  Hy  en  Neyen  ooverhandighen  den 
Staeten  een  andere  bekraghtigingh.  543.  Om  welke 
den  Staeten  te  doen  aenneemen  fy  alle  kraghtenin- 
fpannen.  $43  ,^44-  Verklaeren  den  Staeten ,  dat  fe 

geen  andere  hadden  te  waghten.  544.  Vraeghen  of  de 
Staeten  uytheemfche  gefanten  ibuden  toelaeten  :  maer 

neen.  $46.  Koomt  voor  gefant  op  de  vreedehande- 
lingh  in  den  Haeghe.  5*5.  Reyft  nae  Bruflel  om 

de  meeninghederAertshartoghen,  raekende  't  her- 
ftellen  der  goederen,  te  verltaen.  562.  Reyft  an- dermael  nae  Brunei.  S^2- 

Lukas  Heddingh ,  Steêvooght  binnen  Rhijnberkinde 

plaets  vanSchaef,  blijft  door  den  brandt  in  'tbui- kruyt.  %(>%■ 
Lumey ,  foekt  Graef  van  der  Mark. 

Luthers  gevoelen  ia  't  ftuk  van  de  vrye  wil.  575- 
Luterfche.  22. 
Luxemburgh ,  Arthois  en  Heenegouw  blijven  getrouw 

aen  den  Koomfchen  Godtsdienft  en  den  Koningh.23- 

Luxemburgh  weyghert  in  de  Ghendtfche  pays  te  tree- 
den. 53- 

M. MAdagafkar.  309. 
Maentelijkeinkoomften  der  ge meene  middelen. 

57.    Maentelijke  befoldinghen  van  's  Koninghs  troe- pen. 8i- 
Maefe ,  hoe  die  eertijdts  haeren  loop  gehadt  heeft ,  en 

als  nogh  loopt.                                             42.385- 
Maes- Wael  befchreeven.                                        385- 

Maeftright  geplundert  door  de  Spanjaerden.  52.  Belee- 
ghert  van  Parma.  66-  Is  ten  deelen  Luyx ,  ten  deelen 
Brabandts.  70.     Stormenderhandtingenoomen.  70. 

Maetichappyen  op  Amerika  in  Engelandt  opgereght. 

526. 

Magallae
n 

,  d'eerfte  die  de  ftraet  en  de  landen  omtrent 
de  Zuyder  Pool  gefien  hee

ft.
  

250- 

Magiftraeten  in  de  Hollandtfche  fteeden.  n6- 
Magiftraeten  tot  Uitreght ,  en  eenighe  ampteloofe  luy- 

den  in  Vriedandt ,  fenden  op  den  naem  van  't  gemeen 
gefanten  aen  Elifabeth,  om  haer  de  heerfchappy  wee- 
derom  op  te  draeghen :  danvrughteloos.  108- 

Majefteytfchennis  is  een  betightingh  den  goeden  Vor- 
ften  niet  min  verdacht  >  dan  den  dwinghelanden  wel 
geleeghen.  31. 

Mailleray,  foekt  Jaques  Mailleray. 
Mairargues  handelt  in  Vrankrijk  met  den  Spaenfchen 

gefant  oover  't  keveren  van  Marfeille  in  fijne  handen ; 
>  wordt  met  de  doodt  geftraft.  495* 
M3kau.  448. 
Malacca.  ̂ jj.  Beleeghert  van  Matelief.578.  Wordt 
verlaeten.  580. 

Malkontenten  >  foekt  Waelen. 
Mancicidor  >   Gefant  op  de  vreedehandelingh  in  den 
Haeghe.  5^5. 

Mannen  van  uytfteekenden  luyfter  waeromdiein  'tbe- 
fchrijvenvande  hiftorie  der  Republijke  weynigh  ge- 
noemt  worden.  334* 

Mansfelt ,  foekt  Graef  van  Mansfeldt. 
Marcelis  Bax  yermeeltert  het  huys  te  Broek.  491.  Sij- 

ne  dapperheit  in  't  geveght  by  Mullem.              49 1 . 
Margareta  van  Ooftenrijk,   toekoomende  gemaelinne 

van  Philips  de  III.  koomt  op  den  boodem  van  Vene- 
tien, en  wordt  van  Albertus  door  Italien  geleidt. 

353.     Haeren  broeder  en  fuflers.  ; $}.    Wordt  tot 
Ferrare  in  den  huwelijken  ftaet  metPhilips  vereenight 
door  Paus  Klement.  353.     Koomt  tot  Mantua  en 
Milaen,en  ontmoet  aldaer  den  Hartogh  van  Savoyen. 
353.     Wordt  oover  al  feeftelijk  onthaelt.         35}. 

Margareta ,  Hartoghin  van  Parma ,  wordt  Opperlandt- 

vooghdes  van  Nederlandt",   gedraeghen  door  Al  va en  Granvelle.  13.  Heeit  den  naem  van  Landtvoogh- 
des,  Granvelle  de  klem.  14.     Ontfanght  fchrijven 

van  den  Koningh ,  wacr  by  haer  aenbevoolen  wordt  s 
de  reghtsvoorüeringhen  en  ftraffen  teeghen  de  kette- 

ryen door  d'Inquiuteurs  en  hunne  by  fitters  fonder  ge- naede  uyt  te  voeren ,  en  met  het  af  kondighen  van 
't  Concilie  van  Trente  fpoedigh  voort  te  vaeren.  1 8  , 
1 9.     Antwoordt  op  het  fmeekfehrift  der  verbondene 
eedelen.  20, 2 1 .    Belooft  den  reghteren  en  Inquifi- 
teurs  te  belaften  in  het  onderlbeken  op  het  geloof  wac 
meer befcheidenheits  te  gebruyken.  21.     Verklaerc 
geen  ander  middel  te  fien  om  de  regeeringh  langher 
meefter  te  blijven ,  en  d'onderdaenen  in  gehooriaem- 
heit  te  houden,   dan  'tvergaederen  der  Algemeene Staeten.  2 1 ,  22.  Verwaght  op  de  beroerten  nieuwen 
laft  des  Koninghs ,  en  krijgsvolk  of  geldt ,  met  hoop 
om  de  beroerten  te  ftillen.  23 .  Is  heitigh  ontftelt  door 
de  beeldtftormingh  enkerkroof.  23.     Oordeelt  het 
afwaghten  van  's  fvoninghs  bevel  te fpaede.23.Beiluyt figh  te  voeghen  nae  den  tijdt  en  den  raedt  der  Groo- 
ten.  23.     Belooft  den  Eedelen  vergeetelheit  van  al 
hetbegaene,   fonder  yemandts  naedeel.  23.     Laec 
het  gemeen  toe  veyligh  ter  preeke  te  mooghen  verfae- 
men ,  ter  plaetfc  dacr  fulx  tot  nu  toe  gedaen  was , 
dogh  fonder  arghernis  en  geweer.  24.  Is  t'onvreede 
op  Oranje  oover  fijn  bednjttot  Antwerpen.  24.  Als 
ook  op  Hoorne  en  andere.  24.  De  Verbondene  eede- 

len van  den  anderen  verftroytfijnde,  verbreekt  fe  al- 
le haere  voorighe  handelinghen.  25.  Belaft,  behalven 

het  Hooghduytf  ch  krijgsvolk,  eenighe  troepen  uyt  de 
Waelen  aen  te  neemen.25.     Dwmght  alle  Landt- 
vooghden  en  bewintsluyden  by  geftaefden  eede  te 
fwecren ,  dat  fe  voor  hunne  vyanden  fullen  houden  , 
alle  die  de  Koningh  hen  foude  voorftellen.  25-     Ont- 
fanght  brieven  van  den  Koningh ,    waer  in  hy  laec 
weetendatiïjnooverkoomftmet  een  leegher  op  han- 

den was.  26.     Belaft  BoiTu  de  Landtvooghdyfchap- 
pen  van  Oranje ,  in  fijn  alweefen ,  by  voorraedt  waer 
te  neemen.  27.    D  winght  op  een  feilde  tijdt  door  het 
eene  plakkaet  tot  vlughten ,  en  verbiedt  het  door  een 
ander.  27.  Haere  uytneemendc  behendigheit  brenghc 
alles  tot  rufte.  28.     Is  luttel  verkuyft  met  den  bloo- 
ten  naem  van  een  kraghteloofe  heerfchappy.  30. 
Wordt  gelooft  onder  de  lhppigheit  van  vrouwen  han- 

den de  regeeringh  bedorven  te  hebben.  3  o.  Hadt  door 

ernftighe  brieven  't  aflènden  van  Alva  met  een  leegher algeraeden.  30.     Baent  Alva  door  haer  vertrek  de 

wegh  tot  d'Opperlandtvooghdy.  30.  Koomt  by  hae- ren foon  tot  Naemcn ,  om  de  Landtvooghdy  weeder 
te  aenveerden ,  dan  wordt  weederom  gefonden.   73 . 

Margareta  van  Valois ,  Koninghinne  van  Navarre,reyft 

nae  't  Spaa ,  en  draeght  haeren  broeder  den  Hartogh 
van  An  j  ou  allenthal  ven  gunfteli  j  k  voor.  5  9 . 

Maria ,  doghter  des  ooverleeden  Prinfe  van  Oranje , 
trouwt  aen  Graef  Philips  van  Hoohenloo.  231. 

Maria  Stuart ,  Koninghin  van  Schotlandt ,   onthalft. 

108. 
Markgraef van  Berghen ,  met  Montigny ,  nae  Spanjen 

gefonden.  2i.  Ooverlijdt  aldaer  niet  fonder  beden- 
ken van  vergift.  32. 

Marnix ,  Heer  van  Sant  Aldegonde ,  ftelt  in  het  ver- 

bondt  der  eedelen  teeghen  d'Inquifitie.  20.  Gevan- 
ghen. 48-  In  hooghen  aenfien  ,  en  groot  gefagh  by 

den  Prinfe.  48-  Is  Steêvooght  binnen  Antwerpen. 
99.  Behaelt fwaeren ondank  by  de  Staeten,  wee- 

ghens 'tgedaene  t' Antwerpen.  99.  Wordt  in  Zee- 
fandt  befchuldight  en  gegijfelt,  maer  koomt 'er  met 
eere  door.  99.  Men  gebruykt  hem  echter  naeder- 
handt  niet  meer  in  regeeringhe.  100.  Befteet  fijne 
oude  daeghen  in  de  ftudien.  ioo-  Onthoudt  figh  tot 
Leyden.  287-     Ooverlijdt.  37^. 

Marquis  della  Bella,  Kolonel  oover  d'Italiaenen,  in 
't  leegher  des  Graeven  van  den  Berghe  voor  's  Harto- 
ghenbofch.  46 1 .     Wordt  aldaer  verflaeghen.    461. 

Marquis  van  Havré  feer  geneeghen  tot  vreede.  227. 
Schrijft 
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Schrijft  desweeghen  aen  Jaques  Mailleray.  227. 
Waer  op  hem  wordt  geantwoordt.  227.  Schrijft  an- 
dermael  aen  den  felfden.  227-  Schrijft  aen  Maurits, 
hem  biddende  tot  vreede  te  raeden.  3  47. 

Marquis  de Humieres  gefchooten  binnen  Han.       239. 

JVlarquis  Malafpina  worden  voor  's  Hartoghenbofch 

beyde  de  beenen  weghgenoomen ,  en  blijft  in  't  lee- 
ven.  462. 

Marquis  van  Renty ,  foon  vanMontigny,  vcrflaeghen 
voor  Sluys.  _  472- 

JVlarquis  de  Santa  Cruz  wordt  niet  gehoort  in  fijnen 
raedt ,  dat  men ,  alvoorens  Engelandt  aen  te  doen,  be- 

hoorde figh  te  verfeekeren  van  een  der  feehaevenen  in 
Hollandt.  128,129. 

Marquis  van  Varabon ,  fiet  Varabon. 
Marten  Kobbe  ,  Steêvooght  binnen  Linghen ,  toont 

fijne  vveekheit.  487-  Wordt  met  d'andere  hopluy- 
den  in  gevanghenis  gehouden :  hunne  verdaedigingh. 
487-     Worden  afgefet  van  hunne  ampten.        488. 

Martin  Padilla  Ammirael  oover  een  fwaere  Spaenfche 
vloot  üeekt  in  fee.  289.  Die  een  ongelukkighen 
uytflagh  heeft.  289-  Steekt  andermael  met  een  vloot 
in  fee ,  en  ontmoet  fwaere  rampen.  309.  Wordt  van 
fijn  Ammiraelfchap  afgefet.  309. 

Mafius  antwoordt  op  de  reeden  van  Richardot  voor  de 
Brabanders.  34^- 
Mafterbroek.  506. 
Matelief  vaert  met  twaelf  fcheepen  nae  Indien.  494. 

Koomt  nae  een  gelukkighe  verrightingh  weeder  van 
daer.  577.  Sijne  verrightingh.  577, 578, 579,580, 

581,582,583. 
Mathias  door  Aerfchot  en  andere  uyt  het  hof  gelokt, 

(onder  oopentlijke  toeftemmingh  des  Keyfers.  55. 

Wordt  door  Aerfchot  en  andere  gevordert  tot  d'Óp- 
perlandtvooghdy.  5  5 .  Van  de  Staeten  daer  ingeftelt , 
en  Oranje  als  Stadthouder  onder  hem.  55.  Wordt 
infijnlandtvooghdy  bepaelt  door  voorwaerden,  en 
Raedtsluyden.  55.  Keurt  het  doen  der  Vlaeminghen 
en  van  Kafimier  niet  voor  goedt.  64.  Wordt  met 
heuflche  dankfeggingh  en  toegeleyde  erkentenis  ont- 
llaeghen.76.  Beleidt  den  Ri jxdagh  tot  Regenf  burgh. 
467.  Krijght  de  regeeringh  van  Hungaryen  ,  Ooften- 
rijken  Moravien,  danraekt'erweederomuyt.  585- 

Mattheus ,  naefaet  van  Konus  ,  Graef  van  Tyron ,  ora- 
gebraght  door  Johan ,  foon  van  Konus.  248. 

Matthijs  Helt  verdaedight  den  Noordtdam.  156.  Sijn 
kloekhartighe  reeden  teeghen  de  reeden  van  een  hop- 

man, raedende  tot d'oovergaeve  van  Hulft.272-  Sneu- 
velt voor  Venloo.  301. 

Maurits  van  Naflau ,  foon  van  Prins  Willem ,  wordt 
Stadthouder  oover  Hollandt  en  Zeelandt  in  fijns  vae- 
ders  plaeriè.  9  r,  92-  Goederen  hem  door  fijnen  vae- 
der  beweefen.  92.  Verraft  Axel.  104.  Houdt  figh 
bedekt  geduerende  Leycefters  konftenaeryen.  107. 
Hem  wordt  het  hoogh  bewint  der  waepenen  opge- 
draeghen.  109.  Beleeghert  Meedenblik ,  en  brenght 
Sonoy  tot  reeden.  114.  Hem  worden  gegeeven  alle 

d'andere  Landtvooghdyfchappen  ,  uytgenoomen Vriellandt ,  en  het  Ammiraelfchap  ter  fee.  116.  Stelt 

alle  oude  en  nieuwe  krijgskonftenin  't  werk.  119. 
Sijne  onvermoeytheit,  voortvaerenheit  en  wijs  beleidt 
in faeken  van  oorloghe.  IT9, 120.  Beflift  door  fijne 
teegenwoordigheit  de  gefchillen  gereefen  binnen  Ber- 
ghenopden  Zoom.  136.  Trekt  met  een  leegher 
voor  Geertruydenbergh  om  de  muytelinghen  aldaer 
te  dwinghen.  141.  Breekt  het  belegh  op ,  en  fendt 
brieven  aen  de  muytelinghen ,  die  befpotteliik  ont- 

fanghen  worden.  141.  Breekt  door  's  vyandts  wer- 
ken heen, en fpijft Heufden.  143.  Sendt  Parma  de 

brieven ,  door  hem  onderfchept ,  waer  in  hy  fwaer- 
lijk  by  den  Koningh  wierdt  befchuldight.  144.  Neemt 
Breedaa  in  door  lift  van  een  turffchip.  1 5  3 .  Verhael 
der  gefchiedenis.  153,  I54,  ̂ 5,  I56.      Doet  fijn 

intreede  binnen  Breedaa.  156'.  Maekt  Hëraugicre 
Steêvooght,  enbeloont  alle  d'andere.  156.  Snnen 
roem  daer  oover.  156.  Trekt  met  een  leegher  nae 
Gelderlandt ,  en  gelaet  figh  het  oogh  op  Nymeeghen 
te  hebben.  157.  Waer  door  hy  Mans  leidt  van  Bree- 

daa aftrekt,  r  57.  Blijft  met  fijn  leegher  in  de  Betu- 
we ,  befet  de  Wael  met  fcheepen ,  en  verfeekert  tkn 

geheelen  oever  met  foldaeten.  157.  Sterkt  hetey- 
landt  Voorne.  1 57.  Maekt  een  nieuwe  vaert  uyt  de 
Wael  tot  in  den  Rhijn.  157.  Bouwt  de  fchansKnodt- 
fenburgh  teeghen  oover  Nymeeghen.  157.  Enbe- 
naeuwt  daer  door  de  ftadt.  158-  Verfeekert  figh  van 
de  Landen  ontleedight  vanParma  tot  inDuytfchlandt. 
158-  Vermeeftert  en  fleght  verfcheyde  fterkten. 
158-  En  vermeeftert  verfcheyde  fteeden.  158, 159. 
Sijnen  aenllagh  op  Duinkerken  millukt.  159.  Trekt 
te  velde ,  en  wint  de  fchans  teeghen  oover  Zutphen 
door  krijgslift.  163.  Getal  fijner  troepen.  163-  Be- 

leeghert Zutphen.  163,1 64.  Dat  figh  aen  hem  oover- 
geeft,  en  op  wat  .punten.  164.  Trekt  met  fijn 
krijghsheyr  nae  beneeden  tot  het  belegh  van  Deeven- 
ter.  164.  Bekommeringhen  dien  aengaende.  164, 
165.  Befluyt  de  beleegeringh,  en  ftormt  op  de  ftadt. 

165.  Die  figh  oovergeeft.  166.  Verfet  de  magi- 
ftraet  aldaer.  1 66.  Sijne  omhelfingh  met  Graef  Har- 
man,  en  hun  gefprek.  \66-  Trekt  met  een  leegher 
nae  Vriellandt.  166.  Befètmetde  Hollandtfchere- 

gementen  de  Wael.  166.  Groote  ongemakken  op 
dien  toght.  \66.  En  moedtwil  der  foldaeten.  1674 
Slaet  fijn  leegher  needer  voor  Groeninghen.  167. 

Van  waer  hy  opbreekt  en  d'omlegghende  fterkten 
oovervalt.  167.  Vermeeftert  Delliïjl ,  datgefterkt 
wordt.  167.  Heeft  het  oogh  op  Steenwijk.  168- 
Laet  Graef  Willem  in  Vriellandt,  en  trekt  tot  ontfet 

van  Knodtfenburgh.  168.  Beraedt  oover  't  ontfet. 
168-  Raekt  met  de  vyandt  flaeghs  enverooverttien 
vaenen  van  Parmas  ruytery.  168-  Vindt  ongeraeden 

Nymeeghen  te  beleegheren ,  en  waerom.  169.  Be- 
leegherten  wint  Huilt.  169,  170.  Vertrekt  nae  Gel- 

derlandt. 1 70.  Wordt  verfterkt  met  de  troepen  van 
Graef  Willem.  170.  Beleeghert  Nymeeghen.  170. 
Wakker  heit  der  beleegherde ,  en  hunnen  Staet.  170  > 

171 -Slaet  haer 'tvry  gebruyk  des  Roomfchen  Godts- 
dienfts  af.  172-  Wint  de  ftadt,  leght  befettingh 
daer  binnen  ,  en  kieft  de  magiftraet.  172.  Welk 
reght  hy  behoudt  geduerende  den  oorlogh.  172. 
Vint  geraeden  het  belegh  van  Steenwijk  uyt  te  ftellen. 

172.  Keert  weeder  nae  Hollandt,  en  wordt 'er  be- 
welkoomt  met  uytfteekendt  gejuygh  der  gemeente. 

172-  Sijne  krijgsdeughden.  172.  Bevreedight  da 
partyfchappen  tot  Uitreght  en  in  Zeelandt.  176. 
Trekt  te  velde.  176.  Beleeghert  Steenwijk.  176. 
Geleegenheit  en  werken  der  fteede.  176,177.  Getal 

en  opfet  der  beleegherde.  1 77.  Wordt  met  een  koe- 
ghel  door  fijn  wangh  gefchooten.  178.  De  ftadt 
geeft  figh  aen  hem  oover.  179.  Sijne  feedigheit  om- 

trent d'ooverwonnene.  179.  Drijft  de  Spanjaerden 
uyt  Othmarfum ,  en  befet  de  plaets.  180.  Beleeghert 

Koevorden.  180.  Verhael  van 't  belegh.  180, 181» 

182,  183-  Belaft  Philips  van  Naflau  's  Graeven* weerdt  te  bewaeren.  181-  Vergeeft  eedelmoedigh 
een  eedelman  die  met  Verdugo  onderlingh  verftant 
hieldt.  182.  Wordt  oovervallen  van  Verdugo,  dien 

hy  af  Uaet.  182.  Geringh  getal  der  dooden  en  gequet- 
ften.  182.  Wint  de  ftadt.  18?-  Beleeghert  Geer- 

truydenbergh. 1 90.  Kleyn  getal  fijnes  leeghers.  190. 
Verhael  des  beleghs.  190 ,  191 ,  192 ,  193  ,  194. 

Slaet  eenighe  ruytery  van  Mansfeldt.  19 1 .  Ontfanght 
vier  vendelen  Vriefen.  193.  Onderfchept  brieven 
van  Mansfeldt  aen  de  ftadt ,  die  hy  echter  fendt.  1 94. 
De  ftadt  wordt  aen  hem  oovergeleevert.  194.  Straft 
deverraeders  dier  plaetfe.  194.  Koomt  Mansfeldt 

voor  in  't  belegh  van  Crevecceur.  194.  Slaet  figh M  m  m  m  nee- 
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lieeder  tuiTchen  hem  en  de  fchanfe.  194.    En  dwinght 

JVhr.s'cldt  op  te  breeken ,  en  nae  't  lande  van  Kuyk  te 
vlughten.  195.     Slaet  een  regement  van  Verdugo. 
196.     Hem  miflukt  fijnen  aenilagh  op  Brugghe ,  en 
valtineenfiekte.  196.     Trekt  te  velde.  200.     Sijne 

vruchteloolè  aenflaeghen  op  's  Hartoghenbofch  en 
Maeftright.  201.    Trekt  oover  Rhijn,  omüefaeken 
in  Vrieiündtaftedoen.  201.     Neemt  den  weghnae 
Koevorden.  201.     Getal  fijner  troepen  en  ordre  in 
fijnen  toght.  201.  Staet  in  beraet  hoe  beft  Koevorden 

t'ontfetten.  202.    Belluyt  Groeninghen  te  beleeghe- 
ren.  202.  Sluyt  alle  toeginghen  derwaerts.  202.  Ver- 
hael  wie  fijner  maeghfehap  daer  voor  en  daer  omtrent 
gebleeven  fijn.  202.     Beleeghert  de  ftadt.  202.  Ver- 
hael  der  belcegeringh.  205,  206,  207.     Veroovert 
eenighe  fchanfen ,  en  ook  die  van  Auwaerderfijl  ftor- 
menderhandt.  205.     Heevighenyver  fijner foldaeten 

ten  ftorm  en  hunne  klaghten  oover  't  verfchooncn. 
207.     Wint  de  ftadt  by  verdragh.  207.     Doet  fijn 
intreede  in  de  ftadt ,    herftelt  den   Proteftantfchen 

Godtsdienft ,  en  verandert  de  magiftraet.  208.  Aen- 
flagh  op  fijn  leeven  ontdekt.  209,210.     Stookt  de 
muytery  tot  Sichem.  216.     Maekt  beftant  met  hen. 
21Ö.     En  voorliet  hen  metgelchut  enruytery.  217. 
Hem  wordt  van  Jaques  Mailleray  behandight  een 
brief  van  den  Marquis  van  Havré  ,  dien  hy  vertoont 
aen  eenighe  voornaeme  leeden  van  den  Staet.  227.    Is 
tot  Middelburgh.  228.     Ontfanght  aldaer  de  Gefan- 
ten  weeghens  de  Staeten  van  Nederlandt  aen  's  Ko- 
ninghs  iïjde ;  hoort  hun  voorftel.  228.     Antwoordt 
daer  op.  228, 229.  Haelt  de  brieven  van  vrygeley  van 
Fuentes  uyt  den  boefem  van  Liesveldt.  229-    Sijn  ant- 

woordt wordt  verfcheydentlijk  opgenoomen.  229» 
250.     Trekt  te  velde.  240.     Beleeghert  Grol.  241. 

Maer  breekt  op  d'aenkoomft  van  Mondragon  het  be- 
leghop.241.     Trekt  hem  tegemoet.  241.    Diedaer 

'op  te  rugh  wijkt  oover  de  Lippe.  241.     Sendt  Phi- lips van  Naflau  oover  de  ftroom  om  den  vyandt  te 
flaen.  241.      Maekt  by  naght  eenen  vrughtelooftn 
aenflagh  op  Meurs.  241,242.     Trekt  in  de  Winter- 
quartieren.  242.     Vermeeftert  Weerdt.  244.     Dat 
vveeder  verlaeten  wordt.  244.     Sendt  aen  fijnen  broe- 

der den  Prinfe  van  Oranje  gefanten  met  aenbieiingh 
van  geldt  en  fchenkaedjen.  261 .  Koomt  met  een  vloot 
en  krijgsvolk  omtrent  Kalis ,  dan  keert  vruchteloos 
te  rugh.  263.     Reyft  nae  Ooftende  en  verforght  de 
ftadt  van  alles.  264.     Sijne  ruytery  ftroopt  en  vernielt 

Brabandt  en  d'uytcrfte  grenfender  Nederlanden :  ver- meefterende  daerenbooven  het  fteedtjen  Echternacht 
in  Luxemborgh.  264.     Volght  den  Heer  de  Rhofne, 
die ,  een  brugh  oover  de  Schelde  gellaeghen  hebben- 

de ,  Brabandt  intrekt ,  bekommert  voor  Breedaa  of 
Berghen.  265 .     Laet  den  Graef  van  Solms  met  befet- 
tingh  binnen  Huift.  26$.  Ruktinallerhaeftderwaerts. 
260.     Arbeidt  vruchteloos  tot  hetweederinneemen 

der  verooverde  plaetfen.  266.     Slaet  figh  needer  tot 
Kruynin^hen ,  en  fendt  volk  binnen  de  ftadt.  266  , 
267.     Verflaet  vierduyfent  Spanjaerts  te  voet  en  vijf 
vaenen  peerden  by  Turnhout.  29J>  296,  297»  298. 
Brenght  daer  af  achtendartigh  vaendelen  met  de 
kornet  van  Mondragon  in  den  Haeghe,  die  aldaer 
op  de  faele  worden  opgehanghen.  298.     Sendt  liet 
doode  lichaem  van  Varax  aen  Albertus-  298.     Die 
hem  daer  oover  in  't  breede  bedankt.  298.     Sijnen aenflagh  op  Venloo  miQukt.  }  o  1 .    Sendt  vruchteloos 
fcheepen  nae  de  Vlaemfche  kuft.  201 .     Sijne  ruytery 
wordt  gellaeghen.  501.     Trekt  te  velde:  bcdenkin- 
ghen fijner  aenllaeghen.  309,510.     Neemt  dewegh 

op  's  Graevenweerdt.  311.     Neemt  Alpen.  ju.  Be- leeghert Rhijnberk.  311,512.     Wint  de  ftadt.  312. 
Beleeghert  en  veroovert  Meurs.  513  ,  314.      Trekt 
oover  den  Rhijn.  314.     En  oover  de  Lippe.  3  1  j .  Be- 

leeghert Grol.  1 15.    Dat  figh  oovergeeft.316.  Be- 
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leeghert  Breevoort.  316,  317.  Wordt  door  d'En- 
gell'cheaengeport  tot  ftormen.  317.  Wint  de  ftadt 
en  'tkafteel.  317.  Rijken  buyt  daer  binnen.  518. Veroovert  Othmarfum ,  Oldenfeel  en  andere  fteedt- 
jens.  318.  Beleeghert Linghen.  319,320.  Datfigh. 
met  haer  kafteel  aen  hem  oovergeeft.  320.  Scheidt 
het  leegher.  320.  Wordt  met  groote  toejuyghin- 
ghen  der  Staeten  en  der  gemeenten  bewellekoomt. 
320.  Is  t'onvreeden  oover  'tgeheyme  huwelijk  fij- ner lüfter  Emilia.  320.  Verbiedt  den  nieugehouwden 
fijn  gefight.  320.  Wordt  befchonken  van  de  Stae- 

ten. 526.  Sijnen  vruchteloofen  aenflagh  met  een  vloot 
teeghen  Vlaendre.  3  27.  Verfcheyde  quaede  ontmoe- 

tinghen fijner  ruytery.  328.  Sendt  de  gefchenken  aen 
Fuentes  gevonden  in  een  veroovert  fchip  te  rugh.  }}^. 
Ontfanght  brieven  van  fijnen  broeder  en  andere ,  hem 
biddende  tot  vrecde  teraeden.  347.  Vergaedert  het 
leegher  tot  Aernhem.  349.  Trekt  te  velde  teeghen 
Mendofa,  en  koomt  met  fijn  leegher  tot  Aernhem. 

361.  Befightight 's  Graevenweerdt  ,  en  verdeelt 
fijn  volk  door  Zutphen  en  Ooveryfiel.  361.  Befigh- 

tight Doef  burgh  en  Deutekom.  361.  Laet  ter  gun- 
fte  fijner  moeye  's  Heerenbergh  en  andere  plaetfen  van 
werken  ontbloot  fijnde ,  onfi/digh.  361,362.  Slaet 
figh  met  fijn  leegher  op  den  Gelderfchen  weerdt.  3  62. 

Getal  fijner  troepen  ongelijk  fwakker  sis  's  vyandts. 
362.  Traght  vrughteloos  's  vyandts  geleyde  tu£ 
fchen  Venloo  en  Orfoy  t'onderfcheppen.  362.  Waer- 
fchuwt  die  van  Embden  voor  de  Spanjaerts ,  en  is  op 
fijn  hoede.  363.  Wordt  van  de  Stenden  van  Kleef  be- 

dankt ,  dat  hy  oorloght  met  de  minfte  fchaede  der  ge- 
buerlanden.  3  65 .  Sendt  drie  vendelen  om  den  weerdt 
voor  Rhijnberk  te  bewaeren.  367.  Belaft  den  Rhijn- 
dijk  door  te  fteeken.  372.  Sijn  volk  onder  Hoohen- 
loo  tot  bewacringh  aldaer  gelaeten  wordt  van  de 
Spacnfche  verdreeven.  $72.  Hy  verfeekert  figh  van 

Seevenaer  en  andere  plaetfen  in  't  landt  van  Kleef.372. 
Slaet  fijn  leegher  needer  voor  Döef  burgh ,  om  den 
vyandt  den  ingangh  in  de  Veluwe  te  lluyten.  373. 

Volght  Mendofa  in  't  wegh  trekken  op  de  hielen :  lij- 
nen roem  daer  inbehaelt.  374-  Set  figh  ter  needer 

tot  Aernhem ,  doet  aldaer  voorraedt  van  oorloghe 

teeghen  't  aenftaende  jaer  oplegghen  ,  en  beforght 
d'omlegghende  fteeden.  374.  Sendt  den  Graef  van 
Hoohenloo  om  de  Spacnfche  befettingh  uyt  Emme- 
merik  te  drijven ,  en  laet  de  ftadt  op  figh  felven.  374. 
Ruymt  Seevenaer  weeder  in  aen  de  ftenden  van  Kleef. 

574.  Vertrekt  nae  's  Graevenhaeghe  en  maent  de 
Staeten  aen  een  grooter  leegher  ter  been  te  brenghen. 
3  74-  Bewaekt  uyt  Aernhem  de  landen  aen  dees  fi jde 
denYflêl.  383.  Sijne  foldaeten  wreeken  figh  oover 

't  ombrenghen  hunner  krijgsgefellen  met  moorden  en 
rooven.  383.  Sijne  ongeruftneit  oover  's  vyandts  be- 
weeginghen  :  desfelis  oorfaeken.  584.  Neemt  Lo- 
bits  en  andere  plaetfen  in  't  landt  van  Kleef.  384. 
Neemt ,  om  's  vyandts  aenllaeghen  voor  te  koomen  , 
weedcrom  den  Gelderfchen  weerdt  in.  383.  Hy  ver- 
fterkt  's  Graevenweerdt.  584.  Doet  met  gefchut 
groote  fchaede  onder  den  vyandt.  584, 58 5.  Gewaer- 
fchuwt  voor  Bommel  toe  te  fien ,  oordeelt  hy  feeker- 
der  te  blijven  daer  hy  was.  585.  Koomt  binnen  Bom- 

mel ,  en  herftelt  de  verflaeghene  herten  der  burgheren. 
386.  Sijne  voortreffelijke  wijfe  om  fteeden  teeghen 
de  beleegheraers  te  verdaedighen.  386.  Sijne  voor- 

fightigheit.  5  87.  Verdeelt  fijne  troepen  op  't  cylandt Voorne.  388.  Dat  hy  befchanft.  388.  Maekt  3I- 
daer  een  fenanfe ,  onaengefien  den  teegenftant  van  Sa- 
pena.  388.  Andere  werken  daer  omtrent.  389.  On- 
derright  van  Graef  Willem  van  den  ftaet  der  Hoogh- 
duytichen  heeft  geenenluft  figh  met  hen  te  vermen- 

ghen.  391.  Durft  fijn  leegher  niet  in  de  W'interquar- tieren  brenghen ,  foo  langh  de  Spaenfche  omtrent 
Bommel  blijven.  391.     Leght  fterkten  teeghen  de 

fchanfe 
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fchanfe  Sant  Andries ,  en  fcheidt  fijn  leegher.  392^ 

Verfeekert  Emmerik  met  krijgsvolk.  392.  Vermee- 
ftert Crevecoeur.  405.     Verfliet  vijf  honderc  ruyrers 

van  de  vyandt ,  die  zot  verfterkingh  der  befettingh  te 

laet  quaemen.  40  ?  -    Voltrekt  de  werken  van  Creve- 
coeur. 4<k-  Beleeghert  de  fchans  Sant  Andries.  405- 

Verfent  de  ruytery  van daer.  40?.     Befluyt  die  alom 
met   fchanfien.  406.    Dvvinght   Batenborgh    figh 

oover  te  geeven.  406-     Ooverkoomt  met  de  befette- 

linghen  van  Sant  Andries  voor  hondert  en  vijlentwin- 

tighduyfent  guldens :  die  dienft  onder  de  Staeten  nee- 

men.  406.     Ruft  figh  toe  om  eenen  toght  in  Vlaen- 
dre  te  doen.  409 > 4 1  o-     Sendt  fijne  troepen  en  alle 
andere  behoeften  naer  Zeeburgh,  om  aldaer  te  vergae- 
deren.  409.     Getal  der  troepen  en  Icheepen.  409. 

Beraedingh  tufTchen  hem  en  d'Afgefondene  der  Stae- 
ten oover  'taentaften  van  den  vyandt.  409.     Sendt 

Graef  Ernft  met  een  gedeelte  der  fcheepen  voor  uyt 

nae  Vlaendre ,  om  Philippine  inteneemen,  'tgheen 
gelukt ,  als  ook  Allènede.  410.  Verdeelt  fijn  leegher 
onder  Graef  Georg  van  Solms,  Ernft  van  Nafiauen 
Veer.  410.     Sijnen  wegh.  410-     Leght  befettingh 
binnen  Oudenborgh  ,   Plafiendaele  ,   Snaeskerke  , 
Breedene  en  andere  op  fijnen  doortoght.  410.    Sendt 

den  Graef  van  Solms  met  d'afgefondene  der  Staeten 
nae  Ooftende  ,  en  om  de  fchans  Albertus  te  beleeghe- 
ren.  410.     Koomt  met  fijn  leegher  voor  Nieupoort , 

om  het  te  beleegheren.  4105411-     't  Leegher  lijdt 
gebrek  aen  drank.  41 1.  Grooten  fchrik  fijner  foldae- 
ten  op  's  Aertshartoghen  aentoght.  412.    Waer  door 
die  van  PlafTendaele  en  Breedene  de  vlught  neemen. 
412.     Die  van  Oudenborgh  figh  oovergeeven.  412. 

Als  ook  die  van  Snaeskerke ,  welke  teeghen  'tver- 
dragh  vermoort  worden.  412.  Groot  gevaer  van  fijn 
leegher.  412.     Sendt  Graef  Ernft  met  neegentien 
vendelen  te  voet ,  en  vier  vaenen  ruyters  met  twee 
ftukken,om  figh  te  verfeekeren  van  de  brugh  by  Lef- 

finghen,  en  den  vyandt  den  doortoght  t'hemwaerts  te 
beletten.  412.     Die  den  vyandt  reets  doorgetrokken 
vindt ,  en ,  nae  een  verhes  van  achthoudert  man ,  is 

genootfaekt  te  vlughten.  412»  413-     'tGheen  het 
behout  van  't  leegher  geweeft  is.  4 1 3 .   Ontveinft  he  t 
verhes ,  en  ftelt  fijn  leegher  in  flaghorde.  413.     Be- 

laft de  fcheepen  af  te  fteeken ,  en  nae  Ooftende  te  fey- 
len.  4 1 3 .     Laet  eenighe  vendelen  om  dien  van  Nieu- 

poort 'r  uytvallen  te  beletten.  413.  Krijght  's  vyandts 
ruytery  in  't  gefight,  waer  teeghen  hyfchermutfelt, 
en' hen  van  de  ftrandt  verdrijft.4 1 3 .  Waght  's  vyandts aenkoomft  in.  41 3 .414-  Sijne  Ooverften  moedighen 

denfoldaet  ten  ftriide.415.     'tSelfde  doet  hy  ook 
aen  fijnen  broeder  Henrik  en  alle  d' andere.  4 1 5,  4 1 6- 
Vanghtdenflaghaen.416.     Die  gruwfaem  en  hac- 
chelijkvoortgaet.  417,418  54195420.     Sijneon- 
vermoeyde  wakkerheit.  418.     Blijft  meefter  te  peer- 
de.  419.   Veroovert  het  peerdt  van  Albertus.  419. 
Behaelt  de  volkoome  feeghe.420.Waer  voor  hyGodt 

dankt ,  en  op  de  plaetfe  van  't  geveght  met  de  voor- 
naemfte  gevanghene  fijn  avondtmael  en  naghtruft 
neemt.  420.  Reedenen  waerom  hy  de  feeghe  niet  ver- 
volght  heeft.  420.  Aenmerkinghe  op  de  feeghe.  420- 
Getal  der  verflaeghene  van  weederfijden.420.Het  ge- 
fchut  5  meer  dan  hondert  vaendelen  en  ftandaerden,  en 

aenfienelijke  gevanghenen  veroovert.  420-   Draeght 
grooteforghevoorMendofa.42o- Sendt  denAertshar- 
togh  fijne  eedelknaepen  londer  losgeldt  weederom. 
420. Bekommernis  der  Afgefondene  van  Staet  gedue- 
rendedenOagh.  420-    Koomt  met  de  gevanghene  en 
volle  feeghe  binnen  Ooftende,  en  wordt  met  onge- 

meens vreughde  verwelkoomt.4205  421.    Beraedt 
figh  wat  verder  te  doen  ftaet.  42 1  -Weedergekeert  nae 
't  belegh  van  Nieupoort  trekt  hy  fijn  leegher  daer  van af.4ai. Beleeghert  vruchteloos  de  fchans  Ifabella.421 
Gaet  van  Ooftende  c'feyl.  422.    Belaft  de  fchans  Al- 

bertus te  fleghten,  die  de  vyandt  weederopmaekt; 

422.     d'Acliterfte  fcheepen  fijner  vloot  worden  aen- 
getaft  van  Spinolas  galeyen  ,  dan  londer  fch.1ede.4z;>. 
Sendt  den  Ritmeefter  Kloet  om  Krakow  te  bemaghti- 
ghen.  426.  Sendt  fijn  krijgsvolk  voo<-  uyt ,  en  koomt 
lelfs  in  perfoon  tot  Aernhem.  428.    Getal  fijner  troe- 

pen. 428.    Beleeghert  Rhijnberk.  42^.     Verhael 
des  beleghs.  428, 429.  De  tijdmgh  des  beleghs  van 
Ooftende  baert  lwaerighek.  428-     Rhijnberk  geeft 
figh  aen  hem  oover.  429.     Veroovert  Meurs.429. 
Beleeghert  's  Hartoghenbofch.  433.     Getal  fijner 
troepen.  433.     Merkt  niet  dat  'er  tot  tweemaelen 
volk  binnen  koomt:  flaet  eenighe  uyt  den  achtertoght- 
433.     Wordt  nu  nae  aen  de  feeghe  lijnde  verhindert 
en  genootfaekt  't  belegh  op  te  breeken :  infonderheit door  de  troepen  des  Graeven  van  den  Berghe.  434. 
Sendt  het  leeghertuygh   nae   Heufden,  en   fteekt 
'tooverighe  in  den  brandt-  434.     Sijne  ruytery  on- 
derfchept  Graef  Adolf  van  den  Berghe.  439.   Raedt 
den  Staeten  tot  vooriïghtigheit.  440.     Trekt  te  vel- 

de. 440,441.  Getal  en  verdeelingh  fijnes  leeghers. 
44 1 .     Set  by  Nymeeghen  oover  de  Maefe,  en  trekt 

in  't  landt  van  Luyk.  44 1 .     Dwinght  aldaer  de  nae- 
buerighe  fteeden  leevensmiddelen  in  'tleegher  te  bren- ghen, en  tot  reedelijken  prijfe  te  verkoopen.  441. 
Slaet  figh  needer  tot  Sant  Truyen.  441.  De  leeghers 
nae  by  den  anderen  fijnde ,  ftelt  hy ,  om  den  vyandc 
tot  flaen  te  lokken,  fijn  leegher  in  Üaghorde.441.  Die 
wey ghert  te  tlaen.  44 1 .     VVaerom  hy  geraeden  vindt 
te  rugh  te  trekken.  442.     Beleeghert  Graeve.  442. 
Verhael  des  beleghs.  442, 443. De  ftadt  geeit  figh  op 
eerlijke  voorwaerden  aen  hem  oover.  44  3 .  Verdeelt 
fijn  leegher  in  de  befettinghen.  444.  Rukt  in  der  haeft 
den  muytelinghen  binnen  Hooglv  r?tcen  tot  onder- 
ftant,  en  koomt  tot  Geernuyai  noergh.  459.     En 
fcheydt  aldaer  een  geveght  tudchen  de  Franc oifen  en 

d'Engelfchen.459,46o.Vereenight  met  de  muytelin- ghen en  trekken  voort.  460.     Den  vv^idt  geniedert 
lijnde  ftelt  hy  fijn  leegher  in  flaghor Je ;  de  vyandt 
weygherc  te  lhé,en  wijkt  nae  Heerenthals.460.  Vindt 
ongeraeden  den  vyandt  te  vervolgen  en  aen  te  taften. 
460.      Begeeft  figh  midden  onder  de  muytelin  ghen. 
460.  Wil  het  belegh  van  's  Hartoghenbofch  hervatten. 
460.    Verlieft  tijdt  met  beraedtilaen  ter  Vergaederin- 

ghe.  460, 46  r.  Beleeghert  andermael  'sHarioghen- 
bofch.  46 1  -    Valt  op  's  vyandts  befchanillngh  aen,  en 
verflaet  tweeduyfent  man  met  hunnen  ooverften.46 1 . 

Wreekt  figh  00  ver  's  Aertshartoghen  vvreetheit  teeghé 
de  gevanghene,  met  het  doen  ophanghen  van  twaelf 
foldaeten.  46 1 .  Slaet  Albertus ,  die  een  aenval  op  fijn 
opgeworpe  werk  doet,  op  de  vlught.  462.     Breekt 
de  beleegeringh  op  en  fcheidt  fijn  leegher.463 .  Leghc 
den  muytelinghen  van  Hooghftraeten  binnen  Graeve. 
46  3  •  Scheept  fijne  troepen  oover  op  Cadtfandt.  468- 
Sijnen  mistlagh.  468, 469.    Vindt  de  oevers  aen  gene 
fijde  en  oover  Sluys  befet.469-Neemt  eenighe  fchanl- 
fen.  469.     Verfterkt  Aerdenburgh.  469.     Verfee- 

kert figh  van  Middelburgh  in  Vlaendre.  469.  Belee- 
ghert Sluys.  469, 470,471, 472.     Slaet  Velafco. 

470.     Slaet  het  geleyde  van  leevensmiddelen  op  de 
vlught.  470.     Laet  een  vaft-  en  beede-dagh  door  het 
leegher  omflaen.  470.    Sijne  dappere  teegenftant  tee- 

ghen Spinola.  471 ,472.     Veroovert  Sluys.  472. 
Verfterkt  Cadtfandt ,  Yfendijk  en  Sluys.  472.     Sij- 

nen vrughteloofen  aenflagh  om  Antwerpen  te  belee- 
gheren. 480,481-  Neemt  Woude.  481.    Wil  den 

Rhijn  beletten ,  maer  men  vindt  geraeden  Vlaendre 
in  te  trekken ,  en  forghe  voor  Sluys  te  draeghen.482. 
Scheept  fijn  leegher  oover ,  en  flaet  het  needer  in  het 
dorp  Waetervliedt.  482  •     Wordt  gevolght  van  Spi- 

nola. 482.     Ontdekt  en  flaet  Pompejo  Juftiniani. 
482.     Sijn  leegher  verfvvakt.  482.     Verfterkt  Ylen- 
dijk.  484-     Sendt  fijnen  broeder  Henrik  en  Graef 

M  m  m  m  ij  Ernft 
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Emftmetfesduyfcnt  man  om  Rhijnberk  te  fterken. 
484-     Ruft  figh  te  fpaede  toe  tot  het  ontfet  van  Lin- 
ghen.  487.     Voorliet  de  meeft  noodtlijdende  plaet- 
itn  in  Vrieflandt  en  oover  Rhijn  met  befettingh : 
trekt  felfs  nae  Koevorden.  488.     Verfterkt  Koevor- 
den.  488-     Volght  den  vyandt  en  Uaet  figh  needer 
onder  Weefel.  490.    Beüuyt  den  vyandt  op  verichey- 
de  plaetfen  aen  te  taften.  490.     Sijne  foldaeten,  op 
Spinolas  leegher  aen  vallende,   beletten  figh  fel  ven 

door  eyghen  fchrik  't  verkrijghen  van  een  heerlijke 
feeghe.  490  54915492.     Vermaent  den  fijnen  te 
vergeefs.  49 1 .  Set  fijne  regementen  oover  de  ftroom  , 

en  herftelt  de  kans.  492.     Sijnen  vruchteloofen  aen- 
flagh  op  Gelder.  492 ,493-     Scheidt  fijn  leegher. 
49;?.     Sijne  ruytery  flaet  Grobbendonx  vaen.  493. 
Verfterkt  Deeventer  >  Zutphen  en  Doesburgh  met 

befettingh  en  werken  teeghen  Spinola.  505.     Be- 
fchanft  groote  ftreeken  langhs  de  ftroomen  teeghen 
den  naekenden  vyandt.  505.     En  befet  de  ftroomen 
metmeenighte  van  fcheepen.  506.     Trekt  volkby 
een  om  het  ontfet  van  Grol  te  beproeven  :  dan  wordt 

door  d'oovergaeve  voorgekoomen.  507.     Leghtby 
Doesburgh.  507.    Beüuyt  met  het  verlies  van  Rhijn- 

berk het  jaer  te  doen  verloopen.  508-     Leeghert  figh 
omtrent  Weefel,  om  op  den  vyandt  een  waekent 
oogh  te  houden.  508-     Neemt  en  voltrekt  eenighe 
fchanflèn  op  de  Lippe.  508-     Veroovert  Lochum. 

510.  Beleeghert  Grol.  510-  Breekt  op  d'aenkoomft van  Spinola  de  beleegeringh  op.  510, 51 1-     Trekt 
in  de  Winterleegeringhen.  511.  Krijght  een  brief  van 

den  Koningh 'der  Malabaeren.  512.     Wordt  door Oldenbarnevelt  ooverreedt  tot  bewilligingh  in  de 
vreedehandelingh.  530.     Onderright  Johan  Neyen 
waer  aen  de  begonne  handelingh  haeperde.53 1  .Raedt 
Aertfens  de  gefchenken  5  foo  hem  die  van  Neyen 
wierden  aengebooden,    te  aenveerden.  540-     Wil 
die  niet  in  fijn  bewaeringhe  hebben.  54 1 .     Hy  en  de 
Zeeuwen  raeden  figh  van  alle  handelingh  te  onthou- 

den 5  ten  fy  de  woorden  tot  verfeekeringh  der  vryheit 
alvoorens  worden  toegeftaen.  545.     Rijdt  den  Ge- 

fanten  van  Philips  en  d'Aertshartoghen  op  ie  vreede- 
handelingh in  't  gemoet.  555.     Traght  te  vergeefs 

t'ontgaen  de  konftenaeryen  der  gener  die  de  vreede 
foghten.  5  6  3  •     Verklaert  figh  teeghen  't  beftant  >  en fenrijft  een  brief  aen  de  fteeden  van  Hollandt5  om 
hen  daer  van  af  te  raeden.  566  5  567.     Verfcheyden 

uytlegh deefes  briefs.567.     Arbeidt  terghen  't  be- ftant en  ftookt  de  Zeeuwen  op.  $72.     Gefanten  en 
fchenkacdjen  des  Koninghs  van  Siamaen  hem.    583- 

Maximiliaen  Cochy  's  Keyfers  gefant  aen  de  Staeten. 
A%7-    Dringhtaen  op  vreede  en  krijght  eedelmoe- 
di^h  antwoordt  van  de  Staeten.  479- 

Maximuzen  van  Rhofny  5  Opperbewintsman  der  geldt- 

middelen  in  Vrankrjjk  en  's  Koninghs  gehcymen 
raedt ,  in  Engelandt  gefonden  om  de  gelanten  der  Ver- 
eenighde  Landen  t'ondcrfteunen.  45$- 

Mechelen  vyandtlijk  gehandelt  van  Alva.  4  1.  Oover- 
koomt  met  Pai ma.  70.  Door  d'Engelfchen  in  Stae- 

ten dienlt  00 vervallen  en  geplundert.  73.  Oover- 
gegeeven  aen  Parma.  99. 

Jvlcenen  wordt  ingenoomen.  64. 

Jvlelanthons  gevoelen  in  't  ftuk  van  de  vrye  wil.  575. Mcndofa ,  Admirant  van  Arragon ,  Hooft  des  Raedts 
van  oorloghe ,  koomt  in  Ncderlandt.  261.  Wordt 
van  Albertus  aen  den  Keyfer  gefonden  ,  en  fijne  ver- 
foeken  aldaer.  273  5  274.  Gaet  weeghens  Philips  op 
de  vreedehandelingh  tot  Sant  Quintijn.  322.  Wordt 
gefondéjneevens  Aerfchot  en  Arembergh,nae  Vrank- 
rijkj  om  den  Koningh  den  eedt  af  te  neemen.  541. 
Keert  te  rugh  uyt  Vrankiijk ,  en  krijght  het  opperbe- 

vel oover 't  leegher.  349.  Getal  fijner  troepen. ;  5-7. 
Trekt  in  de  landen  van  Kleef  en  Gulik.  3  57.  Foolt 

d'onfijdighe  volken  op  den  Duytfchen  boodem  door 
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een  fwaer  en  baldaedigh  leegher.  357.     Slaet  alle 
klaghten  in  de  windt.  357.     Ooverweldight  Orfoy  • en  belaft  het  te  fterken.  361.    Als  ook  het  dorp  Mul- 
lem.  361.     Hy  baert bijftere  ontfteltenis  indeVer- 
eenighde  Nederlanden.  361.     Wordt  verfterkt.  3  62 , Schaersheit  en  duerte  in  fijn  leegher.  5625  363.    Dat 
den  Duytfchen   boodem  doorftroopt    en  plundert. 
363.     En  teeghen  elkander  en  hunne  Ooverften  de 
waepenen  neemt.  363.  Tweedraght  onder  de  Hoof- den lelfs.  361.     Swaere  klaghten  van  alle  kanten oover  debaldaedigheeden  fijns  leeghers.  363  ,  364. 
Geelt  den  gefondenen  wee&hens  de  ftenden  van  Kleef 
en  Gulik  ileght  befcheidt.  365.     Grcoten  honoher 
en  bijfter  verloop  van  fijn  leegher.  365,  366.    Hy 
beleeghert  Rhijnberk.  366, 367-    "Leght  befettineh binnen  eenighe  fteeden  in  't  landt  van  Kleef.  367, 
368.      Hy  fet  de  beleegeringh  van  Rhijnberk  voort. 
368-     Wordtin'tftormenafgeQaeghen.  368-  Wint 
de  ftadt.  369.    Valt  in  d'uyterfte  grenfen  van  Oover - yflel  en  Zutphen ,  rooft  5  plundert  en  moort  op  den 
Duytfchen  boodem.  3  69.  Ontkent  laft  tot  de  moordt 
des  Graeven  van  Valkenfteyn  gegeeven  te  hebben. 
3  7o-Ontfanght  kooren  en  geldt  van  die  vanWeefeI,en dwinghthendenRoomfchen  Godtsdienft  toetelae- 
ten.  370.     Hy  trekt  oover  Rhijn.  371.    Ennaeden 
Yflel.  37 1.     Perft  dien  van  Munfterlandt  geldt  en 
knjgsbehoeftenaf.  Ï7I.     Hy  leght  befettingh  bin- 

nen Rees  en  Emmerik.  371.     Weyghert  den  fteede- 
linghen  binnen  Rees  uyt  te  trekken.  371.     Oover- 

weldight YfTelborgh ,  daer  hy  veele  burghers  om- 
brenght.  37^     Geftaltenis  en  fwaere  ongemakken 
fijns  leeghers.  372.     Hy  trektreghtnaedTflèl.373. 
Beleeghert  en  vermeeftert  Deutekom.  373.  Sijn  lee- 

gher door  hongher  en  fiekte  feer  vermindert  fijnde  , 
wordt  geleght  op  denDuytfchen  boodem  om  t'oover- 
winteren.  373.     't  Gheen  by  yder  een  feer  haetelijk 
ls-373>374-     Neemt  'tkafteel  Schuylenborgh in , en  trekt  met  fijn  leegher  buyten  de  paelen  der  Veree- 
nighde  Landen.  3  74.     Traght  te  vergeefs  Emmerik 
t'ontfetten.    374.     Ooverwintert   tot  Rees.  374. Baldaedighceden  fijncs  leeghers  op  den  Duytfchen 
boodem.  3755376.     Sijne  oovermoedighe  taele ,  en 
vermeetelen  roem.  377 ,  378.  Krijght  bevel  van  den 
Keyfer  om  den  Duytfchen  boodem  te  ruymen ,  eh  de 
fchaeden  te  vergoeden.  377.  Ooverweldight  Kalkar 
en  Gogh.  379.     Verfchoont  Gennip  en  Santen  voor 
geldt.  379.     Dwinght  dien  van  Weefel  den  Room- 
ichen  Godtsdienft  te  herftellen.  379.     Traght  de 
Verbondene  Vorften  aen  den  Rhijn  van  een  te  fcheu- 
ren.  380.    Trekt  met  fijn  leegher  aften  weederfijden 
van  den  Rhijnkant.  384-  Laet  echter  befettingh  bin- 

nen Emmerik ,  Rees  en  Gennip.  3  84-    Set  figh  nee- 

der teeghen  oover  's  Graevenweerdt.  384.     Dathy figh  gelaet  te  willen  aentaften.  384.     Lijdt  groote 
fchaede  door  Maurits  gefchut.  384.     Slaet  byCre- 
vecceur  een  fchipbrugh  oover  de  Maefe.  3  87.  Koomt 
in  perfoon  voor  Bommel.  387.     Schaede  in  fijn  lee- 

gher aldaer.  3  88-  Wijkt  te  rugh  tot  by  RolTem.  3  88. 
Hem  wordt  door  Graef  Ernft  den  oovertoght  in  den 
Tielerweerdt  belet.  388.    Durft  op  Maurits  werken 
niet  onderneemen.  389-     Bouwt  de  fchans  Sant  An- 
dries.389-    Sijne  vcrachtingh  der  Hooghduytfchen. 
3  90.  Verfent  fijne  troepen,  en  wijkt  felfs  nae  de  gren- 
len  van  Duytfchlandt.  391,  392-      Isoneenigh  met 
Andreas.  399.     Gevanghen  inden  flaghvan  Vlaen- 
dre.  420.     Verdaedight  figh  teeghen  de  mifdrijven 
hem  te  laft  geleght.  43  9.  Wordt  ontflaeghen,  en  daer 
door  geloft  alle  gevanghene  der  Vereenighde  Lan- 

den. 44.0.     Waer  in  den  Koningh  bevvülight  440. 
Heeft  een  eerlijk  gevoelen   van  den  Vtreenighden 
Staet.  440.  Trekt  necvens  Spinola  Maurits  teeghen , 
en  koomt  tot  Thienen.  441.     Getal  fijner  troepen. 
441.       Weyghert  den  flagh   hem  door  Maurits 

aen- 
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acngeboodcn.  44 1  •  S  ijne  ooverften  raeden  hem  den 

vyandt  op  de  hielen  te  volghen :  dan  gaec  met  den 

Aertshartoghteraede.  442.  Krijght  onfeeker  ant- 
woordt. 442.  Slaet  fijn  leegher  needer  beneeden 

Graeve  en  Maurits.  442.  Dat  by  veelen  voor  een 

misfligh  wordt  gereekent.  442 .  Siet  geen  middel  om 
in  de  ftadt  volk  te  brenghen.  442, 443 •  Siende  met 

totontfetuytte  werken  trekt  hy  nae  Venloo.443. 

Muyteryomvvanbetaelingh  in  fijn  leegher :  rukt  nae 
Hamondt ,  om  den  muytelinghen  te  dwmghen.443 . 

't  Voetvolk  geeft  figh  aen  hem  oover ,  de  ruy ters  ont- 
vlieden "t  binnen  Hooghftraeten.  443 .  Vertrekt  nae 

Spanjen,  daerhy  niet  te  vriendelijk  wordt  verwel- koomt.  444 

Jvleurs  van  Parma  ingenoomen  met  verdragh.  105. 

Vrughteloofen  aenflagh  van  Maurits  daerop.  241  , 

242.    Befchrijvingh  der  ftadt.  313.     Beleegherten 
veroovert  van  Maurits.  313,314.    Ingenoomen  van 
Mendofa.  368-     Vermeeftert  door  Maurits.     429. 

gvlichiel  Renichon  en  Pieter  du  Four  omgekoft  van  Phi- 
lips en  andere  Grooten,  om  den  Prins  en  verfcheyde 

Hoofden  in  de  Vereenighde  Nederlanden  om  te  bren- 
ghen. 209. 

Middelburgh  en  Amfterdam  verachteren  feer  den  ge- 
meenen  toelegh  van  Hollandt  en  Zeelandt.  43 .  Geeft 

figh  nae  een  langhduerighen  hongher  oover  aen  de 
Zeeuwen,  en herftelt het byfter  verloop  der  gemee- 
ne  middelen.  47« 

Münoeghen  der  Nederlandtfche  eedelen  oover  't  aen- neemenvan  Anjou,  en  desfelfs  oorfaeken.          80. 

Moy  Lambcrt  flaet  teeghen  denAmmirael  van  Duin- 
kerken, dien  hy  veroovert.                                493. 

Mol ,  Hollandtfch  hopman ,  quijt  figh  dapper  in  't  be- 
legh  van  't  kafteel  van  Tydor.                              516. 

Molukken  befchreeven.               513,514,515,516. 

Mondragon ,  Slotvooght  van  't  kafteel  van  Antwerpen, 
hei-neemt  de  fchanflèn  omtrent  Huift.  170.  Herneemt 
eenighe  kleyne  fchanflèn  in  Brabandt.  1 8 1 »      Paft  op 
Maurits  .238-     Trekt  uy t  Antwerpen  met  een  vlie- 
gendtleegher  tot  ontfet  van  Grol.  241-     Wijkt  op 

d'aenkoomft  van  Maurits  te  rugh  oover  de  Lippe. 
24  r .     Slaet  Philips  van  Naffau.  24 1  •     Scheydt  fijn 
leegher,  en  verdeelt  het  in  de  Winterquartieren.242. 
Sterft  in  hooghen  ouderdom.  242.     Sijnen  lof.  242. 

Monfteringh  in  de  fteeden  en  ten  platten  lande  der  Ver- 
eenighde Landtfchappen.                                  68- 

Montecuculi  gevanghen.                                        288- 
Montigny  in  Spanjen  gefonden,  neevens  den  Markgraef 

van  Berghen  op  den  Zoom.  21.     Schrijft  aen  den 
Graef  van  Hoorne  ,   fijnen  broeder  ,   uyt  Spanjen 

oover  d'onverfoenelijke  verbolgenheit  des  Koninghs. 
24.    Wordt  in  Spanjen  oopenbaer  aen  den  lijve  ge- ftraft. 

?.2- 

Montigny  voeght  figh  by  de  partyfehap  van  Arthois. 

64.  Met  fijne  troepen  aen  's  Koninghs  fijde.  66.  Ge- 
fonden met  den  Burghgraef  van  Ghendt  in  de  Noor- 

der gedeelten  van  Vlacndrc.  89.  Met  Oftaef  van 
Mansfeldt  van  Parma  gefonden  om  figh  van  Thoolen 
te  verfeekeren.  135.  Wordt  met  merkelijk  verlies 
te  rugh  gedreeven.  135,136. 

Montyoye  ,  Onderkoningh  in  Ycrlandt ,  beleegherc 
den  Spanjaert  Johan  Aquila ,  die  den  weêrfpannelin- 
ghen  hadt  onderftant  gebraght.  436.  Maekt  ver- 

dragh met  hem  en  laet  hem  vertrekken.  436.  Slaet 
Tyron.  436. 

Mooit  des  Prinfen  van  Oranje.  91.  Van  Maurits  en 
andere  door  Renichon  en  du  Four  ontdekt.  209,2 1  o. 

Teeghen  't  leeven  van  Elizabeth ,  Koninghin  van  En- 
gelandt  door  Luidewijk  Lopez ,  ontdekt  en  geftraft. 

2io-  Op  't  leeven  van  Henrik  de  I V.  Koningh  van 
Vrankrijk,door  Jan  Chaftel  misüukt  en  geftraft.  2 1  o. 
Gefmeet  door  Pieter  Panne  teeghen  't  leeven  van Jvlaurits  ontdekt  en  geftraft.  347, 348. 

Morus ,  fietChriftoffel  Morüs. 
Mofcovien  in  beroerten  om  de  kroon.  519,  520. 
Muytery  der  Spanjaerden  ftuyt  den  loop  hunner  voor- 

fpoedt.  46.  Der  Spaenfche  foldaeten  t'  Antwerpen , en  aenmerkingh  daer  op.  47.  Tot  Bruiïèl  en  elders. 
51.  VanParmas  krijgsvolk  in  verfcheyde  geweften. 
162.  Der  Spanjaerden  tot  Dieft.  i69.Der  Spaenfche 
troepen  aen  verfcheyde  oorden.  175.  In  's  Koninghs 
leegher.  1 97.  Regeeringh  der  muytelinghen.  1 97.Be- vreedight  door  Graef  Harman  van  den  Berghe.  1 97. 
Nieuwe  muytery  onder  's  Koninghs  troepen.  215. Oovertreft  alle  andere.  215-  Klaghten  der  Italiae- 
nen.215.  Die  figh  tot  Sichem  begeeven,  en  daer 
uyt  op  roof  loopen.  215.  Waer  by  figh  ook  andere 
voeghen,  met  uytfluytingh  des  Spaiijaerts  215. 
Hunne  orde.  2 16.  Wordt  geftookt  door  Maurits 
en  de  Hollanders.  2 1 6.  Senden  aen  den  Prinfe ,  met 
wien  fe  beftant  maeken.  216.  Tijdingh  en  beraedt- 
flaeghinghen  daer  oover  te  hoof.z  16.  Worden  betloo- 
ten  van  de  Spanjaerts.  217.  En  raeken  handtgemeen. 
217.  Hadden  hulp  aen  Vrankrijk  gefoght ,  dat  hen 
aen  Maurits  wees. 2 1 7.  Breeken  op,en  leegheren  figh 
met  verre  van  's  Hartoghenbofch.  217.  Maurits 
voorliet  hen  van  gefchut  en  ruytery.  217.  's  Aerts- 
hartoghen  beloften  fijn  hen  verdacht.  2 1 7.  Muyte- 

ry alom  in  andere  geweften :  oorfaeken  der  felve. 
217.  Bevreedight  door  Fuentes.  238.  Der  Hoogh- 
duytfchen  onder  den  Aertshartogh.  288-  Die  figh 
verfeekeren  van  Heerenthals.  288.  Der  Spanjaer- 

den in  veele  plaetfen.  321.  Der  Spanjaerden  in  't  ka- fteel van  Antwerpen  en  elders.  348, 349, 383,  384. 
Van  Albertus  krijgsvolk  aen  verfcheyde  oorden. 

427,428-  In  't  leegher  van  Mendofa,  waer  van veele  nae  Hamondt  vlughten.  443.  Mendofa  rukt 
nae  Hamondt  om  den  muytelinghen  te  dwinghen. 
443.  Eenighe  voetkneghten  geeven  figh  oover ,  de 
ruytery  ontkoomt  binnen  Hooghftraeten.  443 .  Daer 
binnen  koomt  grooten  toeloop  van  andere.  443 .  Die 
figh  een  hooft  kiefen ,  en  een  volkoomeregeeringhe 
aenftellen.  44; .  Gedreyght  van  Albertus  niet  belee- 
geringh,  verfoeken  en  verkrijghen  fe  van  de  Staeten 
lijftoght ,  waepenen  en  gefchut.  443 .  Slaen  het  ftraf 
plakkaet  van  Albertus  in  de  windt ,  en  beantwoorden 

't  befpottelijk.  444.  Verworpen  alle  voorwaerden , 
foo  niet  alvoorens  dat  plakkaet  vernietight  wordt. 
444.  Plunderen  en  rooven  allerweeghen.  459.  Oef- 
fenen  feer  ftrenghe  krijgstught.  459.  Senden  aen  de 
Staeten  en  aen  Maurits  om  onderftant ,  dat  hun  ge- 
geeven  wordt,mits  teeghen  den  vyandt  dienft  doende. 

459.     Beletten  't  kafteel  en  verwaghten   Maurits. 
459.  Vereenighen  met  hem.  460.     Den  vyandt 
fenaedert  fijnde  ftelt  hy  fijn  leegher  in  flaghorde.46o« 
)ieuythet  kafteel  vallen  in  'svyandts  achterhoede. 
460.  Doen  trefFelijken  dienft.  461 ,462.  Wor- 

den geleght  binnen  Graeve.  463.  't  Verdragh  met 
hen  geflooten  wordt  naeder  beveftight.  463.  Hun- 

ne baldaedigheeden  en  gruwelen  in  Duytfchlandt. 
468-  Maeken  hun  verdragh  met  Albertus. 471. Ruy- 
men  Graeve  den  Staeten  in,  en  die  hen  ook  Hoogh- 

ftraeten en  Karpen.  471.  Diefe  aen  denAertshar- 
toghen  ooverleeveren ,  en  Ruermonde  en  gijfelaers 
te  pande  krijghen.  471.  Onder  Spinolas  krijgsvolk. 
509,510.  Sendenaen  Juftinus  van  Naflau,  diehen 
voorliet  van  leevensmiddelen  en  hoop  van  onderftant 
geeft.  510-  Binnen  Dieft  krijghen  foldy  en  hunnen 
loen.  550.  Worden  gebannen  uyt  de  landen  der 
Aertshartoghen  en  des  Koninghs.  550. 

Muytery  der  befettelinghen  totGeertruydenbergh.  114. 
Hun  getal.  139.  Blijven  hartnekkigh,  hebbende 
hunne  hoofden  uytgejaeght.  1 3  9.  Toonen  een  af- 

keer van  Parmas  booden  en  brieven.  139.  Worden 
heevigher  gaende  door  Willoughby.  139,  140. 
Brenghen  de  penninghen  hen  door  de  Staeten  gefon- 

Mmmm  üj  den 
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den  door  in  moet  wil  en  ooverdaet.  143.  Rooven  en 

brandtfchattenallerweeghen.  140.  Haelen  allefchee- 

pen  aen  lbnder  onderfcheic.  140.  Toonenligh  op't aenfoeken  van  Landtfavechia ,  nie:  afkeerigh  \m 

verraedt.  140.  Ontwaepenen  deborghers.  14°-  &ie~ 

nen  figh  met  den  naem  van  Engeland t  t'eenen  dek- 
mantel. 140.  Slaen  d'aengeboode  vergiffenis  der  Stae- 

teninde  windt.  140.  Stellen  figh  te  weer  teeghen 

Maurits.  141 .  Ontfanghen  Maunts  brieven  belpot- 
telijk,  141 .  Hen  is  van  Parma ,  booven  de  verloopen 

maendtfoldyen  ,  een  gefchenk  toegeworpen  141. 
Lee  veren  hem  de  ftadt.  14»-  Weymghe  der  lel  ver 

keeren  nae  Engelandt  of  onder  hunnen  ouden  eedt. 

142.  Worden  voor  verraeders  verklaert  en  geban- 
nen. 142.     Draeghen  den  naem  van  kooplieden.  142. 

Muytery  van  een  Spaenfch  regement.  143.  Wordt  door 
'tftraffen  van  weynighe  geltuyt.  i44- 
Mutüianagelleght.  }*}• 

N. 
NAemen  bemaghtight  door  Don  Johan.  54.  Wey- 

ghert  Spaenfche  befettingh.  *°°- 
Naerden  door  de  Spanjaerts  ingenoomen ,  en  wreedelijk 

mif  handelt,  engeileght.  4*« 
NafTaufchen  wordt  van  Elifabeth ,  Koninghin  van  En- 

gelandt, belaft,  binnen  feekeren  daeghe ,  buytende 

grenfen  van  Engelandt  te  vertrekken.  38.  Verlaeten 

plotfelijk  de  fteeden  ingenoomen  in  VrieQandt  en  om- 
trent den  ïflel.  41  •     Neemen  Geertruydenbergh  in. 

46. 

Naflaufche  kraghten  uytgeput  door  't  verflroyen  van Oranjes  leegher.  $$• 
Nederlandts  oude  geleegenheit  en  grenfen.  2.  Vervalt 

onder  de  Franken.  3 .  Wordt  geregeert  door  Steede- 
houderen ,  op  den  naem  van  Graeven ,  Hartoghen 
of diergelijke  tijtel,  j.  Op  wat  wijfe  dat  vanoudts 

geregeert  wierdt.  3 . 6.  Vervalt  onder  de  heerfchap- 
py  des  huys  van  Bourgonjen-4-  Des  huys  van  Ooften- 
rijk.  4.  Is  in  biiftere  verwarringh.  }9-  Ooverdraght 

derfelver  op  Ifibella.  343, 344-  Is  op  d'aenkoomlt van  Albertus  en  Ifabella  in  groote  wanorde.  3  99-  Is 
door  Keyfer  Karel  de  V.  op  feekere  voorwaerden  ver- 
eenight  met  het  Duytfche  rijk.  $49- 

Nederlanderen  Oorfprongh  en  taele.2.  Hunne oorloghs 
drift  en  yver  voor  de  vryheit.  2,3.  En  Spanjaerts  hoe 
verre  die  in  feeden  oover  een  koomen  en  verfchillen. 

5.  Sijn  wonder  bevreeft  ol  forgeloos  op  d'aenkoomlt van  Al  va.  30.  Beginnen  in  hunne  onderdrukkingh 
op  wraek  en  hunne  befchermingh  te  denken.  37.  Sijn 
meefters  ter  fee  ,  de  Spanjaerts  te  lande.  40.  BeOuy- 

ten  den  byftant  van  Oranje  t'hunner  befchermingh  te 
gebruyken.  52.  Hebben  hunne  krachten  leeren  ken- 

nen ,  en  worden  geiterkc  door  uytheemfche  Vorften. 
58.  Langh  verdacht  onder  elkander  barften  eynde- 
lijkuytin  oopenbaere  vyandtfchap.  67-  Verbittert 
op  de  Francoifen  door  den  aenflagh  vanAnjou.  83. 
Hunne  krachcen  gaen  verlooren  door  oneenigheit.  87. 

Verfchillen  veel  in  aerdt  en  feeden  van  d'Engelfche. 
102.  Klaeghen  oover 't  vertrek  van  Parma  nae  Vrank- 
rijk.  174-  Hunnen  jammerlijken  ftaet  en  fughten  om 
vreede.  227-  Hunne  vreughde  oover  de  koomft  van 

Albertus  in  Nederlandt.  259.  Hebben  d'Engelfche 
geleert  de  wol  tefuyveren  en  te  verwen.  328.  Sijn 
leer  gebelght  oover  de  feeden  en  praght  der  Aertshar- 
toghen.  599. 

Nederlandtfche  ballinghen  belaft  binnen  feekeren  dae- 
ghe uyt  Engelandt  te  vertrekken.  38, 29.  Begeeven 

ligh  te  waeter,en  veroo  veren  een  groot  getal  fcheepen. 
3  8.  Neemen  met  vierentwintigh  fcheepen  den  Briel 
in ,  en  door  wat  oorfaek.  39.  Weederingeroepen 
verdrijven  de  Roomfchgefinde  ooverheeden  en  ker- 

kelijke tot  Amfterdam ,  en  maeken  figh  der  regeerin- 

ghe  meefter.  5 9.  't  Selfde  gefchiet  tot" Haerlem  >  Ui- 
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trecht  en  elders.  59.     't  Gheen  d'andere  Roomsge» finde  bondtgenooten  dapperen  aenftoot  geeft.        59. 
Ncederlaeghe  der  Spanjacrden  by  Zutphen.  1 05 .  Van 

Parma  by  Knodtfenburgh.  168.  van  Philips  van  Naf- 
fau  op  de  Lipperheyde.  241.  Der  Spaenjaerden  by 
Tuinhout.  2955  296, 297>  J98.  Der  Spaenfche fchee- 

pen onder  Gibralter.  J36>537» 
Neederwormter  koomt  in  Vrieflandt.  40. 
Nieuburgh  meedeftander  met  Brandenburgh  om  de  re- 

geermghe  van  't  Hartoghdom  Kleef  en  Gulik.      232. Nieupoort  ingenoomen  van  Parma.  86.  Beleeghert  van 
Maurits .  42 1 .  Krijght  tweeduyfent  man ,  onder Bar- 
lotte ,  tot  verfterkingh  binnen.  42 1 .  Doet  gelukki- 
ghe  uy tvallen.  42 1 .     Wordt  verlaeten.  42 1 . 

Nieuwenaer  Stadthouder  oover  Gelderlandt.  87.  Ver- 
raft  Nuys.  105.     Verongelukt  by  geval.  146. 

Nymeeghen  door  Schenk  by  vérrailingh  aengetaft.  14c , 
1 46.  Weyghert  fterker  befettingh  m  te  neemen.  1 57. 
Benaeuwt  door  Maurits  met  het  legghen  van  de 

fchans  Knodtfenburgh,  en  't fchieten daer uyt.  157, 
158.  Wordt  beleeghert  van  Maurits.  170.  Wak- 
kerheit  der  beleegherdc.  170.  Befchrijvingh  der 
ftadt.  171.     Geelt  figh  oover-  172. 

Nymeeghers  bejeeghencn  Parma  in  fijn  vertrek  van  voor 
Knodtfenburgh  met  groote  weederweerdigheit- 169. 
Beginnen  nae  hunne  vryheit  om  te  Gen.  1 69.  Begin 
vanonderlinghen  handel  tuiTchen  hen  en  de  Hollan- 

ders. 169.  Hunnen  inwendighen  ftaet.  169.  Sen- 
den  aen  Verdugo  om  onderftant.  170.  Hunne  wak- 
kerheit  en  ftaet  in  de  beleegeringh.  170,171.  Ney- 
ghen  tot  oovergaeve,  genoopt  door  de  reeden  van 
eenen.  171 ,  172.     Geeven  figh  oover.  172. 

Nijnhooven  ingenoomen  door  Graef  Philips  van  Eg- 
mondt.  69.     Oovervallen  door  de  Spaenfche.       69. 

Nikolaes  Berk ,  gemaghtight  om  weeghens  Uitreght 
met  de  Spaenfche  te  handelen.  $55. 

Nikolaes  Jakob  Symonfz  koomt  te  rugh  van  fijn  gefant- 
fchap  uyt  Deenemarken.  546. 

Noirkarmes  neemt  in  plaets  van  den  Markgraef  van 
Berghen  het  Stadthouderfchap  van  Henegouw  waer. 
25.  Doet  den  eedt  hem  door  de  Landtvooghdes 
voorgehouden.  2  5 .  D winght  die  van  Valenchienne , 

die  weygherden  't  gebodt  der  Landtvooghdes  te  ge- 
hoorfaemen ,  door  belegh  tot  oovergaeve ,  en  flraft 
henfcharpelijk.  zf. 

Noordam  verdaedight  door  Matthijs  Helt.      156,157. 
Norden  00  verrom  pelt  door  Graef  Enno  van  Ooftvries- 

landt.  449.  Alwaer  hy  de  borghers  een  geldtboete 
opleght ,  en  onder  een  galgh  doet  doorgaen.    449. 

Nuys  wordt  verraft  en  ingenoomen  door  den  Graef  van 
Nieuwenaer.  ioj.  Beleeghert  van  Parma.  105.  Be- 
ftormt ,  ingenoomen  en  meeft  verbrandt.  1  o j .  Befet 
van  Parma.  147.  Drijft  de  befettelinghen  uyt,     197. 

OCtaefvan  Mansfeldt,  fiet  Graef_  Ofraef  van 
Mansfeldt. 

Octajola,  fteêvooght  binnen  Deutekom.  374. 

Oftavio  Frangipani,'sPaus  gelantin  Nederlandt,arbeidt 
om  de  mu)  telinghen  binnen  Hooghftraeten  te  bevree- 
dighen.  444- 

Odoardt  Landtfavechia ,  Steêvooght  vanBreedaa,  ar- 
beidt om  de  muytelinghcn  binnen  Geertruydenbergh 

tot  verraedt  te  beweeghen.  140-  In  aentoght  nae, 
Geertruydenbergh.  141.  Is  tot  Geertruydenbergh 
ten  tijde  des  inneemens  van  Breedaa  door  een  turf- 
fchip.  155.  OntQaet  figh  der  fteêvooghdy  van  Geer- 

truydenbergh. 155» 
Oldecorn,  Jefuit  in  Engelandt.  496. 
Oldenfeel  geeft  figh  oover  aen  Maurits.  318.  Wordt 

ontveft.  318.    Ingenoomen  door  Spinola.  486. 
Olivier  van  Koorts  beroemde  vaert.  436. 

Olivier  van  den  Tempel  worden  voor  's  Hartoghen- 
bofch 
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.  b-ofch  beyde  de  beenen  weghgenoomen  >  dier  aen  hy 
fterft.  462-     Sijnebedieam^hen.  462, 

Omarville ,  Francoifch  Kornet  ,  vcrflacghcn  by-  Mul- 
ler». 47-i* 

Ommelanden  in  gefchil  met  Groeninghen  weeghens 

't  uytvoeren  der  koopmanfchappen.  6o-  Datgeftelt 
wordt  in  handen  der  Vereenighde  St3eten.  208. 
Weederom  in  gefchil.  3or ,  302»  Wordt  befleght 
door  reghters  geitelt  by  de  Staeten.  502. 

Onbedreevenheu  der  Spaenjaerden  en  der  Bondtgenoo- 

ten  in  't  beinaghughen  van  fteeden.  46  • 
Onealen,  dooriughtigh  geilaght  in  Yerlandt,  fchrijven 

iïghtoed'opperheerfchappy  van  Ulfter,  endaernae 
van  geheel  Yerlandt.  248-  Hunne  vermeetenheit 
fwelt  geduerende  de  gefchillen  tuffchen  de  huyfen  van 
Jork  en  Lankafter ,  248  • 

Ongel  ukkighe  ftoutheit  van  Balthafar  de  Moucheron. 

330'??1' O.iluften  tulfchen  de  Spanjaerts  en  Elifabeth,  Konin- 

ghin  van  Engelandt.  37.  Tot  Uitreght  en  in  Zee- 

landt  bevreedight  door  Maurits.  176-  Om'tVor- 
ftendom  Kleef  en  Gulik.  232.  274.  Tot  Embden 
tuffchen  de  ftadt  en  den  Graef  van  Ooftvriellandt. 

232,233.  Verhael  der  felver.  234»  InVrieflandt 

oover  de  bclaftinghen.  280-  Tulfchen  de  ftadt  Groe- 

ninghen en  d'Ommelanden.  301,  302-  Wordt  be- 
fleght door  reghters  geftelt  by  de  Staeten.  3  02.  Tuf- 
fchen de  Hooghduytfchen  en  Engelfchen ,  oover  de 

belaftingh  op  de  laekenen.  3  28>  3 29.  In  Ooftvries- 
landt  tuffchen  Graef  Edfart  en  de  ftadt  Embden.  353, 

*54>  35£-  Tot  Aeken.  355,  356.  lnVries- 
landt  oover  de  belaftingh  op  de  hoornbeeften  en 
weylanden  weghgenoomen  door  Graef  Willem  van 
Naifau.  407  >  408-  In  Ooftvriellandt  tuffchen 

den  Graef  en  de  ftadt  Embden.  449,  450-  Wor- 

den beiieght  door  d'Algemeene  Staeten :  punten 
des  verdraghs.  4*6,  457.  Die  mits  's  Graeven  ver- 
anderingh  niet  bekraghtight  worden.  457.  Tulfchen 

Heiuik  en  Bouillon  worden  weghgenoomen.  498. 

499.  Datbevde  de  partyen  in  Nederlandt  aenge- 
naem  is. 4.99.  Tulfchen  de  ftadt  Bruinfwijk  en  hunnen 

Hartogh  worden  geflift.  499,  500-  Tuffchen  den 
Paus  en  de  Venetüenen.  5ao,  501,  502-  Tulfchen 

Sigifmondt  ,  Kpningh  van  Polen  >  en  de  Scaeten  des 
Rijx.  518  ,  519-  In  Mofcovien.  5 1 9  >  520.  In 

Seevenberghen  en  Hongaryen.  520.  In  Duytfch- 
landt  om  den  Godtsdienft-  5  20.  Tulfchen  den  Graef 

van  Ooftvriellandt  en  de  ftadt  Embden  weederom  be- 
iieght door  de  Staeten

.  
550,  551. 

d'Onluften  tulfchen  Vrankrijk  en  Spanjen  beginnen 
klaerder  uy  t  te  barfte

n,  
449 . 

OnroomfchgeGnden 
 
koomen  uyt  hunne  fchuylhoeken  te 

voorfchijn,  preeken ,  en  oeffenen  hunnen  Godtsdienft 

in  't  oopenbaer.  2  3 .  Doen  tot  hen  koomen  de  ballin- 
ghsn  om  den  Godtsdienft. 2 3  -By  hen  voeghen  figh  die 
hunne  kloofters  verlieten.  23.  Koomen  te  faemen 

in  groote  meenighte  ,  en  daer  men  geweldt  vreefde , 
gewaepent.  23-  Door  Proteftanten  op  een  Chri- 
itelijke  wijfe  gedoopt  worden  herdoopt.  35.  Ver- 

heten 's  Hartoghenbofch.  68-  Sijn  meefter  t' Ant- 
werpen. 68-  By  plakkaet  van  PhiHps  gebannen  uyt 

Aeken.  147.    Worden  met  geldtgeeven  verfchoont. 

147. Onroomfche  in  Vrankrijk  arbeiden  ten  voordeele  van 
Oranje.  38. 

't  Ontllaen  van  Mendofa  voor  alle  de  gevanghenen  der 
Vereenighde  Nederlanden  baert  groote  liefde  en  ge- 

neegenheit  in  d'onderdaenen  tot  de  Staeten.  440. 
't  Ontwerp  van  maetigingh  der  plakkaeten ,  ooverge- fonden  door  den  Raedt  van  Staete  in  Nederlandt , 

mif  haeght  den  Koningh.  2 1  •  Wordt  van  de  gefinthee- 
den ,  die  figh  vanden  Roomfchen  Godtsdienft  had- 

den afgefondert ,  en  andere  te  ftrengh  geoordeelt.  zz. 
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Oorlogh  tuffchen  den  Fraricois  en  den  Savoyaert ,  dm 
wat  reedenen.  424.  Eyudight  haeft  in  vrecde :  des- 
ielis  punten.  .  %  . 

Oorlogh  gereefen  tuffchen  Henrik  en  Bouillon  wordt 
gelhit.  498,  499.     Dat  beyde  de  partyen  in  Neder- 

landt aengenaem  is.  .QQ 
Oorfpronk  aller  onheylen  in  Nederlandt.  5  3 .     Der  be- 

roerten in  Vrankrijk.  1 50.     Der  gefchillen  tulfchen 
de  Hooghduytkhen  en  Engelfchen  oover  de  bela- 
ltingh  op  de  laekenen.                                ,2g)  ,Zq Ooftende  wordt  beleeghert  door  den  Aertshartoah  Al- 
bertus.  428.     Befchrijvingh  der  ftadt  en  haere  wer- 

ken. 429, 430.     Befettingh.daer  binnen  onderden 
fteevooght  Charles  van  der  Noot ,  en  voomedt.j.3 1. 
Dapperheit  der  befettelinghen  van  eerften  af. 431. 
francois  Veerkoomt  met  het  opperbewint  en  lijne 
Engelfchen  daer  binnen.  431.     Verhael  des  beleghs. 
43  '>  4?2-     Groote  fiekten  en  fterfte  daer  binnen  in- 
fonderheit  onder  d'Engelfchen.  434.    Veer,  verwit- 
tight  van  'svyandts  belluyt  om  hem  van  achteren  en vooren  te  befpnnghen,  maekt,  buyten  kennis  van 
de  meefte ,  beftant  voor  weynigh  daeghen.434,  Waer 
uyt  beroerte  onder  de  foldaeten  ontftaen  lijnde ,  is  hy 
genootfaekt  degijfelaers  te  rugh  te  fenden,  en  den 
handelt'oopenbaeren.435.  Lokt,  omdcveyligheit dergijfelaersteverfeekeren,  'svyandts  voornaemfte 
hooiden,  op  hoop  van  handelingh  in  de  ftadt.  435. 
Knjght  vijf  vendelen  uyt  Zeelandt  binnen.4  3  5.  Waer 
op  de  handelingh  wordt  ar'gebrooken.  4 5^:  Welken hoon  Albertus  lmert.43  5.  En  de  Staeten  felvenietal 
tewelkonnen  ontlchuldighen.435.  Mannelijke  tee- 

genweer der  bekegherde  in  's  vya-idts  ftormen  van  al- le kanten.  43  8.    Geeven  Albertus  vier  neren  ftilftant 
om  fijne  dooden  af  te  haelen.  4;  8-    Geduerighe  vaert 
daer  binnen.  43  9.    Maeken  veele  van  's  vyandts  wer- 

ken vruchteloos.  439;     Draeghen  forghe  voor  een 
nieuwe  haeven ,  lbo  d'oude  hen  benoomen  wierdt. 
439.     In  plaets  van  Francois  Veer  koomt  voor  ftee- 

vooght daer  binnen  Frederijk  van  Dorp.  439.     Die 
de  ver  valle  werken  weeder  opmaekt ,  en  de  fterkten 
vermeerdert.  439.     Gereede  betaelinghc  daer  bin- 

nen. 439.     Algemeenen  ftorm  op  de  ftadt,  waerin 
drie  werken  veroovert  worden.  46  3 .    Verdaedighen 
gelukkelijk  de  werken  oover  de  gucule  teeghen  den 
aenval  van  Buquoy.  463.     Knjght  voor  fteevooght 
Charles  van  der  Noot.  46  3 .     Dappe.rheit  en  febran- 
derheit  der  beleegherde.  464.     Van  der  Noot  wordt 

afgeloft   door    Giftelles ,  nae   't  fterven  van  deefen 
volght  van  Loen ,  nae  hem  Daniel  Markette  472. 
Nieuwe  werken  der  beleegeraers .  472  •    Die  ten  dee- 
le  vruchteloos  uytvallen.  472.     Werken  by  de  belee- 

gherde verlooren.  472,473.     't  Nieuwe  Troyen. 
<    473.     Scheepen  en  een  gedeelte  van  'tgefchutvan daer  vervoert.  47 3 .     Gaet  oover  aen  Albertus .  473 . 

Die  het  niet  anders  als  een  leedigh  erf  vindt.  473. 
d'Ingefeetenen  vertrekken  alle  nae  Sluys.  474- 

Ooftergo ,  Weftergo  en  Seevenwolden  krijghen  in  de 
Vergaederingh  der  Gemaghtighden  der  Staeten  het 
derde  deel  in  't  bewint.  92. 

Oofterfche  vloot  genoomen  van  d'Engelfche.  148-  Van 
1  50  fcheepen  in  Hollandt  gekoomen.                 330. 

Ooftindifche  maetfehappy  in  de  Vereenighde  Landen 
opgereght.  448-     Sendt  dertien  fcheepen  derwaerts 
onder  Steeven  van  der  Haeghen.  465,466.     Sendt 
twaelf  fcheepen   onder    Matelief  derwaerts.  494^ 

Krijght  Steeven  van  der  Haeghen  en  fijn  vloot  met  be- 
roemde  oovervvinninghen    en  verbonden  ingegaen 

met  Koninghen  t'huys.  fi2,  513.     Breede  befchrij- 
vingh der  daeden  door  de  Hollanders  in  Indien  uytge- 

voert.  514,515,516,517.  Sendt  Paulus  van  Kaer- 
den  met  acht  fcheepen  derwaerts.  517.     Nogh  twee 

fcheepen.  526.     Twee  onder  Wijbrandt  van  War- 

ijk    weeder   t'huys    gekoomen.  550.     Dertien 

fchec- 

W1I. 
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fcheepen  onder  Pieter  Verhoeve  derwaerts  gefonden. 

5^0.     t'Huyskoomft  van  Matelief  nae een  gelukki- 
ghe  verrightingh.  577.     Breede  befchrijvingh  der 
lèlver.  577, 578, 579'58o,  58 1, 582,  58?.  Wordt 
geftijft  met  geldt  van  's  vyandts  ingefeetenen.      58 3  • 

Ooftindifche  faeken  hoe  figh  die  toedraeghen.  446,447» 

448,  494, 512, 51^,  514' 5I5'5'6,  517- 
Ooftindifche  fcheepen  vier  in  getaele  uyt  Indien  voor 

d'eerfte  mael  in  Nederlandt  gekoomen.  309.     Der- 
ielver  verhacl  van  die  volken.  3  09.   fiet  fcheepen  der 
Vereenighde  landen. 

Ooft-Vneflindt  vvaervan  Jaen  foo  genoemt.  233.     Re- 
geeringh  en  feeden  der  Ooit vriefen.  233; 

Ooverdraght  der  Nederlanden  op  Ifabella.  343.     Des- 
felfs  reedenen  en  voorwaerden.  343 ,  3 44- 

Ooveryflèl  ontfchuldight  't  opbrenghen  haerer  pennin- 
ghen op  haere  armoede.  237. 

d'Opperlandtvooghdy  Oranje  en  Egmondt  gevveygert , en  onder  wat  voorwenden.  1 3  • 
Orchiers  ooverkoomt  met  Parma.                            67. 

Orfoy  befchreeven.  361.     Oovervveldight  door  Men- 
doïa.  361.     Die  het  laet  Herken.  361.     Doet  fwae- 

re  klaghten  oover  de  Spanjaerts  aen  't  hof  van  Kleef , 
dan  vruchteloos.  363.     Belet  met  Hooghduytfchen. 

390. 

Orvillers ,  fwaegher  van  Gomeron  ,  houdt  het  kafteel 
van  Han  in  befettingh.  239-     Wordt  van  Fuentes 
belaft  uyt  te  trekken  *  en  by  weygeringh  gedreyght 
met  hetgevaer  fijner  fwaegheren.  239.     Sendt  om 
hulpe  aen  Bouillon  en  de  Francoifen.  239.    Die  volk 

fenden  en  in  't  kafteel  koomen.  239.     Die  figh  daer 
van  meefter  maeken.  239- 

Othmarfum  befet  door  Maurits.  180-    Ooverweldight 
door  Frederijk  van  den  Berghe.  195.     Geeft  hgh 
oover  aen  Maurits.  318-     Wordt  ontveft.         3 18. 

Otto  Hartius  en  Jeronymus  Koomans  koomen  van  Bruf- 
felin  den  Haeghe  met  brieven  van  den  Aertshartogh. 
208-     Ontkennen  dat  den  Aertshartogh  Ernft  fchul- 

digh  is  aen  den  aenflagh  gefmeet  teeghen  't  leeven  van 
Maurits  en  andere.  209,210-     Segghen  dat  Barle- 
mondt  mits  vrygeley  en  gijfelaers  gereet  is  figh  te  fuy- 
veren  van  dat  fchelmftuk.  210.     Gefant  weeghens 

deStaetenvan  Nederlandt  aen  'sKoninghs  fijde  aen Prins  Maurits.  228- 
Oudenaerden  ingenoomen  door  Parma.  80. 
Oudew3eter  door  de  Spanjaerts  ingenoomen ,  en  wree- 

delijk  mif  handelt.  49. 

PAcieco,  Krijgsbouwmeefter  van  Alva,  tot  Vlif- 
finghen  gehanghen.  40. 

Padilla ,  foekt  Martin  Padilla. 
Pays  tuffchen  den  Koningh  vanVrankrijk  en  den  Har» 

togh  van  Savoyen.  425* 
Payshandel  mondelingh  en  fchriftelijk  aengevanghen. 
48-  Tot  Breedaa  begonnen.  48-  En  vruchteloos 
afgebrooken.  48.  Wordt  tot  Gendt  hervat  en  aldaer 
geUootcn.  52.  Desfelfs  voorwaerden. 52,53.  Wat 
Landtfchappcn  figh  daer  inlieten ,  welke  niet.      5 3 . 

Pays  handel  met  Don  Johan  vruchteloos  hervat.       63 . 
Payshandel  tot  Keulen  begonnen.  66-  Doet  de  Staet- 

fche  veröippen  ,  en  heeft  veel  hafpelens.  69, 70, 71 . 
Wordt  afgebrooken.  71.  Gevolghen  daer  op  in  de 
Vereenighde  Nederlanden.  7i>72. 

Payshandel  tufichen  Spanjen  en  Engelandt  in  Vlaendre 
vruchteloos  begonnen.  113.  Tot  Sant  Quintijntuf- 

fchen  1  'enrik  en  Philips.  322.  Hoe  die  in  Engelandt 
en  Hollandt  wierdt  opgenoomen- 323.  Is  gevor- 
dert  tot  op  groote  hoop  van  vreede.  333.  Wordt 
van  daer  tot  Vervins  vcrleght.  340-  En  aldaer  ge- 
llooten :  desfelfs  punten.  340, 341.  Vreughde  teeke- 

nen en  vruchten  dicnthalven  van  weederfijden.    341. 
Payshandel  tufichen  Philips  en  Elifabeth  tot  Boulogne 
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vruchteloos  afgebrooken.  408. 
Payshandel  tot  Londen  tufichen  Koningh  Jakob,  Phi- 

lips en  Albertus.  474.     Geüooten :  desfelfs  punten 474' 475- 

Payshandel  tufichen  Spanjen  en  de  Vereenighde  Neder- 
landen ;  fiet  Vreedehandelingh. 

Parijs  benaeuwt.  158. 
Parma  wordt,  nae  de  doodt  van  Don  Johan,  Landt- 

vooght  oover  Nederlandt.65-  Sijnen  aerdt  en  konfte- 
naeryen.  6^-     Spanjen  is  aen  niemandts  waepenen 
meer  verfchult  als  aen  de  fijne.  6^.     De  gefchillen 
tufichen  de  volken   rijfen  door  fijn  aenftooken  vry- 
hoogher.  66.     Verleent  aen  Kafimiers  ruytery  vryen 
doortoght  om  te  vertrekken.  66-     Bcleeghert  Mae- 

ftright.  66.     Maent  de  Nederlanders  aen  om  's  Ko- 
ninghs  aengeboode  genaede  t'aenveerden.  66.  Oover- koomt met  Arthois  en  Henegouvv ,  neevens  Rijflei , 

Douay,  en  Orchiers.  67.    Met 's  Hartoghenbofch. 
68.     Neemt  Maeftright  ftormenderhant.  70.  Dankt 
de  uytheemfche  foldaeten  af.  70.     Mechelen ,   V3. 
lenchienne  en  Rijfiel  koomen  tot  hem  oover.  70. 
Die  hem  fijn  Landtvooghdy  beveftighen.  70.    Wint 
eenighe  kleyne  fteeden  in  Henegouw.  73.     Als  ook 
Kortrijk ,  door  kriigslift.  72.     Hem  wordt  Breedaa 
geleevert  door  den  Heer  van  Hautepenne.  72.    Sendt 
fijne  moeder  ,  gekoomen  om  de  Landtvooghdy  wee- 
derom  t'aenveerden ,  terugh.  73.    Sendt  Schenk  tot 
ontfetvan  Groeninghen.  74.     Veroovert  Doornik. 
77.     Neemt  Oudenaerde.  80.     Benaeuwt  Brunei , 

enmoet'er  af.  81.     KriightLier,  met  verraedt  van 
eenighe  befettelinghen.  8 1  ■    Biedt  den  Nederlanders 

'sKoninghs  genaede  aen.  83-      Wint   Duinkerken. 
85,86.  Ook  Nieupoort ,  Dixmuyde,  Veurne,  en 
Wijnoxberghen.  86.     Krijght  Zutphen  door  Taxis 
met  verraedt.  87.     Dient  figh  van  de  geleegenheit 

des  tijdts.  88-     BeQuyt  Ypere  door  't  legghen  van 
fchanfen.  88-  Sendt  onderden  Burghgraef  van  Gendc 
en  Montigny  een  leegher  in  de  noordergedeelten  van 
Vlaendre.  89.     Hem  wordt  door  verraedt  van  Stee- 

landt  't  landt  van  Waes  oovergegeeven.  89-     Wint 
Huift,  Axele  en  Rupelmonde.  89.      Koopt  Aelft 

van  d'Engelfche  befettelinghen.  89.    Sijne  ooverften 
flaen  hun  leegher  tuflehen  Gendt  en  Brugghe.  89. 
Hem  wordt  Brugghe  geleevert  door  Chimay.  89. 
Verdraeght  met  Dammc  en  't  Vrye.  89-     Veroovert 
Ypre.90.  Benaeuwt  Gendt.90.  Befet  de  Schelde.90. 
Neemt  de  fchans  op  den  oever  van  Vlaendre  gebou  wt 

door  d'Antwerpenaers. 90.  Wordt  van't  fortfilloo  af- 
geflaeghen.9o.Noodight  de  Hollanders  tot  boetveer- 
digheit  en  hunne  oudegehoorfaemheit.93.  Dringht 
aen  op  de  begonne  beleegeringh  der  Schelde-  9  3 .  Ver- 

laet  Lilloo  en  rukt  nae  Dcnremonde.  93.    't  Welk  hy 
inneemt.  93.     En  ook  Vilvorden.93.    Sluytmetde 
Gentenaers.  93.     Bouwt  het  kafteel  aldaer  weeder 
op.  93 .     Graeft  om  den  toevoer  uyt  Vlaendre  in  fijn 
kegher  te  krijghen  een  nieuwe  vaert.  93.     Wendt 
grooten  yver  aen  om  dien  van  Antwerpen  uyt  te  hon- 
gheren ,  llaet  een  brugh  oover  de  Schelde ,  en  maekt 
meer  andere  werken.  98-     Hem  wordt  van  den  Ko- 

ningh 't  kafteel  van  Plaifance  weederom  gegeeven. 
98-     Blijft  meefter  van  den  Kouwenfteynfchen  dijk . 
99.     Ooverkoomt  met  die  van  Antwerpen.  99.  Nae 
Mechelen  en  Bruflel.  99.     Wordt  van  den  Koningh 
befchonken  met  het  gulde  Vlies.  99.    Maekt  het  ka- 

fteel t' Antwerpen  weeder  op.  99.     Verkrijght  door 
de  Roomsgefinden  Nymeeghen  en  Doesburgh.  100. 
Wordt  door  den  Koningh  met  volk  en  geldt  verfterkt. 
103.  Hybeleeghert  Graeve.  104-     Doetdeftadt 
befchieten  en  beftormen ,  en  windt  die  met  verdragh. 
104.  Veroovert  Venloo  door  verraedt  derburghe- 
ry.  104-  Beleeghert  Nuys.  105-  Beftormtdeftadt, 
en  neemt  fe  in  ;die  in  brandt  raekt.  105.  Neemt  Al- 

pen, KrakouwenMeurs  by  verdragh.  105.  Bclee- 

ghert 
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ghert  Rhijnberk ,  en  blijft  daer  voor  hanghen.  ioj. 

Wordt  'er  afgerukt  door  Leycefter.  ioj.  Spijft  Zut- 
phen.  ioj.  Slaet  teeghen  Leycefter ,  maerongeluk- 
kigh.  105.  Benaeuwt door  geweldigh  fchieten  Sluys. 
11  o.  Vermeeftert  de  ftadt ,  onaengefien  het  poo- 
ghenvanLeycefter.no.  Sijne  hooghe  aenflaeghen 
en  gedachten  op  Engelandt.  1 1 1 .  Verveerdight  wat 

hykanomfigh  te  voeghen  met  de  Spaenfche  vloot. 

112.  Sijne  feedigheit  geeft  niemandt  oorfaek  tot  mif- 
noeghen.  1 2 1 .  Sijnen  raedt  dat  men  figh ,  alvoorens 
Engelandt  aen  te  doen ,  van  eene  der  feehaevenen 
in  Hollandt  behoorde  te  verfeekeren  ,  wordt  in  de 

windt  geflaeghen.  128  ,  129-  Leght  met  een  leegher 

van  ̂ 0000  man  in  Vlacndre  teeghen  d'aenkoomft  van 
de  Spaenfche  vloot.  1 29-  Sijne  fcheepsruftingh  al- 
dacr.  129.  Hy  wordt  binnen  Duinkerken  befloo- 
ten  gehouden.  ijo.  Sijne  fcheepen  hebben  meeren- 

deels groot  gebrek  aen  boots  volk.  150.  Sijne  be- 
naeutheit  en  raedeloosheit  geduerende  't  geveght  van 
de  Spaenfche  vloot.  152.  Beleeghert  Berghen  op 
den  Zoom.  i)  $.  Hy  fendt  Montigny  en  O&aefvan 
Mansfeldt,  om  figh  te  verfeekeren  van  Thoolen.  1^5. 
Pooght  de  haeven  van  Berghen  af  te  fnijden.  1)6.  En 
de  Noordtfchans  door  verraedt  van  de  ftadt  af  te 
fcheuren ,  beydo  te  vergeefs.  1 ;  6, 1 37.  Bedrooghen 

lijnde  breekt  hy  't  belegh  allengs kens  op.  i$7-  Ver- 
fterkt  eenighe  fchanflèn  teeghen  'tuytloopen  vanden 
Vyandt.  i}i.  SendtChimayomBontebeleegheren. 
137.  En  de  Graef  van  Mansfeldt  voor  Wachten- 

donk. ij8.  Arbeidt  om  den  muytelinghen  binnen 
Geertruydenbergh  tot  oovergaeve  te  beweeghcn.  1 40 
Geeft  hen  booven  de  verloope  maendtfoldyen  een  ge- 
fchenk.  141.  Hem  wordt  de  ftadt  geleevert ,  fijne 
groote  vreughde  daer  oover ,  en  voortvaerenheit  in 
die  te  befightighen.  141.  Wint  Seevenberghen. 
142.  Sendt  Graef  Karel  van  Mansfeldt  teeghen  Heuf- 
den.  142.  Gehaet  en  befprooken  van  de  Spanjaer- 
den.  1 4| .  Sijnen  roem ,  daeden  en  aenflaeghen.  1 44. 

Hack  een  Gekte  op  figh ,  en  reyft  nae  't  Spaa.  144. 
Verval  fijner  gefontheiten  geluk.  144.  d'Italiaenen 
gelooven>  dat  hy  door  de  Spanjaerts  is  vergiftight. 
144.  Ontfanght  brieven  van  Maurits,  doorhem 
onderfchept,  waer  in  hyfwaerlijk  by  den  Koningh 
wierdt  befchuldight.  144.  Straft  den  lafteraer  fijnes 
naems.  144.  Sendt  Richardot  nae  Spanjen ,  om  figh 

by  den  Koningh  t'ontfchuldighen.  144.  Belaft  Mans- 
feldt Rhijnberk  te  beleegheren.  144.  Wint  Rhijn- 

berk.  146.  En  houdt  de  ftadt  befet>  alsookNuys 
en  Bon.  147.  Smeet  verfcheyde  aenflaeghen  op  de 

fteeden  in  't  landt  van  Kleef.  147.  Heeft  denRhijn 
tot  Aernhem  toe  in  fijn  gebiedt.  147.  Sendt  La  Mot- 

te met  volk  nae  Vrankrijk.  149.  Sijnen  misflagh. 
ijj.  Straft  de  belettelinghen  van  Breedaa.  ijy. 

Krijght  tijdingh  van  't  verooveren ,  en  fendt  Mans- 
feldt om  de  ftadt  te  benaeuwen.  156.  Verquikt.  158. 

Ontfanght  door  Richardot  brieven  loffelijk  t'fijner 
eeren  uyt  Spanjen.  158.  Wordt  beveftight  in  fijn  ou- 

de landtvooghdy.  158.  Krijght  laft  om  den oorlogh 
in  Vrankrijk  voort  te  fetten.  158.  Dat  teeghen  fijnen 
raedt  was  ,  maer  fchikt  figh.  158.  Trekt  nae  Hene- 
gouw.  158.  Ontfanght  tijdingh  van  den  neederlaegh 

des  Graevcn  van  Egmondt ,  en  't  benaeuwen  van  Pa- 
rijs. 158.  Trekt  nae  Vrankrijk.  158.  Getal  fijner 

troepen.  158.  Draeght  het  hoogh  bewint  der  faeken 

op  aen  Pieter  van  Mansfeldt :  't  gebiedt  oover  de  ge- 
bleeve  troepen  aen  fijnen  foon  Karel.  158.  Hoort  de 
klaghten  van  de  gefanten  der  Duytfche  Vorften  ,  wel- 

ke hy  trots  befcheidt  geeft.  1  f9,1 60.  Keert  te  rugh  uyt 
Vrankrijk,  en  vindt  figh  in  veele  faeken  bekommert. 
162.  Muyteryen onder  fijn  krijgsvolk.  162.  Laet 
eenighe  regementen  by  den  Hartogh  van  Mayenne. 
162.  Sendt  den  Prins  van  Afcoli  met  eenighe  rege- 

menten nae  Vrankrijk.  16 j.     Koomt  te  ipaede  tot 
I 

ontfetvan  Zutphen  en  Deeventer.  167.  Inberaedê 

ftaende  wat  t'onderneemen ,  fchrikken  d'ongemak- 
ken  der  weeghen  hem  af  van  Groeninghen  te  hulpe  te 
koomen.  167.  Koomt  op  't  verfoek  der  Nymeeghers 
aldaer,  en  beleeghert  Knodtfenburgh.  168.  Raektby 
Knodtfenburgh  met  Maurits  in  geveght  »  en  verheft 
tien  vaenen  van  fijne  ruytery.  168.  Nae  welke  nee- 

derlaegh hy  de  beleegeringh  opbreekt.  168  ,  169. 
Wordt  daer  op  van  de  Nymeeghers  bejeeghent  met 
groote  weederweerdigheit.  169.  Stort  weeder  in ,  en 

reyft  nae 't  Spaa.  169.  Bevreedight  de  muytende 
Spanjaerts  tot  Dieft  ten  quaeden  voorbeelde.  169. 

Ontfanght  blymoedigh  's  Keyfers  gefanten ,  afgefon- 
den  om  tot  pays  teraeden.  17 J-  Reyit  weederom 
nae  Vrankrijk  Mayenne  te  hulpe.  174-     Naedertde 
frenfenvan  Normandyen.  174.  Sijne  troepen.  174. 
s  fchaers  voorfien  van  geldt.  174.  Klaghten  der  Ne- 

derlanders oover  fijn  vertrek.  174.  Is  ongefint  tot 
flaen.  1 74.  Trekt  in  ftilte  oover  de  ftroom ,  en  wij  kt 
nae  Parijs.  17J.  Schermutfelinghen  tuffchen  hem  en 
Henrik  voorgevallen.  175.  Wordt  gequetft.  175. 

Begeeft  figh  nae  't  Spaa.  175-  Sijne  troepen  kceren 
in  (leghten  ftaet  weeder  in  Nederlandt.  175.  Afge- 
fondene  Groeninghers  aen  hem  met  klaghten.  175. 
Krijghen  geen  ander  antwoordt,  dan  aentrooftinghen 
en  beloften.  176.  Keert  te  rugh  uyt  Vrankrijk.  181. 
Sendt  eenighe  troepen  aen  Verdugo  tot  ontfet  van 
Koevorden.  181.  Neemt  voor  eenen  nieuwen  toght 
in  Vrankrijk  te  doen.  1 8  j .  Sterft  op  de  gfenfen  van 
Artois.  182.  Vermoeden  oover  fijne  doodt.  185. 
Arghwaendes  Koninghs  teeghen  hem.  183.  Sijne 
feeden  en  lof.  184.  Sterft  feevenenveertigh  jaereri 

oudt ,  in  't  veertiende  fijnes  bewints  oover  de  Neder- 
landen. 184, 18  f.     Sijne  lijkftaefy.  i8j. 

Partyfchappen  onder  de  Staeten  neemen  in  't  heymelijk 
geweldigh  toe.  58. 

Paulo  Antonio  Landtfavechia ,  Steehouder  binnen  Bree- 
daa, in  afweefen  fijns  vaeders.  155.  Doet  eenen 

uytval  uyt  het  kafteel.  155.  Wordt  gequetft,  en 
vlught  weeder  binnen.  155.  Geeft  het  kafteel  be- 

houdens lijf  en  leeven  oover.  1  $5. 
Paulo  Emilio  Martinengo  gevanghen.  283. 
Paulus  Bax ,  Steêvooght  binnen  Berghen  op  den  Zoom» 

auijt  figh  wakker  in  den  aenflagh  onder  Hericourt  en 
u  Terrail  op  die  ftadt.  489 . 

Paulus  Buis  Voorfpraek  van  Hollandt.  117. 
Paulus  Dyfalijn ,  Gefant  des  Koninghs  van  Polen  aen  de 

Staeten.  203.  Sijne verwaendeenonaengenaeme ree- 
den. 303.  Beleefdelijk  en  eedelmoedigh  beantwoordt 

doordeStaeten.303.  in  Engelandt,  en  fijne  bejee- 
geningh  aldaer.  307. 

Paulus  van  Kaerden  door  de  Staeten  met  fes  fcheepen  ge- 
fonden  om  de  kuft  van  Brafil  te  plunderen.  466. 
Koomt  met  goeden  buyt  weederom.  494.  Wordt 
met  acht  fcheepen  nae  Indien  gefonden.  $17. 

Paulus  Servita ,  of  Fra  Paolo ,  heeft  fijnen  vaederlande 
groote  dienften  gedaen  in  deonluften  met  den  Paus. 
e$ï.  Wordt  gequetft  van  eenighe  uytgemaekt  op 
fijn  leeven.  t;  t;  1 .  Den  Raedt  neemt  hem  onder  hac- 
re  befcherminghe.  $5T« 

Paus  Gregorius  fendt  hulp  aen  Mayenne ,  teeghen  de 
gewoonte  fijner  voorfaeten-  174. 

Paus  Klement  vereenight  tot  Ferrare  pleghtelijk  in  den 
huwelijken  ftaet  Philips  met  Margareta ,  en  Albertus 

met  Ifabella.  353.  Heeft  de  ftadt!  'errare  ooverheert. 

IK- 

Paus  Paulus  de  Vijfde  is  in  onluft  met  de  Venetiaenen-. 
verhael  der  felver.  ?oo,  501.  Doet  de  ftadt  in  den 

ban.  5^00.  Daeght  de  fchrijvers  van  boeken ,  en  ruit 
ten  oorlogh.  $20.  Verbiedt  den  fijnen  in  Engelandt 

den  opgeftelden  eedt  aen  den  Koningh  te  doen.  521'. 
Mackt  fijnen  pays  met  de  Venetiaenen ,  en  trekt  den 
ban  in.  *$i. 

N  n  n  n  "Paus 
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Paus  Sixtus  de  V.  geeft  Engelandc  ten  prooyeaen  die 

't  eerft  bemaghtight,  Om  't  wceder  onder  gehoorfaem- 
heit  van  den  Roomfchen  ftoel  te  brenghen.  128.  Ont- 

Üaet  alle  Engelfchcn  van  den  eedt  aen  de  Koninghin- 
ne,  en  maent  hen  aen  om  haer  leevendigh  ohioodt 

acn  hem  oover  te  geeven.  128-  Is  Franfch  geiïnt  ge- 
weeft.  174- 

Pedro  Cubiara  koomt  met  twaelfhondert  Spaeniche 

loldaeten  uvt  Spanien  oover  fee  in  Nederlandt.  482. 

Worden  wel  de  helft  genoomen  en  ooverboordt  ge- 

worpen door  Willem  Hautain ,  Amrrurael  van  Zee- 
landt.  482,483.     Sterft.  4.8  3  • 

Pedro  Sarmiento ,  Spaenfch  Kornel ,  fcheept  tot  Lille- 

bon  twaelfhondert  Spaenfche  foldaeten  nae  Neder- 

landt. 482.  't  Üovcrblijffel  van  fijn  regement  koomt 
inVlaendre.  .     .       49  f' 

Pedro  de  Toledo ,  gefant  van  Koningh  Philips  in  Vrank- 
rijk:  fijnen  handel  aldaer.  563. 

Perez  ,  fiet  Antonio  Perez. 
Petrus  Nannius.  287- 

Phiüppeville,  gebouwt  door  Oranje  >  valt  Don  Johan 
toe.  ^8- 

Philippine  vermeeftert  door  Graef  Ernft  van  Naffau. 

410. 

Philips ,  Graef  van  Êgmondt  pooghendc  Brufièl  te  ver- 
meefteren  voor  den  Spanjaert  >  wordt  op  demarckt 
beleeghert  gehouden ,  met  fmaedelijk  verwijt ,  en 
door  meededoogcnheit  vergunt  onbefchaedight  uyt  te 

trekken.  69.  Vermeeftert  Nijnhove.  69.  Wordt  al- 
daer gevanahcn.  69. 73.  Geflaeghenin  den  Qagh  by 
Yvry.  i?8- 

Philips  de  tweede  van  dien  naem,  Koningh  van  Span- 
jeu,  fijnen  aerdt  en  feeden.  7.     Tracht  de  wetten  en 
handtveften  van  Nederlandt  te  vertreeden.  7.     Ver- 

biedt d'Algemeene  Staeten  te  vergaederen.7.Dringht 
harder  aen  op  d'inquifitie ,  by  fijnen  vaeder  ingevoert, 
verfvvaerende  de  ftrengheit  der  plakkaeten ,  om  fij>h 

van  'tgefagh  des  Paus  te  dienen.  12.     Wil  op  fijn 
vertrek  booven  de  drieduyfent  Spacnfche  foldaeten  in 
Nederlandt  laeten.  14.     Oorfaeken  van  fijnen  onver- 
foenelijken  haet  op  de  Nederlanders.  14.     Reyftnae 

Spanjen,  alwaerhy,  nae 't  verlies  fijner  vloote,aen- 
koomt.  14.     Verkrijght  voor  fijn  vertrek  van  den 
Paus  ontflagh  van  het  opfight  der  uy theemfchc  Bif- 
fchoppen  oover  de  Nederlanden.  15.     Pooght  nieu- 

we Biflchoppen  in  te  voeren ,  en  der  fetver  verdee- 
lingh.  1^.     Geeft  heymelijken  laft  aen  Granvelle  om 

nae  't  Graeffchap  van  Borgonien  te  vertrekken.  17. 
Vleyt  nae  'tvertrek  van  Granvelle  d'eedelen  en  Groo- 

ten'slandts.  17.     Betuyght  aen  Egmondt  fijne  ge- neegenheit  tot  de  Nederlanders ,  handelt  met  hem 

geveynfdelijk ,  en  geeft  hoop  tot  het  fmijdighen  der 
plakkaeten  raekende  den  Godtsdienft.  18.     Laetin 
Spanjen  mannen  van  beroemden  verftande,  en  vrou- 

wen van  eedelen  bloede  jammerlijk  door  't  vuer  om- 
brenghen  ,  't  gheen  hy  met  eyghen  ooghen  acnfiet. 
18-     Maekt  op  den  felfden  tijdt  tot  Bajonne  met  den 
Koningh  van  Vrankrijk  een  verbondt  van  onderlin- 
ghe  hulpe  tot  uytrooyingh  der  ketteryen.  18-  Schrijft 

Ürax  nae'tvertrek  van  Egmondt  ,en  gebiedt  de  reghts- voorderinghen  en  ftraffen  teeghen  de  ketteryen  door 
d'Inquiliteurs  en  hunne  byfitters  fonder  geuaede  uyt  te voeren.  1 8-     Die  rughtbaer  geworden  dappere  ont- 
iteltenis  baeren  in  de  gemoederen  van  allen.  1 8-    Wil 
dat  men  met  het  af  kondighen  van  het  Concilium  van 
Trcnte  fpoedigh  voortvacre.  19.     Ontfanght  brief 
op  brief  uyt  de  Nederlanden.  2 1 .     Seer  fvvaerhoof- 
digh  en  ontftelt  fijnde  in  de  tijdinghen,  die  hy  daeghe- 
lijxvanquaettot  argher  kreegh,  gaet  meenighmael 

te  raede.  2 1  •     Hem  mil  haeght  t'ontwerp  van  maeti- 
gingh  der  plakkaeten  oovergefonden  door  den  Raedt 
vanStaetenin  Nederlandt.  21.  Verbiedt  fijnen  naem 

in  diergelijke  handelinghen  te  gebniy ken.2 1  •  Wat  hy 

daer  in  toegeeft.  2  r .  Belooft  genaede  en  fijne  oovcr- 

koomft.  2 1 .     Verbiedt  d'Algemeene  Staeten  te  ver- 
gaederen,  onaengefien  den  raedt  van  alle  ftanden  en 
lelrs  fijner  fufter.2 1  ■  Belaft  Waertgelders  in  Duytfch- 
landtaenteneemen,  enfeghtfigh  te  verlaeten  op  de 
getrouwheit  der  Nederlandtfche  Grooten  in't  uytvoe- 
ren  der  plakkaeten.  22.    Antwoordt  op  den  bri»f  v3ti 
Oranje,waer  in  hy  verfoght  ontflagh  van  fijne  ampten. 
24.  Sijne  teegenwoordigheit  wordt  by  naer  eenftem- 
migh  gehouden  't  befte  middel  om  de  partyfehappeu 
te  dempen.  26 .     Reedenen  ten  dien  eynde  hem  door 
de  getrouwfte  Nederlanders  te  gemoet  gevoert.  26. 
Brenght  den  tijdt  door  met  ooverlegh  wat  wegh  de 
veylighfte  waere.  26.    Sigh  gelaetende  oover  de  mid- 
delandtfche  fee  en  door  Duytfchlandt  te  fullen  reyfen  » 
khrijftdes  weeghen  aen  den  Keyfer,  metwien  hy 
ook  raedtpleeght  oover  den  Staet  der  Nederlandtfche 
faeken.  26.  Ontfanght  daer  op  's  Keyfers  antwoordt , 
dat  hem  mif  haeght.  z6 .   Laet  aen  de  Landtvooghdes 
weeten  fijn  ooverkoomft  met  een  leegher.  26.  Wordt 
gefeght  door  den  Paus  van  fijnen  eedt,  die  hem  tot  on- 

derhoudt der  handtveften  verplighte ,  alvoorens  ont- 
Haeghen  te  fijn.  27.    Geeft  het  meefte  geloof  aen  den 
Raedt  des  Hartoghen  van  Alva.  27.  Dien  hy  met  het 
opperfte  gefagh  en  een  leegher  nae  Nederlandt  fendt. 
27-     Heeft  figh  wijfielijk  weeten  te  verfeekeren  van 
de  gunft  der  Vorften ,  die  hem  konden  dienen  om  de 
maght  fijner  afgefcheydene  heerfchappy  aen  een  te 
heghten.  20.     Geeft  uyt  een  plakkaet  van  vergiffenis 
voor  die  de  mjf  bedrijven  der  voorighe  tijden  belec- 
den,  en  wie  daer  uytgeflooten.  36.     Sijne  heerlijk- 
heien  en  inkoomften  worden  ten  gemeenen  nutte  aen- 
gewendt.  45.  Ontbiedt  den  Hartogh  van  Alva  met 

lijnë  foon  te  rugh.46.  Weyghert  Alvas  foon  deLandt- 
vooghdy.  46.    Durft  Alvas  handelinghen  nogh  prij- 
fen  nogh  vernietighen.  47.    Sendt  Don  Louis  de  Re- 
quefens  totOpperlandtvooght  oover  de  Nederlanden. 
47.     En  ftelt  nae  fijn  ooverlijden  daer  in  den  Raedt 
van  Staeten.  50.     Ontfanght  de  voorwaerden  van  de 
Ghendtfche  pays.  $  3 .    Oordeelt  raedtfaem  voor  dien 

tijdt  te  duyken.  53.      Bekraghtight  het  vreedever- 
dragh  by  plakkaet.  5  3 .     Houdt  Oranjes  foon ,  wiens 
vryheit  in  de  vreedepunten  was  bedonghen.^ .  Sendc 
Don  Johan  vanOoftenrijk  tot  Landtvooght  oover 
Nederlandt.  ̂ 3.     Schrijftaende  Staeten  om  hen  tot 
vreede  te  bekooren ,  welkers  voorwaerden  den  Ba- 

roen  van  Selles  ooverbrenght.  58-     Brenght  ver- 
fcheyde  Landtfchappen  der  tweedraghtighe  Neder- 

landers  weeder   onder    fijne   gehoorfaemheit.  67. 

Ooverheert  Portugael  door  den  Hartogh  van  Alva. 
72-   Wordt  door  de  Staeten  der  Vereenighde  Neder- 

landen verklaert  vervallen  te  fijn  van  fijn  reght  tot  de 
felve,en  vyandt  genoemt.76.Doet  Oranje  in  den  ban, 

en  noodight  een  moordenaer  die  hem  't  leeven  benee- 
me.  76.  Sendt  het  uytheemfch  krijgsvolk  aen  Parm3 
te  rugh.  8i-     Getal  van  fijne  troepen.  8 1-  Heeft  > 
booven  de  binnelandtfchc  lëhattinghen ,  ten  minften 
twintighhondertduyfent  guldens  jaerlijx  oovergefon- 

den. 8 1  ■     Hem  geeft  den  Keulfchen  kriigh  glimp  om 

de  grenlen  van  Duytfchlandt  in  oorlogh  in  te  wikke- 
len. 87-  Ruft  een  vloot  uyt  teeghen  Engelandt.  1 12. 

Maer  doet  dit  gerucht  door  oopeningh  van  vreede 

verdwijnen.  112-    Handelt  ook  met  d'Engelfche  van 
pays.  112,113.  De  vloot  teeghen  Engelandt  worde 
met  yver  voortgepreft.  127-     Waer  van  hy  figh  te 
groote  dinghen  belooft.  127.  Vindt  ongeraeden  Eli- 
fabeth  den  oorlogh  aen  te  fegghen.  128-     Verwerpt 
den  heylfaemen  raedt  van  den  Marquis  de  Santa  Cruz 
en  Parma.  128,  129.     Verkort  by  plakkaet  den  ge- 

fetten  tijdt  der  rouwdraght  nae  't  rampfaeligh  eynde van  de  Spaenfche  vloot.  134.     Waerdoor  fijne  mid- 

delen biifter  uytgeput  fijn.  1 3 9.     Schijnt  Parma'  en 
den  Hartogh  van  Medina  Sidonia  vry  te  fpreeken 

weeghens 
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weeghens  de  Spaenfche  vloot.  144..  Bint  by  plak- kaet alle  Onroomfchen  uyt  Aeken.  147.  Menght 

figh  in  de  Franlche  beroerten  ,  en  ftij  ft  den  Hartogh 

van  Mayenne.  1 49.  Schrijft  aen  Parma  loffelijk  t'iij- ncreere,  beveftight  hem  fijne  oude  Landt vooghdy , 

enlafthemdenoorloghin  Vrankrijk  voort  te  letten. 
158.  Ontbiedt  den  Hartogh  van  Mayenne  ,  uyt 

wien  hy  den  ftaet  der  beyde  partyen  verftaet.  158- 
Vintfigh  verfteeken  van  fijn  geweldighe  hoop,  en 
weyni"h  feekerheits  in  de  bondtgenootlchap  in 
Vrankrij  k,  1 6z-  Verheft  de  Grooten  in  Nederlandt 

tot  eerampten.  1 8r.  Draeght  den  tijtel  van  Opper- 
landtvooght  oover  Nederlandt  by  voorraedt  op  aen 
Pieter  Ernft  van  Mansfeldt.  1 87-  Verfterkt  de  troe- 

pen in  Nederlandt ,  en  fendt  groote  fommen  geldts. 
187.  Bijfter  verloop  fijner  faeken  in  den  jaere  1^94. 
198.  Schikt  Ernft  van  Ooftenrijk  fijne  doghter  ten 
huwelijk.  198-Neemt  de  fteedé  in  Pikardyen  den  eedt 
van  getrouwigheit  af.  199.  Arbeidt  by  den  Paus 
om  Henrik  de  IV.  fijnen  foen  te  beletten.  199.  Koopt 
moordenaers  om  den  Prins  en  andere  Grooten  in  de 
Vereenighde  Landen  om  te  brenghen.  209.  Sendt 
Luidewijk  Lopez  >  Portugees ,  in  Engelandt,  om  de 
Koninghin  door  vergif  het  Ieeven  te  beneemen.  210. 
Belaft  by  plakkaet  den  Koningh  van  Vrankrijk  alle- 
fints  met  de  waepenen  te  vervolghen. 214-Sijn  geloof 

aen 't  waggelen ,  en  waerdoor.  2175218-  Houdt 
Hoey  befet.  225:-      Soekt  daer  omtrent  roem  van 

fodtvrughtigheit.  22?.  Stelt  nae  'taffterven  van >nft  van  Ooftenrijk  de  regeeringh  aen  den  Raedt  van 
Staete.  226.  Maekt  Fuentes  Raedtshooftman.  226 . 

Sterke  maght  fijner  troepen.  2 ;  8-  Wil  dat  men  Ka- 

merijk beleeghert.  242.  Stelt  fijne  hoop  op  't  Har- 
toghdom  van  Kleef  en  Gulik.  274.  Bewillight  dat 

'er  voorlhgh  vanvreede  gedaen  worde.  274.  Ont- 
fteltooverde  nederlaeghe  der  Spaenfche  vloot  voor 
Kadix,  ontbiedt  van  alle  kanten  hulpe.  277.  Bijfter 
verloop  fijner  inkoomften.  279.  Slaekt  teeghen  be- 

lofte fijne  tollen  verpandt  aen  de  renteniers.  279  , 
280.  Vindende  figh  genootfaekt  fijn  geloof  te  her- 
ftellen  geeft  hy  die  weeder.  280.  Sendt  een  fwaere 
vloot  in  fee  onder  Martin  Padilla ,  gerughten  van  des- 

felfs aenflaeghen.  289-  Öngelukkighe  uytkoomft 
der  felver.  289-  Sendt  Padilla  andermael  in  fee ,  met 
gelijke  uytkoomft-  $09.  Set  hem  af  van  fijn  Ammi- 
raelsfchap ,  en  kieft  Don  Diego  Brocaro  in  fijn  plaet- 
fe.  509.  Neyght  tot  vreede.  321.  Reedenen  daer 
toe.  321,  322.  Begint  van  den  Franijois.  322.  Soekt 
ook  de  Nederlanders  aen.  323.  Huwelijk  fijner 
jonghfte  doghter  met  den  Hartogh  van  Savoyen. 323. 
Verlooft  fijne  oudtfte  doghter  Ifabella  Clara  Eugenia 
aen  Albertus  van  Ooftenrijk.  3  2 ;  •  En  met  haer  Bor- 
gon j  en  en  Nederlandt  ten  huweli  j  k.  3 2  3 .  Stookt  de 

mifverftanden  tuffchen  d'Engelfche  en  de  Hanfeftee- 
den.  529.  Sendt  achtendartighfcheepen  met  krijgs- 

volk, onder  Saurius  Leva  en  Pretendon  nae  Kalis. 
352.  Sigh  genoeghende  met  den  Fran$ois  ontwae- 
pent  te  hebben ,  is  hy  niet  graegh  nae  vreede  met 

d"Engelfche.  $40.  Sluyt  de  pays  m«t  Vrankrijk  te Vervms:  desfelfs  punten.  $40,  $41.  Sendt  Friafe 
met  brieven  aen  de  Nederlanden ,  vvaer  in  hy  de  heer- 
fchappy  oover  de  felfde  ooverdraeght  aen  fijn  doghter 
Ifabella.  345.  Reedenen  en  voorwaerden  des  oover- 
draghts.  3  43 ,  % 44.  Onderteekent  die  met  fijnen  foon. 
344.  Sijne  fiekte,  uytcrfte  en  doodt.  3^0  ,  35  1. 
Sijnen  aert  en  feeden,en  't  oordeel  der  menfchen  oover 
hem.  3^1,3^2. 

Philips  de  derde ,  Koningh  van  Spanjen ,  fijnes  vaeders 
naefaet  in  alle  fijne  Staeten.  352.  Neemt  ftrenghe 
raedtdaeghen  teeghen  de  Hollanders.  7, ;ƒ».  Wordt 
tot  Ferrare  met  Margareta  van  Ooftenrijk  in  den  hu- 

welijken ftaet  vereenight  door  Paus  Klement.  353. 
Geweldighe  maght  fijner  troepen  in  Nederlandt. 

357.  Verbiedt  by  plakkaet  den  Staeten  der  Veree- 
nighde Nederlanden  den  handel  op  Spanjen.  392. 

Wreedtheeden  aldaer  gepleeght  aen  de  feeluyden. 
392.  Sendt  fijn  vloot  uyt  de  Coronna ,  naedeKae- 
narifcheeylanden:  naeTercera.  398.  Handelt  door 
Albertus  tot  Boulogne  met  Elifabeth  van  vreede. 
408.  Reedenen  hem  daer  toe  beweeghende.  408- 
Schrijft  aen  de  Staeten  van  Nederlandsen  fpreekt  hen 
aen  als  de  fijne :  dat  in  veelen  mifnoeghen  baert.423. 
Wi  1  onderfoek  gedaen  hebbé  op  de  boeken  der  koop- 
luyden ,  om  te  weeten  of  yemandt  reekeningh  met  de 
Hollanders  hadtuytftaen,  of  geldt  in  den  handel  op 
Indien  verftrekte ,  't  gheen  door  't  teegenftellen  van Antwerpen  aghter  blijft.  423  ,424.  Staet  toe  dat 
voor  Mendofa  alle  gevanghene  der  Vereenighde  Ne- 

derlanden verloft  worden.  440.  Sendt  op  't  verfoek 
der  Portugijfen  Andreas  Hurtado  Mendofa  met  een 
vloot  nae  Indien,  om  den  voorfpoedt  der  Hollanders 
aldaer  te  beletten.  446.  Wordt  verlight  in  fijne  be- 

hoeften door  d'aenkoomft  van  de  vloot  uyt  Amerika. 
449.  d'Onluften  tuuchen  hem  en  den  Franc,  ois  be- 

ginnen klaerder  uyt  te  barften.  449.  Biedt  Koningh 
Jakob  de  hulp  fijner  waepenen  aen  om  op  deatroon 
van  Engelandt  te  koomen.  4^^.  Sendt  nae  Enge- 
landt  fijnen  Gefant  Joan  Baptifta  Taxis  ,  om  den 
vreede  voort  te  fetten.  45:5:.  Belaft  de  muy telinghen 
binnen  Hooghftraeten  daer  uyt  te  lighten.  4^9.  Staet 

toe  dat  het  opperbevel  in  't  leegher  voor  Ooftende  ge- 
feeven  worde  aen  Ambrofio  Spinola.  463  ,  464. 
,aet  figh  fchokken  door  allerhande  raedt.  464, 46  £» 

Stelt  den  handel  op  Spanjen  den  ingefeetenen  der  Ver- 
eenighde Landen  weederom  oopen ,  maer  bederft 

dien  door  fwaere  belaftingh.  465:.  Sendt  gefanten 
nae  Engelandt.  474.  Maekt  vreede  met  dien  Ko- 

ningh: desfelfs  punten.  474, 47?-  d'Onluften  tuf- fchen hem  en  Vrankrijk  neementoe.475.  Trekt  fijn 
plakkaet  van  belaftingh  weederom  in.  476.  Belaft 
alle  ingefeetenen  van  Hollandt  fijne  landen  te  ruymen, 
en  de  waeren  naederhandt  ingebraght  verbeurt  te 

maeken.  476.  Sijnen  grootften  laft  is  't  ooverbren- ghen  der  Spaenfche  foldaeten  door  Italien  in  Hollandt 
te  lande.  482 .  Verbiedt  by  plakkaet  alle  uy  tlanders 
op  Indien  te  vaeren.  494.  Leght  Henrik  in  Vrank- 

rijk laeghen  door  fijnen  gefant.  49?.  Sijnearmoede 
wordt  verlight  door  de  fcheepen  gekoomen  uyt  Ame- 

rika en  Indien,  t;  1 2.  Hem  worden  meenighvuldighe 
beeden  van  de  Portugijfen  gedaen  om  vreede  met  de 
Hollanders.  ̂ 21,522-  Is  uyt  figh  fel  ven  niet  genee- 
ghen  tot  oorlogh.  522.  Is  beefigh  met  figh  van  fchul- 
den  t'ontlaften ,  en  vermindert  den  hooflchen  hande- 
laeren  den  intereft.  55Z.  Sendt  gefanten  aen  Vrank- 

rijk en  Engelandt.  ̂ 63  •  Biedt  fijne  doghter  aen  den 
foon  van  Vrankrijk  ten  huwelijk,  dat  afgeflaeghen 
wordt,  f  67 .  Herftelt  fijn  geloof.  584.  Belaft  den 
eedt  aen  fijnen  foon  te  doen.  584. 

Philips ,  foon  van  Philips  Mornay ,  Heer  van  Plelfis , 
blij  ft  voor  Gelder :  Sijnen  lof.  493 . 

Philips  Sidney ,  fiet  Sidney. 
Philips  Wilhem ,  Prinfe  van  Oranje ,  koomt  in  Neder- 

landt. 260.  Antwoordt  op  het  fchrijven  van  de  Stae- 
ten der  Vereenighde  Nederlanden  aen  hem.  261. 

Houdt  figh  buyten  alle  bewint.  261.  Mauritsfendt 
gefanten  aen  hem  metaenbiedingh  van  geldt  en  fchen- 

kaedjen,  261.  Sijne  fufter  koomt  in  't  landt  van  Kleef 
by  hem  om  de  felfde  reeden.  261-  Schrijft  aen  fijnen 
broeder ,  en  raedt  tot  vreede.  347.  Vergefelfchapt 
Albertus  op  fijne  reyfe  nae  Spanjen.  350.  Befoekt 
fijne  fufter  de  Keurvorftin.  350.  Trouwt  met  de 
PrincelTè  van  Bourbon,  doghter  des  Prinfen  van  Con- 
dé,  enkrij"ht  weederom  het  vry  enonbekommert 

befit  van  deftadt  en  't  landt  van  Oranje.  518-  Koomt eerft  nu  in  Hollandt ,  reedenen  van  fijn  ooverkoomft  : 
verfoent  het  huys  vanNaffaumet  Emanuel  van  Por- 

Nnnn  ij  ui- 
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tugael.  574- 
Piedio  Meiendes  ongelukkighen  roem  vandenBriel  en 

andere  feehacvenen  weeder  onder  den  Spanjaert  te 
brenghen.  49* 

Pieter  van  der  Does  veroovert  Diego  de  Piemontel  met 
fijn  ichip.  133.  Laet  een  ongemeen  groote  wimpel 
in  de  kerk  tot  Leyden  ophanghen.  133-  Krijght 

laftommet  eenighe  fcheepen  "tKanael  teveylighen. 
332.  Wordt  met  een  fwaere  vloot  in  fee  gefonden : 

ii  jne  berightspunten.  393.  Set  figh  needer  voor  de 

Coronna.  393.  Maer  kan  daer  niet  uytreghten.  393. 
Koomt  voor  de  rivier  van  LnTebon:  beraedt  om  die 

ftadtinteneemen.  394.  Valt  in  de  Kanarifche  ey- 

landen.  394.  Koomt  tot  onder  't  kafteel  van  Kana- 
rien ,  fchiet  een  Spaens  fchip  in  de  gront ,  en  veroo- 

vert 'er  twee.  394.  Wordt  in  't  landen  gequetft.  395. 
Veroovert  het  kafteel.  395.  Beleeghert  de  ftadt  AI- 
lagona :  waer  uyt  de  inwoonders  met  alle  hunne  goe- 

deren vlughten  in  rotfen  en  ongenaekbaere  weeghen. 
395:.  Waer  uyt  eenighe  der  fijner  oover vallen  en  ge- 
(laeghen  worden.  395.  Hy  vertrekt  nae  't  verbranden 
des  ftadts  en  der  kafteelen.  395.  Heeft  by  nae  gelij- 

ke uytkoomft  te  Gomora.  395.  Sendt  de  helft  fijner 

fcheepen  met  den  buyt  te  rugh  nae  't  vaederlandt :  en 
feyltmet  d'ooverighe  nae  Brafil.  395.  Neemt  on- 
derweeghen  verfcheyde  Spaenfche  koopvaerders. 

395.  Koomt  aen  't  eylandt  Sant  Thomé ,  om  te  ver- 
verfchen.  396.  Befchrijvingh  van'tfelve.  396.  De 
Stadt  Pavaofa  en  haer  kafteel  wordt  aen  hem  ooverge- 

geeven.  396.  Dogh  door  d'eylanders  in  brandt  ge- fteeken.  396.  Befmettelijke  fiekte  onder  fijn  volk. 
396,397.  Sterft  aen  de  felfde  fiekte.  397.  En 
wordt  aldaer  begraeven.  397. 

Pieter  du  Four  en  Michiel  Renichon  omgekoft  vanPhi- 
lips  en  andereGrooten  om  den  Prins  en  eenigheHoof- 
den  in  de  Vereenighde  Nederlanden  om  te  brenghen. 

209. 
Pieter  Henriques,  Graef  van  Fuentes ,  foekt  Graef  van 

Fuentes. 

Pieter  Panne  uytgemaekt  op  't  leeven  van  Maurits ,  ge- 
vanghen en  geftraft.  347,  3 48. 

Pieter  Verhoeve  voor  Ammirael  met  dertien  fcheepen 
naer  Indien.  550. 

Plakkaet  van  vergiftenis  voor  die  de  mifbedrijven  der 
voorighe  tijden  beleeden ,  met  uytfluytingh  van  vee- 
len.  36.  Van  Leycefter  tot  verbodt  van  den  handel 
op  Spanje  en  de  Nederlanden  ;  en  een  ander  tot  ver- 

bodt van  't  vervoeren  van  waeren  nae  Vrankrijk  en  de 
feehaevenen  van  Duytfchlandt.  103.  Der  Staeten 

teeghen  den  uytvoer  van  't  kooren ,  dat  d'Engelfche quaeliik duyden.  103.  Van  Leycefter  tot  verwoe- 

ftingh  en  afbrandingh  van'svyandts  landen,  die 
brandtfehattingh  betaelden.  103.  Op  'tuytvoeren 
der  koopmanfehappen  wordt  gefmijdight.  109.  Der 
Staeten  verbiedende  alle  volken  eenigne  waeren  tot 
den  vyandt  oover  te  brenghen ,  en  den  viflehers  hunne 
veyüghcit  den  vyandt  af  te  koopen.  392. 

Plakkaet  van  Mansfeldt  waer  in  hy  'twiflelen  en  't  loflèn 
der  gevanghenen ,  en  het  betaelen  van  brandtfehat- 

tingh affniidt.  189.  Gelijk  plakkaet  der  Vereenighde 
Staeten  daer  teegben.  ï89.  Klaghten  en  ongemakken 
hier  uyt  gereefen.  189.  Wordt  weeder'ingetrok- ken,  en  den  ouden  voet  gehouden.  189. 

Plakkaet  van  Philips  de  UI.  en  Ifabella,  waer  by  den Ingefee  tenen  der  Vereenighde  Nederlanden  den  han- 
delop  Spanjeti  en  de  Spaenfche  Nederlanden  wordt 
verbooden.  ,0,. 

Plakkaetenop  'tftuk  van  den  Godtsdienft  blijven  gc- fchorft ,  tot  naeder  orde  des  Koninghs  en  der  Staeten. 

24- Folen  in  onruft  door  de  gefchillen  tuftchen  Koningh  Si- 
gifmondt  en  de  Stieten.  t;  1 8, 1 5 1 9. 

Pompcjo  Juftiniani ,  Schrijver  der  NedcrlanJtfchc  fac- 

ken.  469.  Mifverftant  tufichen  hem  en  Trivultio. 
469.  Soekt  leevensmiddelen  binnen  Sluys  te  bren- 

ghen ,  maer  wordt  van  Maurits  op  de  vlught  gellae- 
ghen.  470.  Traght  de  voorraedtfeheepen  van  Mau- 

rits in  brandt  te  fteeken ,  maer  wordt  ontdekt  en  ge- 
flaeghen.  482.  Wordt  door  Warner  du  Bois  belet 
fijn  krijgsvolk  oover  de  Wael  te  fetten.  505. 

Pompcjo  ïargo ,  vernuftelingh  in  't  leegher  van  Alber- tus  voor  Ooftende.  a(,a. 
Poolfchen  gefant ,  fiet  Paulus  Dyfalijn. 
Portocarrera,Steêvooght binnen  Dourlans  ,  verfchalkt 

en  neemt  Amiens.  299,  300.     Wordt  daer  binnen 
doorlchooten.  210. 

Portugijfen  vinders  van d'uyterfte  landen  van  Afrika  en Aüa.  520.     Houden  by  den  Koningh  aen  om  door 
een  vloot  den  handel  in  Indien  te  handthaeven.  446. 
Vervoeren  in  Jndien  den  Koningh  van  Achem  tot  het 
ombrenghen  der  Hollanders.  446  5  447.      Hunne 
beeden  aen  den  Koningh  om  vreede  met  de  Hollan- 

ders. 521,522. 

Predikanten    brenghen   't  door  hun  aendringhen  lbo verre ,  dat  veele  der  geroofde  kerkgoederen  worden 
weederom  beftelt.  23 .     Hebben  in  de  Vereenighde 
Landen  geen  deel  inde regeeringhe.  j 2,0 . 

Preeken  der  Onroomfchen  in  't  oopenbaer  neemt  toe  in 
vryheit.  23  •    Wordt  gedaen  met  toevloet  van  groote 
meenighte,  en  't  draeghen  van  waepenen.  2  3  -     Door 
de  Landtvooghdes  den  gemeenten  toegeftaen  ,   ter 
plaetfen  daer  fulx  tot  nu  toe  gefchiet  was ,  dogh  fon- 
der  arghernis  en  geweer.  24.     Waer  op  het  in  ver- 

fcheyde geweften  wordt  ingevoert.  24.    En  tot  Ant- 
werpen door  Oranje ,  niet  alleen  ten  platten  lande , 

als  elders ,  maer  felfs  binnen  de  veften.  24. 
Pretendon ,  Ammirael  oover  achtendartigh  fcheepen 

met  volk  uyt  Spanjen  nae  Kalis  gefonden.            3  32. 
Princefiè  vanChimay  vlughtende  voor  haer  man  ont- 

houdt figh  in  den  Haeghe.                                  208. 
Prins  van  Afcoli.  132- 143.    Wordt  met  eenighe  troe- 

pen van  Parma  nae  Vrankrijk  gefonden.              163. 
Prins  van  Chimay  geroepen  tot  Landtvooght  van  Brug- 

ghe.  87.    Sijne  ongeftaedigheit.  87.     Veynft  den 
yverighen  gereformeerden,    en  raekt  daer  door  in 
gunft  der  Predikanten  en  der  gemeente.  87 ,  88- 
Houwt  heymelijk  verftant  met  de  Roomsgcfindé.88- 
Onderneemt  met  Imbijfe  Vlaendre  aen  den  Spanjaert 
oover  te  leeveren.  88-    Hun  beleydt  in  dat  ftuk.  88- 
Verfet  de  wet  tot  Brugghe.  89-   En  brenght  die  ftadt 
weeder  onder  's  Koninghs  gehoorfaemheit.  89-     Be- 

leeghert Bon.  137.     En  Kamerijk.  213.     Op  de 
vlught  geüaeghen  van  Biron.                              288. 

Prins  Henrik  Frederijk  ,van  d'hoöghe  Schoole  tot  Ley- 
den genoomen,  vergefelfchapt  fijnen  broeder  Mau- 
rits op  den  toght  nae  Ooveryfièl.  311.     Reyft  nae 

Vrankrijk.  321-     Isniet  te  beweeghenom,  gedue- 
rende  den  llagh  in  Vlaendre ,  fcheep  te  gaen.  415.  Is 
een  lidt  des  Raedts  van  Staete  en  Kolonel  tepeerde. 
454.     Gaet  in  gefantfehap  naer  Engelandt ,  om  Ko- 

ningh Jakob  geluk  te  wenfehen  met  de  erffenis  dier 
kroone.  454.    Wordt  Landtvooght  oover  Vlaendre. 
472.     Wordt  van  Maurits  met  Graef  Ernft  enfes- 
duyfent  man  gefonden  om  Rhijnberk  te  fterken.  484. 

Sijne dapperheit in  'tgeveght  by  Mullem.49i.    Is 
in  groot  gevaer  en  wordt  geredt.  492.     Herneemt 
Breevoort.    502.     Brenght   verfterkingh    binnen 
Rhijnberk.  507.     Sijnen  vruchteloofen  aenflaghop 
Venloo.  509.     Venaft  Erkelens ,  waer  binnen  hy 
Graef  Henrik  van  den  Berghe  gevanghen  neemt. 

52.5, 526. 
Prins  Willem  van  Oranje  :  fijn  af koomft ,  bedienin- 

ghen ,  goederen ,  aerdt ,  feeden ,  en  ftadthouder- 
ichappen.  7,  8-  Weyghert ,  neevens  Egmondt ,  het 
bevel  oover  de  Spaenfche  foldaeten,  die  de  Koningh 
Vertrekkende  in  Ncderlandt  wil  laetcn ,  aen  te  nee- 

men  , 



Bladt-wyser? 

men,  als  ftrijdigh  teeghen  de  voorreghren.  14.  Mif- 
noeght  op  Granvelle  hitft  hy  Egmondt  en  ineer  an- 

dere ridders  van  den  Gulden  Vliefe  teeghen  hem  op. 

1$.     Kant  figh  met  de  Graeven  van  Egmondt  en 

Hoorne  teeghen  hem.  if.     Schrijft,  neevens  Eg- 
mondt en  Hoorne ,  aen  den  Koningh  ;    klaeghende 

oover  de  mif  handelinghen  van  Granvelle ,  en  verfoe- 
kende  ontllagh  hunner  verfchijninghe  in  den  Raedt. 

17.   Laet  niet  toe,  dat  in  fijn  Prinfdom  inde  Godts- 
dienft  eenighe  veranderingh  gefchiede.  18-     Heeft 
dikwils  verhaelt ,  dat  hem  het  verbondt  gemaekt  tui- 
fchen  Henrik  en  Philips  nae  de  vreede  van  Kamerijk , 

tot  uytrooyingh  der  ketteryen ,  door  Henrik  was  ont- 
dekt. 18.     Voert  onderde  tijtelen  van  fijn  geflaght 

dien  van  Erf  burghgraef  van  Antwerpen.  24;     Wint 
de  gemoederen  der  ingezetenen  van  Antwerpen.  24- 
Alvvaerhyniet  alleen  ten  platten  lande,  als  elders, 

maer  felfs  binnen  de  veften ,  booven  d'ingewillighde 
preeken ,  ook  de  nieuwe  kerkplighten  toelaet.  24. 
Waer  door  hy  ondank  behaelt  by  deLandtvooghdelTe. 

24.     Laet  figh  neevens  d'andere  heeren  tot  Denre- monde  vinden ,  verfoekt  door  brieven  den  Koningh 
ontQagh  van  fijne  ampten ,  om  naer  Duytfchlandt  te 
vertrekken ,  en  aldaer  in  ftüte  te  leeven.  24.  Houdt  by 
den  Koningh  aen  om  fijne  ontflaegingh.  24.     Keert 
nae  fijne  Landtvooghdyen ,  verbiedt  het  pleeghen  van 
ftrengheit,  en  beforghtdat  geen  krijgsvolk  geleght 
worde  in  de  veftinghen  dier  landtfehappen.  24.  Raedt 
den  Koningh  by  gefchrift  die  Godtsdienften  toe  te  I 
laeten,  welke  de  naebuerighe  rijken  hadden  vryheit 
gegeeven.  25-    Weyghert  den  nieuwen  ftijl  van  eedt , 
hem  by  de  Landcvooghdes  voorgehouden ,  te  doen , 
en  om  wat  reedenen.  26.    Vertrekt  nae  Duytfchlandt 
tot  fijnen  broeder,  27-     Doet  fijn  uyttoght  onder  ge- 
ley  van  een  groote  meenighte,   en  fijn  betuygingh 
vooral  de  weereldt.  27-     Wordt  met  andere  Heeren 
van  Alva  oopentlijk  by  plakkaet  ingedaeght ,  en  niet 
verfcheenen  fijnde ,  fijne  goederen  verbeurt  gemaekt. 
32.      Sijnen  foon  van  Loven  nae  Spanjen  weghge- 
voert.  32.     Wordt  door  de  vlughtelinghen  aengefet 

.   omdewaepenenaenteneemen.  52.  Waer  toe  hy  figh 
ongeneeghen  toont ,  en  om  wat  reedenen.  3  3 .  Maekt 
dereghtveerdigheit  en  reedenen  fijner  waepenen  door 
uytgegeevene  boexkens  en  fchriften  alom  knndigh  ; 
een  beknopt  verhael  der  felver.  3  3 .  Befit  in  Brabandt 
uytfteekende  erf  heerliikheeden,  waer  door  hy  den  tij- 

tel van  's  Landts  Groote  hadt ,  en  hout  uyt  kracht  van 
dien  ftaende ,  dat  hem  infonderheit  de  befchermingh 
der  handtveften  toequam.  33,34.     Hem  doenwey- 
nighe  Duytfche  Vorften  onderftant  van  geldt   en 

.    krijgsvolk.  34.      Hy  en  fijne  naeftbeftaendeftellen, 
tot  vorderingh  van  «den  veldttoght ,  hunne  goederen 
tot  onderpant.  34.  Wordt  van  eenighe  Nederlanders 
geftijft  met  penninghen.  34.     Hy  neemt  fesduyfent 
peerden  en veertienduyfent  kneghten  aen.  34.  Koomt 

■gelukkelijk  oover  de'Maefe.  35.     Wordt  van  Alva ooverwonnen  fonder  llaen.  %$.   Sijn  leegher  verfmelt 
door  hongher  en  gebrek,  infonderheit  van  betaelingh. 
35.     Wijktnae  Vrankrijk,  dan  wierdt  bedrooghen 
in  fijne  hoop.  35.     Grijpt  moedt,onaengefien  de  ver- 
bolghenheit  der  volken ,  omweederom  een  kans  te 
waeghen.  37.  Sendt  aen  de  Proteftantfche  Vorften  om 
bondtgenootichap    of    heymelijk    onderftant.  37. 

't  Gheen  Deenemarken  en  Sweeden  afflaen.  37.  Hem 
worden  penninghen  uyt  Vrankrijk  gefonden ,  en  on- 
derlingh  verftant  met  hem  gehouden.  38.  Dient  figh 
van  de  bondtgenootfehap  met  Vrankrijk.  38.  Belooft 
den  ballinghen  hun  vaederlandt ,  den  onderdrukten 
hunne  vryheit.  38-      Beweeght  veele  ooverheeden 
van  fteeden  tot  afval.  38-    Vergaedert  eenighe  maght 
ter  fee.  38.      Geeft  beftellingh  te  waeter  uyt,  en 
heeft  eenigh  gefagh  oover  de  Nederlandtfche  ballin- 
ghen , die  op  den  Ocean  en  langhs  de  feekuft  op  roof 

kruylTen.  39.  Is  weynigh  vernoeght  met  de  tijdingh 
der  beroerten  en  opltant  der  volken.  40.  Sendt  fijne 
gefanten  op  de  vergaederingh  der  Staeten  van  Hol- 
landt  tot  Dordreght.  40.      Wordt  aldaer  verklaert 
Stadthouder  oover  Hollandt  en  Kapiteyn  generael. 
40.     Koomt  met  een  leegher  uyt  Duytfchlandt.  41. 
Krijghttijdinghvandemoort  van  Parijs.  41.  Dankt 
fijn  leegher  at.  41.     Reyft  nae  Hollandt.  4 1 .    Door 
fijne  aenkoomft  worden  alle  verwarde  feeken  in  orde 

gebraght.44.     Aenvaert  de  klem  der  regeeringhe , 
en  beltiert  alles  met  ooverlegh  der  Staeten.  44-Heett 
de  voorfittingh  in  der  felver  vergaederingh.  44.  Be- 

roept tot  de  Vergaederingh  der  Staeten  van  Hollandt 
twaelf  kleyne  fteeden ,  en  de  waerom.  44.    Kieft  an- 

dere in  plaetfe  der  geweekene  Heeren ,  en  fielt  in  een 
gerightshof  en  reekenkaemer.  44.     De  fught  en  ge- 

neegenheit  der  volken  t'hem  waerts  wordt  dapper  ont- 
fteeken  door  den  ooverlaft  der  Span jaerden  tot  Ant- 

werpen. 48.     Arbeidt  om  de  gemoederen  der  Bra- 
banders t'fijner  gunfte  te  vlyen.  50.      Sijnen  toelegh om  den  Raedt  te  winnen  wordt  geftijft  door  muy  tery 

der  Spaenfche  foldaeten.  5 1 .    Wordt  door  de  Neder- 

landers  aengefoght    t'hunner    befchermingh.    52. Pooght    den  Nederlanders  allenthalven  te  bewec- 
ghen,  om    Don   Johan  ,    alchans   nogh  ongewae- 
pent  op  de  grenfen ,  buyten  te  houden ,  dan  vergeefs. 
54.     Wordt  door  alle  fteeden  van  Nederlandt  gehou- 

den voor  den  grondtleggher  der  vryheit.  55.     Sijne 
begaettheit  om  de  gunlc  des  volx  te  winnen.55.  Ont- 

dekt de  laeghen  van  Don  Johan.  55.     Die  van  Bra- 
bandt maeken  hem  tot  hunnen  Ruwaerdt.  55,     Sijn 

fchranderheit  in  'tfcheuren  van  de  party  van  Aer- 
fchot.  55.     Raedtden  Staeten  de Landtvooghdy  aen 
Matthiasop  te  draeghen.  55.     Wordt  Stadthouder 
onder  Matthias.  55.     Kan,  neevens  andere  Groo- 
ten ,  niet  verftaen  de  Gentenaers  door  geweldt  van 

•  W2epenen  te  dwinghen.  6z-  Keurt  het  doen  der  Vlae- 
minghen  en  van  Kafimier  niet  voor  goedt.  64.     Stek 

in  't  werk  alle  bedenkelijke  middelen  tot  dempin"h 
der  ongenuchten ,  dogh  te  vergeefs.  66-     Op  fijn 
aenhouden  herftellen  de  Gentenaers  de  Geeftelijk- 

heit ,  en  begeeven  figh  weederom  onder  't  vreedever- 
dragh.  66-     Bevlijtight  figh  om  't  volk  van  Montig- ny  en  die  van  Atrecht  te  verfoenen.  66.     Arbeidt 
heymelijk  teeghen  den  vreedehandel  tot  Keulen.  66. 
Miftrouwt  den  Koningh.  66>  67.    Beforght  de  nae- 
der  Vereenigingh  tot  Uitrecht.  68.    Kan  de  gemeen- 

te t' Antwerpen  niet  in  toom  houden ,  en  heeft  de  wij- 
te  van  haeren  ooverlaft  gepleeght  aen  de  Geeftelijk- 
heit  aldaer.  69.     Waer  uyt  veele  oorfaek  neemen  om 
tot  den  Spanjaert  oover  te  gaen.  69-      Koomt  tot 
Gendt  met  een  algemeene  toegeneegenheit  der  ge- 

meente. 69.     Verlet  aldaer  de  regeeringh.  69.    Laet 
de  gevangnene  Heeren  los.  69.  Hem  wordt  de  landt- 

vooghdy van  Vlaendre  opgedraeghen.  69 .  Met  hem 
wordt  tot  Keulen  affonderlijk  genandelt ,  dan  te  ver- 

geefs .71.     Verfeekert  de  fteeden  in  Oo very (ïël  door 
.  befettingh.  74.  Raedt  den  Staeten  tot  het  opreghten 

van  eenen  nieuwen  Raedt.  75.  En  Philips  afteïwee- 
ren.  75.     En  Frangois  van  Valois  de  heerfchappy  op 
te  draeghen.  75,76.     Door  Philips  in  den  ban  ge- 
daen ,  wordende  moordenaers  genoodight  om  hem 
't  leeven  te  beneemen.  76.     Suyvert  figh  door  een 
onfchuldigh  fchrift.  76.    Beknopt  verhael  van  't  een 
en  't  ander  gefchrift.  j6i  77.     Sendt  die  aen  de  moo- 
genheeden  van  't  Chriftendom.  76.     Sijn   onfchult 
wordt   door  de  Staeten    oopentlijk  betuyght,  en 
kriight  een  fterker  lijfwaght.  jj.     Aen  hem  wordt 
de  Graeflijkheit  van  Hollandt  opgedraeghen  :  maer 
ooverlijdt  eer  het  werk  voltrokken  was.  80.     Blae- 

kende  gunft  der  gemeenten  t'hemwaerts ,    voornae- melijkgefpeurt  in  fijn  krankheit  tot  Antwerpen  :  een 
wonde  hem  gegeeven  door  een  moordenaer  uytgc- 

Nnnn  iij  maekt 
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maekt  van  's  Koninghs  weeghe.  80.  Sijn  keven  is 
gednerigh  belaeght  geweeft  door  Spaenfche  aenüae- 
ghen.  80.  Doet  ibo  veel  moogelijk  is  voorlleninghe 

t' Antwerpen  teeghen  de  Francoifen.  8  3  •  Verlielt  de 
gunft  des  volks  door  't  ongelukkigh  uytvallen  van  fij- 

nen raedt  om  Anjou  te  roepen.  84-  Gevoelt  dat  men 

figh  geenfints  van  Valois  behoort  t'ontUaen.  84-  Stelt 

figh  teeghen  't  vertrek  van  Biron.  86-  Waer  oover 
hy  in  een  quaet  geruchte  koomt  >  en  Antwerpen ,  op 

't  uytftrooyen  van  een  leughen  in  waepenen.  86.  Ver- 
trekt nae  Zeelandt.  86.  Doorichooten  tot  Delft. 

9 1 .  Godtvnightighe  woorden  des  ftervenden.  9 1 . 

Sijne  ftantvaftigheit.  9 1  •  Laet  den  ftaet  fijner  huys- 
faeken  bijfter  verwart.  9  r  •  Sijne  huwelijken  en  kin- 

deren. 91.  Sijne  lijkftaetfy.  91.  Wort  gepreefen.  94. 
Punten  waer  op  de  Waelen  met  Panna  ooverkoomen. 
67.  Van  naeder  Vereenigingh  tot  Uitrecht.  67. 

Van  't  verdragh  aengegaen  met  Anjou.  79. 
Puriteynen  in  Engelandt  wie  die  fijn.  455. 

R. RAedt  van  Beroerten ,  foekt  Bloedtraedt. 
Rieden  van  Kleef  en  Gulik ,  fiet  Kleei  en  Gulik. 

Ka^at-Penfionaris  van  Hollandt ,  watdatamptis.  116. 
117.  Is  bekleet  eerft  door  Paulus  Buys.  117.  Daer 
nae  door  Johan  van  Oldenbarne  velt.  117. 

Raedt  van  Staete  der  Vereenighde  Nederlanden.     117. 
Raedt  van  Staete  treedt  in  de  Regeeringh.^o.  Verklaert 

de  muy telinghen  oopentlijk  voor  vyandcn  des  Ko- 
ninghs en  des  Landts-  $  i .  Wordt  door  eenighe  Groo- 

ten  in  hunne  raedtkaemer  gegijfelt.  51.  Keurt  het 
verbondt  van  vereenigingh  teeghen  de  Spanjaerts 
voor  goedt.  5;.  Wordt  door  de  Staeten  gefteltin 

't  bevvint  der  gemeene  middelen  >  van  't  lighten  van 
krijgsvolk  enderfaeken  van  oorloghe.  57.  Wordt 
van  den  Koningh  geftelt  in  de  Regeeringh  der  Neder- 

landen. ZZ6- 
Rammekens ,  neevens  den  Briel  en  Vlüfinghe  ,  aen 

d'Engelfche  te  pande  gegee ven.  1  o  1 . 
Reedenen  verfcheydentlijk  gevoert  oover  's  Prinfen  ant- 

woordt aen  de  gefanten  van  Nederlandt  aen  's  Ko- 
ninghs fijde.  229»  2  3  o-  En  voorwaerden ,  waer  op 

Koningh  Philips  de  Nederlanden  ooverdraeght  aen 
fijne  doghter  Ifabella.  343  ,  344.  Naefpraek  daer 
oover  verfcheydentlijk  gevoert.  344»  345,  346.  Die 
Philips  de  II.  bewooghen  hebben  dé  ingefeetenen  der 
Vereenighde  Nederlanden  den  handel  op  Spanjen , 
onder  den  naem  van  andere  volken  ,  toe  te  laeten. 

392-  Die  Philips  en  Elifabeth  beweeghen  tot  vree- 

de.  408-  En  fchriften  op 't  ftukvan  vreede  tuhchen 
de  Aertshartoghen  en  de  Staeten.     477,4785479. 

Rees  neemt  Spaenfche  befettingh  in.  371.  Den  borger 
wert  van  Mendofa  geweyghert  te  mooghen  uy t  trek- 

ken. $71.  Wordt  vruchteloos  aengetaft  van  de 
Hooghduytfchen.  390.  Krijght  driemael  vers  volk. 
391.  Doen  eenen uy tval ,  waer  op  de  beleegeringh 
fchandelijk  wordt  opgebrooken.  391. 

Regeeringh  der  Vereenighde  Landtfchappen.  11 5  ,  en 
volgh.  Waer  van  die  der  andere  Landtfchappen  wey- 
nigh  verfchilt.  1 17.  Is  by  nae  de  feilde  met  de  regee- 

ringh der  Amphiftiones  en  van  Achaien  in  Grieken- 
landt.  1 18-  By  nae  de  (elfde  in  die  der  Spanfche  Ne- 

derlanden. n8. 
Regeeringh  van  vreemden  haetelijk.  227. 
Re;htpleegingh in  Nederlandt.  a. 
Reynier  Claeflê ,  Onder-Ammiracl  van  Zeelandt ,  flaet 

teeghen  den  Spanjaert  Fafciardo,  en  bcgaet  een  fchrik- 
kelnkedaedt-  512. 

Reingout ,  bewindtsman  der  geldtmiddelen  onder  Alva 
en  Requefens.  103.  Is  in  groote  gunft  van  Leycefter. 
103.  Wordt  van  hem  getnaghtieht  tot  onderfoek 
van  de  boeken  en  brieven  der  kooplieden.  103.  Een 
der  voornaemfte  oproermaekers  ,  in  heghtenis ,  en 

weeder  daer  uyt  loopt  nae  den  vyandt  en  fterft  in  ar- 
moede. 

Renichon,  fiet  Michiel  Renichon. 
Kennenbergh  Landtvooght  oover  Vrieüandt.  60.  Stelt 

eenighe  raedtsheeren  in  Vriellandt ,  die  den  feeghen 
der  Spanjaerden  begunftight  hadden,  in  hechtenis, 
neevens  den  Bifichop  van  Leeuwaerden.60.  Worde 
belonder  Landtvooght  van  Ooveryflèl.  60.  Neemt 
in  Kampen  en  Deeventer.  60.  Heelt  langh  getrouwe- 

lijk en  onverfaeght  de  fijde  der  Staeten  gedraeehen, 
en  met  de  geheele  Proyintie  van  Vrieüandt  3' Ui- 

trechtte Vereenigingh  geteckent.7  3 .  Dwinght  Groe- 
ninghendoorbeleghde  gefeyde  Vereenigingh  tebe- 
I weeren.  7  3 .  Valt  oover  tot  den  Spanjaert.  7  3 .  Laet 
de  boeren  in  d'Ommelanden  toe  den  ooverlaft  fijner foldaeten  af  te  keeren.  73.  Brenght  Groeninghen 
onder  gehoorfaemhett  van  den  Koningh.  74.  Van 
't  belegn  van  Steenwijk  opgeflaeghen  fijnde  fterft.74. Rhijnberk  beleeghert  van  Parma.  105.  Ontfet  door 
Leycefter.  105.  Wordt  door  Truxes  en  Nieuwenaer 
geheten  in  bewaeringh  der  Staeten.  144.  Metfchanf- len  beflootcn. 14.4. 

den Beleeghert  van  Mansfeldt. 
Graer  van   Valkenfteyn. 

144. 

Geipijlt  door  ucu  vjracr  van  vaiKenneyn.  147. 
Oovergegeeven  aen  Parma ,  die  de  ftadt  belet  houdt. 
147.  Geleegenheit  en  werken  der  ftadt.  311.  Wordt 
beleeghert  van  Maurits.  ju  ,  $12.  Geeft  figh 
oover.  3 12.  Beleeghert  van  Mendofa.  366  ,  367. 
Beloght  met  de  peft.  367.  Krijght  drie  vendelen  om 
den  weerdt  te  bewaeren.  3  67.  Van  waer  fe  door  de 
vyandt  yerdreeven  fijnde  in  de  ftadt  wijken.  367. 
Brandt  in  den  kruyttooren ,  en  ongelukken  daer  uyt. 
368.  Geelt  figh  oover.  369.  Beleeghert  door  Mau- 

rits. 428.  Hunnen  fteêvooght,  getal  der  befettelin- 
ghen  en  voorraedt.  428.  Doen  verfcheyde  uytval- 

len. 428-  Geeft  figh  oover.  429.  Wordt  gefterkt. 
484-  Beleeghert  van  Spinola.  507.  Oude  en  nieu- 

we werken  der  ftadt.  507.  Krijght  verfterkingh  bin- 
nen. 507.  Soubife  en  andere  Francoifche  eedelen 

begeeven  figh  daer  binnen.  508.  Doen  verfcheyde 
uytvallen.  508.  Gaet  oover.  509.  Dat  dien  van 
Hollandt  gevoeligh  treft.  509. 

Rhijn  befchrceven.  42,38*. 
Rhofne,  foekt  Heer  de  Rhofhe. 

Richardt ,  Graef  van  Pembrooke ,  oorloght  voor- 
fpoedigh  in  Yerlandt.  247.  Wordt  van  Henrik 
de  II.  Koningh  van  Engelandt  weeder  ingeroepen» 
en  gedwonghen  fijn  reght  en  hoop  op  de  heerfchappy 
hem  oover  te  draeghen.  247, 248. 

Richardt  Spenfer  ,  Gefant  des  Koninghs  van  Groot  Bri- 
tannien  aen  de  Staeten.  541.  Sijne  reeden  teeghen  de 

Zeeuwen,  die  't beftant weygheren.         572,573. 
Richardots  fchranderheit  in  't  handelen  met  de  Gente- 

naers.  9  3 .  Nae  Spanjen  gefonden  om  Parma  t'ont- fchuldighen.  144.  Is  doen  en  laeten  by  Parma.  1 58. 
Brenght  gunftighe  brieven  voor  Parma  uyt  Spanjen. 
158-  Ontwerpt  den  eedtby  die  van  Kamerijk  te 
doen  aen  Philips.  244.  Gaet  weeghens  Philips  op 
de  vreedehandelingh  tot  Sant  Quintijn.  522-  Sijne 

reeden  voor  Albertus  in  't  aenvaerden  der  heerfchap- 
py. 346.  Wordt  neevens  Verreyken  van  AJbertus 

nae  Engelandt  gefonden  om  den  vreede  te  bevorde- 

ren. 374.  Antwoordt  op  'tgheen  de  Staeten  wee- 
derfpraeken  in  's  Koninghs  bekraghtigingh.  542. 
Koomt  als  gefant  op  de  vreedehandelingh  in  den  Hae- 
she.  5*5.  Sijne  betuygingh  aen  de  gemaghtighde 
der  Staeten.  560.  Sijn  verwijt  den  Staeten  gedaen  in 

'tneemen  van  affcheidt.  567 ,  568-  Laet  fijne  ge- 
heyme  berightspunten  in  fijne  herberghe  legghen, 

die  onder  't  gemeen  koomen.  *68.  Befchuldight 
door  brieven  fijne  aghteloosheit ,  en  klaeght  oover 

't  uytgeeven.  569.  Schrijft  aen  Jeannin,  dat  Philips figh  min  handelbaer  toonde.  573' 
Ryhoove  Steêvoogat  binnen  Denremonde.  90. 

Rijflei 
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Hijflel  oöverkoomt  j  neevetls  Archois ,  Henegouw , 
Douay  en  Orcniers  >  met  Parma.  67.  70.    Weyghert 
Spaeniche  befettingh  in  te  neemen.  200. 

Rijxvergaederinglvtot  Regenf borgh  >  fiet  Duytfchc 
Vorften. 

Robbert  Dudley  j  fiet  Leycefter. 
Robbert  Grief  van  Effex ,  fiet  Graefvan  Efiêx. 

Robles  |  Stadthouder  van  Vrieüandt ,  wordt  in  hech- 

tenis genoomen.  j  j .    fijn  gefagh  by  Parma.        » 84. 
Roelandt  Jork  plenft  in  den  handel  van  Imbijfe.  204. 

Wordt  Ooverfte  van  de  fchans  teeghen  oóver  Zut- 

phen»  en oover de geheele Veluwe.  105.  Diehyver- 
raedt  en  aen  Parma  oovergeeft.  108.    Vermoedt  door 

vergif  omgebraght  te  fijn.  109. 
Roem  der  Spaenfchc  foldaeten  uyt  Nederlandt  vertrek- 

kende. $4' 

Roomsgefinde  fwaerlijk  tot  eenighe  aenfienelijke  bedie- 

ninghen gcvoordert.  45 .     Hebben  d'ooverhandt  bin- 
nen 's  Hartoghenbofch.  68.    Hen  wordt  in  Brabandt 

en  OoveryfTel  hunnen  Godtsdienft  ook  in  't  heymelijk 
verbooden.  74.     Arbeyden  binnen  Gendt  en  Brug- 
ghe  neevens  andere  om  die  twee  fteeden  onder  den 
Soanjaert  te  brenghen.  89.     Doen  Nymeeghen  en 
Poef  bur^h  vallen  in  handen  van  Parma.  ioo.     Door 
Leyceiter  uyt  de  regeerin  gh  gefchopt.                  107. 

Roomsgefinde  Grooten,mifnoeght  oover  't  koomen  van 
Kafimier  met  meerder  troepen  ,  dringhen  op  't  roepen 
van  Fran§ois  de  Valois.  60. 

Roomsgefinde ,  infonderheit  Jefuiten  >  fijn  tot  het  doen 
van  eedt  teeghen  Don  Johan  niet  te  brenghen.       61 . 

Roomsgefinde  ooverheeden  en  kerkeliike  worden  tot 
Amiterdam  verjaeght  door  de  ingeroepe  ballinghen. 

59.  't  Selfde  gefchiet  ook  tot  Haerlem ,  Uitrecht  en 
elders  .59.    't  Gheen  andere  Rooms  gefinde  bondtge- 
nooten  dapper  mifnoeght.  59- 

Roomsgefinden  is  by  plakkaet  der  Staeten  van  Hollandt 

't  ple'eghen  hunnes  Godtsdienfts  in  't  heymelijk  ver- booden. 120.     Wierden  door  een  ftilfwijgendt  ge- 
bruyk  uyt  de  voornaemfte  ampten  gehouden.       120. 

Roomsgefinde  binnen  Berghen  op  den  Zoom  quijten 

figh  wel  in  't  verdaedighen  dier  ftadt  teeghen  den  aen- 
flagh  van  Hericourt  en  du  Terrail,                       489. 

Roomsgefinde  fijn  oneens  onder  malkanderen  oover  den 
eedt  te  doen  aen  den  Koningh  van  Groot  Britannien. 

500. 

Roomsgefinde  in   Engelandt  traghten  Arbela,  een 
maeght  van  Koninghlijken  bloede  ,  op  den  troon  te 
helpen :  de  hoofden  van  dien  aenflagh  worden  met  de 
doodt  geftraft.  45  6- 

Roomfche  pleghtigheeden  in  Hollandt  uyt  de  kerken 
gebannen.  45. 

Rotterdam  door  BofTu  verkraght.  4 1 . 

Rouan  beleeghert  van  Henrik  de  I V.  174.     Die  'tbe- 
legh  opbreekt.  174. 

Rudoli  Winwood  ,    gefant  des  Koninghs  van  Groot 
Britannien  aen  de  Staeten.  455.  Koomt  met  Richardt 
Spenfer  weeder  in  den  Haeghe.  $41 .  Raedt  den  Rae- 
de  van  Staeten  tot  beftant.  571. 

Rupelmonde,  waer van genaemt.  89.  Ingenoomen  van 
Parmas  weeghe.  89. 

Ruffel  ,  Ooverfte  der  befettelinghen  binnen  Vliilinghe  > 

arbeydt  om  't  Körnelfchap  oover  't  Zeeufche  rege- 
ment.  114.     Wordt  door  bevel  der  Komnghinne  in 
toom  gehouden.  1 14. 

S. SAbina,  doghtervan  Lammorael,  Graefvan  Eg- 
mondt,  trouwt  met  GraefGeorg  Eberhardtvan 
Solms.  zji. 

Saemenfweeringh  der  buyteboorlinghen  tot  Leyden> 
Leycefters  aenhangh ,  ontdekt ,  en  eenighe  meêpligh- 
tighe  met  de  doodt  geftraft.  111. 

Saemenfweeringh  der  Roomsgefinden  in  Engelandt. 

49Jj49ö. 

Samof  ky  Kanfelier  van  Polen. 
Sant  Helena. 

yiS. 
jog. 

Sapena  valt  op  de  befchanfingh  van  Maurits  op  de  Voor- 
ne ,  en  wordt  met  groot  verlies  afgellaeghen.588,j89. 
Wordt  gequetft  en  gevanghen.  419.  Sterft  aen  fijne wonde.  420. Sarmiento  fiet  Pedro  Sarmiento. 

Saurius  Leva ,  ooverfte  van  een  Spaenfch  regement.145. 
Saurius  Leva  Opperbevelhebber  oover  vierrcementen 

Spanjaerden  nae Kalis  gefonden.  ^  ;  2 . 
Schaeden  en  rampen  in  Nederlandt  door  'tinbreeken 
vandenOcean.  j-, 

Schaef,  Stee vooght  binnen  Rhijnberk.  367.  Sterft 
aldaeraendepeft.  ^68. 

Schaersheit  van  kooren  in  Hollandt ,  door  't  aenhaelen 
van  700  fcheepen  in  Deenemarken,  geredt  door  Fran- 
fche  en  Engelfche.  1 12. 

Schans  door  d'Antwerpenaers  gebouwt  op  den  oever van  Vlaendre  ingenoomen  van  Parma.  90. 
Schattingh  in  Hollandt  teeghen  de  ooverdaedt  en  kofte- 

lijkheit  wil  niet  door.  280. 
Schattinghen  by  Al  va  gecyfcht  baerenbiiftere  ontftelte- 

nis  in  de  gemoederen  der  Nederlanders.  ;6i 
Schattinghen  op  meenigherley  naemen ,  en  beleenin- 

ghen  in  Hollandt  ingevoert,  en  alles  gegeeven,  om 
geenen  tienden  penningh  te  geeven.  4$ . 

Schattinghen  worden  by  yder  Landtfchap  t'hunnenbe- fonderen  gebruyke  ingehouden.  64. 
Scheepen  der  Vereenighde  Landen  vier  in  getaele  voor 

d'eerftemael   uyt  Indien  weeder  t'huys  gekoomen. 
}og.     Der  felver  verhael  van  die  volken.  509.     An- 

dere koomen  t'huys  met  meerder  winft.  398.     Vijf onder  den  Ammirael  Wolfert  Hermanfz.  derwaerts 
gefonden.  446.     Raeken  flaeghs  teeghen  den  Spaen- 
fchen  Ammirael  Andreas  Hurtado  Mendofa ,  dien  fe> 
neemende  twee  fcheepen,  op  de  vlught  drijven.  446. 
Worden  met  vrolijkheit  op  Bantam  verwelkoomt. 
446.     Vaeren  nae  Banda :  waer  mecde  fy  een  ver- 
bondtmaeken.446.     Zeeufche  fcheepen  uyt  Indien 
weederkeerende  met  gefanten  van  den  Koningh  van 
Achetn  ,   veropveren  een  Spaerrfche  karakke.  447. 

Dertien  door  d'Ooftindifche  maetfehappy  derwaerts 
gefonden  onder  Steeven  van  der  Haeghen.  465 ,466. 
Uyt  Indien  weedergekeert.  49 }  ,494.     Weederkee- 

rende uyt  Indien  met  beroemde  ooverwinninghen  en 
verbonden  ingegaen  met  Koninghen.  512,515.     On- 

der Paulus  van  Kaerden  derwaerts .517.    Twee  ande- 
re. 526.     Twee  onder  Wybrandt  van  Warwijkvan 

daer.  550.     Dertien  fcheepen  onder  Pieter  Verhoev» 

derwaerts  gefonden.  550.     t'Huyskoomft  van  Mate- 
liefnae  een  gelukkighe  verrightingh.  577.     Verhael 
der  felver.  $77,  $78>  J79>  $80,  j8i,  582, 585. 

Scheepen  der  Vereenighde  Landen  om  fout  te  haelen , 

by  d'Amerikaenfche  eylanden  veroovert  door  Louis 
Faifardo.  joi. 

Scheepen  der  Vereenighde  Nederlanden  in  Schotlandt 
aengehaelt.  1 59.  Van  daer  nae  Konftantinopolen  en 
elders  gefonden  onder  Franfche  en  Engelfcnc  Vlag- 
ghen.  5  }  o.  Als  ook  naer  Ooft-  en  Weft-Indien.  330. 

Scheepen  onder  de  wallen  van  Antwerpen ,  in  't  gefigh: 
der  burgheren  ,  weghgefleept  door  de  galeye  van 
Dordrecht  en  eenighe  /loepen.  424. 

Scheepen  onder  Paulus  van  Kaerden  nae  Brafil  gefon- 
den. 466. 

Scheepen  uyt  Amerika  en  Indien  in  Spanjen  ingekomen. 

ju. 

Scheepen
en  

in  de  Steeden  van  Holla
ndt. 

 
1 1  e. 

Scheepvaerten  der  Vereenighde  Nederlanden ,  en  hun- 
ne welvaert  daer  uyt.  250.  tot  259-  Der  felver  voor 

de  derdemael  nae 't  Noorden ,  en  wonderlijke  voor- 
vallen op  die  reys.  289.  tot  294-  Neemt  daegelijx 

toe  nae  verre  geleegene  geweften.  436.  van  Olivier 
van  Noordt.  4j  6.    Sijn  feer  voorfpöedigh.         445 . Schenk 
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Schenk  in  dienft  der  Staeten ,  daer  nae  'van  Parma ,  en 
weederom  van  de  Staeten.  74.     Wordt  van  Parma 

gefonden  om  Groeninghen  t'ontfetten.  74.      Slaet 
Hoohenloo  en  doet  de  beleegeringh  opbreeken.  74- 
Verlaet  Parrm,en  gaet  oover  tot  Truckfes.  104.  Ver- 
woeft  het  Stift  Keulen.  1 04.     Verfterkt  door  laft  van 
Leycefter  's  Graevenweerdt.    104.       Verdaedight 
Rhijnberk.  105.  Neemt  Bon  door  verrafilngh.  111. 
Tefwak  om  Bon  t'ontfetten.  137.     Verfoekt  hulp 
van  de  Duytfche  Vorften  :  dogh  krijght  een  onver- 
waght  antwoordt.  1 3  8.  Ook  weygheren  hem  de  En- 
gellche  en  Hollanders  byftant.  1 38.     Neemt  Blyen- 

beek.  145.     Sijn  ongedult  oover  't  verlies  dier  plaet- fe.  14^.     Maekt  een  fchans  by  Rees.  145.  Brenght 
voorraedt  binnen  Rhijnberk.  14$.      Slaet  eenighe 
Spaenfche  troepen  op  de  Lipper  heyde  ,  en  dwinght 
hen  de  foldy  die  fe  nae  Vrieüandt  voerden  achter 
te  laeten.  145.     Smeet  eenen  aenflagh  op  Nymee- 
ghen.  145:.     Dan  met  de  fijne  afgeflaeghen  fijnde 
verdrenkt  hy  in  de  Wael.  145,  146.     Sijnen  aerdt  en 

lof.  146.     Sijn  lichaem  wordt  in  'toopenbaer  ten 
fpotgeftelt.  14Ö.    Maer  nae  twee  J3eren  door  Mau- 
rits  begraeven.  146. 

Schildtpenningh  den  foldaetcn  voor  tien  Reaelen  aenge- 
reekent.  158- 

Schip  der  Baldeefen  genoomen  van  Draek.  1 3 t.  Een 
ander ,  fijnde  't  voornaemfte  van  Bifcayen  ,  vlieght  in 
den  Brandt.  131.  Een  Venetiaens  en  meer  andere 
verlooren.  131.  Van  Hugo  Moncado  veroovert, 
en  daer  in  groote  fommen  geldts.  132-  Eenighe 
fcheepen  gaen  te  gronde.  1 3  3 .  Twee  Portugijfche 
Galioenen  door  de  Hollanders  genoomen.  1 3  3 . 
Schutteryen.  68- 
Scutsky  worpt  figh  op  tot  hooft  der  regeeringhe  in  Mof- 
covien.  qzo- 

Sebaldt  de  Weerdt  wordt  door  verraedt  des  Koninghs 
van  Kandy  in  Indien  omgebraght.  494> 

Sebaftiaen  van  Lofe ,  Gefant  der  Staeten  in  Engelandt. 

282. Sedan.  498. 
Seeden  der  Spanjaerden  doen  een  veranderingh  in  de  Re- 

publijk  te  gemoet  fien.  5.  Der  Nederlanders  en  der 
Spanjaerden  hoe  verre  die  ooverkoomen  enverfchil- 
len.  5.     En  regeeringh  der  Ooftvriefén.  23  ? . 

Seimours,  Ammirael  oover  de  kleyne  fcheepen  in  Enge- 
landt ,  om  op  de  Spaenfche  vloot  te  paffen:  fijnen 

laft.  130.  Houwt  met  de  Hollandtfihe  fcheepen 
Parma  binnen  Duinkerken  beflooten.  t  30. 

Seldtfaeme  voorvallen  in  't  leegher  voor  Bommel.  388- In  de  üagh  voor  Gibraltar.  117- 
Selles  brenght  voorwaerden  van  vreede  uyt  Spanjen.58. 

Wordt  gevanghen.  yt, 

Seellagh ,  "fiet  Geveght. Seevenaer  ingenoomen  van  Maurits.  372.  Weeder  in- 
geruymtaen  de  ftenden  van  Kleef.  374. 

Secvenberghens  geleegenheit.  142.  Wordt  ingenoo- 
men door  Arembergh.  142.  Geplundert  door  Mans- 
feldt.  t^6. 

Seevenberghen  en  Hongaryen  in  oorlogh  teeghen  den 
Keyfer.  ^20. 

Sibylla  van  Kleef,  's  Hartoghen  fufter >  vrouwe  van jnanlijke  moedten  wijf  heit,  brenght  teweeghdoor 
haer  aenmaenen ,  dat  van  alle  kanten  hulp  teeghen 
den  Spanjaert  wordt  by  een  getrokken.  3  64. 

Sidlenif ky ,  Steêvooght  binnen  Graeve ,   gevanghen. 

Sidney  blijft  in  't  geveght  by  Zutphen :  fijnen  lof  en  be- 
gaeftheeden.  io^. 

Siericzee  ingenoomen  door  Don  Louis  deRcquefens. 

49. 

Sigifmondt  Battori ,  Vorft  van  Seevenberghen.     *  5  ? . 
Sigifmondt ,  Koningh  van  Polen ,  fendt  Paulus  Dyfa- 

lijn  aen  de  Staeten.  303  •     Hem  wordt  door  de  Stae- 

ten van  Sweeden  't  rijk  benoomen.  431.  ÖnluiW tuffchen  hem  en  de  Staeten  van  Poolen ,  die  hem  be- 
fchuldighen  en  daghvaerden ,  eyndighen  in  vreede, 
518, 519.     Heeft  nieuwe  beroerttn  in  fijn  rijk.551.. 

Sijdenborgh  geeft  Heel  te  voorbaerigh  aen  Mansfeldc 
.00ver-  143. 

Simon  Graef  van  der  Lippe ,  foekt  Graef  van  der  Lip- 

pe.  
r- Sixtus  de  V.  foekt  Paus  Sixtus  de  V. 

Slagh ,  fiet  Geveght. 

Slagh  in  Vlaendre  lunchen  Albertus  en  Maurits.  416," 
4*7'  418,419,420.    fiet  Maurits  en  Albertus. 

Sluys  befchooten  en  ingenoomen  van  Parma.  1 10.  Be- 
leeghertvan  Maurits.  469,470,471,472.  Krijght 
tweemael  verfterkingh  binnen.  470.  Geeft  figh 
oover.  472.  Wordt  gefterkt.  472.  Aenflagh  op 
de  ftadt  van  du  Terrail ,  wel  begonnen ,  maer  vruch- 

teloos uytgevallen.  503,504. 
Smeekfchrift  der  verbondene  eedelen ,  oovergeleeverc 

aen  de  Landtvooghdes ,  wat  hetinhieldt.  20.  Daer 
oover  vallen  verfcheyde  beraedtflaeginghen  in  de  Ne- 

derlanden en  in  Spanjen.  2.1. 
Soldy  in  de  Vereenighde  Landtfchappen  hoe  en  waer  die 

gevonden  wordt.  119.  Hoe  die  gereguleert  is  in  de 
Spaenfche  en  Vereenighde  Nederlanden,  1 1 9 . 

Sonoy  Stadthouder  oover  Noordthollandt.  107.  Soekt 
figh  door  Leycefter  te  verfterken ,  en  dat  geweft  van 
Hollandtaf  te  fcheuren.  107.  Weyghert  den  Stae- 

ten gehoorfaemheit ,  en  wordt  van  Maurits  binnen 
Mecdenblik  beleeghert ,  en  tot  reeden  gebraght.  114. 

Spanjaerden  oovereenkoomft  en  verfcheydenheit  in  fee- 
den met  de  Nederlanders.  5.  Traghten  de  Neder- 

landers onder  hunne  wetten  te  brenghen.  6.  Stooken 
Koningh  Philips  op  teeghen  de  Nederlanders  ,  en  be- 
weeghen  hem  weeder  nae  Spanjen  te  keeren .  7 .  Nee- 
men  de  geleegenheit  der  beroerten  in  Nederlandt  y  ve- 
righ  waer.  26.  Legghen  op  wraek  toe ,  gebruyken 
's  Koninghs  gramfchap  tot  hun  eyghen  belangh ,  en 
!;eeven  hem  een  fchoone  fchijnreeden  om  de  Neder- 
anders  t'ooverheeren.  26.  Brenghen  hunne  uyterfte 
aenflaeghen  aen  den  dagh.  36.  Sijn  meefter  te  lande , 
de  Nederlanders  ter  fee.  40.  Slaen  de  Francoifen, 
onder  Jenlis  tot  ontfet  van  Berghen  in  Heenegouvv 
trekkende.  41.  Waenen  door  onmenfchelijk  woe- 

den figh  eenen  veerdighen  wegh  ter  feeghe  te  baenen. 
41.  En  Hollanders  fijn  cevcn  onbedreeven  in  't  be- 
maghtighen  van  fteeden.  46.  Oproerigh  teeghen 
hunne  bevelhebberen ,  parflen  dien  van  Antwerpen 
vierhondertduyfent  guldens  af,  by  ooghluykingh  van 
Requefens.  47.  Hunne  aenflaeghen  op  de  plaetfen 
langhs  de  Maefè  en  de  Lek  worden  geftuyt.49.  Wor- 

den genootfaekt  hunnen  gedreyghden  fchrik  ter  fee 
voor  veele  jaeren  uyt  te  ftellen.  49.  Hunnen  misflagh > 
en  onfchult.  130-  Soeken  den  llagh  t'ontgaen.  1  g  x. 
Verliefen  in  't  geveght  eenighe  fcheepen.  1 3 1 .  Ver- 

wachten Parma  by  Kalis  .132.  Senden  eenighe  voor- 
naeme  hoofden  uyt  de  vloot  nae  Vlaendre  om  met 
Parma  te  raedtpleeghen.  132.  Keeren  achter  Enge- 

landt om  nae  huys.  133.  Hunne  oovergroote  vreefa 
133.  Enfwaer  verlies  aen  volk  en  fcheepen.  134. 
Rampfaelighe  uytkoomft  van  haer  vlughten.  134. 
Hunnen  haet ,  afgunft  en  lafteringhen  teeghen  Par- 

ma. 143.  Hunnen  aenflagh  op  Lochum  miflukr.  159. 
Ontneemen  den  Francois  eenighe  kafteelen  en  de  ftadt 
Noyon.  187.  OntruftenderuftvanSchotlandt.212. 
Oorfaeken  van  den  verfwaerden  haet  der  Nederlan- 

ders teeghen  hen. 222.  Hunne  trouwe  omtren:  de  be- 
fettingh  uyttrekkende  uyt  Hoey.225-Landen  en  plun- 

deren in  Kornwal.  247.  Steeken  figh  in  de  beroerten 

in  Yerlandt.  247.  Steeken  d'Amerikaenfche  vloot voor  Kadix  felve  in  brandt.278-  Hunne  vruchteloofèn 

aenflagh  op  's  Graevenweerdt  en  Steenwijk.  301. 
Hoopen  groote  geleegentheeden  uyt  den  Bommeler- weerdc. 
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weerde.  385.  Worden  aengemoedight  door  kundt- 

fchap  van d'Alpifche  geberghten.  386.  Rukken met 
kleyne  fchaeren  derwaerts ,  en  waerotn.  386.  Doen 
onder  Sapena  eenen  aenval  op  Maurits  befchanifingh 
van  't  eylandt  Voorne ,  en  worden  met  groot  verlies 
afgeflaeghen.  388,389-  Hunne  forgheloos  heiten 
verachtinghderHooghduytfchen.389-  390.  Verbe- 

ten Gennep,  om  Rees  teftijven.  391.  Hunnen 

ongelukkighen  toght  op  Algiers.  436.  Ooverwel- 
dighen  een  fchans  by  den  Bommelerweerdt.  525. 
Vermoorden  den  Jonghen  Graef  van  Broek.  525. 

Spanjen  machteloos  in  lijn  eyghen  ingewanden.^  11  o. 

Oovergroote  droef  heit  aldaer  oover  't  rampfaeligh 
cynde  van  de  Spaenfche  vloot.  134 

Spaenfche  befettinghen  geleght  in  de  voornaemfte  ftee- den  van  Nederlandt.  3 1 .  Troepen  in  Weftvriellandt 
allervveeghen  door  de  boeren  gellaeghen.  48- 

Spaenfchen  gefant  klaeght  oover  't  toclaeten  van  wer- 
vingh  voor  de  Staeten.  3  87. 

Spaenfche  Gefanten  op  de  vreedehandelingh  in  den  Hae- 
ghe  doen  aldaer  hunne  intreede :  der  felver  getal  en 
naemen.  555.     Spinola  heeft  wonderen  toeloop ,  en 
toont  figh  meêwaerigh.  555.     Verfoeken  gehoor  ter 

vergaederinghe ,  en  krijghen  't  pleghtigher  dan  naer 
gewoonte.  5 *  ̂-     Hen  worden  gemaghtighde  toege- 
voeght,  der  felver  get,al  en  naemen. 5 55.  Hun  fegghen 
teeghen  de  volmagnt  der  Staeten  gemaghtighdc.556. 
Die  van  Hollandt  willende  van  de  fwaerfte  punten 

af  beginnen,  foekenfè 't  verlenghen.  556-     Sy  wil- 
len beftant,  de  Staeten  vreede.  5^6.     Bewillighen 

in  de  vryheit  der  Vereenighde  Nederlanden.  557. 
Welke  gevoeghlijkheit  verdacht  is.  557.     Sy  begee- 
ren ,  dat  de  Hollanders  figh  onthouden  van  de  vaert 
op  Indien,  en  andere  verre  geleeghene  landen.  557. 
Sy  verworpen  de  keur  hen  van  de  Staeten  aengeboo- 
den.  559.  Stellen  hunne  hooftftukken  kortelijk  voor 
met  duyftere  woorden.  559 ,  560.     Verworpen  de 
voorwaerden  hen  door  de  Staeten  aengebooden ,  rae- 
kendede  vaert  op  Indien.  560.     Hun  voorftelrae- 
kende  de  vryheit  van  den  binnelandtfchen  handel. 
560,561.     Onbillijken  eyfch  aengaende  de  grens- 

fcheydingh.  561.     Hunnemeeningheop'therftellen 
der  goederen.  562.     Gefchillen  oover  andere  min- 

dere punten.  562.     Sijn  mifnoeght  oover  den  eyfch 

der  Staeten  aengaende  'tbeveftighenvan  'tverdragh. 
562.  Willen  raekende  de  godtsdienft,  de  koomft  van 
Neyen  afgewaght  hebben.  562-     Eyflchen  van  de 
Vereenighde  Staeten  afftant  van  de  vaert  op  Indien, 

en  den  Roomsgefinden  herftelt  in  't  vry  gebruyk  hun- nes Godtsdienfts.  563  ,564.      Verfoeken  tijdtom 
figh  te  beraeden  op  de  verklaeringhe  derStaeten.564. 
Verwerpen  den  voorflagh  der  Staeten  tot  beftant ,  en 
doen  eenen  anderen  voorflagh.  565»  566.    Koomen 
op 't  eynde  van  Herfftmaendt  by  de  gefanten  der  Ko- 

ninghen, en  verklaeren  laft  van  d'Aertshartoghen  te 
hebben  om  beftant  voor  feeven  jaeren  te  maeken. 
567.     Hen  wordt  belaft  der  Staeten  boodem  te  ruy- 
men.  567.     Neemen  affcheidt  ter  Vergaederinghe : 
hun  verwijt  door  Richardot  den  Staeten  gedaen.567. 

568-  Verwijlen  't  teekenen  van  't  ontwerp  hen  voor- gehouden. 587. 
Spaenfche  Nederlanden  hebben  by  nae  de  felfde  regee- 

ringh  als  de  Vereenighde.  1 1 8-  Dogh  ongelijk  groo- 
ter  inkoomften.  118.     Die  eevenwel  door  quaede 
handelingh  voor  hun  reght  gebruyk  verlooren  gaen. 
n8.    Hebben  meer  dan  tweemael  foo  veel  krijgs- 

volk in  dienft ,  als  de  Vereenighde  Landtfchappen. 
119-    Dogh  fijn  niet  te  gelijken  in  fcheepsmaght. 
1 20.    Derfelver  ftaet  geftelt  teeghen  die  der  Vcree- 
nighde.  Il6. 

Spaenfche  ruytery  gellaeghen  door   Maurits.   405. 
Oovervallen  door  de  ruytery  der   Staeten.   549. 
Slaet  eenighe  Hollandtfche  ruytery.  574.     Gellae- 

ghen. $?4, 
Spaenfche  fcheepen  voor  Antwerpen  door  de  Hollan- 

ders oovervallen  en  vermeeftert.  49. 
Spaenfche  foldaeten  in  Nederlandt  gelaeten.  14-    Hun 

vertrek  wordt  verfoght  door  d'Algemeene  Staeten 
enverkreeghen.  14.  't  Welk  de  Koningh  oevel  op- 

neemt. 14.     Vertrekken  eenighen  tijdt  daer  nae.  14. 
Ooverweldighen  Rotterdam.  41.  Handelen  Meche- 
len  vyandtlijk.  41.    Hunne  woede  en  moort  te  Naer- 

den.  41.     Muyten,  't  gheen  den  loop  hunner  feeghe 
fteuyt.  46.  Hunne  muytery  tot  Antwerpen ,  enaen- 
merkingh  daer  op.  47.      Doen  eenen  toght  door 
't  waeter  op  't  landt  van  Schouwen.  49.  Tot  BrulTel 
en  elders.  51.      Schikken  Bruflel  ter  plunderingh. 
51.     Worden  door  den  Raedtoopentlijkverklaert 
voor   vyanden  des   Koninghs   en  des  Landts.  51- 
Oovervallen  en  plunderen  Maeftright.  52.     Hunne 
woede  tot  Antwerpen.  52.     Hun  vertrek  uyt  de  Ne- 

derlanden oorfaek  van  groote  vreughde.  54.     Hun- 
nen afgrijfelijken  roem.  54.       Worden  tot  Milaeu 

en  dichter  opgehouden.  54.     Worden  van  Don  Jo- 
han  weeder  opontbooden.  54.     Koomen  in  Neder- 

landt. 58-     Worden  aen  veele  oorden  gellaeghen. 
200.  Uyt  Spanjen  in  Nederlandt  aenkoomende ,  fijn 
allefintsniet  eeven  aengenaem.  333.     Uyt  Spanjen 
oover  fee  nae  Nederlandt  koomende,  worden  by  Do- 
vre  door  Willem  Hautain ,  Ammirael  van  Zeelandt , 
wel  de  helft  genoomen  en  verdronken.       482,  48  3  • 

Spaenfche  vloot ,  liet  vloot'in  Spanjen  uytgeruft. 
Spaenfche  wervinghen  loopen  meeft  te  niet  door  armoe- 

de en  flaeghen.  200. 
Spenfer ,  fiet  Richardt  Spenfer. 
Spilberghen  vindt  Fimala ,  Koningh  van  Kandy ,  genee- 

ghen  tot  vriendt-  en  bondtgenoot-fchap  met  de  Hol- 
landers. 447- 

Spinola ,  fiet  Ambrofius  en  Frederijk  Spinola. 
Staet  der  Spaenfche  en  der  Vereenighde  Landtfchappen 

teeghen  een  geftelt.  126. 
Staet  der  Nederlanden  ten  weederfijden  in  den  jae- 

re,  1600.                                               403,404» 
Staeten ,  foekt  Algemeene  Staeten  van  Nederlandt. 

Staeten  aen  's  Koninghs  fijde  weygheren ,  ten  waere  den 
tienden  penningh  by  plakkaet  wierdt  ingetrokken , 
fchattingh  tot  onderftant  des  oorloghs  op  te  bren- 

ghen. 47.    Vergaederen  tot  Bruflel.  219.  Senden 
Gelanten  aen  Prins  Maurits  ,    tot  oopeningh  van 
vreede.228-  Antwoorden  op  de  brieven  van  Philips, 
waer  in  hy  haer  het  huwelijk  fijner  dochter  met  Al- 
bertus  hadt  bekent  gemaekt.  324.  Yder  befondertot 
Bruflel  beroepen  fijnde,om  eedt  aen  Albertus  als  hae- 
ren  Vorft  te  doen,  koomen ,  naer  eenighe  fwaerighee- 
den ,  tot  voorwaerden.  346, 3  47-  Hen  wordt  van  Al- 

bertus en  Ifabella  fwaere  fchattinghen  afgevordert. 
399.     Senden  door  een  trompetter  brieven  aen  de 
Staeten  der  Vereenighde  Nederlanden,   raekende 
de  vreede.  409  •     Van  Albertus  beroepen  uyt  alle  de 
Provintien  tot  Bruflel.  322.     Wien  geldt  gevordert 
wordt.  422-     Dat  fy  ten  deele  voor  af  verftrekken , 
figh  wijders  beraeden,  en  antwoorden.  422,423. 
Hen  wordt  bewillight  uyt  hunnen  naeme  gefanten  aen 
de  Staeten  der  Vereenighde  Nederlanden  te  fenden 

om  hem  t'ondertaften.  423.     Die  tot  Berghen  op 
Soom  by  d'afgclbndene  der  Vereenighde  Staeten  koo- 

men. 423.     Wanhoopende  aen  de  vreede ,  treeden 
fe  tot  een  ooverflagh  van  de  laften  der  oorloghe,  en 
vinden  nieuwe  middelen.  423.    Hun  verfoek  wordt 
ten  deele  geweyghert,  ten  deele  toegeftaen.  423. 

Sijn  mifnoeght  oover 's  Koninghs  brieven.  423.  Ver- gaederen tot  uytvindingh  van  geldtmiddelen.  444. 
Raeden  Albertus  den  muytelinghen  te  betaelen ,  dat 

niet  gevolght  wordt.  444.    Vergaederen  elk  Landt- 
fchap  befonder ,  enwaerom.                            480. 

Staeten  der  Vereenighde  Nederlanden  fenden  de  punten 
O  o  o  o  hen 
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hen  op  de  vreedehandeiingh  tot  Keulen  aengebooden 
rondtom  aen  de  fteeden. 70-  Die  hen  mifhaeghen.70. 
Groot  gebrek  onder  de  felfde.  72.  Wondere  lchaers- 
heic  van  penninghen  onder  haer.  yz-  Verklaeren  den 
Koningh  van  Spanjen  vervallen  te  fijn  van  fijn  reght 
tot  de  Nederlanden.  y6-  Getuyghen  oopentïijk 
'sPrinfen  onfchuldt.77.  Verfterké fijne lijfwaght.77. 
Senden  een  gefantfehap  nae  Vrankrijkom  Anjoutot 

de  hooghe  heerfchappy  te  noodighen ,  dat  aldaer  aen- 
genaem  is.  77.  Neemen  Anjou  aen  als  Vorft ,  en 
op  wat  punten.  79.  Hunne  geweldighe  maght  dat 
pas .  8 1  •  Handelen  met  den  H  artogh  van  An j  ou  tot 
Duynkerken.  84.  Houden  by  Anjou  aen  door  mee- 
nighvuldighe  befendingh ,  en  beeden  by  den  Koningh 
fijnen  broeder.  85-  Laeten  Biron  met  fijn  leegher 
vertrekken.  86.  Beleegheren  vruchteloos  Zutpnen. 
90.  Sijn  in  bijftere  verleegenheit.  90>9I-  En  in 
eenen  beklaeghlijkon  ftaet  nae  de  doodt  van  Oranje. 
94.  Worden  getrooft  door  Vrankrijk  en  Engelandt. 
94.  Staen  in  twijfel  onder  welk  van  beyde  de  rijken 
figh  te  begecven.  94.  Bedenkinghen  ten  weederfij- 
den.95.  Verkiefen  Vrankrijk  op  eyghen  aenraeden 
van  Engelandt. 95.  Dat  onderftant  op  vafte  onderpan- 

den aenbiedt.  95.  Senden  nae  Vrankrijk  ten  dien 
eynde,  en  wat  punten ,  te  vooren  Anjou  voorgeleght , 
men  toen  ooverftapte.  9^.  Dogh  worden,  nae 

langhfaemen  handel,  om  d'inlandtfche  beroerten,  niet 
aengenoomen.  9^.  Neemen  andermael  hunnen  toe- 
vlught  tot  Elifabeth.  98-  Die  den  handel  (kepende 
houdt,  waer door ondertuflehen  maghtighe  fteeden 
afvallen.  98.  Verluymen  Parmas  brugh  en  werken 
voor  Antwerpen  te  fteuren.  98.  Hunne  foldaeten 
in  Gelderlandt  en  alom  doorgaens  geQaeghen.  ioo- 
Geeven  uyt  een  plakkaet  teeghen  den  uytvoer  van 
'tkooren  :  dat  d'Engelfche  quaelijk  duyden.  103- Sien  noode  dat  Leycefter  Roelandt  Jork  ftelt  oover 
de  fchans  teeghen  oover  Zutphen :  en  Stanley  oover 
Dee venter,  ick-  Hunne  klaghten  oover  Leycefter. 
105, 106.  Beginnen  veeltijdts  te  vergaederen,en  trek- 

ken 't  beftier  der  meefte  faeken ,  buyten  den  Raedt 
van  Staete ,  aen  figh.  106.  Senden  gefanten  naer  En- 

gelandt, om  te  klaeghen  dat  hen  een  verminkte  regee- 
ringh  was  gelaeten ,  die  aldaer  een  langhe  wijl  wor- 

den opgehouden.  108.  Bcveelen  Maurits ,  inafwee- 

fen  des  Opperlandtvooghts  ,'t  hoogh  bewint  der  wae- 
penen. 109.  Begeeren  den  eedt  van  allerley  oorloghs- 

luyden  gedaen  te  hehben  op  hunnen  naem  en  dien  der 
Stadthouderen  van  yder  geweft.  109.  Smijdighen 
't  plakkaet  op  't  uytvoerë  der  koopmanfehappen.  109. Hen  gaet  het  beleidt  hunner  geldtmiddelen  ter  har- 

ten, no-  Slaen alle fpraek  van  payshandel af.  no. 
VorfTen  eenighe  brieven  uyt  van  Leycefter  aen  fijne 
vrienden  t'hunner  lafteringh.  110.  Antwoorden 
door  een  oopenbaer  vertoogh  op  de  lafteringhen  van 
Leycefter.  ui.  Senden  een  gefantfehap  aen  Dee- 

nemarken om  ontflagh  hunner  fcheepen.  112.  Ant- 
woorden den  gefanten  van  Elifabeth  aen  haer  gefon- 

den,  om  hen  op  middelen  van  pays  te  doen  denken,  en 
flaendienaf.  112.  Sijneenftemmigh  in  geen  gefan- 

ten aen  den  vyandt  te  fenden.  1 1  3 .  Derfelver  Ver- 
gaederingh  befchreeven.  ÏI7.  Die  een  geduerigh 
Amptgenootfaekt  wordt.  1 17.  Getal  der  foldaeten 
in  hunnen  dienft.  1 18, 1 19.  Nuttelijk  gemaeti°ht 
nae  's  Landts  inkoomften.  u9.  Stellen  daegefijx fcharper  orde  op  de  krijghstught.  x  I9.  Onderhou- 

den geen  gennghe  maght  van  fcheepen  tot  verfcheyde 
gebruyk.  120.  Legghen  de  Geefteliike  perfoonen 
een  eerlijk  onderhoudt  toe.  120.  Houden  ̂ edueren- 
de  den  llagh  met  de  Spaenfche  vloot  dikwils  beede- 
ilonden.  134.  En  fchrijven  nae  den feeghen  eenen 
algemeenendankdaghuyt.  134.  Vrught  hen  uyt  dit 
gevaer  te  waghten.  145.  Schenken  Berghen  op  den 
Zoom  aen  Prins  Maurits.  137.  Wachten  figh  naeuw 

voor  nieuwe  belaftinghen.  1 3  9. Hunne  fcheepen  wor- 
den in  Schotlandt  aengehaelt  op  voorgeeven  van  ou- 

de fchulden.  159.  Senden  een  gefantfehap  derwaerts 

om  d'onbillijkheit  te  vertoonen.  139.  Beraedt- 
flaeehen  of  men  de  muytehnghen  binnen  Geertruy- 
denbergh  door  geweldt  foude  dwinghen :  en  reedenen 
voor  en  teeghen.  140-  Spijfen  Rhiinberk.  140. 
Senden  fcheepen,  volk  en  geldt  nae  Vrankrijk,  tot 
onderftant  van  Bourbon.  149.  Schrijven  eenen 

dank-  en  beede-dagh  uyt  oover  't  inneemen  van  Bree- 
daa,  en  flaen  gedenkpenninghen.  156.  Hooren 
de  klaghten  van  de  gefanten  der  D  uy tfche  Vorften , 
waer  opfe  feedigh  antwoorden,  iéo,  161.  Als 
ook  de  gefanten  der  fteeden  Keulen  en  Luyk  ;  der  fel- 
ver  antwoordt.  161.  Ruymenden  D uytfc hen  ver- 

fcheyde fterkten  in.  16 1.  Senden  aen  de  Duytfche 
Vorften  om  hun  beklagh  te  doen  ,  dan  vruchteloos. 
162.  Neemen  de  geleegenheit  forghvuldigh  waer , 
en  dapperen  moet.  1 6  ;  •  Hunne  beraedtflacginghert 
vanoorlogheiöj.  Verooveren  Delffijl  en  vergie- 

ren't  met  huyfen  en  werken.  167.  Houden  'sKey- 
fers  gefantfehap  aen  Parma  om  tot  pays  te  arbeyden 
verdacht.  173.  Senden  onder  Philips  van  Naflau 
onderftant  aen  Henrik  de  IV.  Koningh  van  Vrank- 

rijk. 174.  Hunne  voordeden  in  't  oorloghen  boven 
de  Spaenfche  Nederlanden.  175.  Befluyten  de  fae- 

ken m  Vrieüandt  te  volvoeren.  175.  Vinden  goede 
Koevorden  te  baleegheren.  179.  Geeven  een  gelijk 
plakkaet  uyt  teeghen  dat  van  Mansfeldt ,  waer  by  hy 

't  loflèn  en  wiflelen  der  gevanghenen  vernietighde. 
189-  Verbieden  by  plakkaet  hunne  onderdaenen 
eenigh  quaet  gevoelen  in  te  boefemen.  200.  Wer- 

ven vierduyfent  man  te  voet  en  eenighe  ruytery .  200. 
Ontfanghen  brieven  van  den  Aertslnrtogh  door  Otto 
Hartius  en  Jeronymus  Koomans :  der  felver  ant- 

woordt daer  op.  208»  209-  Worden  vandenKey- 
fer  gedreyght  met  de  waepenen  tot  vreede  te  fullen  ge- 
dwonghen  worden,dat  in  de  windt  geüaeghen  wierdt. 
212.  Worden  neevens  de  Koninghen  van  Vrank- 

rijk, Engelandt  en  Deenemarken  door  Koningh 
Jakob  genoodight  om  te  ftaen  oöver  den  doop  van  fij- 

nen foon.  212.  Senden  gefanten  ten  dien  eynde  der- 
waerts ,  en  beantwoorden  die  cere  met  uytfteekende 

fchenkaedjen  voor  het  Koninghlijk  kint.  2i2-  Ver- 
nieuwen met  dien  Koningh  hunne  oude  vriendtfehap , 

en  de  reghten  van  onderlinghen  handel  tunchende 
twee  volken.  2 12-  Dogh  arbeyden  te  vergeefs  tot 
vereenigingh  van  waepenen.  2 1 2.  Hen  wordt  van 
Elifabeth  hunne  mildaedigheit  aen  den  Koningh  van 
Schotlandt  quaelijk  afgenoomen ,  en  gevordert  een 
gedeelte  hunner  oude  fchulden.  2i  3  •  Die  fulx  met 
beleeftheit  ontlegghen.  21;-  Senden  fcheepen  en 
geldt  tot  verfterkingh  van  haere  vloot.  213.  Stellen 
hunne  hoop  en  de  gedaene  koften  ter  fijden  om  den 
Koningh  van  Vrankrijk  te  helpen.  213-  Vinden  gc- 
raeden  den  oorlogh  in  Luxemborgh  te  voeren.  214. 
Senden  Philips  van  Naflau  met  achtentwintgh  vende- 

len kneghten  derwaerts  .214.  Ongebondenheit  hun- 
ner ruytery  in  Duytfchlandt.  215-  Jvlaeken  beftant 

met  de  muytelinghen  teSichem.  216-  Weygheren 
Ernft  van  Beyeren ,  Acrtsbiflchop  van  Keulen,  Hoey 

weeder  in  te  ruymen.  224.  Antwoorden  op  's  Key- 
fers  brief,  gefonden  aen  de  Staeten  van  Hollandt. 

231.  Senden  aen  hem  d'onderfchepte  brieven  van 
Taxis  aen  Philips.  231-  Worden  van  Brandenburgh 
aengefoghtom  vriendt-en  bondt-genootlchap.  232. 
En  ook  van  de  Landtraeden  van  Kleef  en  Gulik ,  met 

verfoek  van  geldt  te  leen.  232.  't  Gheen  wordt  uyt- 
geftelt.  2;2-  Hooren  de  Gefanten  des  Graeven  van 
OoftvrieOandt  en  der  ftadt  Embden ,  en  maenen  bey- 
dede  partyen  totvreede.  235;-  Senden  hulpeaendie 
van  Embden.  235-  Befleghten  de  gefchillen  tufichen 
den  Graef  en  de  ftadt  tot  Delffijl:  punten  des  ver- 

draghs. 
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draghs.236.  Hunne  vermaeninglie  aen  diebcyde. 
2%6,  237-  Onderlinghe  oneenigheeden  tuflchen  de 
felfde  oorfaek  van  veele ongemakken.  237-  Ontfchul- 
dighenfighby  HenrikdelV.  Koningh  van  Vrankrijk 
oover  't  verlies  van  Kamerijk.  246.  Senden  aen  hem 
hulp  en  toevoer.  246.  Waer  door  fe  Elifabeth  mif- 
noeghen.  246 .  Die  haer  door  brieven  en  haeren  ge- 
fant  Budley  fulx  verwijt.  247-  Hunne  antwoordt 
daer  op.  247.  Dan  hen  wordt  onti  jdigh  betaelingh 
der  fchulden  afgevordert  met  dreygementen.  247. 
Derfelver  vertoogh  daer  teeghen,dogh  moeten  eeven- 
wel  't  Engelfch  krijgsvolk  buyten  de  fteeden  te  pande 
gegeeven  betaelen.  247.  Schrijven  aen  Philips  Wil- 
hem,  Prinfe  van  Oranje,  op  fijn  ooverkoomft  in 
Nederlandt :  desfelfs  antwoordt.  26 1 .  Hunne  vlij- 
tighe  wakkerheit  teeghen  de  laeghen  der  Jefuité.  26 1 . 
Schaersheit  hunner  troepen.  26?.  Werven  aooo 
geoefFende  fbldaeten  in  Engelandt ,  en  verfoeken  ge- 

lijk getal  van  de  Koninghin.  267.  Verfoeken  den 

Koningh  van  Vrankrijk  eenen  inval  in  's  vyandts  lan- den te  doen ,  dan  vruchteloos.  267.  Hen  frnert  het 
verlies  van  Huift.  27 3.  Geeven  een  regement  aen 

den  Graef  van  Solms.  27;.  Antwoorden  d'Afge- 
fondene  van  Kleef  en  Gulik.  274-  Weygheren  den 
Keyfer  vrygeley  voor  fijne  gefanten.  274.  Voeghen 

onder  't  beleidt  van  Warmondt  vierentwintigh  fchee- 
pen  by  d'Engelfche  vloot  nae  Span  jen.  27?-  Arbey- denomeenvaft  verbondt  tuflchen  hen,Vrankrijk  en 

Engelandt  te  lluyten.  280.  Hen  wordt  van  den  Ko- 
ningh van  Vrankrijk  hulpe  toegefeght.  28  r.  Die 

niet  en  volght.  281.  Hafpelingh  tuflchen  haer  en 
Elifabeth  oover  d'oude  fchulden.  281*  282.  Hun 
vertoogh  daer  teeghen.  282-  En  verdere  handelingh 
door  gefanten  in  Engelandt.  282,28?.  Verbondt 
tuflchen  hen  en  Vrankrijk.  284.  Befondere  ver- 
draghspunten.  284.  Vreughde  daer  oover ,  en  ree- 

denen waerom.  284,28?.  Senden  geldt  in  plaets 

van  volk  aen  Vrankrijk.  28?.  't  Welk  bv  d'Engel- 
fchen  ten  arghften  wordt  opgenoomen.  28?.  Ver- 

krijghen van  den  Koningh  van  Vrankrijk  dat  de  brie- 
ven van  voorderingh  tot  eenighen  trap  van  wijf  heit, 

gegeeven  door  de  Hooghleermeeiters  der  Hooghe 
Schoole  tot  Leyden ,  ook  in  Vrankriik  fouden  van 
weerde  fijn.  28<r-  Senden  een  gefantfehap  aen  den 
Koningh  van  Deenemarken.  287-  Van  wien  geenon- 
derftant  teeghen  den  Spanjaert  wordt  verkreeghen. 
287-  Verbieden  by  plakkaet  kooren  nae  Spanien  te 
vervoeren.  289-  Antwoorden  beleefdelijk  op  de 
verwaende  reeden  van  den  Poolfchen  gefant  Paulus 
Dyfalijn.  30 3.  Ontfchuldighen  figh  met  beleeftheit 

weeghen  het  gefantfehap  't  welk  de  Keyfer  en  andere 
Duytfche  Vorftenfenden  willen,  303.  304.  Geeven 

Deenemarken  naeukeurigh  reeden  van  't  verwerpen dervreedemet  den  Spanjaert.  304-  30?.  Pooghen 
andere  tot  hetaenneemen  der  waepenen  tebewee- 
ghen.  306.  Bedanken  den  Keyfer  en  Koninghen 
voordeforghe  van  hunnen  welft  int,  en  ontfchuldi- 

ghen 't  party  loopen  op  den  Duytfchen  boodem.  3  06, 
307.  Staen  alle  volken  den  handel  nae 't  Weften  en 
's  vyandts  kuften  toe.  507.  Senden  Warmondt  met 
een  vloot  om  figh  te  vervoeghen  met  d'  Engelfche , 
danongelukkigh.  307,  208.  Trekken  te  velde ,  om 
deSpanjaerts  uyt  de  befettinghen  van  Ooveryflel  te 
verdrijven.  310-  Antwoorden  Emft  van Beyeren , 

Aertsbiflchop  van  Keulen ,  op  't  weederleeveren  van Rhijnberk.  3  t2, 3 13.  Slechten  de  fchans  Mutili- 
ana.  21?.  Schrijven  aen  Nieuburgh  en  Branden- 
burgh.  313.  Houden  de  aenfoekinghen  van  Philips 

tot  vreede,  en  't  huwelijk  fijner  doghter  met  Albertus 
verdacht.  324.  Verbieden  den  handel  met  den  Span- 

jaert. 226.  Stellen  orde  op  de  krijgshandel  en  de 
waepenruftingh.  2  26.  Pooghen  te  vergeefs  de  landt- 
dieveryenderkriigsooverften  voor  tekoomen.  326. 

Befchenken  Maurits  en  Willem.  22<S.StelIen  orde  op 
de  feer 00 veryen  der  Duynkerkers.  222.  Vermeerde- 

ren de  gemeene  inkoomften,die  gewilligh  gedraeghen 
worden,  behalven  tot  Uitreght,alwaer  beroerten  daer 
oover  ontftaen.  222.  Die  fe  dempen.  322.  Senden  ge- 

fanten nae  Vrankrij k  en  Engelandt. 323  -Senden  op  de 
fcharpe  afvoorderinghen  en  aenmaeninghé  tot  vreede 
doorFrancois  Veer  aen  Elifabeth  de  felide  gefanté,die 
beyde  de  voorighe  gefantfehappen  bekleet  hadden  en 
neevens  hen  Andnes  Hellêls,  en  hunne  laft.  3  42-Sluy- 
té  een  nieuw  verbondt  met  deKoninghinne.  3  42-Des- 
felfs  punten.  342.0ntfanghen  brieven  van  Albertus  j 
die  hen  fijn  huwelijk  enreght  tot  de  heerfchappy  be- 

kent maeken,  met  aenmaeninghé  tot  vreede.  347. 
Verharden  om  verfcheyde  reedenen  in  hun  opfet  om 
den  oorlogh  te  vervolghen.  347.  Stooken  de  Duyt- 

fchen op  teeghen  deSpanjaerts.  365.  Antwoorden 

Ernft  van  Beyeren  op  fijn  verfoek,  raekende  't  wee  - derinruymen  van  Rhijnberk.  366,  367.  Schrijven 
aen  die  van  Munfterlandt  den  vyandtniet  teftijven. 
37t-  Krijghen  een  bevel  van  den  Keyfer  om  den 
Duytfchen  boodem  teruymen,en  de  fchaeden  te  ver- 

goeden. 377.  Schrijven  aen  den  Raedt  van  Kleef 
voor  Weefel ,  en  moedighen  die  ftadt  aen ,  om  by 
hunnen  Godtsdienft  te  blijven.  379.  Geeven  ver- 
weerfchriften  in 't  licht,  en  fuyveren  figh  voor  de 
Duytfchen.  382.  Werven  krijgsvolk  in  Duytfch- 
landt ,  en  beginnen  figh  van  Switfers  te  voet  te  die- 

nen. 387.  Maeken  een  reglement  op  de  waepenen. 

387-  Werven  volk  in  Vrankrijk  door  La  Nouè'. 
287-  Scheppen  een  fonderlingh  welgevallen  in  hun- 

ne troepen.  387.  Schieten  te  kort  in  hunne  hoop  op 
de  beweegingh der  Hooghduytfchen.  290.  Hadden 
alvoorens  gehandelt  om  met  hen  oopentlijk  in  ver- 

bondt te  treeden ,  dat  verhindert  wierat.  391-  Wor- 
den met  geldt  geftijft  van  den  Franfchen  Koningh. 

39r.  Sijn  ontftelt  door  't  plakkaet  van  Philips  en 
Ifabella  ,  waer  by  hunne  ingefeetenen  den  handel  op 
Spanien  en  de  Spaenfche  Nederlanden  wordt  verboo- 
den.  392.  Verbieden  in  teegendeel  alle  volken  eeni- 
ghewaeren  tot  den  vyandt  oover  te  brenghen.  393. 
Verbieden  den  Viflchers  hunne  veyligheit  den  vyandt 
af  te  koopen.  392.  Senden  hier  van  een  afdrukfel 
aen  den  Koninghen  en  volken.  3  92.  Vrankrijk  voeght 

figh  daer  nae :  alle  andere  beantwoorden  't  met  ftil- 
fwijghen.  3  92.  Senden  een  fwaere  vloot  onder  Pie- 
ter  van  der  Does  in  fee:  fijne  berightspunten.  393. 
Sijn  in  een  bekommerlijken  ftaet.  400.  Lighten  geldt 
op  rente.  400.  Hen  wordt  door  Elifabeth  aengefeght 
dat  de  vreede  haer  noodigh  is.  400, 40 1  •  Dat  bij- 
ftere  ontfteltenis  baert.  401.  Worden  van  den  Key- 

fer aengefoght  tot  vreede:  maer  wijfen  'tfenden  fij- 
ner gefanten  af,  40 1 .  Hen  wordt  van  de  Duytfche 

Vorften  hulpe  of  geldt  aengebooden.  401-  Doen 
by  plakkaet  verbodt,  dat  niemandt  den  befettelinghen 
van  Sant  Andries  hunne  wiflelingh  van  party  te  ver- 

wijten hadt.  406, 407.  Senden  Graef  Willem  met 
krijgsvolk  nae  Groeninghen,om  de  halfterrighe  we3r- 
fpannigheit  dier  ftadt  tot  gehoorfaemheit  te  brenghen, 
en  aldaer  een  kafteel  te  bouwen.  407.  Doen  met 
die  ftadt  alles  in  der  minne  af,  en  geeven  haer  wee- 
derom  reght  van  tomen  ter  vergaederingh.  407. 
Sijn  verflaeghen  oover  de  tijdingh,dat  tuflchen  Alber- 

tus en  Elifabeth  tot  Boulogne  van  vreede  gehandelt 

wierdt.  408.  Geeven  's  Keyfèrs  gefanten ,  eyflehen- 
de  weederinruymingh  der  plaetfen  op  den  Duytfchen 
boodem  en  vergoeaingh  van  fchaede  ,  antwoordt. 
408,  409.  Ruymen  Emmerik.  409.  Antwoor- 

den op  de  brieven  van  de  Staeten  der  Nederlanden 
onder  Albertus ,  raekende  de  vreede ,  gefonden  door 
een  trompetter.  409.  Belluyten  eenen  toght  in  Vlaen- 
dre  te  doen ,  om  veele  reedenen.  409.  Senden  brieven 
aen  de  fteeden  Ghendt  en  Brugghe  ,  hen  raedende  figh 

O  o  o  o  i;  in 



in  vryheit  te  herftcHen,dan  vruchteloos.  410.  Schep- 

pen groote  hoop  uyt  den  oorlogh  tuflchen  den  Fran- 
5ois  en  den  Savoyaert.  424.  Legghen  den  naebueren 

gelijke  fommen  geldts  op, als  de  Spanjaerts. 427. 

Senden  >  op  't  gerught  dat  'er  een  vloot  in  Spanjen 

wierdt  uytgeruft ,  en  om  de  ftouthcit  der  Duynker- 
kers ,  in  fee  grooter  getal  fcheepcn  dan  nae  gewoonte. 

427.  Pooghendehaevenvan  Duynkerken  te  Hop-
 

pen ,  dan  vruchteloos.  427.  Beraedtflaen  oover 

eenen  tweeden  toght  in  Vlaendre.  428.  Krijghen 

tijdingh  van  'tbelegh  van  Ooftende  door  Albertus. 

428.  Maeken  Franc>s  Veer  Steêvooght ,  en  ftaen 

hem  toe  fijne  twintigh  vendelen  Engellche  meede  te 

neemen.  428 ,  429.     Belluyten  's  Hartoghenbofch 
te beleegheren.  43a-     Dan  vruchteloos.  43  3.     Be- 

Uuyten de  Steêvooghdy  binnen  Ooftende  om  de  lelde 
maendt  te  verwiflelen.439.     Loflen  Francais  Veer 
af,  en  fenden  derwaerts  voor  Steêvooght  Fredenjk 

van  Dorp.  439.    Vinden  ,  onaengelien  meenighvul- 

ghe  klagfiten ,  niet  geraeden  teeghen  Mendofa  te  von- 
nilfen.  459.    Ontilaen  hem  uyt  de  gevanghenis ,  mits 
voor  hem  alle  gevanghene  der  Vereenighde  Landen 

geloft  worden.  440.     Daer  in  den  Koningh  bewil- 

Eght.  440.     Waer  door  fe  grooten  dank  en  liefde  on- 
der de  gemeenten  baeren ,  en  haet  op  den  Spanjaert. 

440.     Beraemen  eenen  vafteren  voet  op  't  loflen  der 
gevanghenen  voor  't  toekoomende.  440.     Werven 
grooter  leegher  dan  oyt  te  vooren ,  en  aenOaeghen 

daer  meede.  440.  Hun  gevoelen  raekende  't  gebruyk 
van  't  leegher  wordt  van  de  Koninghinne  vanEnge- 
landt  en  dé  Koningh  van  Vrankrijk  goet  gekeurt.440. 
Schrijven  eenen  algemeenen  Vaft-  en  Beede-dagh  uyt. 
440.     Schrijven  alom  brieven  aen  de  Landtfchappen 
onder  den  Aertshartogh ,  raedende  hen  tot  vreede  en 

vryheit.  440,441-     Senden  Ernft  met  befet  vende- 

len nae  Rhijnberk.  44;.     Dienen  figh  van 's  vyandts 
muyteryen,  en  fenden  aen  die  van  Hooghftraeten  lijf- 
toght,    waepenen  en  gefchut.  445  ,444.      Senden 
Graef  Luidevvijk  van  Naffau  met  eenighe  troepen  om 

op  d'uyterfte  grenfen ,  die  brandtfchattingh  vveygher- 
den,  te  plunderen.  445.     Senden  vier  fcheepenop 

d'Engelfche  kuft ,  om  neevens  d'Engelfche  op  6  ga- 
leyen  en  Spinola  te  paflen.445.Die  drie  der  felver  ver- 

nielen ,  en  d'andere  reddeloos  maeken.  445.     Sluy- 
ten  met  den  Koningh  van  Achem  opdennaem  der 
Arabiers.  447.    Waer  door  de  achtbaerheit  der  Hol- 

landeren in  die  landen  dapper  toeneemt.  447.     Sen- 
den ,  mits  d'onluften  tuflchen  den  Graef  van  Ooft- 

vriellandt  en  de  ftadt  Embden,  eerft  vier  vendelen 
daer  binnen ,  en  daer  nae  Warner  du  Bois  met  volk  te 
voet  en  te  peerde.  450.    Verweeren  figh  fchriftelijk 
teeghen  de  lafteringhen  van  den  Graef.  450.     Wor- 

den dieper  in  den  oorlogh  ingewikkelt  door  de  doodt 
van  Elilabeth.  45 1 .    Wenfchen  Koningh  Jakob  door 
een  brief  geluk  met  de  kroone  van  Engelandt.  454. 
Senden  ten  dien  eynde  gefanten  derwaerts.  454.  Vin- 

den een  middel  tot  atloHIngh  van  een  gedeelte  der 

fchulden  aen  Engelandt.  455.     Weygheren  in  't  ver- 
dragh  tuflchen  Spanjen  en  Engelandt  begreepen  te 

fijn.  455.     Beileghten  d'Oovereemfche  gefchillen: 
punten  des  verdraghs.  456,457.     Antwoorden  fee- 

dighopdeklaghten  van  's  Keyfers  gefant ,  raekende 
d'Üoftvriefche  faeken.  467.  Maeken  een  naeder  ver- 
dragh  met  de  muytelinghen  van  Hooghftraeten.  463 . 
Senden  fes  fcheepen  onder  Paulus  van  Kaerden,om  de 
kuft  van  Brafil  te  plunderen.  466.     Weygheren  den 
Graef  van  Balligny  ,  gelaft  om  vry  geleybrieven  van 
den  Staeten  tot  oopeningh  van  vreede  te  verfoeken , 
defelfde.  467-     Ontfanghen  brieven  van  den  Key- 
fcr ,  die  hen  belaft  met  de  fchaeden  den  gebuerlanden 
ooverkoomen  :    derfelver    antwoordt.    467,468- 

Doen  voorraedt  van  geldt  en  krijgsvolk.  468-     Be- 
leegheren Sluyi.  469, 470, 47 1,472-  Siinbevreeft 

B  t'A-D  t«- V  t's  ii. 
voor  de  muytelinghen.  471.  Geeven  de  Landtvoogh»- 
dy  oover  Vlaendre  aen  Henrik  van  Na(Tau,en  het 
Steedehouderfchap  onder  hem  aen  Charles  van  der 
ÏNoot.  472.  Reedenen  hen  beweeghende  om  Ooften- 

de Oover  te  geeven.  473.     Weygheren  Koningh  Ja- 

kob de  vrye  vaert  voor  d'Engelfche  fcheepen  uyt  fee 
op  Antwerpen.  475.   Hun  eedelmoedigh  antwoordt 
aen  's  Keyfers  gefant  dringhende  op  vreede.  479. 
Krijghen  verfterkingh.  480.     Worden  aengemaenc 
van  Vrankrijk  om  eerft  te  velde  te  koomen.  480.  Sijn 
veerdigher  in  het  opbrenghen  van  penninghen,  als 
de  Staeten  onder  Albertus.  480.      Maeken  eenen 
vruchteloofen  aenflagh  om  Antwerpen  te  beleeghe- 

ren. 480 ,  48 1  •      Vinden  geraeden   Vlaendre  in  te 
trekken,   en  forghe  voor  Sluys  te  draeghen.  482. 
Senden  Willem  Hautain,  Ammirael  van  Zeeland t , 
met  eenghe  fcheepen ,  om  de  Spaenfche  fbldaeten  uyt 
Spanjen  oover  fee  nae  Nederlandt  koomende  tege- 

moet te  loopen ,  en  de  gevanghene  oover  boordt  te 
worpen.  482,  483-     Verklaeren  by  plakkaet  voor 

vyandt  te  fullen  houden ,  die  lijftoght  in  't  leegher  van 
Spinola  brenghen.  488-      Genoeghen  figh  met  hec 
verdaedighen  hunner  grenfen.  498.      Wat  hunne 
lightinghen verhindert. 498.     Vanden  Hartoghvan 
Bruinfwijk  verfoght  hem  Graef  Ernft  te  fenden  ,  lae- 

ten  't  dien  t'fijner  keure.  499.     Bieden  den  Venetiae- 
nen  hunne  hulpe  aen ,  en  worden  bedankt.  501.  Sen- 

den onder  den  Ammirael  Hautain  een  vloot  teeghen 
den  Spanjaert.  501.   Verbieden  by  plakkaet  alle  vol- 

ken graenen  of  andere  eetwaeren  in  Spanjen  te  bren- 
ghen. 501.     Getal  hunner  troepen.  510.     Danken 

't  regement  Hooghduytfchen  van  Foix  af.  511.   Sen- den Willem  Hautain  met  een  vloot  in  fee,om  de  fchee- 
pen uyt  Amerika  en  Indien  koomende  waer  te  nee- 

men:  dan  ongelukkigh.  512.    Verbieden  alle  hun- 
ne ingefeetenen  en  dien  van  andere  Landen  de  vaert  op 

Indien,  buyten  de  maetfehappy.  517.     Stellen  de 

vreedehandelingh ,  hen  van  d'Aertshartoghen  door 
Wittenhorft  en  Geevaerts  aengebooden,  üyt.  523. 

Sleghten  'tkafteel  tot  Groeninghen.  525.  Antwoor- 
den Wittenhorft  en  Geevaerts  op  hun  voorftel  van 

vreede.  531.     Ontfanghen  brieven  der  Aertsharto- 
ghen  door  Johan  Neyen :  hun  antwoordt  en  eyfch- 
532.    Hen  wordt  van  Neyen  volkoomen  genoeghen 
belooft.  532.     Schrijven  dienaengaende  aen  de  be- 
fondere  Landtfchappen. 5  32.  En  eenen  dank-  en  bee- 

de-dagh uyt.  532.  Senden  't  geflootene  by  hen  onder- 
teekent  naer  Antwerpen.  533.    Eenighe  leeden  heb- 

ben een  afkeer  van  de  vreede.  533-  Senden  een  vloot 
in  fee  teeghen  den  Spanjaert  onder  den  Ammirael  Ja- 

kob Heemskerk.  533.     Neemen  het  te  rugh  roe- 

pen der  vloot ,  op  't  verfoek  van  Neyen ,  in  beden- 
ken. 538,  539.     Geeven  den  gefanten  van  Vrank- 

rijk gehoor.  539.     Kiefen  gemaghtighde  om  den  ge- 
fanten den  ftaet  hunner  faeken  te  oopenen.  43  9.     En 

gaen  ook  met  andere  Koninghen  en  Vorften  te  raede. 
539.     Neemen  belluytophet  verfoek  van  Neyen. 
539,  540.     Bepaelen  ook  den  ftilftant  te  lande.  ̂ 40. 
Önderright  door  Aertfens  van  den  handel  tuflchen 
hem  en  Neyen ,  ftellen  de  gefchenken  in  handen  van 
hunnen  ontfangher  Joris  de  Bie.  541.  Senden  gefan- 

ten aen  den  Koningh  van  Groot  Brittannien  om  fijne 
majefteit  van  den  ftaet  hunner  faeken  te  onderrighten. 
541.  Krijghen  fchrijven  van  Spinola,  dat  de  Koningh 
'tverbondt  der  Aertshartoghen  hadt  bekraghtight. 
54c-    Ontdekken  daer  in  de  konftenaeryen  der  Span- 
jaerden.  541,  542.     Veele  leeden  der  felver  fijn  ten 
hooghften  mifnoeght ,  dat  fe  van  den  Spanjaert  befpot 
worden.  542.    Antwoorden  door  Oldenbarnevelt , 
dat  de  bekraghtigingh  hen  mif  haeght ,  en  geeven  een 
ander  ontwerp.  542,543.     Ontfanghen  een  andere 
bekraghtigingh.  543.    De  verfcheyde  driften  onder 

hen  loopen  hoe  langher  hoe  hoogher.  544.  't  Oover- 

gebraght 
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gebraghf  gefchrift  voldoet  alsnogh  hunne  verwagh- 
tingh  niet.  544.     Sy  maeken  den  gefanten  bekent  > 

dat  ie  den  geheelen  handel  lullen  brenghen  in  de  Ver- 
gaederingh   der    beibndere    Landtfcliappen.    544. 
Schikken  den  Haeghe  tot  de  handclplaets.  544.  Eeni- 

ghe  leeden  oordeelen  ge  vaerlijk  's  vyandts  gefanten  in 
den  Haeghe  tot  de  handelingh  t'ontranghen.  545. 
Sy  willen  met  den  vyandt  niets  gedaen  hebben,  dan 

nae  voorgaende  vaftftellingh  der  vryheit  in  klaere 

woorden?  545.     Bieden  d'Aertshartoghen  langher 
fchorllingh  van  waepenen  aen.  546.     En  begeeren 
eeene  andere  gefanten  als  Nederlanders.  546.  Schrij- 

ven aen  Neyen  en  Verreyken  om  benght  van  't  getal 
en  de  naemen  der  gefanten.  546.     Staen  toe  dat  'er 
yemandt  buyten  inboorlinghen  óp  de  handelingh 
worde  gefonden.  546.  Ontranghen  een  brief  van  den 
Keyfer:  der  felver  antwoordt.  546,547.     Danken 
een  gedeelte  hunner  uytheemiche  krijgsmaght  af. 
550.     Senden  volk  tot  belchermingh  van  Embden , 
en  aen  den  Graef  een  brief  door  een  trompetter.  551. 
Beflifien  de  gefchillen.  551.   Geeven  de  gefanten  des 
Koninghs  van  S  weeden  gehoor,  en  ftaen  hem  toe  volk 
in  de  fteedenvan  Hollandt  te  werven.  551.     Mae- 

ken een  nieuw  verbondt  met  den  Frangois ,  die  hen 

begunftight.  554.  Den  Laekenhandel  belet  hen  dier- 
gehjk  verbondt  met  Engelandt  te  maeken.  554. 

Eyfch  der  Hooghduytfchen  van  hen  in  'tftuk  van vreede.  554.  Geeven  de  Spaenfche  gefanten  pleghti- 
gher  gehoor  dan  nae  gewoonte.  555.  Kiefen  gemagh- 
tighde  om  met  hen  te  handelen ,  getal  en  naemen  der 
gemaghtighde.555.  Willende  van  de  fwaerfte  punten 

af  beginnen ,  foeken  de  Spaenfche  't  verlenghen.  556. 
Sy  willen  vreede,de  Spaenfche  beftant.  556.  Willen  de 
vryheit  voor  eerft  valtgeftelt  hebben ,  met  arftant  van 
tij  telen  en  waepenen.  556  .Konnen  niet  verftaen  van  de 
vaeit  op  Indien  af  ftant  te  doen :  dan  itellen  den  Spaen- 
fchen  een  keur  voor.559.  Spoeden  figh  om  de  hande- 

lingh ten  eynde  te  brenghë.559.  Willen  dit  de  Spaen- 
fche de  voornaemlle  punten  leffens  voorftellen,  lullen- 

de van  gelijken doen.y59. Stellen  hunne  punten  klaer^ 
lijk  en  naektelijk  voor.56o.  Stelle  eeniahe  voorwaer- 
den^iie  fe  den  Spaenfchen  aenbiedê,  raekende  de  vaert 
op  Indien.  560.     Hun  antwoordt  op  het  voorftel  der 
Spaenfche,  aengaende  de  vryheit  van  den  binneLndt- 
fchen  handel.  561.     Stellen  hunne  reekeningne  met 
Engelandt  effen ,  en  maeken  een  verbondt.  561.  Ver- 
foeken  's  vyandts  gefanten  hunne  voordere  begeerten 
af  te  doen.  561.     Staen  toe  dat  de  fchorllingh  van 
waepenen  tot  het  eynde  des  jaers  verlenght  worde. 
561.     Antwoorden  den  Spaenfchen  op  hun  voorftel 

van  't  herftellen  der  goederen.  562.     Hunne  gefchil- 
len oover  andere  mindere  punten.  562.      Hunnen 

eyfch  aengaende  't  beveftighen  van  't  verdragh  mif- 
noeght  den  Spaenfchen.  562.   Houden 't  gefantfehap 
des  Spanjaerts  in  Vrankrijk  verdacht.  563 .     Sijn  be- 

kommert door  de  rijdtnghen  die  eenpaerigh  Uyt  Enge- 
landt ,    Vrankrijk  en  Duytfchlandt  koomen.  56;. 

Worden  door  Jeannin  verfeckert  van  fijns  Koninghs 
getrouwheit.  56  3  •     Sy  belluyten  de  handelingh  at  te 
breeken.  564.    Worden  door  de  gefanten  van  Vrank- 

rijk en  Engelandt  tot  beftant  geraeden.  564-  Reede- 
nen waerom  fy  daer  toe  neyghen.  565.     Doendaer 

toeeenen  voorQagh.  565.     Blijven  by  hunbelluyt, 
maer  verlenghen  den  tijdt  om  te  handelen  tot  den  eer- 
ften  van  Slaghtmaendt.  566.     Heevighe  gefchillen 
dien  aengaende  onder  hen.  566.     Hunne  onderlinghe 
verplightingh.  586.     Verlenghen  de  fchorllingh  van 
waepenen.  587-     Houden  hunne  vergaederingh  tot 
Berghenop  den  Zoom.  589.     Senden  de  felfde  ge- 

fanten nae  Antwerpen.  589- 
Staeten  van  Hollandt  vergaederen  tot  Dordreght.  40. 

Verklaeren  Oranje  voor  hunnen  Stadthouder  en  Kapi- 
teyn  Generael.  40.    Hunne  vergaederingh  beftont 

van  outs  uyt  de  eedden  en  de  fes  groote  ftecden.44» 
Waer  by  naederhandt  nogh  door  Oranje  fijn  gevoeght 
twaelf  kleyne,  en  welke  in  orde.44.  Dienen  ligh  in  al- 

le faeken  van  's  Koninghs  naem  teeghen  's  Koninghs 
bevecleu ,  op  't  exempel  van  de  Spanjaerts  felve  en andere.  44.     Brandtmerken  alle  geloofsdwangh  met 
den  naem  van  Inquifitie.45 .  Neemen  voor  den  oopen- baeren  Godtsdienft  aen  die  te  Geneve ,  in  de  Palts  en 
hier  en  daer  elders  geleert  wordt.  45.  Wenden  's  Ko- ninghs heerhjkheeden  en  inkoomften ,  de  middelen 
der  Geeftehjken  en  Kloofteren  ,  en  der  gener  die  figh 
by  den  vyandt  ophielden ,  met  de  goederen  ter  fee  ge- 
noomen  ten  gemeenen  nutte  aen.  45 .  Klae<rhen  oover 
Leycefter.  106.  Trekkende  meefte  geméene  faeken 
nae  figh.  106.  Waer  uyt  der  felver  vergaederingh  be- 
ftaet,  enhoedikmaels  's  jaers  die  vergaederen.  116; Van  wat  faeken  daer  in  gehandelt  wordt.  1 1 6.     Ver- 

bieden  by   plakkaet   den  Roomsgefinden  hunnen 
Godtsdienft  ook  in  '  t  heymelij  k.  1 20 .    Legghen  de Gceitelijke  perfoonen  een   eerlijk  onderhoudt  toe. 
120.     Houden  geduerende  den  flagh  met  de  Spaen- fche vloot  dik  wils  beedeftonden.  154.    En  fchrij  ven 
nae  den  leeghen  eenen  algemeenen  dank-dagh  uyt. 
134.     Dnnghea  fterk  op  de  beleegeringh  van  Geer- 
truydenbergh.  175.      Getal  hunner  troepen  gefae- 
menthjk  metde  Vnefche.  176.     Oordeelen  dat  men 
nae  'tmneemen  van  Steenwijk  niets  meer  behoorde 
t'onderneemcn.  179.    Legghen  alle  hunne  forghe  aen tot  net  beiegh  van  Gecrtruydenbergh.  189.     Ont- 
f  angiien  eer.  onef  van  den  Keyfer ,  dien  fe  aen  de  Ver- 
eenignde  Scaetea  ooverleeveren.  231.    Verhooghen 
d'oudebelaftingheneen  achtfte,  enftelleneenfchat- tinghe  op  de  koftelijkhut  en  ooverdaedt ,   die  niet 
door  wil.  280.    Vei  foeken  Oldenbarnevelt  fijn  ampt 
weeder  t'aenveerden.  572.     Belaften  den  Hooghen Raeii  Gomarus  en  Arminius  te  hooren ,  en  't  verhan- 

delde geheyin  te  houden.  576. 
Staaley  wordt  ooverfte  binnen  Deeventer.  105.     Dat 

hyverraedt,en  aen  de  Spaenfchen  oovergeeft.  108. 
Reyft nae  Spanje,  daer hy  fleght  onthael  vindt.  109. 
Smeederin  'tfchelmftuk  van  Renichon  en  du  Four 
om  den  Prins  en  andere  om  te  brenghen-  209.  Meent 
met  Barlottede  Voorne  aen  te  taften.  386.     Vallen 
gefaementlijk  in  den  Bommelerweerdt.  386. 

Steelandt,  Bailluw  van  't  landt  van  Waes3  verraedt 
dat  geweft  aen  Parrtia.  89. 

Steenberghen  ingenoomen  door  Maurits.               159. 
Steenwijk  ooverrompelt  door  Verdugo.  8 1 .  Beleeghert 

van  Maurits.  176.     Swaerigheeden  oover  't  beiegh. 
176".  Geleegenheit  en  werken  der  fteede.  176, 177. 
Getal  en  opfet  der  beleegherde.  173.     Verhael  des 
beleghs.  177 ,  178  ,  179.     Koomt  in  gefprek  van 
oovergaeve,  dan  verwerpen  de  voorwaerden.  178. 
Krijght  onderftant  van  Verdugo.  178.     Geeft  figh 
oover.                                                                 179- 

Steeven  van  der  Haeghen  door  d'Ooftindifche  maet- 
fchappy  met  dertien  fcheepen  derwaerts  gefonden. 

465,466.     Koomt  weeder  t'huysmet  rijke  oover- winninghen  en  verbonden  ingegaen  met  Koninghen. 

512,513. Stemmen :  meerderheit  van  ftemmen  heeft  geen  plaets 
in 't  ftuk  van  belaftinghen.  92,93. Stenden  van  Kleef  en  Gulik  ,  fiet  Kleef  en  Gulik. 

Stephanus  Botf  kay  Vorft  van  Seevenberghen.  520. 
Stephanus  Ibarra  heeft  met  den  Graef  van  Fuentes  de 

klem  der  regeeringhe.  187.  Sijn  in  Spanjen  ver- 

dacht. 187-  Smeedersin  'tfchelmftuk  van  du  Four 
en  Renichon  om  den  Prins  en  andere  om  te  brenghen. 
209.  Van  den  aenilagh  van  Luidewijk  Lopez  ,  Por- 

tugees, op  het  leeven  vanElifabeth.  210.  Sijnen 
aerdt.  222-  Is  vyandt  van  Karel  van  Mansfeldt.222- 
Wordt  in  Spanjen  op  ontbooden.  261. 
Sumatra.  309. 

Oooo  üj  Swartc 
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Swarre  vvaerer.  ƒ  06. 
Svveedenfhethetverfoek  van  Oranje  om  bondtgenoot- 

fchap  of  hcymelijk  onderftant  af.  37- 

TAxis  ooverrompclc  Zutphen  door  verraedt.  87- Plundert  en  brandtfchat  de  landen  tufTchen  den 

Rhijnend'YfTél.  87.     Blij  ft  voor  Bon.  138- 
Taxis  loofcn  raedt.  223.  Vindt  beftant  quaet.  251. 

Wordt  van  den  Koningh  van  Denemarken  flaeuvvehjk 
onthaelt.  287, 288.  Gaet  vveeghens  Philips  in  gefant- 
fchap  naer  Engelandt ,  om  den  vreede  voort  te  letten. 

455- 
Teligny ,  Ooverfte  te  Lillo ,  verdaedight  met  groote 

dapperheit  dat  fort.  9°. 
du  Terrail ,  Francoifchen  ballingh  ,  en  vernuftelingh 

in  dienft  van  Albertus,  maekt  eenen  aenflagh  op  Ber- 
ghen  op  den  Zoom ,  die  tot  tw  eemaelen  miflukt.488, 
489, 490.  Wordt  gequetft  en  op  de  vlught  geflae- 

ghen. J02.  NeemtBreevoortdoorverraifingh.502. 
Maekt  eenen  aenflagh  op  Sluys  ,  die  wel  begon,  maer 
vruchteloos  uytviel.  ƒ  °5  >  5  °4- 

Terra  Nova ,  foekt  Hartogh  van  Terra  Nova. 
Thomas  Budley  Gefant  van  Elifabeth  by  deStaeten. 

247.  281. Thomas  Filler  ontmoet  en  Gaet  den  Graef  van  Solre. 

488.     Slaet  eenigh  volk  van  Velafco.  $02. 
Thoolen.  »3J« 
Tiende ,  twintighfte  >  en  hondertfte  penningh  by  Alva 

geè'yfcht.  )6. 
Tijdingh  in  Nederlandc  verfpreidt  van  de  koomftdes 

Hartoghen  van  Alva  met  een  oppergefagh  en  een  lee- 
gher ,  baert  groot  vluchten.  *7- 

Tijdinghen  uyt  Spanjen  doen  blijken  >  dat  geen  meerder 
goedertierenheit  van  den  Koningh  te  verwaghten 
ftaet,  dan  van  Alva.                                               32. 

Tyronj  fietHugo  Graef  van  Tyron. 
Tironel  vlught  uyt  Yerlandt.                                    J  5  2. 
Tituan.                                                                 J38- 
Toght  in  Vlaendre  befchreeven.  409.     en  volghende. 

Baert  aldaer  groote  verflaegenheit  en  vlughten.    41  o. 
Trivultio  verflaeghen  by  MuSem.                            492. 
Truxes  huwelijk  veroorfaekt  den  Keulfchen  krijgh.  86. 

Stelt  figh  door  Kafimier  en  Nieuwenaer  in  't  befit  der 
fteeden.  87.     Wordt  uyt  de  meefte  verjaeght.  86. 
Maekt  verbondt  met  de  Nederlanders  >  en  neemt  fij- 

nen toe  vlught  tot  Oranje.  86.     Scheydcuyt  denoor- 
logh.                                                                146. 

Turf  befchreeven.                                                    10. 

Turnhouts  geleegenhcit.  295.     't  Kafteel   geeft   figh oover.                                                                  298. 

Twift  in  Vriellandt  tufTchen  't  Hof  en  de  Gemaghtighde der  Staeten.  92.     Bygeleght  door  Graef  Willem.  92. 
TufTchen  Hollandt  en  Zeelandt  oover  de  verlofgelden 
237.302.     Wordt  bygeleght.                             303. 

V. 

10;. 

VAert  achter  Engelandt  om  gevonden. 
Vaert  foekt  Scheepvaert. 

Valencien  ingenoomen ,  en  weeder  veroovert  door  de 
Spanjaerts.  41 .     Ooverkoomt  met  Parma.  70. 

Valentijn  de  Pardieu ,  foekt  Heer  van  la  Motte. 
Varrabon ,  Landtvooght  oover  Gelderlandt  ,  gefonden 

voor  Rhiinberk ,  neemt  Blyenbeek.  144.  Volght 
den  Graef  van  Valkenfteyn.  146.  Wordt  geflaeghen 
van  Francois  Veer.  147.  Leghtdefchultder.needer- 
laeghe  op  Mansfeldt.  i47-  Heeft  nae  desfelfs  vertrek 
't  opperbevvint  in  Pikardyen.  238.  Wordt  van  Biron 
met  veertien  vaenen  ruyters  geüaeghen ,  hy  felfs  ge- 

vanghen. 288. 
Veere  verkoft  aen  den  Prinfe  V3n  Oranie.  92. 
Velafco  ,  Koneftabel  van  Kaftilien  ,   Landtvooght  van 

Milaen  ,    koomt  Borgonjen  te  hulpe.  226.      Her- 

neemt in  't  doortrekken  eemghe  fteeden.  226.  Slaet 
fijn  leegher  necderby  de  Saone-ftroom.  226.  Heeft 
in  Borgonjen  een  volkoomen  leegher.  238,346. 
Traght  te  vergeefs  de  fchans  Sant  Andries  t'ontfetten. 
4°6.  Trekt  uyt  laft  van  Albertus  teeghen  Maurits. 
47o.  Befchanft  figh  by  de  vaert  van  Moerkerke. 
47°-  Wordt  geflaeghen.  479.  Van  Philips  neevens 
Alexander  Rovedo  in  Engelandt  gefonden ,  om  den 
vreede  te  bevorderen.  474.  Brenght  Maurits  foldae- 
ten  by  Mullem  op  de  vlught.  491.  Biedt  dien  van 
Sedan  fijne  hulpe  aen.  499.  Sendt  onderftant  aen  de 
Spaenfche  binnenBreevoort ,  dat  niet  binnen  koomt , 
maer  in  't  weederkeeren  geflaeghen  wordt.  502 Venetiaenen  fijn  in  onluft  met  Paus  Paulus  de  vijfde: 
verhael  der  felver.  $00,501.  Bannen  de  Jefuiten. 
f  01.  Vervolgh  dcronluften.  joi.  Vergelijken  figh 
met  den  Paus.  fji.  Willen  de  Jefuiten  niet  innee- 
men.  571.  Neemen  Paulus  Servita  onder  haere be- 

fcherminghe,  en  ftellen  belooninghen  op't  keveren  of 
ombrenghen  der  moordenaers  uytgemaekt  op  fijn  lee- 
ven.  551 ,  jj2.  Vergelijken  de  Graeubonders  met 
Fuentes  ,  Landtvooght  van  Milaen.  5^2. 

Venloo  veroovert  door  Parma.  104.  Jaeght  de  Spaen- 
fche befettingh  uyt.  162.  Neemt  befettingh  van  Al- 

bertus in.  444.  Vruchteloofen  aenflagh  van  Prins 
Henrik  opdieftadt.  J09. 

Verbondt  tufTchen  Philips  de  II.  en  Karel  de  IX.  Ko- 
ninghen van  Spanjen  en  Vrankrijk  tot  Bajonne  ge- 

flooten  tot  uytrooyingh  der  ketteryen.  18. 149.  Ge- 
lijk verbondt  tufTchen  Henrik  en  Philips  nae  de  vree- 

de van  Kamerijk.  18.  Dat  Oranje  dikwils  heeft  ver- 
haelthem  door  Henrik  ontdekt  te  fijn.  18.  Dereede- 

Ien  teeghen  d'inquifitie.  20.  Beraedtflaeghinghen daer  oover  in  de  Nederlanden  en  in  Spanjen.  21.  Tuf- 
Tchen Elifabeth  en  de  Staeten.  342.  Desfelfs  punten. 

343 .  TufTchen  de  Nederlanden  en  het  Duytfche  rijk 
door  K  ey  fer  K  arel  de  V.  749. 

Verbondt  hoedaenigh  gemaekt  met  de  Koninghen  en 
volken  in  Ooftindien.  446. 

Verdaedigingh  der  Spanjaerden  voor  de  Vergaederingh 
der  Duytfche  Vorften  aen  den  Rhijn.  380, 38 1, 382. 

Verdeelingh  van  Duytfchlandt  in  tien  Kreytfen.  364. 
Verdragh  der  Brabanders  met  hunnen  Landtsheere.  ̂ }. 

TufTchen  den  Graef  van  Ooftvrieflandt  en  de  ftadt 

Embden  tot  Delffijl :  punten  desfelfs.  236.  't  Welk 
de  toekoomende  Graeven  en  Magiftraeten  hebben  te 
befweeren.  236.  Nieuw  verdragh  tufTchen  defelfde. 

4j6,  457.  Die  door  's  Graeven  veranderingh  niet bekraghtight  wordt.  467. 
Verdugo  koomt  in  de  plaets  van  Rennenbergh.  74. 

Slaet  Norrits.  74.  Befluyt  Lochum  :  maer  moet 
het  verlaeten.  81.  Ooverrompelt  Steenwijk.  81. 
Waektop  de  twift  der  Vriefen.  92.  Is  bekommert 
voor  Groeninghen.  1  j  1 .  Paft  op  de  aenflaeghen  van 
Graef  Willem.  15 1.  Veroovert  Ementiljin  Vriellandt. 
162.  Verfterkt  Koevorden  en  Steenwijk  met  befet- 

tingh ,  en  koomt  Maurits  voor  in  den  toght  nae  Groe- 
ninghen. 1 67-  Alwaer  hy  niet  ingelaeten  wordt,  maer 

leeghert  in  de  voorftadt.  1 67.  Öopent  Groeninghen 
eenen  doortoght  uyt  Weftphaelen  nae  de  Bourtangh. 
167.  In  Gelderlandt  fonder  volk, en  klaeght  daer 
oover.  170.  Arbeidt  om  aenfienelijke  troepen.  176. 
Sendt  den  beleegherden  in  Steenwijk  byftant.  178. 
Krijght  eenighe  troepen  van  Parma  tot  ontfet  van 
Koevorden.  181.  Slaet  figh  needer  by  Emlichem. 
181.  Heeft  onderlingh  verftant  met  een  eedelman 
binnen  Koevorden.  182.  Valt  op  de  buytewerken 
van  Maurits  leegher  aen.  X82.  En  wordt  afgeflae- 
ghen.  182.  Blijft  om  Sloghteren  hanghen.  193. 
Rooft  en  plundert  in  Vriellandt.  195  •  Sijnen  aenflagh 
op  de  Bourtangh  vruchteloos.  196.  Beleeghert  Koe- 

vorden. 196.  Tracht  vruchteloos  den  fteêvooght 
Cafpar  Eufum  te  winnen.  1 96.  Ongemakken  en  ver- 

loop 
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loop  in  fijn  lecgher.  196-     Vertoon:  figh  voor  fijne 

■    werken  in  flaghorde,  om  op  Maurits  te  paden.  201. 

.  Op  wiens  aenkoomft  hy  fijn  leegher  voor  Koevorden 

opbreekt.  202.  Neemt  den  wegh  nae  Oldenfeel, 

Uaet  figh  daer  needer ,  en  doorftroopt  den  Duytlchen 

boodem.202.  Sendt  een  gedeelte  fijner  troepen 

oover  d'Eems,  en  eenander  nae Groeninghen.  202. 

Dreyght  dien  van  Embden  oover  't  feilden  van  toe- 
voer in  't  leegher  van  Maurits  voor  Groeninghen. 

205.  Plundert  en  brandt  in  Vriellandt  end'Omme- landen.  218.  Wordt  in  Luxemburgh  teeghen  Bouil- 

lon gelbnden.  z}8.  Beleeghert  la Ferté.  258.  Breekt 

het  Belegh  op.  258.     Sterft.  2*8.     Sijnen  lof.  258. 

Vereenighde  Nederlanden  op  wat  wijfe  die  door  lbo 
meenighvuldighe  rampfpoeden  ter  needer  geworpen , 
figh  vveederom  teeghen  de  Spaenfche  moogenheit 
hebben  opgerecht.  114.  Der  felver  grenfen.  114- 
En  beftieringh.  115,116,117.  &c.  Inkoomften.  118. 
Der  felver  ftaet  geftelt  teeghen  die  der  Spaenfche. 

126. 

Vereenighde  Nederlanders  houden  veele  de  vreede  ver- 
dacht. 525. 

Vereenigingh  tot  Uitrecht  geflooten ,  en  desfelfs  pun- 
ten. 67. 

Vergelijkingh  der  Franfche  en  Nederlandtfche  beroer- 
ten- 149,150,151. 

Vergiffenis  van  al  het  begaene  door  Margareta  den  Ée- 
delen  belooft.  23.  Dogh  dat  woordt  en  dat  van  de 
Roomfche  Godtsdienft  uyt  de  acte  gelaeten.         24. 

Verhaelder  Scheep vaerten  door  welke  de  welvacrt  der 
Vereenighde  Nederlanden  haeren  grootften  aenwas 
gekreeghen  heeft.  250.  tot  259-     Der  wonderlijke 
?efc hiedeniffen  voorgevallen  op  de  derde  vaert  der 

lollanders  nae  't  Noorden.  289.  tot  294-  Van  Effex 
ongelukkighe feetoght.  307  ,  308.  Van  den  toght  in 
Vlaendre.  409.  en  volgende.  Der  faeken  in  Indien. 
445'  446, 447>448,5i2, 5 1},  5 14, 5 15, 5 16,5 17.  Der 
faemenfweeringh  in  Engelandt.  495 ,  496.  Van 

Heemskerx  gloryrijke  feetoght  teeghen  den  Span- 
jaert.  jjj,  534, 53$, 5*6,5*7. 

Verhoeve ,  fiet  Pieter  Verhoeve. 

Verlofgelden  ingevoerr ,  meermaelen  verbooden,  dan 
echter  gebleeven.  45 . 

Verraedt  des  Spaenfchen  Gefants  in  Vrankrijkop  Mar- 
feille  ontdekt.  495-  Der  Roomsgefinden  in  Enge- 

landt. 495.496. 
Verreiken ,  fiet  Luidewijk  Verreiken. 
Verlbekfchrift  der  Gereformeerden  aendeStaeten.  60, 

61.     Dat  hen  wordt  toegeftaen.  60,61. 
Vertoogh  der  Geianten  van  de  Vereenighde  Nederlan- 

den voor  de  Koninghinne  van  Engelandt.  ̂ 4,^5  , 

Vervolgingh  der  Gereformeerden  tot  Aeken.  494- 
Veurne  ingenoomen  van  Parma.  86. 
Viglius  van  Zuichem ,  hooft  van  den  heymelijken  rae- 

de,  man  van  groote  ervaerenheit.  15.  Houdt  de 
party  van  Granvelle.  15.  Raedt,  neevens  andere, 
s  Koninghs  brieven  tot  uytvoeringh  der  ftraffen  tee- 

ghen de  ketteryen  niet  ruchtbaer  te  maeken.  18.  Ant- 

woordt feer  bcvalligh  d'ooverheeden ,  die  figh  roem- 
den de  beelden  voor  't  gemeen  weghgenoomen  te 
hebben.  2*. 

Villars  te  verhit  op  't  flaen  met  de  Spaenfche  omtrent 
Dourlans  gevanghen  en  omgebraght.  240. 

Villars ,  Oovcrften  onder  Albertus  wordt  gevanghen. 

419- 

Villers,  Hofpreeker  van  Oranje,  infteller  van  de  ver- 
antwoordingh  fijner  doorluchtigheit ,  teegen  den  ban 
des  Koninghs  van  Spanjen.  76. 

Villers,  fiet Jooft Villers. 
Vilvorden  oovermeeftert  door  den  Hartogh  van  Anjou. 

82.     Ingenoomen  van  Parma.  9*. 
Uitrecht  ,  Vrieüandt  en  Gelderlandt,  onder  Keyfer 

Karel ,  aen  de  Nederlanden  gehecht  fijnde ,  hebben 
booven  hunne  voorreghten ,  bedonghen  onaffchey- 
delijk  van  Brabandt  en  Hollandt  te  blijven.  ;4- 

Uitreght  door  de  muytende  Spanjaerts  onder  Baldes  ter 
plunderingh  gefchikt  :  maer  worden  afgellaeghen. 
49-  Beroerten  aldaer  oover  de  nieuwe  belaftinghen 
gedempt.  332.     Is  met  Gelderlandt  alleen  een  leen 

™deSnjXü  o:  u  ,  547,548,549. Vlaeminghen  onruftigh  van  aerdt.  5 1 .  VVeygheren  Re- 
quefens  fchattinghen.  5 1 .  Lightveerdigh  tot  muy te- 
tery.  55.  Krijghen  volk  van  Kafimier.  64.  Ander- 

mael  aen  't  hollen.  66.  Vervallen  tot  d'uyterfte  be- 
hoefte. 109.  Bidden  Albertus  ,  met  aenbiedingh 

van  groote  fommen  geldts ,  Ooftende  te  beleegheren. 264. 

Vlaendre  in  een  elendighen  ftaet.  87. 
Ulefeldt,  foektjakob  Ulefeldt. 

Vlkïïnghen  verkort  aen  den  Prinfe  van  Oranjen.        92. 

Vliifinghen ,  op  de  tijdinghe  van  't  verooveren  van  den 
Briel ,  voeght  figh  met  de  gemeene  faeke.  40.    Aen 

d'Engelfche  te  pande  gegeeven.  100. 
Vloot  uyt  Amerika  in  Spanjen  aengekoomen  verlight 

Philips  in  fijne  behoefte.  449. 
Vliiïïnghers  neemen  een  Portugijfche  Galeoen  van  de 

Spaenfche  vloot.  13$» 
Vloot  van  700.  fcheepen  in  Deenemarken  aengehaelt. 

112. 
Vloot  uyt  Engelandt  onder  Draek  en  Norrits  nae  Span- 

jen gelbnden  valt  op  de  kuiten  van  Gallicien ,  pooghc 
DonAntonio  inPortugael  te  herftellen,  en  belee- 

ghert Liffebon.  148.      Onder  Draek  teeghen  den 
Spanjaert.  249.      Onder  Effex  en  Houwaert   nae 
Spanjen.  275.     Steekt  in  fee ,  en  verklaeringh  der 
Hoofden.  276.     Wordt  gelaft  tot  Kadix  te  vergaede-. 
ren ,  en  geheymen  laft»  276.     Vernielt  de  Spaenfche 

vloot  voor  Kadix.  277.     Landt  op  't  Puntal.  277. 
Vermeeftert  Kadix.  277, 278.     Gunt  d'Ingefeetenen hetleeven  voor  120000  dukaeten.  278.     Neemt  daer 
voor  Gijfelaers ,  en  fent  die  nae  Engelandt ,  alwaer 

fe  in  gevanghenis  fterven.  278.     't  Verdragh  oover 
d'afkoopingh   der  plunderingh  verworpen  fijnde, 
plunderen  fe  de  ftadt.  278.     En  fteekenfe  in  brandt. 

278.     Gaet  van  daer  t'feyl.  278.     Onder  Effex  ,  nee- 
vens een  Hollandtfche,in  fee  gefonden  is  ongelukkigh. 

3 07, 508.    Om  d'aenllaeghen  van  Frederi;k  Spinola 
en  de  fcheepen  onder  Martin  Padilla  te  befpieden  ver- 

brandt twee  galeyen  van  Spinola ,  en  veroovert  een 
Spaenfche  Carakke.  445. 

Vloot  Hollandtfche  fcheepen  in  't  Vlie  door  ftorm  ver- 

gaen.  197.  Gevoeght  onder  Warmondt  by  d'Engel- 
fche vloot  nae  Spanjen.  275-  Vermeeftert  't  kalteel 

van  Kadix.  277.  Vermeeftert  met  d'Engelfche  Ka- dix. 277, 278.  Andermael  onder  Warmondt ,  nee- 

vens d'Engelfche,in  fee  gefonden  is  ongelukkigh. 507, 
j  08 .  Van  150.  fcheepen  uyt  Ooften  in  Hollandt  aen- 

gekoomen. }}0. 
Vloot  in  Spanjen  uytgeruft  teeghen  Engelandt.  112. 

Welke  aenkoomende  alle  konftenaeryé  doet  verdwij- 
nen. 113.  Wordt  met  allerhaeft  voortgepreft.  127. 

Waer  van  men  figh  te  groote  dinghen  belooft.  127. 

Befchrij  vingh  der  felver.  128.  Vergaedert  in  't  mid- den van  de  Lente  voor  Liffebon.  129-  Raektinde 

haeven  van  Gallicien  met  verlies  van  drie  fcheepen. 

129.  Koomt  in 't  gefight  van  Engelandt.  130.  Oor- 
faeken  van  d'ongelukkighe  uytkoomft  der  felver.  1*0. 

Hunne  orde  en  geval  in  'tveghten,  1*1.  Worden 
van  d'Engelfche  doornaegelt  door  geduerigh  fchieten. 
1*1.  Eenighe  fcheepen  daer  van  verbrandt  en  ge- 
noomen.  1*1.  Houdt  acht  daeghen  langh  fchutge- 
vaer.  1*1.  Verwaght  Parma  by  Kalis.  152.  Wordt 

door  d'Engelfche  met  branders  verdreeven.  «32.  Set 
haer  needer  voor  Grevelinghen.  152.  Keert  nae 
fwaer  verlies  achter  Engelandt  om  nae  huys.  13*. 

Ramp- 
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Rampfaeligh  uytkoomft  van  haer  vlughtcn.  i  34- 
Vloot  in  Spanjcn  uytgeruft  onder  Martin  Padilla  fteekt 

in  fee:  desfelfs  aentlaeghcn  gegift.  1:89;  Die  een  on- 

gelukkighen  uytllagh  heeft.  289.  Andermael  onder 

hem  in  fee  gefondeu ,  met  bejeegeningh  van  fwaere 

rampen.  309.  Van  achtendartigh  fcheepen  vol  volx 
onder  Saurius  Leva  en  Pretendon  uyt  Spanjen  nae 

Kalis  gefonden.  382.  Waervan  eenighe  door  de  Hol- 
landers gejaeght  Üranden ,  en  een  verooverc  wordt. 

Vloot  in  Spanjen  uytgeruft,  feylt  ten  deele  nae  de  vyandt- 
lijkekuft  in  Afrika,  en  wordt  door  ftorm  van  daer 

gedreeven :  een  ander  gedeelte  brenght  onder  Johan 
Aquila  onderftant  in  Yerlandt.  4)6. 

Vloot  Spaenfche  fcheepen  voor  Kadix.  276.  Wordt 
door  d'Enielfche  en  Hollandtfche  vloot  vernielt. 

277. 

Vloot  Spaenfche  fcheepen  in  de  Coronna  vveyghert  te 
flaen  ,  en  wijkt  onder  't  kafteel.  j9j-  Gaet  uyt  de 
Coronna  t'feyl.  39$.  Vaert  nae  de  Kaenarifche  eylan- 
landen.  398.  Loopt  nae  Tercera,  en  wordt  oover- 
vallen  door  een  fwaeren  ftorm.  398. 

Vloot  Spaenfche  fcheepen  in  de  baey  van  Gibraltar ,  on- 
der den  Ammirael  Johan  Alvarez  Avila:  toeftai.- 

vandievloot.  534,535.     Wordt  vernielt.     536,537. 
Vloot  door  de  Vereenighde  Staeten  in  fee  gelbnden , 

onder  Pieter  van  der  Does :  hunne  berightspunten. 
393-  Schrik  in  Spanjen  voor  de  felve.  39}-  Set 
figh  needer  voor  de  Coronna.  )9i-  Maer  kan  daer 
niet  uytreghten.  393 .  Koomt  voor  de  rivier  van  Lif- 
febon:  beraedt  om  die  ftadt  in  te  neemen.  594. 
Valt  in  de  Kanaerifche  eylanden.  394.  Koomt  tot  on- 

der 't  kafteel  van  Kaenarien ,  fchiet  een  Spaens  fchip 
in  de  grondt  en  veroovert  'er  twee.  394.  Van  der 
Does  en  andere  in  't  landen  gequetft.  495  •  Veroovert 
het  kafteel.  395  •  Beleeghert  de  ftadt  Allagona  :  waer 
uyt  de  invvoonders  met  alle  hunne  goederen  vlughten 
in  rotfen  en  ongenaekbaere  weeghen.  395.  Waer  uyt 
eenighe  oovervallen  en  geflaeghen  worden.  495 .  Ver- 

trekt nae  't  verbranden  der  ftadt  en  der  kaft.eelcn.39j. 
Heeft  by  nae  gelijke  uytkoomft  te  Gomora.  39?-  De 
helft  van  de  fcheepen  met  den  buyt  keert  te  rugh  nae 

't  vaederlandt ,  end'ooverighefeylennaeBrafil.  395. 
Neemt  onderweeghen  verfcheyde  Spaenfche  koop- 
vaerders.395  •  Koomt  aen  't  eylandt  S.  Thomé  om  te 
ververfchen.395.  Befchrijvingh  van  't  felve.  396.  De 
ftadt  Pavaofa  en  haer  kafteel  wordt  oovergegeeven. 

396.  Dogh  door  d'eylanders  in  brandt  gefteeken.396. Befmettelijkefiekte  onder  haer.  396, 397.  Waer  aen 
ook  van  der  Does  fterft.  397-  Die  aldaer  begr3even 

wordt.  397.  Vervoeren  'tgefchut  en  dekoopman- fchappen  van  daer.  397.  Worden  op  hun  vertrek 

door  't  vergif  dier  plaetfe  vervolght.  397-  Groote 
fterfte  onder  haer.  397-  Scheurbuyk  van  gelijken. 
397-  Worden  oovervallen  van  ftorm.  398.  Twee 

Kapiteynen  alleen  in  't  keven»  en  op  fommighe 
fcheepen  maer  fes  man.  398.  Eenighe  loopen  in  Ën- 

gelandt,  en  koomen  d'een  nae  d'ander  t'huys.     398. 
Vloot  uyt  de  Vereenighde  Landen  in  fee  gefonden  tee- 

ghen dm  Spanjaert  ,  onder  den  Ammirael  Jakob 
Heemskerk.  533.  Steekt  in  fee ,  en  koomt  op  de  rivier 
van  LilTebon,  en  feylt  van  daer ,  mits  de  meefte  fchee- 

pen nae  Indien  waeren  uytgeloopen ,  nae  de  baey  van 
Gibraltar ,  alwaer  een  fchoone  vloot  Spaenfche  fchee- 

pen lagh.  534-  Koomt  in  de  Stiaet :  vanghtde  üagh 
aen :  verhael  desfelven.  5  36,  537.  Behaelt  de  volle 
feeghe.  5  37.  Seylt  nae  twee  daeghen  verblijf  op  de 
plaets  v3n  't  geveght  nae  Tituan ,  alwaer  wel  onthaelt 
en  befchonken  wordt,  538.  Verdeelt  figh ,  en  fendt 
het  lijk  van  Heemskerk  nae  Hollandt.  538. 

Vloot  onder  den  Ammirael  Hautain  teeghen  den  Span- 
jaert. 501.  Der felver verrightingh en  weederkoomlt. 

joi,  $02. 

Ulrik ,  gefprooten  uyt  het  huys  der  Griethen ,  in  't  jaer 
1454.  van  Keyfer  Frederijk  gemaekt  Graef  van  Ooft- 
vneüandt.  233.    Sijne  heerlchappy.  233. 

Vlughten  der  meefte  eedelen  en  een  groot  gedeelte  van 
't  gemeen  brenght  alles  in  rufte.  27.  Uyt  den  lande maekt  groote  verwoeftingh.  32. 

Vlughtehnghen  fetten  Oranje  aen  tot  de  waepenen.  3  2. 
Vallen  onder  Graef  Luide  wijk  van  Nafiau  in  Vries - 
landt,  verllaetden  Graef  van  Arenbergh ,  en  drijven 
fijn  leegher  op  de  vlught.  3  3 .  Worden  door  Ah/a 
oovervallen  en  geflaeghen.  33.  Uyt  Brabandt  en 
Vlaendre  verkielen  Hollandt  en  de  naebuerighe  eylan- 

den tot  hun  verblijfplaets ,  en  vermeerderen  d'alge- meene  verflaeghenis.  ,  00. 
Unie  tot  Uitrecht  geflooten.  g7> 
Volken  ooverrhijn  binnen  d'Eems  befchreeven.  203  , 

204, 205.  Die  naeft  aen  Hollandt  om  den  Rhijn woonen.  357' 3^8, 359, 360. 
Voorbeeldt  van  ongelukkighe  ftaetfught  in  Imbijfe.  90. 

in  den  Graef  van  EfTex.  436.  Van  den  Hartogh  van 
Biron.  449.  Van  een  rampfaeligh  bewintsman  van 
Staet  in  Antonio  Perez.  173 .  Hoe  vervaerlijk  't  is 
van  veelen  gevreeft  te  worden ,  en  dat  geene  heer- 
fchappy  genoegh  geveft  is  in  weerwil  der  ingefeeteneu 
in  Balligny.  243.  Van  een  die  fijn  leeven  vry  ge- 

trokken hebbende  ,  figh  laet  omkoopen  om  nogh 
eens  te  trekken.  462. 

Voorne  door  de  NafTaufche  gefterkt  met  een  fchans. 
143.  Aengetaft  van  Mansfeldt.  143.  Befchreeven. 
385.  Befchanft van  Maurits.  388. 

Voorreghten :  eene  onder  de  uytfieekenftedeefes  Landts 
is  van  oudts  gereekent ,  dat  de  Landtvooghdy  by 
geen  ander,  dan  een  gebooren  Nederlander,  ofye- 
mandt  uyt  den  bloede  der  Landtsheere  bekleet  moght 
worden.  3 1 .     Soekt  handtveften. 

Voorreghten  van  fteeden  en  Gilden ,  en  't  gheen  de 
fchatkift  aen  befondere  luyden  ten  achteren  was ,  ge- 
ftelt  in  handen  des  Koninghs.  36. 

Voorwaerden  waer  op  Koningh  Philips  de  Nederlanden 
ooverdraeght  aen  fijn  doghter  Ifabella.  343  ,  344. 
Waer  op  de  Staeten  der  Spaenfche  Nederlanden ,  nae 
eenighe  fwaerigheeden ,  Albertus  als  hunnen  Vorft 
eedt  doen.  346  ,  347.  Op  welke  de  Ooftindifche 
maetfehappy  is  opgereght  in  de  Vereenighde  Neder- 

landen. 448-  Der  Weftindifche  maetfehappy  aldaer. 

527, 528. 
Vorft  van  Kleef  krankfinnigh ,  brenght  onluften  om 

't  Vorftendom  -232.  Wordt  onmenfchelijk  bewaert» 
en  verloft  van  de  Staeten  van  't  Hartoghdom.  232. 
Doodt  fijner  gemaelinne.  274.  Is  maer  een  ydele 
fchim.  364. 

Vrankrijkbarftopdefelfdetijdt  van  Alvas  aenkoomft 
in  Nederlandt  uyt  in  oorlogh  teeghen  de  Gerefor- 

meerden. 30.  Voeght  figh  verfcheydentlijk  inden 
oorlogh  met  de  partyen.  148. 

Vreede  tot  Gendt  gemaekt ,  en  op  wat  voorwaerden. 
52>  5  3  •  Wat  landtfehappen  figh  daer  inlieten ,  wel- 

ke niet.  53.    Loopt  te  niet.  67. 
Vreede  ge  wenft  van  de  Nederlanders  .230.  Is  by  vee- 

len in  de  Vereenighde  Nederlanden  verdacht.  529» 

530. 

Vreedehandel ,  fietPaishandel. 
Vreedehandelingh  in  de  Vereenighde  Nederlanden  met 

den  Koningh  van  Spanjen  en  d'Aertshartoghen  Alber- tus en  Ifabella:  Bedenkinghen  dienaengaende.  530. 
Svvaerigheeden  inde  Vereenighde  Nederlanden  om 
die  te  beginnen.  530.  Oldenbarnevelt  fet  de  beraedt- 
(laeginghen  van  vreede  voort,  en  ooverreedt  Prins 
Maurits  daer  toe.  530,531-  Wittenhorft  en  Gee- 
vaerts  koomen  met  geloofsbrieven  van  Albertus  en 
Ifabella  ter  Vcrgacderinghe ,  endoen  hunvoorftel: 
antwoordt  der  Staeten.  531.  Wittenhorft  fchrijft 
nae  fijn  vertrek  aen  de  Vereenighde  Staeten.  531. 

d'Aerts- 
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d'Aertshartoghen    fenden  in  plaets  van  Wittenhorft 
Johan  Neyen.  5  j  i .     Die  figh  eenighen  tijdt  tot  Rijf- 

wijk  ophoudt,  om  t'ondertaften  waer  aen  de  hande- 
lingh haeperde.  531.     Voorde  Prins  gebraght ,  en 

dien  aengaende  onderright ,  reyft  hy  nae  Bruffel ,  en 
koomt  weederom  met  brieven  der  Aertshartoghen. 

531.      Inhoudt  der  brieven.  532.      Antwoordt  en 

eyfch  der  Staeten.  j  3  2.     Neyen  belooft  dat  den  Stae- 
ten  volkoomen  genoeghen  fal  gegeeven  worden.  552. 
De  Staeten  fchnjven  dien  aengaende  aen  de  befondere 

Landtfchappen.  ƒ 3 2.    En  eenen  dank- en  beede-dagh 

uyt.  $32.     Senden  'tgeflootene  by  hen  onderteekent nae  Antwerpen.  533.     Neyen  kevert  de  bekraghti- 
gingh  der  Aertshartoghen  oover  aen  van  der  Does, 
dien  hy  weeghens  de  fejfde  vereert  met  een  goude 
keeten.  533.     Verfoekt  met  van  der  Does  te  moo- 
ghen  weederkeeren  nae  den  Haeghe.  553.     Diedaer 
oover  aen  de  Staeten fchrij ft,  dogh geen feeker ant- 

woordt ontfanghende ,  met  hem  koomt.  533.     Eeni- 
ghe  leedeh  der  Algemeene  Staeten  toonen  figh  af  kee- 
righ  van  de  vreede.  533.     Neyen  verfoekt  gehoor 
ter  vergaederinghe  ,    en  dat  de  vloot  uyt  Spanjen 
moght  worden  opontbooden ,  met  meer  andere  pun- 

ten. 538.    Waer  oover  onder  de  Vereenigh.de  Stae- 
ten bedenken  valt.  538.     Gefantfchap  desKoninghs 

van  Vrankrijk  aen  de  Staeten.  539.  De  gefanten  doen 
hun  beklagh  ter  vergaederinghe,  en  belooven  ech- 

ter's  Koninghs  hulpe.  $39-     De  Staeten  neemenbe- 
fluyt  op  het  verfoek  van  Neyen.  $  39, 5 4°-    En  bepae- 
len  den  ftilftant  te  lande,  j  40.     Neyen  foekt  Aertfens 
door  fchenkaedjen  te  winnen.  540.    Die  de  felfde  op 

't  goedtvinden  des  Prinfen  aenneemt.  $40.     Ontdekt 
fijn  weedervaeren  aen  den  Prinfe  en  eenighe  weyni- 
ghe  leeden  der   vergaederingh.  540.     Van    Neyen 
noghmaels  aengemaent  lijnde ,  ontdekt  hy  den  gehee- 
len  handel  voor  de  Vergaederinghe :  die  de  gefchen- 
ken  ftellen  in  handen  van  haeren  ontfangher  Joris  de 
Bie.  541.     Spinolafchrijft  aen  de  Staeten  dat  de  Ko- 

ningh  't  verdragh  met  de  Aertshartoghen  hadt  be- 
kraghtight ,  Sec.  541 .     Luidewijk  Verreyken  koomt 
in  den  Haeghe  met  de  bekraghtigingh >  waer  inde 
konftenaeryen  der  Spanjaerden  ontdekt  worden.  $41  , 
$42.     Die  de  misfheghen  ontfchuldight.  $42.     En 
daer  oover  nae  Brulfel  tchrijft.  j  42 .     Richardot  ant- 

woordt op  'tgheen  de  Staeten  daer  in  weederfprae- 
ken.  $42.     Veele  onder  de  Vereenighde  Staeten  fijn 
ten  hooghften  mifnoeght ,  dat  fe  van  den  Spanjaert 
befpot  worden.  $42.     Waer  by  de  Francoifche  ge- 

fanten figh  voeghen.  5  42.  Oldenbarnevelt  antwoordt 
uyt  naeme  der  Staeten   dat  de  bekraghtigingh  hen 
mif  haeght ,  geeft  den  gefanten  een  ander  ontwerp , 
en   verwijt  Verreyken   Neyens  konftenaeryen   en 
fchenkaedjen.  542, 543.     Antwoordt  van  Verreyken 
daer  op.  545 .     Neyen  en  Verreyken  ooverhandighen 
den  Staeten  een  andere  bekraghtigingh.  5  43 .    Onder- 

fcheit  tuffchen  dit  en  't  ontwerp  der   Staeten.  $43. 
Om  welke  den  Staeten  te  doen  aenneemen  fy  alle 
kraghten  infpannen.  5  5  3 , 5  44.     De  Verfcheyde  drif- 

ten onder  de  Vereenighde  Staeten  loopen  hoe  langher 
hoe  hoogher.  544.     Neyen  en  Verreyken  verklaeren 
den  Staeten ,  dat  fe  geen  ander  bekraghtigingh  had- 

den te  waghten.  J44.     't  Oovergebraght  gefchrift 
voldoet  als  nogh  hunne  verwaghtingh  niet.  5144.    Sy 
maeken  den  gefanten  bekent  ,  dat  fe  den  geheelen 
handel  fullen  brenghen  in  de  vergaederingh  der  be- 

fondere Landtfchappen  ,   en  fchikken  den  Haeghe 
tot  de  handelplaets.  $44.      Neyen  leevert  nae  ver- 

fcheyde beraedtQaegingh  de  brieven  oover  in  handen 
der  Stieten.  545.     Eenighe  leeden  der  Algemeene 
Staeten  oordeekn  gevaerlijk  's  vyandts  gefanten  in 
den  Haeghe  tot  de  handelingh  t'ontfanghen.  54;.   Sy 
willen  met  den  vyandt  niet  gedaen  hebben ,  dan  nae 
voorgaende  vaftftellingh  der  vryheit  in  klaere  woor- 

den. 5:4^.     Maurits  en  de  Zeeuwen  raedden  figh  van 
alle  handelingh  te  onthouden ,  ten  fy  de  woorden  tot 
verfeekeringh  der  vryheit  alvoorens  worden  toege- 

ftaen.  545.     d' Algemeene  Staeten  bieden  d'Aerts- 
Tiartoghen  langher  fchorlfingh  van  waepenen  aen. 
54?'  54^-     En  begeeren  geene  andere  gefanten  als 
Nederlanders.  546.     Waer  van  d'Aertshartoghen 
t'eenemael  af  keerigh  fijn.  546.     Die  van  eerften  af 
den  geheelen  handel  hunne  Staeten  verborghen  ge- 

houden hebben.  546.     Neyen  en  Verreyken  vrae- 
ghen  of  de  Staeten  uytheemfche  gefanten  fouden  toe- 

lieten. 546.  De  Staeten  fchrij  ven  brieven  aen  Neyen 

en  Verreyken  om  beright  van  't  getal  en  de  naemen 
der  gefanten.  546.     Staen  toe  dat  'er  yemandt  buyten 
inboorlinghen  op  de   handelingh  worde  gefonden. 

546.     Beyde  de  partyen  danken  op  't  vertrouwen 
van  't  verdragh  een  gedeelte  hunner   uytheemfche 
krijgsmaght  af.  550.     De  vinnighe  koude  verach- 

ten d'aenkoomft  van  's  vyandts  gefanten.  554.  Eyfch 
der  Hooghduytfchen  van  de  Staeten  in  "'t  ftuk  van 
vreede.  554,55^.    Aenkoomft  van  's  vyandts  ge- fanten: hun  getal  en  naemen.  5$$.     Worden  oover 
al  beleefdelijk  onthaelt.  5^5.     Maurits  rijdt  hen  te 
gemoedt.  5^5.     Spinola  heeft  wonderen  toeloop  en 
toont  figh  meêwaerigh.  $5^.     Verfoeken  gehoor 

ter  vergaederinghe ,  en  krijghen  't  pleghtigher  dan 
nae  gewoonte.  555.    De  Staeten  kiefen  gemaghtigh- 
de  om  met  hen  te  handelen:  getal  en  naemen  der  ge- 
maghtighden.  55^.  Onderfoek  en  hoedaenigheit  der 
volmaghten  weederfijts.  555, 556.     Die  van  Hol- 
landt  willende  van  de  fwaerfte  punten  af  beginnen  > 

foeken  de  Spanjaerts  't  verlenghen.  $56.     De  Spaen- 
fche  willen  beftant ,  de  Staeten  vreede.  556.    Begin 

van  vreedehandelingh :  en  'teerfte  punt  van  de  vry- 
heit ;  gefchülen  daer  oover,$56.  De  Spaenfche  be- 

willighen  in  de  vryheit  der  Vereenighde  Landen.  557. 
Welke  gevoeghlijkheit  der  Spaenfchgn  verdachtis. 
557-     Sy  begheeren  dat  de  Hollanders  figh  ont- 

houden van  de  vaert  op  Indien ,  en  andere  verre  ge- 
leeghene  landen.  £$7.     Waer  teeghen  fchriftelijke 
vertooghen  worden  oovergegeeven.  55:7»  558, 559. 

d'Algemeene  Staeten  willen  de  yaert  op  Indien  niec 
afftaen :   dan  ftellen  den  Spaenfchen  een  keur  voor. 
$^9.     Die  van  hen  verworpen  wordt.  559.     De 
Staeten  fpoeden  figh  om  de  handelingh  ten  eynde  te 
brenghen.  559.     Willen  dat  de  Spaenfche  de  voor- 

naemfte  punten  t'feffèns  voorftellen ,  fullende  van  ge- 
lijken doen.  5^9.   De  Spaenfche  ftellen  hunne  hooft- 

ftukkenkortelijkvoor  metduyftere  woorden.  559, 
560.     De  Staeten  de  hunne  duydelijk.  560.    Swae- 
righeit  oover  den  handel  in  Europa.  560.     Betuy- 
ginghvan  Richardot.  560-     Verlengh  des  ftilftants 
van  waepenen  voor  de  Gras-  en  Bloey-maenden.^60. 
Voorwaerden  der  Staeten  den  Spaenfchen  aengeboo- 
den  raekende  de  vaert  op  Indien.  560.     Worden  van 
hen  verworpen.  560.     Hun  voorftel  raekende  de 
vryheit  van  den  binnelandtfchen  handel.  560,  $61. 
Antwoordt  der  Staeten  daer  teeghen.  561.     Neyen 
reyft  nae  Spanjen  om  oover  de  ftrijdighe  punten  met 
den  Koningh  te  fpreeken.  5:61.    De  gemaghtighde 

der  Vereenighde  Staeten  verfoeken  's  vyandts  gefan- 
ten hunne  voordere  begeerten  af  te  doen.  561.  On- 

billijken  eyfch  der   Spanjaerden  raekende  de  grenf- 
fcheydingh.  561.     Schorilïngh  van  waepenen  wordt 
verlenght  tot  het  eynde  desjaers.  $61.    Nieuwe  ge- 

fchillen oover  't  herftellen  der  goederen.  $62-     Ook 
koomen  fe  niet  oover  een  in  andere  mindere  punten. 

562.     Den  eyfch  der  Hollanderen  aengaende  'tbe- 
veftighen  van  't  verdragh  mifnoeght  den  Spaenfchen. 
562.      DeeCe  willen  raekende  den  Godtsdienft  de 
koomft  van  Neyen  afgewaght  hebben.  562.      De 
handelingh  wordt   verlenght  van   den  eerften  van 
Oegftmaendt  tot  halver  Herfftmaendt.  563.     Jean- 

Pppp  nin 
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nin  reyft  nae  Vrankrijk.  563 .  Neyght  toe  beftant. 

^63.  jMaurits  traght  te  vergeefs  t'ontgaen  de  kon- 
ftenaeryen  der  gener  die  den  vreede  foghten.  563. 

't  Gefantfchap  des  Koninghs  van  Spanjen  in  Vrank- 
rijk is  dien  van  Hollandt  verdacht,  féj.  Degerugh- 

ten,  die  eenpaerigh  uyt  Engelandt,  Vrankrijk,  en 

Duytfchlandt  koomen  bekommeren  der  Staeten  for- 

ghen.  56  3  .  Jeannin  koomt  vveeder  in  den  Haegh , 
en  verfeekertden  Staeten  van  fijnsKoninghs  getrouw- 

heit.  563.  De  Spacnfche  gefanten  eyflehen  van  de 

Vereenighde  Staeten  afftanc  van  de  vaert  op  Indien  , 

en  den  Roomsgefinden  herftelt  in  't  vry  gebruyk  hun- 
nes Godtsdienfts.  563, 564-  De  Vereenighde  Stae- 
ten beüuyten  daer  op  de  handehngh  af  te  breeken. 

564.  De  Spaenfche  verfoeken  tijdt  om  figh  te  be- 
raeden  od  der  Staeten  verklaeringhe.  564-  De  ge- 

fanten van  Vrankrijk  en  Engelandt  raeden  hen  tot  be- 

ftant. 564.  Blaeuweboekjens  onder  't  gemeen  uyt- 

geftroyt  tecghen  't  beftant.  564,  565.  Reedenen waerom  de  Staeten  tot  beftant  neyghen.  565.  Sy 
doen  daer  toe  eenen  voorüagh.  565.  De  Spaenfche 

verwerpen  dien,  en  doen  eenen  anderen  voorüagh. 
565,  s66-  De  Staeten  blijven  by  hun  beüuyt ,  maer 

verlenghen  den  tijt  om  te  handelen  tot  den  eerften  van 

Slaghtmaendt.  566.  Heevighe  gefchillen  dienaen- 
gaende  onder  hen.  566.  Maurits  verklaert  figh  tee- 

ghen 't  beftant  en  fchrijfr  een  brief  aen  defteeden  van 
Holbndt  om  hen'  daer  van  af  te  raeden.  566,567. 
Verlcheyden  uytlegh  deefes  briets.  567.  Lipfius 

briei  raèkende  't  beftant  wordt  uytgegeeven.  567. 
De  Spaenfche ,  op  't  eynde  van  Heriftmaendt ,  koo- 

men by  de  gefanten  der  Koninghen,  en  verklaeren  lalt 

van  d'Aertshartoghen  te  hebben  om  beftant  voor  fee- 
ven  jaeren  te  maeken.  $67.  Die  weygheren  daer 
oover  met  den  Staeten  te  fpreeken.  567.  Den  Spaen- 
ichen  wordt  belaft  der  Staeten  boodem  teruymen. 
5  67.  Sy  neemen  hun  affcheidt  ter  vergaederinghe : 
verwijt  als  toen  den  Staeten  door  Richardot  gedaen. 

567,  568.  Daer  Oldenbarnevelt  op  antwoordt. 
568-  Richardot  vertrekkende  laet  fijne  geheyme 

berightspunten  legghen.  568-  Die  onder  't  gemeen 
koomen,  enverfcheyde  gevoelens  daer  oover.  568» 
569;  De  Gefanten  der  Koninghen  ontwerpen  een 

verd'ragh  v*n  beftant.  569.  Sy  koomen  ter  vergae- deringhe ,  alwaer  Jeannin  een  deftighe  reeden  voor 

't  beftant  voert.  569,570,571.  Koomt  's  anderen- 
daeghs  weeder  en  dringht  op  de  felfde  faek.  571. 
Winwoodt  raedt  van  gelijken  den  Raedt  van  Staeten 
tot  beftant.  57 1 .  De  faeke  wordt  onder  de  Staeten 

met  groote  heevigheitgedreeven.  571.  Oldenbar- 
nevelt belaeden  met  den  fwaerften  hact  leght  fijn 

ampt  needer.  571.  't  Welk  hy  op  't  verfoek  der  Stae- 
ten weeder  aenveerdende  geheel  Hollandt  en  d'andere 

vijr  Landtfchappen  tot  een  gevoelen  brenght.  572. 

Zeelandt  alleen  door  't  opftooken  van  Maurits  wey- 
ghert  het  beftant.  572.  Heevighe  reeden  van  Jean- 

nin tteghen  de  Zeeuwen,  die d' Uitreghtfe  Vereeni- 
gingh  voorwenden.  572-  't  Selfde  doet  ookSpen- 
fer.  572,  573.  Raedtdoor  de  gefanten  der  Konin- 

ghen aen  de  Staeten  gegeeven.  57;.  Gerught  dat 
het  beftant  door  de  gefanten  ontworpen  fells  den 
Spanjaert  niet  fmaekt.  ̂ 7^.  Richardots  fchrijven 
aen  Jeannin ,  dat  Philips  figh  min  handelbaer  toon- 

de. 57;.  De  Gefanten  der  Koninghen  fenden  aen 

d'Aertshai  togh(.n-  om  te  weeten  of  fe  figh  op't  gehan- delde met  hunne  gefanten  moghten  vertrouwen : 

hun  antwoordt ,  't  gheen  fe  den  Staeten  te  kennen 
geeven.  574-  d'Aertshartoghen  fenden  Inigo  nae Spanien :  fijnen  laft.  57 ; .  D;e  aldaer  door  alle  mid- 

delen op  't  beftant  aendi  i  ight ,  en  door  den  Hartogh 
van  Lerma  geftijft  wordt.  574.  De  Zeeuwen  bc- 
willighen  in  de  toeftemmingh  der  andere  Landtfchap- 

pen. 586.     De  fwaerigheeden  die  't  beftant  weeder- 

houden  minderen.  586.  Nieuwe  onderhandeling!! 
t' Antwerpen  befcheyden.  586.  Middel  uytgevon- 
den  om  d'onderhandelingh  te  verhaeften.  587.  De 
Spaenfche  verwijlen  't  teekenen  van  't  ontwerp  he» 
voorgehouden.  587.  Schorlfingh  van  waepenen 
verlenght  tot  het  eynde  van  Bloeymaendt.  587. 
Heevighe  betwiftinghen  van    weederfijden.   587 » 
588-  Het  punt  raèkende  den  handel  gellooten.  588» 
589-  Ook  worden  d'ooverighe  afgehandelt.  589  1 
590,591.  't  Beftant  geflooten  en  afgekondight. 
591.     Luyfter  hier  uyt  voor  de  Republijk.        591. 

Vriefen  neemen  hunnen  Stadthouder  Cafpar  Robles  in 
hechtenis.  5;.  Slechten  de  ooverighe  üootcn.  74. 
Verfoeken  't  voeren  van  't  leegher  op  hunnen  boo- 

dem,  en  verkrijghen  't.  166.  Begeeren  Groenin- 
ghen  liever  tot  vyandt  dan  tot  bondtgenoot.  202. 
Sijninonluftooverdebelaftingh  op  de  hoornbeeften 
en  weylanden  ,  en  worden  vereenight  door  Graef 
Willem  van  Naflau.  407, 408. 

VrieÜandt ,  Uitrecht  en  Gelderlandt  ,  onder  Keyfer 
Karel ,  aen  de  Nederlanden ,  gehecht  fijnde ,  heb- 

ben ,  booven  hunne  voorreghten ,  bedonghen  on3f- 
fcheydelijk  van  Brabandt  en  Hollandt  te  blijven.  34. 

Vrieflandt  omhelft  de  pays  van  Gendt.  ̂   3 .  Ontfteeken 

als  in  een  befonderen  oorlogh  door  d'ongeftaedigheic 
van  Rennenbergh.  7;.  Swaere  twift  aldaer.  92- 
Is  geen  leen  des  Rijx.  548» 

Vriefche  regementen ,  voomaemfle  kraght  der  Veree- 
nighde Landen,  fijnde  de  Hollandtfche  nae  Vrankrijk 

gefonden.  \y%. 

Vriefche  fteeden  klaeghen  oover  d'inwoonders  ten  plat- ten lande.  Z27. 
Vrybuyters  hebben  wrecde  bejeegeninghen  op  fee. 

147, 148. Vrye  waer  van  foo  genoemt.  90.  Heeft  reght  van  f  em« 
men  met  de  grootfte  fteeden  van  Vlaendre.  90. 

Vryheit  onvoorfightigh ,  en  met  meer  reght  als  kragh- 
ten  te  handthaeven  brenght  dikwils  ten  val.         173. 

Vrye  Wil ,  fiet  Gefchillen ,  &c. 
Vrypoftigh  antwoordt  van  een  Roomfch  Priefter  aen 
Mendofa.  .    371. 

Vroedtfchappen  in  de  Steeden  van  Hollandt,  getal ,  be- 
bewint,  enkeure.  116. 

Vrouw  in  mans  kleederen  voor  foldaet  dienende.  145. 

«8. 

w. 

WAchtendonk  beleeghert  en  ingenoomen  door 
den  Graef  van  Mansfeldt.  138,139.  Ver- 

raft  door  Graef  Luidewijk  van  NafTau.  404.  Door 
den  Spanjaert  gewonnen  en  weeder  veriooren.  458. 
Beleeghert  door  Buquoy.  490.     Geeft  figh  oover. 

49-- 

Waelen 
 
wie  genoemt

  
in  Nede

rlan
t.  

25. 
Waelen  verworpen  de  Geloofsvreede.  62.  Quaelijk 

betaelt  vallen  af  van  de  party  der  Staetfchen.  64. 

Neemen  Meenen  en  plunderen  't  landt  rondtom.  64. 
Krijghen  Montigny  tot  hun  hooft.  64.  Glimp  hun- 

ner waepenen.  64.  Ooverkoomen  met  Parma.  67. 
Senden  hun  beiluyt  met  de  vooorwaerden  oover  aen 

d'Aleemeene  Staeten-  67.  Maeken ,  verfoent  fijn- 
de ,  de  voornaemfte  maght  des  Koninghs.  67.  Ver- 

foeken het  vernierighen  der  plakk.'.eten  ,  waer  door 
den  handel  der  Hollanders  was  verbooden ,  te  ver- 

geefs. 400. 
Waetervloedt  veroorfaekt  ongeloofelijke  fchaede  in 
Hollandt.  37.218. 

Wakkene  ,  Ammirael  der  Duynkerkcrs  ,  vervolght 
wordende  ontvlught  door  de  hoofden  ,  en  fterft.424. 

Walraef  van  Breederoode ,  Hooft  der  AmbafHde  aen 
den  Koningh  van  Sthotlandt  om  te  ftaen  oover  den 
doop  van  fiinen  foon.  212.  Gact  voor  gefjnt  nae 
Engelandt ,  om  Koningh  Jakob  geluk  te  wenfehen 

met 
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met  de  erffenis  dier  kroone.  4H-     Wordt  gemagh- 
tight  om  met  de  Spaenfche  te  handelen.  555- 

Walrave  van  Wittenhorft  koomt  uyt  laft  der  Aertshar- 
toghen ,  vergefelfchapt  met  Joan  Geevaerts  >  in  den 
Haeghe  om  van  vreede  te  handelen,  523.  Is  al  te 
vooren  alleen  door  Gelderlandt  en  Hollandt  rondtom 

geweeft.  523-  Doen  oopeningh  van  hunnen  lalt  aen 
de  voornaemfte  leeden  vanStaet.  523.  Maer  geen 
brieven  der  Aertshartoghen  brenghende  wordt  de 
faeke  uytgeftelt.  523.  Koomen  met  geloofsbrieven 
van  Albertus  en  Ifabella  ter  vergaederinghc  >  en  doen 
hunvoorftel:  antwoordt  der  Stacten.  531.  Schrijft 
nae  fijn  vertrek  aen  de  Staeten.  531. 

WaltherRhaleygh ,  hopman  van  de  lijfwaghtvanKo- 
ninghin  Elizabeth ,  valt  in  Gujana.  249. 

Walvifch  van  70  voeten  byBerkheyde  op  dedrooghte 
vaftgeraekt  wordt  gevanghen.  326,  327.  Voorfeg- 
ginghen  daer  uyt.  3  27.  In  de  Schelde  niet  verre  van 
Antwerpen.  466. 

Warmeloo  belet  den  Graef  van  Solre  oover  de  Veght  te 
koomen.  $»6. 

Warmondt ,  foekt  Heer  van  Warmondt. 

Warner  du  Bois ,  Kolonel  oover  een  regement  te  peer- 
de,  door  de  Staeten  met  eenighevaenenruyters  en 
neegentien  vendelen  te  voet  naerEmbden  gefonden. 
450.  Veroovert de fchanflên en ontfet  deftadt.  540. 
Belet  Pompejo  Iuftiniani  fijn  krijgsvolk  oover  de 
Wael  te  fetten.  525.  Wordt  doorfchooten.  J49>  J  5  °- 
Weederdoopers.  22. 
Weederfpannigheit  der  Yeren.  247,  248.  249. 
Weefel  fendt  gefanten  en  gefchenken aen  Mendofa.  370. 

VerfchafFen  hem  kooren  en  foldy,  en  worden  ge- 
dwonghen  den  Roomfchen  Godtsdienft  toe  te  laeten. 
370.  Hen  wordt  door  den  Raedt  des  Vorften  van 
Kleef  gelaft  de.i  Roomfchen  Codtsdienlt  te  herftel- 
len.  579.  Door  de  Staeten  aengemoedight  tot  het 
teegendeel.  379.  predikanten  aidaer  uytgedreeven : 
fchoolen  en  kerken  geoopent  voor  jefuiten.  379. 

't  Inwijden  der  kerken  aldaer  hoeaengefien.  379»  380, 
Herftelt  figh ,  nae  't  vertrek  der  Spaenfchen  ,  in  hae- 
ren  Godtsdienft  en  vryheit.  380. 

Weftindiiche  Maetfchappy  in  de  Vereenighde  Neder- 
landen opgereght.  522.  Desfelfs  begin  en  voorwaer- 

den.  5  27  >  5 18.  Wordt  door  woorden  en  gefchriften 
verdaedight.  5  28.  En  van  andere  teegengefprooken. 

528,529.     Riekt  aen 't  horten.  530. 
Wybrandtvan  Warwijk  koomt  met  twee  fcheepen  uyt 
Indien.  550. 

Wynoxberghen  ingenoomen  van  Parma.  86. 
Wilkes  gefonden  neevens  Cecil  op  de  payshandel  tuf- 

ichen  Henrik  en  Albertus ■  }}}■  Nae  Vrankrij k.  3 3 8 . 
Willem  Hautain,  Ammirael  van  Zeelandt,  wordt 

met  eenighe  fcheepen  gefonden,  om  de  Spaenfche 
foldaeten  oover  fee  uyt  Spanjen  koomende  te  gemoet 

te  loopen  ,  en  de  gevanghene  te  verdrenken :  't  gheen 
hyweltotde  helft  uytvoert. 482, 483.  Wordt  met 
een  vloot  gefonden  teeghen  den  Spanjaert :  fijnen  laft 
en  verrigntingh.  501,502.  Wordt  met  een  vloot 
van  vierent winti  gh  fcheepen  in  fee  gefonden ,  om  de 
fcheepen  uyt  Amerika  en  Indien  op  wegh  fijnde  waer 
te  necmen.  511.     Sijn  ongelukkighe  ieetoght.  5 1 1 , 

512. 

Willem  Luidewijk
  
van  Naflau  wordt  Stadthoud

er  
oover 

Vrieilandt
.  

92.  Belleght 
 
den  twift  aldaer  ontftaen 

tufichen  't  Hof  en  de  gemaghti
ghde  

der  Staeten.  92. 
Verfeeker

t  
figh  allefints  \m  de  grensplaet

fen.  
92. 

Benaeuwt
  
Groeningh

en.  
iji.  Ooverwel

dight  
de 

fterkten  ten  platten  lande  en  de  fchansRey
de.  

151. 
Paft  op  de  aenllaeghe

n  
van  Verdugo. 

 
151.  Ontmoet 

Maunts  met  de  Vriefche  troepen,  en  raedt  tot  het  be- 

legh  van  Zutphen. 
 
163.  Sijne  dapperhei

t  
in  'tbe- 

legh  van  Koevorden
.  

182.  Wordt  gequetft. 
 
182. 

Arbeidt  om  den  vyandt  uyt  Vrieilandt
  

te  verdrijven
. 

19?.  Verforght  Kóévördén."  19^.  Vermeerkit allefchan.Ten  tulfchen  Koevorden  en  de  Bourtangh. 
19?.  Sterkt  de  Bourtangh.  195:.  Hem  wordt  ge- 

laft de  fchanhen  om  Groeninghen  verlooren  te  her- 
winnen. I96.  Heeft  neevens  Maurits  het  opperbe- 

vel in  't  leegher  voor  Groeninghen.  202.  Wqrdt Stadthouder  van  Groeninghen.  2ö3.  Wordt  ge- 
quetft voor  Rhijnberk.  3  iz.  Wordt  befchonken 

van  de  Staeten.  326.  Sendt  dien  van  Embden  on- 
derftant  teeghen  den  Graef.  3^4.  Koomt  met  de 
Vriefche regementen  by  Maunts  tot  Aernhem.  361- 
Slaet  figh  needer  te  Meppel  om  een  waekent  oogh  te 
houden.  383.  Koomt  tot  Bommel.  387.  Vertrekt 
met  eenigh  volk  van  daer,  en  vermeeftert  Deutekom. 
391.  Befightight  in  perfoon  het  leegher  der  Hoogh- 
duytfchen.  391.  Koomt  uyt  laft  der  Algemeene 
Staeten  met  krijgsvolk  binnen  Groeninghen  ,  en 
brenght  de  halfterrighe  weêrfpannigheit  dier  ftadt 
feer  voorfightigh  tot  gehoorfaemheit ,  en  bouwt  al- 

daer een  kafteel.  407.  Neemt  de  onluften  tuiïchen 
de  Vriefen  gereefen  oover  de  belaftingh  op  de  hoorn- 
beeftcn  en  weylanden  wegh.  407, 408.  Reyft  niet 
Maurits  nae  Koevorden.  488.  Wordt  gemaghtight 
om  met  de  Spaenfche  te  handelen.  555. 

Willem  van  Naflau :  foekt  Prins  Willem  van  Oranje". Willem  Stanley ,  fiet  Stanley. 

Willoughby ,  Opperbevelhebber  der  Engelfche  hulp- 
ttoepen ,  doet  quaeden  dienft  door  Winktieldt  tot 
Geertruydenbergh.  140. 

Wimpel  door  Pieter  van  der  Does  veroovert  in  de  kerk 
totLeydenopgehanghen.  133. 

Winktieldt,  Steêvooght  binnen  Geertruydenbergh, 
hooft  der  muytelinghen  aldaer.  140.  Sijnen 
quaeden  dienft  onder  hen.  140.  Ontbiedt  Landtfa- 
vechia  met  volk.  141.  Doet  een  reeden  om  de  be- 
fettelinghen  tot  verraedt  te  beweeghen.  141. 

Winter:  Langhe  en  ftrenghe  vroft  in  Hollandt.  216  j 

397*  554* 
Winwoodt,  fiet  Rudolf  Win woodt. 
Wittenhorft  ,  fiet  Walrave  van  Wittenhorft. 
Wolfert  Harmanfz.  vaert  met  vijf  fcheepen  nae  Indien. 

446.  Met  welke  hy  ilaet  teeghen  de  vloot  onder  den 
Spaenfchen  Ammirael  Andreas  Hurtado  Mendofa , 

twee  der  felver  neemt  ,  en  d'andere  op  de  vlught 
drijft.  446.  Wordt  met  vrolijkheit  op  Bantam  ver- 
welkoomt.  446.  Vaert  nae  Banda :  waermeedehy 
een  verbondt  maekt.  446- 

Workum ,  vruchteloofên  aenflagh  van  Barlotte  daer  op. 

389. 

Woude  veroovert  door  Maurits. 
Wreetheit  der  Spanjaerden  gepleeght  tot  Rotterdam. 

39.  Tot  Zutphen.  41.  Tot  Naerden.  41.  Van 
Lumey  gepleeght  aen  Geeftelijken.  44.  Der  Span- 

jaerden binnen  Haerlem.  46.  Van  Mendofas  lee- 
gher op  den  Duytfchen  boodem.  375,376.  In 

Spanjen  gepleeght  aen  de  feeluyden.  392.  Der 
Duinkerkers  aen  de  viflehers.  424.  Der  Spanjaer- 

den aen  de  Hollanders  in  Indien.  436. 
Wtenhoove,  fteêvooght  binnen  Rhijnberk.         509. 

Y. 

YEren  weêrfpannigh  krijghen  onderftant  uyt  Span- 
jen door  Johan  Aquila.  436. 

Y  erlanders  oude  en  heedenfdaeghfche  regeeringhe.  247, 
248.  Verhaelder  weêrfpannigheit  aldaer.  247  > 
2483249.  Wordt  door  Henrik  de  II.  cijnfbaer 
aen  den  Paus  gemaekt.  248-  Dat  van  de  naefaeten 
wordt  geweyghert.  248-     Nieuwe  beroerten  aldaer. 

Ypere  begeeft  figh  in  de  Vereenigingh  tot  Uitrecht. 
69.     van  Parma  beleeghert.  87.     Beflooten  met 
fchanflên.  88-     Gaet  oover  aen  Parma.  90.     Wey- 
ghert  befettingh  in  te  neemen.  299. 

Pp  pp  ij  Yfln- 



Bladt-wyser. 

Y  lendijk  gefterkt  door  Maurits. 
472' 484- 

Z. 
ZEelandt  in  gefchil  met  die  van  Hollandt  oover  de 

verlofgelden ,  houden  de  gemeene  penninghen 
in.  237.  3 02.  Wordt  bygeleght.  303.  Schuyven 
de  verdubbelingh  der  hooftlchattingh  in  de  wal.401. 
Is  geen  leen  des  rijx.  ? 48 , 5:49-  Weyghert  door 
'c  opftooken  van  Maurits  't  beftant.  572. 

Zeeuwen  bevechten  treffelijke  ooverwinninghen  op 
zee,  en  verooveren  rijken  buyt.  40.  Steeken  de 

dijken  der  Schelde  door,  enfetten  't  landt  onder  wae- 
ter.  89.  Hunne  heevighe  bctuygingh  om  forghe 
voor  Huift  te  draeghen.  267.  Beneemen  Gracf 

Georg  Evcrhardt  van  Solms  't  bevel  oover  hunne  re- 

gementen.  273.  Dringhen  fterk  op  den  toght  in 
Vlaendre.  409.  Raeden  figh  van  alle  handelingh 
te  onthouden ,  ten  fy  de  woorden  tot  verfeekeringh 
der  vryheit  alvoorens  worden  toegeftaen.  54$.  Be- 
willighen  in  de  toeftemmingh  der  andere  Landtfchap- 
Pen.  5g6. 

^eeuwfche  Reeden  fluyten  de  Spanjaerden  buyten.  40. 
Krijghen  grooten  toevloedt  uyt  Vrankrijk  en  Enge- landt.  4o. 

Zutphen  door  de  Spanjaerts  ingenoomen  enwreedelijk 
mif  handelt.  41.  Door  Taxis  ooverrompelt  met 
verraedt.  87.  Vruchteloos  beleeghert  door  de  Stae- 
ten.  90.  Beleeghert  door  Maurits.  163,164.  Geeft 
figh  aen  hem  oover:  en  op  wat  punten.  164.  Des- 
felfs  geleegenheit.164.  Gefterkt  door  Maurits. 505. 

N        D E. 





F  RED  ERIK    II  EN"  RIK, 
PRINS  VAN  ORANJE,  GRAEF  VAN  NASSAU  etc. 

STADTHOUDER  VAN  GELDERLANDT  EN  rUTPHEN.HOLLANDT, 

rEEEANI>T,WESTVTUESLAN^T,  UITRECHT,  KN    OVERYSSEL, 

Veldoverste    en    Adimrael   der     vereen  igde     Getier  landen      Ertc. 
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MET    DEN    AENKLEEVEN 

DESJAERS   MDCXXVII. 

VER.TAELT  DOOR. 
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HUGO    DE    GROOTS 

BELEEGERINGH 
DER      STADT 

GROL, 
MET    DEN    AENKLEEVEN 

DES  JAERS  MDCXXVII. 

Aer  nae  de  rcekeninge  der  Chriftenen  fèftien  hondert  lè  ven* 
en  twintigh  liep  nae  de  Soomer  b  fonder  dat  de  Spanjaert  als 
noch  eenige  beweegingh  maekte  teegben  dien  van  Hol- 
landt  ,  terwijl  hy  figh  genoeghde  met  den  ftaet  fijner  geldt- 

middelen,  t'eenemael  vervallen  door  het  koftelijk  belegh 
van  Breda ,  in  ruft  weeder  op  te  helpen  ,  en  figh  met  eenige 
troepen  te  vertoonen  op  degrenfèn  van  Duitfchlandt,  ten 
eynde  om  oover  hen ,  die  den  huife  van  Ooftenrijk  teeghen 
waeren,  des  te  grooter  fchrik  te  brenghen  ,  waer  door  de  wae- 

penen  van  Tilly  en  Wallefteyn  teeghen  den  Koningh  van  Deenemarken  des  te  lighter 

moghten  voortgefèt  worden.  Grooter  aenflaeghen  in  't  werkte  (lellen  belette  hem 
ook,  dat  1'Hermite,  gefonden  door  de  Weftindifche  Maetfchappy  in  Hollandt, 
den  eenenen  den  anderen  Oceaen  allcrweeghen  met  fchrik  vervullende ,  de  Spaen- 
fcheinkoomftenuitdieweereldt,  hetgrootfte  voedtfèl  der  oorloghen,  wel  niet  be- 

dorven ,  dan  echter  te  rugh  gehouden  hadt.  Die  in  de  Vereenighde  Nederlanden  aen 

't  roer  der  regeeringhe  faeten  waeren  niet  eens  gefint ,  yder  op  het  fijne  fiende,  ge- 
lijk't  gemeenelijk  metdevryheitgaet,  wanneer  die  te  groot  is,  welkers  gebreeken 

geen  ander  jaerfoofèer  als  't  voorgaende  hadt  doen  blijken:  terwijl  door'tverichge- 
fagh  des  Prinfen  van  Oranje  FredcrykHenrik,  die  fijnen  broeder  in'tStadthouder- 
fchapgevolght  was,  de  volken  oover  Rhijn  de  maght  der  Landen  nae  hunne  ge- 
weften,  die  van  Zeelandt  nae  Huift  fleepen :  door  welke  ftrijdigheit  gelijk  dedrif- 

ten,  fooook  de  kraghten  verdeelt  fijnde,  degeleegenheittot  heteene  en  'tandere 
wasvoorby  geloopen.  Nu  waeren  die  van  Hollandt  en  Zeelandt,  volken  geleeghen 
aen  de  feekuft,  van  oordeel,  dat  men  alle  gereede  penninghen,  of  die  op  geloof 
ibuden  konnen  by  een  gebraght  worden ,  tot  beveyligingh  van  de  fee  behoordeaen  te 
wenden :  en  voorwaer  die  hadt  nieuw  onderftant  van  nooden ,  feedert  dat  de  geley- 

en verlof- gelden,  waer meede die  laften  wel  voornaementlijk  gedraeghen  wierden, 
quaemen  te  gebreeken ,  door  dien  de  Spanjaert  onlanghs  het  oover  en  weedervoeren 

van  waeren  uit  en  op  'svyandts  Landen,  't  welk  geduerende  den  voorgaenden  oor- 
logh  aen  deefè  fijde  om  den  gemeenen  dienft ,  van  geene  om  de  behoeften  van  befön- 
dere luiden  wierdt  geleeden,  hadt  verbooden.  By  dit  onvermydelijk  quaet  quam 
noch  een  ander  uit  wanbedrijf,  terwijl  de  lèelaeken ,  infonderheit  op  de  Maefe, 
door  fchelmftuk  van  eenighe  en  achteloosheit  der  anderen,  fèeker  niet  ter  goeder 

trouwe  gehandelt  wierden  ,  en  de  macndtgelden  van  't  feevolk  quaelijk  vclghden, 
A  i  waet* 
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waer  uit  ten  declen  hetooverloopen,  ten  dceleden  wanhoop  aen  betaelingh  van 
rechtveerdighen  loon ,  de  fcheepen  van  hun  voornaemfte  gevvelt  ontbloot  hadden : 
waer  door  de  Duinkerkers  en  denaeftaenhengeleeghene,  heteenigeeneengeringh 
gedeelte  der  Spaenfcher  Nederlanden  aen  den  Oceaen ,  tot  die  ftoutbeit  gekoomen 
waeren,  datfe,  met.de  fcheepen  van  oorloghe  eenen  fchrik  aen  te  jaeghén,  met 

d'ooverighe  te  gronde  te  helpen,  ofwegh  teneemen,  figh  aenftelden  als  ten  deelen 
meefters  eener  fee ,  waer  op  fe  figh  tot  nu  toe  niet  anders ,  als  tot  fluykroof  hadden 
darren  begeeven ,  ketende  den  Marauis  AmbrofiusSpinola  hier  oover  niet  min  fijne 
naeuweforgegaen,  als  oover  den  oorlogh  te  lande,  dewyl  hem  niet  onbewuft  was, 

dat  op  dit  gedeelte  van  kraghtenaPtooverigh  vermooghen  des  vyantswas  gegront- 
veftj  weshalven  hy  booven  de  gemeene  Landtsfoldyen  ook  befondere  luyden ,  op 
hoop  van  buit  en  handel  door  Spanjen ,  hadt  bekoort  om  fcheepen  ten  oorlogh  toege- 
ruft  uit  te  reeden.  Maerde  Landtfchappen  oover  Rhijn  braghten  weederom  te  berde 

de  voorflaeghen  gedaen  in  'tvoorleede  jaer,    nae  't  ontvetten  van  Oldenfèel,   om 
Weefel,  Linghen,  Grol  aen  te  tarten ,  en  booden  aen ,  om  een  grooter  leegher  te  vel- 

de te  brenghen ,  de  penninghen  tot  acht  duifènt  man  voor  een  tijdt  voor  af  te  verftrek- 
ken,ten  ey  nde  daer  meede  de  befettinghen  te  vervullen.  Prins  Henrik  felf,die  niet  min 
het  oppergefagh  ter  fee  als  te  lande  hadt,  fijnde  ditbewint  ook  al  van  oude  tijden  in 

Hollandt,   om  den  aerdt  van  't  landt,   onaffcheidelijk  van  den  anderen  geweeft, 
voeghde  figh  by  die  't  beförghen  van  de  veiligheit  ter  fee  wilden  ter  harten  genoomen 
hebben:  daer  beneevens  verruimde  hy  niet,   door  een  bekende  voorfienigheit  der 
Veltooverften ,  degevaerentevertoonen  :  om  niet  het  verwijt  te  hebben  van  faeken 

die  konnen  teeghenvallen :  dat  tot  het  belegh  van  Weefel  veel  krijghs volk  van  noo- 

den  was ,  niet  alleen  om  alle  weeghen  te  lande  te  be  waeken ,  maer  ook  om  op  't  oover- 
koomen  van  den  Rhijn  te  paffen :  dat  Linghen  verre  van  degrenfen  was  afgeleeghen , 
en  dat,  wanneer  de  kraghten  der  Republijkefoo  wijdt  van  de  hantgevoert  wierden, 
het  den  vyandt  gereet  foude  ftaen  elders  en  dat  vry  duerder  ftaen  foude  in  te  vallen : 

dat  Grol  was  een  fterkgevefte  plaets,  wel  voorfien  van  volk  en  gefehut ,  en,  't  voor- 
naemfte van  allen ,  vijf  ueren  gaens  van  de  ftroomen  lagh  >  waer  door  het  den  Span- 

jaert  vry  front  den  toevoer  te  bekommeren ,  of  ten  ftnjde  te  trekken,  welken  en  te 
waeghen  hacchelijk,  en  te  weigheren  niet  feer eerlijk  was,  jaeookden  vyandtvoor 

't  toekomende  des  te  moedigher  foude  maeken.  't  Befluit  noghtans  om  Grol  te  belee- 
gheren  heeft  het  ooverghehaek  •  fijnde ,  mits  de  fwaerigheeden  die  men  toen  voorfien 
konde ,  voorwaer  niet  buiten  bedenken ,  doch  in  fijn  uitkoomft  heerlijk ,  toonende  de 

Prins  in  't  uitvoeren  foo  groot  eenwakkerheitenyver,  als  of  hy  alleen  daer  toe  den 
raedtsman  geweeft  was.   Weshalven  acht  duifent  Waertgelders ,  als  wy  gefeght  heb- 

ben, gelighttot  befettingh  der  grensplaetferi ,  de  Spaenfehe  troepen,  die  figh  van 

't  gebiedt  vanBerghen  tot  aen  Keifersweert  hadden  uitgeftrekt ,weederhouden  hebben 
dieper  Duitfchlandt  in  te  trekken.  Het  leegher  felfs ,  de  ruitery  te  lande  ,  't  voetvolk 
langhs  de  ftroomen ,  om  de  koften  te  fpaeren ,  was  belaft  by  een  te  koomen  ter  plaetfe 
daer  den  Rhijn,  gefcheiden  in  de  Wael  en  een  vaert  na  haeren  naem,  een  eilant  maekt, 

't  welk  d'oude  ook  genoemt  hebben  het  eilant  der  Batavieren  -,  maer  die  naem  figh 
certijdts  tot  aen  defee  uitftrekkende,  blijft  nu  alleen  in  het  oppergedeelte,  't  welk 
onder  't  gebiedt  van  Gelderlant  behoort.  Dogh  de  wegh  te  waeter ,  die,  gelijk  hy 
de  minfte  koften  maekte,  fboook  d'onfeekerheeden  van  weeder  en  windt  is  onder- 

worpen ,  heeft  ook  toen  de  hoop  te  leur  geftelt ;  fbo  dat  de  troepen  weinigh  min  dan 

tien  daeghen  laeter  als  men  gefchikt  hadt ,  ter  geftelder  plaetfe  aenquaemen :  in  wel- 
ken tijdt  (want  nimmer  gebreekt  het  aen  kondtfchappers  van  diergelijke  faeken) 

ook  felfs  de  vyandt  een  volkoomen  leegher  hadt  konnen  te  velde  brenghen ,  waer 

door  hy  buiten  twijfel  d'aenflaeghen  der  Hollanders  foude  verydelt  hebben:  maer 
't  geen  aen  die  fijdevaek  gebeurt,  men  hadt  geen  genoeghfaemc  voorfbrge  gedrae- 

ghen 
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ghen  om  geldt  in  voorraedt ,  en  alle  andere  dinghen  noodighom  een  leegher  te  doen 
trekken,  gereet  te  hebben :  ook  haddenle  niet  gelooft,  dat  de  vyandt  die  moedten 
kraghten  hebben  foude ,  om  eenplaetsvandeftroomen  afgeleeghen,  enfoo  geveftj 
te  darren  aentaften.  Eenighfints  heeft  ook  gedient  de  lift  des  Printen  van  Naflau , 
die  eenigh  volk  hadtgefonden  naeden  Gulixen  oever  (eertijdts,  toen  den  Rhijn 
Duitfchlandt  floot,  den  Gallifchen  genoemt}  om  de  weeghen  te  fleghten ,  nae  de 

kant  van  'tfteedrjen  Gogh,  als  of  hy 't  gemunt  hadt  op  het  werk  't  welk  deSpaen- 
Ichen,  denvoorleedenHerfft,  tuflchenRhijnberken  Venloo,  begonnen,  en  noch 
niet  voltrokken  hebbende ,   met  vierentwintigh  waghthuifen  befet  hielden.    Die 
waseenvaert,  die  de  Maelêaen  den  Rhijn  voeghde,  met  hoop  om  die  aen  de  Schel- 

de te  brenghen ,  en  alfboylèr,  kooper,  hout  en  wat  den  Duitfchen  boodem  meer 
geeft,  omHollandt  die  voordeelen  tebeneemen,  te  waeternaeBrabandt  af  te  voe- 

ren. De  fèlfde  wierdt  daer  tuflehen  beiden  geleght  tot  een  grensfeheidingh ,  op  dat 

de  Hollandtfche  ruitery  niet,  gelijk  meermaels  voor  deefen ,  in  d'uiterfte  landen  van 
Nederlandt foude  invallen,  jae  ooknietin  de  landeryenop  den  Duitfchen  boodem 
aen  dees  fijdedes  Rhijns  om  voeder  en  op  roof  te  loopen.   Daer  toe  hadt  hen  ook 
aengemaent  den  doortoght  van  Mansfeldt,  die  hen  genoodtlaekt  hadt  het  belegh 
van  Berghen  op  den  Zoom,  dat,  mits  het  af  mijden  van  den  toevoer,  reets  fwaer 

viel,  noch  echter  (00  niet,  dat  men  'er  aen  behoefde  te  wanhoopen ,  optebreeken: 
en  niet  leer  langh  geleeden  waeren  gelijke  raediflaegen  in  VrankrijkeninEngelandt 
onder  de  praet  geraekt,  dat  men  denwegh,  ten  miniten  te  lande,  van  onderftant 

van  buiten  nae  de  vyandt  behoorde  af  te  fnijden.  Want  't  geen  'er  degerughten  byge- 
voeght  hadden ,  dat  het  waeter  uit  den  Rhijn,  daer  hy  nogh  maer  alleen  is ,  foude 
konnenindeMaelègebraght,  enalfoodeftroomen,  in  welke  hy  figh  verdeelt,  de 
voornaemfte  fterktender  Hollanderen  ,  doorwaetbaer  gemaekt  worden,  heeft  de 
geleegenheit  der  plaetfen ,  die  wonder  ongelijk  is,  foo  verre weederleght ,  datmen 
het  waeter  om  de  graght  te  vullen ,  uit  de  Nirlè ,  een  rivier  niet  verre  van  daer ,  en 
alle  de  voght  rondtom  heeft  moeten  verlaemelen,  en  met  drie  Huilen  teeghen  de 
drooghte  ophouden.  Terwijl  de  vyandt  fijne  lorghe  van  andere  hier  toe  aen  wendt, 
verdeelt  de  Prins  fijn  voetvolk,   nu  ontlchcept,   in  drie  hoopen.    Daer  waeren 
hondert  en  acht  en  f  eftigh  vendelen.  De  Ruitery,  fterk  vyfen  vyftighvaenen,  was 

gelaft  te  trekken  in  twee  troepen,  onder  Thomas  Sraekenbroek,  die  langhsdege- 
woone  trappen ,  en  door  fijne  dien ften,   tot  het  Luitenanfchap  Generael  van  de 
ruitery  was  opgeklommen,  behoudende  de  Prins  het  Generaelfchap  van  de  ruitery , 

't  welk  hy  voor  deefen  onder  fijnen  broeder  hadt  bekleet,  als  nogh  voor  figh  felven. 
Daer  by  waeren  vyfen  feventigh  ftukken  van verfcheide groote  :  omtrent  dutfenc 
waeghens,  om  deefe  ftukken,  kruit,  koeghels,  vaertuighen  om  oover  de  ftroo- 

mentefetten,  biesbrugghen ,  leeftoght,  en  al  'tgheen  onieeeuwetothetmaeken, 
beftormen,  of  verdaedighen  van  werken  booven  d'oude  heeft  uitgevonden ,  oover 
te  voeren.    De  Prins  was  vergelelfchapt  met  afgeföndene  uit  de  vergaederinghe 
der  algemeenen  Staeten ,  tot  raedt  en  gefagh.  Nae  datfe  van  Emmerik  voortgetrok- 

ken fijnde  in  't  veldt  ftonden,    wierden  afgekondight  de  plakkaeten  tot  vaftftel- 
lingh  van  de  Krijghstught,   en  andere  dienftigh  tot  gelbntheit,  en  op  dat  defol- 
daeten  niet  van  het  ky  ven  aen  't  veghten  fouden  vallen  -,  welke  gewoonte  uit  de  hit- 

te van  den  Francoifchen  adel  voortgekoomen  fijnde,  tot  d'andere  naetien,  als  een 
befmettely k  quaet ,  was  oovergegaen.  Deefe  dinghen  dus  wij fely k  belaft  fijnde ,  wierdt 
ftip  gehoorfaemt,    door  neerftigheit  van  Smelfing,   opperhoofdt  van  de  Krijghs- 
raedt.  Den  derden  dagh ,  die  was  den  twintighften  vanHoymaendt,  ismengekoo- 
men  in  'e  gefight  van  Grol,  wanneer  nu  de  ruitery ,  onder  HarmanOtto,  Graef 
van  Styrum ,  by  aaght  voorby  gereeden  fijnde ,  de  wceghen  nae  de  Stadt  belet  hadt. 
Het  Landtfchap  Zutphen,  eertijts  een  gedeelte  der  Vrielcn,   toen  die  naem  figh 

A  3  wij- 
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wijder  uit  (trek  re,  heefthaerennaem  van  d'onbebouwde  landen,  en  die  geene  ande- 
re aerde,  als  om  (tof  tot  vuer  te  maeken ,  Veenen  genoemt ,  uitleeveren ,  en  van  haer 

Zuider  geleegenheit  van  d'andere  Vriefèn.  Dit  Landtichap  heeft  voor  deelèn  gehadt 
haere  belbndere  Graeven ,  en  draeght  alsnogh  den  naem  van  Graefichap,  ièederc 

door  houwelijk  van  Sophia  Wichmars,  's  Graeven  doghter,  getrouwt  aen  Otto 
van  Nafiauw,  'treght  op  de  Pnnfen  van  Gelderlandt,  die  toen  Vooghden,  daer 
nae  Graeven  en  Hartoghen  genoemt  fijn ,   oovergedraeghen  lijnde,   te  gelijk  met 

Gelderlanttot  een  lichaemis  geworden.  Booven  figh  ten  Ooften  heeft  het  't  landt 
vanKleefen  Munfterlandteen  gedeelten  des  Duitfchen  boodems:  beneeden  enten 

Noorden  die  plaetfen,  welke  eertijdts  in  't  befit  der  Biflchoppen  van  Uitreght  ge- 
weeft  lijnde,  van  haer  Ooveryflel  genoemt  wierden,  blyvende  nogh  totopdeeïèn 

daghdie  benaemingh,  daer  uit  gefprooten ;  dat  d'YflelitroomditLandtfchapfchei- 
de  van  de  Landen  naeder  aen  Uitreght  geleeghen  in  'tfelfde  gebiedt,  waer  onder 
eertijdts  ook  de  Veluwe,   naederhant  aen  die  van  Gelderlandt  afgeftaen ,  geweeft 

is:  lijnde  de  felfde  ftroom,  die  ook  het  landt  vanZutphen  ten  Wellen  fluit,  uit- 
waererende  voor  deefen  inmeiren,  die  de  landen,  welke  fe  wijdt  van  den  anderen 

heeft  afgeicheiden,    tot  een  grooten  feeboefem,   'dien  eerlt  de  Vriefen ,  naeder- 
handt  ook  andere  de  Zuiderfee  noemen ,  gemaekt  hebben.  Deefe  geheele  ftreek  heeft 
figh  nae  de  Gendtfche  pais  gevoeght  met  dewaepenen,  welke  toen  ter  tijdtby  nae 
geheel  Nederduitfchlandt  voorde  vryheit  heeft  opgenoomen ,  totdat  Joris  Lalain, 
Graef  van  Rennenbergh,  figh  in  perfoon  met  alle  de  landen,  diehy  ooverRhijn 
veeleop  den  tijtel  van  Landtvooght  onder  figh  hadt,  in  gehoorfaemheit  desKo- 

ninghs  heeft  begeeven.    't  Gedeelte  dat  nae  Duirfchlandt  afgewendt  is  breidt  figh 
wijdt  uit  in  de  velden  van  Vrede,  in  welke  is  geleeghen  Grol ,  fijnde  den  ouden 
naem  der  Stadt  geweeft  Grocnlo,  die  beteekent  een  groen  woudt:  maer  gelijk  de 

langhen  tijdt  de  gedaente  der  plaetfe  heeft  verandert ,  foo  ook  heeft  fe  d'uitbreidingh 
desnaems,  't  geen  in  de  Hooghduitïche  woorden  niet  lelden  ge  fchiet,  verkort.  In 
de  Soomer  des  jaers  vijf  en  neegentigh  heefc  Prins  Maurirs  deefe  Stadt  met  een  lee- 

gher van  tien  duifent  man  begonnen  aen  te  taften ,  maer  is  op  den  aenkomft  van  Man- 
dragon ,  hoewel  hy  maer  fes  duifent  man  te  voet  en  wat  meer  dan  duifent  peerden  by 

figh  hadt,  teraede  geworden  liever  fijn  aenge  vanghen  werk  teftaeken,  dandeon- 
feekere  kans  van  een  veldtftagh  te  waeghen.  Maer  het  tweede  jaer  daer  nae  heeft 

Maurits,  terwijl  VrankrijkParma  en  de  kraghtenaen  's  koninghs  fijde  ophielt,  en 
deefe  Stadt  en  veele  andere oover  Rhijn  lightelijkdegehoorfaemhSit  der  Vereen ïgh- 
deStaeten  onderworpen.  In  't  jaer  fesdeefereeuwe,  op  welke  tijdtde  troepen  der 
Spanjaerden  fterkerdan  oitvoor  deefen,  en  op  feer  groote  hoopby  een  vergaedert 
geweeftfijn,  isden  Marquis  Spinola,  na  dat  hy  ten deelen door Buquoy,  tendee- 
le  felve  op verfcheyde plaetfen  vruchteloos  hadt  getraght  oover  deftroomen  tekoo- 
men,  ten  laeften  herwaerts  ingevallen ,  en  heeft,  gelijk  fijne  gewoonte  was  meer 

den  tijdt,  dan 't  Krijghsvolk  te  achten,  alsofdefchaedeaendeeitlight,  die  van  den 
tijdt  nimmer  te  herhaelenwas,  figh  fpoedende  in  aller  haeft  daer  voor  te  koomen, 
nae  dat  hy  alles  tot  fchrik  hadt  aengeleght,  als  waere  hy  gefint  de  Stadt  met  eenen 

ïtorm  te  vermeefteren ,  en  daerenboven  met  dreigementen ,  die  van  binnen  de  oover- 
gaeve  afgeperft  binnen  den  dagh  op  welken  Maurits  vaftgeftelthadtdebeleegherde 
te  hulpe  te  koomen.  Maer  dewijl  die  groote  aenflacghen  der  Spanjaerden  gebrek  aen 
geldt,  en  daer  uit  vervolghens  fwaere  muirery  derfoldaeten  gebaert  hadden ,  heeft 

Mauritsdiegeleeghentheitwaerocnomen,  en  Grol,  hoewel  den  herfft  nu  nae 't  ein- 
de liep,  beleeghert:  en  hy  waere  der  Steede  meeftcr  geworden ,  foo  niet  de  fchic- 

lijkeaentoghtvan  Spinola,  hoewel  met  een  vry  fwakker  leegher,  en  foo  groot  een 

aïshy  in  die  beroerten  doorbeeden  en  geldt  hadt  konnenby  een  brenghen,  maer  ge- 

reef  om  üagh  te  keveren,  welkers onleekerheeden  hy  wiftdat  Maurirs  meteenvaft 

op- 
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opfètwasgefintimmertemijden,  waerom  hy  des  te  ftouteralles  waegdc,  hemhadc 

genood  tfaekt  op  re  breeken.  't  Beflanc  daer  op  gevolghc  hadt  Grol ,  gelijk  ook  d'an- 
derewinften  vanoorloghe,  gelaeten  aende  laerile  belïtters,  waer  uyr  Prins  Hen  rik 
nudenluyfter  fijner  nieuwe Landtvooghdy  foght  re  verheerlijken.  Dit  fteedtjen  is 
gelegen  in  vlak  landt,  en,  om  dat  het  aen  denDuytfchen  boodem  grenft,  al  voor 
veefen  onder  de  regeeringhe  van  Karel  vanOoftenrijck,  de  vijfde  onder  de  Keyfèren 
dan  dien  naem ,  begonnen  gefterkt  te  worden.  Dees  heeft  al  de  heérfchappy  der  Bif- 
fchoppen  van  Uitrecht,  als  ook  Gelderlandt ,  gekoft,  en  op  fich  fel  ven  en  fijne  naer- 
koomelinghen  oovergebraght.  Maer  deefe  werken ,  gelijk  ook  de  veftinghkonft  feifs, 

had  d'ervaerenheit  in  langhduerigh  oorlogen ,  meefterfe  van  dusdaenige  laeken ,  ver- 
meerdert en  voltrokken  ■,  en  geduerende  't  beftant  hadt  de  Spanjaert  't  verfterken  dee- 

fèr  plaetfc,  neevens  's  Hartoghenbofch  ,■   met  Damme  en  Huift  in  Vlaendre,  fijner 
forghe  wcerdigh  geacht.  De  wallen  om  deftadt,  die  breedt  enhoogh  fijn,  hebben 
vijf  bolwerken ,  beytelsgewijfè,  als  heedendaeghs  de  gewoonte  is,  buy  ten  uyt  ftee- 
ken ,  tuiTchen  welke eeven föo  veeltufichenwijten  nae een  reghte  winkelmaedt  door 
hoeken  aen  de  bolwerken  gevocght  worden,  om  de  beleegheraers allenthalven  van 
alle  kanten  van  ter  fijden  en  oover  dwars  te  konnen  befchietcn.   Onder  langhs  de 
voet  van  de  wallen  loopt  eenen  anderen  dijk,  die  laegeris,  gemeenelijkgenoemr 

een  Fauflebraye,  om  dat  die  allerwecghen  waer  men  't  geraeden  vindt  doorboort 
Zijnde,  de  verdaedighers ,  felfs  daer  achter  vcyligh  bedekt  fijnde,  den  naekenden 

vyandt,  van  naeby  en  recht  op  't  lijf  konnen  treffen-.  Daernaevolghtdegraft,  die 
door  de  voorby  vloeyende  beek  de  Slinge  eensdeels  wordt  bewaetert.  Oover  deefe  is 
eenen  bedekten  wegh ,  om  daer  achter  muskettiers  te  verbergen ,  van  gelijken  bevrijdt 
met  eenen  doorgaendendijk ,  maer  buy tenswerks  watfchuynsafloopende,  en  van  föo 
eene  gemaetigdc  hoogte ,  dat  en  de  koeghels  van  de  wal  gefchooten  hacre  vrye  wer- 

kingh  doen ,  en  die  uyt  't  vyandts  leegher  van  de  vlakten  nae  de  ftadt  gefchooten  wor- 
den» oover  vlieghen,  fonderdeveften  te  befchaedighen.  Deftadt  hadt  drie  poorten, 

op  de  wegh  naer  Brevoort ,  naeZutphencn  naeDeeventcr.  'tOpperbewintooverde 
ftadtendebefcttingh  hadt  Matthijs  Duiken,  een  oudtkrijghsman ,  en  van  beproefde 

dapperheit  en  vernuft.  Want  dees  was  't ,  die  in  't  jaer  twee  van  deefe  loopende  eeu- 
\ve  het  kafteel  van  Wachtendonck  door  krijgslift,  en  met  den  deegen  in  de  vuyft  had 
ooverweldight,  fijnde  met  dertien  foldaetenvan  hem  toedien  eynde  uy  tgekooren , 

verborgen  in  een  fchipmet  ftroo :  en  hier  meede  doorgeraekt  braght  hy  om  't  leeven 
al  die  hem  in  't  gemoet  quaemen,  tot  dat  hy  des  Kafteels  was  meefter  geworden. 
Tot  befettingh  waeren  hem  gegeeven  acht  vendelen  te  voet,  en  eenvaentepeerde 
onder  Lambert  Verreyken ,  Heer  van  Imden,  en  foon  van  Luidewijck  Verreyken , 
gewoonelijken  Raedtsheer  en  Geheymfchrijver  der  Aertshartoghen ,  op  den  tijtel 
van  Audientier,  aen  wiens  arbeidt  en  nijverheitNederlandt  niet  weynigh  verfchult 
is,  omdieswille,  dat  het  twaelf  jaeren  van  de  rampen  der  oorloghe  is  bevrijt  ge- 
weeft  ,  eenen  gewenften  ftaet  van  faeken  voor  beyde  de  partyen  De  befèttelinghen 

waeren  in  't  geheel  fterk  twaelf  hondert,  behalven  die  uyt  de  fteedelingen  gedueren- 
de't  belegh  wierden  aengenoomen:  fy  hadden  feftien  ftukken  gefchuts,  eengroot 

geweldt  tot  afbrek  der  beleegheraers.  Leeftoght  en  kooren  was'ergenoegh  invoor- 
raedt.  d'Eerfte vyandtfehap  die  gepleeght wierdt ,  fbnder  datmen  naeulijx  yetsdier- 
gelijx  verwachte ,  was  met  twee  vaenen  Hollandtfche  ruytery ,  op  welke  Verreyken 

terftont  met  fijne  ruyters  uytgevallen,  en  in  geveght  gcraektis,  maerop'taenkoo- 
men  van  onderftant  voor  fijne  vyanden  is  hy  te  rugh  geweeken,  achterlaeten de  fij- 

nen Luitenant  Jan  de  Weert,   een  dapper  fbldaet.    De  Prins  vondt  geraeden  fijn 
leegher  in  drie  Quartieren  te  verdeden:  welcker  eene  afgefteeken  naer  hetOoften, 
is  gegeeven  aen  Graef  Ernft  van  Naflau,  Stadthouder  van  Vrieslandt  op  deefe  en 
geenefijde  van  de  Lauwers,  by  de  foldaeten  van  welke  Landtfchappen  gevoeght 

wierden 
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wierden  de  Höogduitfchen  en  Schorten.  In  'c  midden  tnflchen  't  Zuyden  en  't  Wellen 
heeft  de  Prins  felfs  figh  needergeilaeghen  met  hetmeclte  gedeelte  der  troepen,  al- 

waer  de  grondt  hoogher  was.  Het  derde  Quartier,  kleynder  dan  d'andere ,  was  ge- 
heten ten  bewinde  van  Willem  vanNalfau,  Heer  van  de  Lek,  en  Luitenant  Am- 

mirael  van  Hollandt  onder  den  Prins  fijnen  Oom,  gemerkt  hy  van  Maurits  was  ge- 
teel  tby  een  eedele  Vrouwe,  maer  buiten  hu welyk.  De  Prins,  met  een  valt  befluit 
om  fijn  ooghmerck  voort  te  letten,  belafl,  op  dat  niet  eenigh  fchielyk  voorvalhem 
daer  van  moght  aftrekken ,  den  Kornel  Pinlën ,  op  wiens  ervarenheit  hy  veel  ver- 

trouwde ,  met  feevenendertigh  vendelen  te  bewaeken  de  boove  deelen  tuiïchen  Rhijn 
enMaefe:  maer  ter  plaetfè  daer  de  Maefè  het  eylandt  Voorneomnnght,  en  needer- 

waerts  was 't  opfight  tot  befchermingh  dier  landen  met  minder  getal  troepen  bevoolen 
aen  den  Kornel  Varix,  met  lalt  om  hunne  kraghten  te  vereenighen  lbo  de  vyandt 
mooghelyk  in  den  fin  hadt  Emmerik,  Rees,  Graeve,  Raveftein of  Gennep,  of 
eenighe  andere  Stadt  te  beleegheren.    Ook  hadt  men  forghe  gedraeghen,  dat  het 
gheenegrensplaetfeaenbelèttinghegebraeke,  en  dat  eenighe  Leeden  van  denStaet 
tot  Zutphen,  andere  tot  Deventer  beltelden  dat  alle  noodtwendighe  behoeften  voor 

het  leegher  wierden  aengevoert.   's  Anderendaeghsnaedat  men  voor  de  Stadt  gekoo- 
men  was ,  heeft  men  begonnen  't  leegher  te  befchanlïèn ,  fonder  dat  figh  lèlfs  of  Oo- 
verlten  of  Kolonellen  't  werken  ontfaeghen ,  om  den  fbldaet  met  des  te  meerder  wak- 
kerheit  te  doen  volghen.  Weshalven  de  werken  binnen  dien  felfden  daghfoo  verre 
gebraghtfijn,  datfèin  ftaetvanweerbaergeraekten,  en  daer  nae  meer  en  meerver- 
llerkt  en  vergroot  in  die  geltalte,  dat  noyt  eenighe  volmaekter  is  geweeft,  felfsniet 
onder  Maurits,  die  alles  wat  ergens  geleelèn  of  gefien  was  in  gebruykgebraght  had. 
Men  heefc  begonnen  Ichanlïèn  te  maeken  ,    de  arbeyders  nu  reets  aengenoomen 

fijnde,  om  den  vyandt  de  toeganghen  af  te  fnijden,  eene  achter 's  Prinfen  Quartier, 
ter  plaetfen daer d'aerdeopwaerts rees,  'tgheen  voor  den  vyandt  feer wel geleeghen 

•  waere  gekoomen ,  hadt  hy  figh  daer  van  te  vooren  meelter  gemaekt,  en  laïtigh  voor 
het  leegher.  Twee  andere  tufichen  deele  en  de  leegherplaets  van  Graef  Ernlt:  van 
deefe  tot  de  plaets  die  Willem  vanNafiau  was  aengeweelèn  drie,  by  naer  vierkant 

maer  uytfteekende  met  vier  bolwerken.  Behalven  deele  waeren  'er  veele  reduyten , 
doch  die  ook  lèlfs  gelchut  ophadden:  de  Ichanlïèn  en  reduyten  hadden  hunne  grach- 

ten en  in  de  grachten  paelen.  Om  alle  dcefc  aen  den  anderen  te  hechten  wierdt  geleght 
cenen  doorgaenden  dijk  by  naer  in  de  ronte.  Terwijl  men  dus  beefigh  was  met  figh 
teeghen  geweldt  van  buyten  te  verfeekeren ,  ftonden  die  figh  des  verllonden  hieren- 
tufTchen  niet  leedigh  de  loopgraeven  teoopenen,  om  door  eenen  weghop  fijden  be- 

dekt, en  nae  den  kunft  boghtigh,  waer  door  des  te  beeter  het  fchieten  van  binnen 
door  boghten  gemijdt  wordt,  veyligher  de  (ladt  te  naederen,  een  uyt  het  Quartier 
vanGraefErnit,  twee  uyt  de  leegherplaets  des  Prinfen,  werkende  deEngelfche  ter 
rechter  ,   de  Franc,  oifèn  ter  linker  handt ,   welke  waeren  bygevoeght  om  haer  den 

wegh  te  wijlen  van  den  Bofch  en  Perceval.  Niet  traegh  was  ook  Duiken  in  't  verdee- 
lenderwaghten,  in 't  verhooghen  der  borlrweeringhen ,  door  welke  die  figh  binnen 
de  bolwerken  en  faufebreye  begeeven  fouden  bedeckt  wierden ;  de  barakken  depan- 

nenaftelighten  opdatfedoor'tfchietgeweerin  Hukken  geflaeghen  fijnde,  niet  felfs 
tot  fchietgewcer  wierden ;  door  kanon-  en  musket-koeghelsallerweeghen  den  vyand 
te  treffen  en  te  quetfen  -,  alle  plighten  van  een  goedt  Ooverften  waer  te  neemen ,  foo 

langh  't  ft'jne  gefontheit  toeliet :  want  maer  weynigh  tijdts  daer  nae  uyt  een  musket 
meteenkoeghelinfijnfchouder  gefchooten  fijnde  en  daer  door  foo  verfwackt ,  dat 

hy 't  bedde  moeit  houden,  heeft  hy,  de  hopluyden  byeen  roepende,  't  opperbe- 
wint  geftelt  in  handen  van  Verrey ken,  die  van  fijner  fijde  hem  beleefdelijk  heeftge- 
beeden,   dat  hy  voor  al  loude  forghe  draeghen  tot  herfrellinghe  van  fijn  lichaem,  en, 

foo  't  fijne  fwakheit  toeliet,  uyt  het  bedde  belallen 'tgheen 'er  gedaen  diende,  dat  hy 
alles 
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alles  getrouwelijk  en  onverfaeght  foude uitvoeren,  en  fijne  belofte  was  niet  ydel.  Dees 

dan  beftookte  op  d'eene  tijdt  by  klaren  dage  door  uitvallen  de  werken  der  Engelfchen, 
dan  weer  bynaght  het quartier  van  Graef  Ernft,  fondergrootefchadcvoordebelee- 
gcraers ,  behalven  dat  het  ongeval  felfs  braeve  lbldaten  wegnam,  als  toen  den  Schotten 
Sergeant  Major  Drornondt :  maer  allcrmeeft  op  die  hoop ,  dat  terwijl  de  vyandt  oogh 
en  gedaghtcnop  het  gevegtgewendt  hadt,  eenige  boode  uytde  Stadt  tot  de  Spacnfche 
Ooverften  moght  doorkomen.  Het  kleyn  getal  weedcrhiclt  den  fbldaet ,  graeghtoc 
fulkefaeken,  mcermaels  uit  te  vallen :  en  het  verre  uittrekken  nu  benoomen  fijnde, 
fchikte  fighderuitery  tot  de  plighten  van  het  voetvolk.  Hier  en  tuffen  kreeg  men 
kondcichap  dat  Graef  Henrik  van  den  Berge  (die ,  fijnde  een  foon  van  de  Moeye  des 

Prinfèn  van  Oranje ,  door'cnoodtlodt  der  oorloge  aend'anderfijdedeachtbaerheic 
hadt  van  een  goedt  Veldtooverfte}  van  dagh  tot  dagh  verfterkte  de  troepen ,  die ,  ge- 

lijk we  gelèghc  hebben ,  tot  Keifersweerdt  hadden  begonnen  by  een  te  trekken :  waer 
door  de  Prins  des  te  meer  bekommert  eenige  Kornellen,  daer  toe  gekooren ,  fendt  om 
raghtwaghten  waer  te  neemen,  en  de  befchanfingen  te  verhaeften :  twee  vanen  ruiters 
fchikt  hy  af  nae  Zutphen ,  onder  welken  geleyde  de  leeftoght  voor  het  leeger  tot  Lo- 

chum toe,  of  langhs  'triviertjende  Bercletot  Borkeloo gebragt  foudeworden,  waer 
heen  een  fterker  getal  uit  het  leeger  hen  te  gemoet  ibude  trekken.  'tRiviertjen  felfs 
was  ten  dien  eynde  fèhoon  gemaekt,  en  de  bruggen, oover  welke  's  vyants  partyen  uk 
Weefèl  en  van  elders  op  buit  liepen  afgebroken.  En  op  dat  de  vy  ant  hen  niet  moght 
uithongeren,  wierden  voor  eerft  alle  onweerbare  jaren  en  kunne,  en  daerenboven  al 
wat  onbequaem  was  om  de  wapenen  te  voeren ,  belaft  uit  het  leeger  te  vertrekken :  den 
Kornellen  en  Hopluiden  wierdtaenbcvoolen  die  voorfieninge  te  doen, dat  voor  y der 
fbldaet  gekoft  wierd  leeftoght  voor  aght  daegen,  terwijl  die  wel  te  krijgen  was.  Tullen 
delcgerplaets  van  den  Printeen  van  Graef  Ernft,  en  ook  nader,  aen  die  kant,  al  waer 
den  arbeid  der  felver  fteedewaerts  naderde,  fijn  opgereght  bateryen,  van  welker  hoog- 

te 't  gefchut  de  wallen  van  booven  foude  om  verre  werpen.  De  vijf  fèhanfên  gelegt  tufc 
fen  het  leeger  waeren  nu  gebraght  tot  haere  volkoome  fwaerte  en  in  ftaet,  en  wierden 

doorgaendc  aen  den  anderen  gehecht,  en  op  dat  'er  niet  ergens  waghtplaetlen  quamen 
te  gebreeken ,  fijn ,  booven  de  vierkante  reduiten,  om  den  dijk  getrokken  ook  andere 

werken ,  ten  deele  beytels  gewijfe  ten  deele  na  't  fatföen  van  een  leggendt  jok ,  fbm- 
migenogh  van  vooren  uitloopende  als  een  fcheer ,  die  nu  veel  in  gebruik  fijn:  men 
noemtfc  hoornwerken.   En  ter  plaetfe  daer  de  vlakte,  tuffen  de  leegerplaetfèn  van 
Willem  van  Naffau  en  Graef  Ernft,  figh  meeft  effen  uitftrekte ,  wierdtvoordewal 
meer  dan  dertigh  voeten  wij  te  gemaekt  een  nieuwe  graght,  breed  aght  en  diep  fes  voe- 

ten. Ook  wierden  daer  de  weegen  gemakkelijkft  waeren  geleght  dagh-  en  draey-boo- 
men :  elders  gefteltgefpitfte  flormpaelen :  en  voor  de  graghten  der  lchanlen  felve  we- 

derom een  andere  wal ,  hoedanigh  een  men  gewoon  is  om  fteeden  te  legghen :  en  alle 
plaetfên  rondtomdie  onveiligh  voor  het  leeger  fijn  konden,  belette  men  metfbldaten 
en  gefchut.  Soo  groot  een  voorforge  droeg  men  dat  den  vyandt  dien  men  door  poften 
verftont  dat  den  tweden  van  Oogftmaend  over  Rhijn  was  getrokken, niet  met  troepen 
moght  koomen  door  tebreeken.  De  belegeraers hadden  de  Contrefcharpe  op  de  kant 

van  de  ftads  graght  ten  deelen  begonnen  t'ondermijnen ,  ten  deelen  door  't  gefchut  te 
openen :  en  de  belegerde  hebben  die  niet  verdaedight ,  als  weinigh  dienftigh  door  't  in- 
ftorten  van  's  vyandts  koegelen ,  en  't  getal  der  hunne  te  gering  fijnde ,  om  figh  tot  het 
befchermen  der  buitenwerken  te  konnen  verleedigen.  Haer  daght  genoegdepoor- 
ten  m  et  pal  1  iffaden  te  verfèekeren ,  en  de  bruggen  af  te  breeken.  Dogh  de  Prins  liet  in 
cygenerperfoon  het  oogh  gaen  oover  alles  wat  tot  beftormingh  derftadt,  of  tot  af- 
weeringhvanden  vyandt  was  verveerdight ,  prijfendede  wakkere ,  onderrightende 
dedwaelendc,en  niets  buytcn  fijne  forge latende,  met  onbeweeghlijke geruftheit  van 
gemoet  onderfoogewightigebedrijven,  welke ookuyt  fijnweefenwastcleefen,  foo 

B  veele 
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veele  als  hem  aenfagen  figh  daer  over  verwonderende.  Wy  hebben  gefegt  dat  de  ftadts- 
gracht  met  waeter  gevul t  wierdt  uy t  de  Slinge,  die  voor  defen  reght  door  de  ftadt  liep : 
maer  dewijl  fe  fomwijlcn  wat  tedriftigh  langhsde  werken  kabbelde ,  hadt  Duiken  nu 

alvoor'tbelegh  ten  Noorden  van  de  ftadt  een  gracht  gemaekt  voor  de  (elfde,  waer 
door  fe  de  walien  voorbyloopende  en  beneeden  eeven  als  een  poel  ooverloopende  met 
twee  Üuy (en  moght  bedwongen  worden,  die  men  naer  eyfch  van  (aeken  (oude  kennen 
oopenen  ,  om  door  deene  (bo  veel  waeter  als  van  nooden  was  in  de  grachten  in  te  lac- 

ten,  door  d'andere,die  wat  verder  buyren  de  ftadt  was,  indien  (è  te  groot  wierdt ,  'twa- 

ter  uy t  te  laeten.  Deefe  buytefluys  heeft  Pudewelts ,  hopman  van  's  Prinfen  lijfwaght, 

gebrooken,  en,  door  een  nieuwe  afgeleidt  uy  t  des  ftadts  gracht,  het  waeter  omtrent  vijf' voeten  afgetapt ,  ooverfchietende  noch  neegen ,  die  men  met  weynigh  moey  te  konde 
vullen.   De  Prins  verftaen  hebbende  dat  de  vyandt  was  getrokken  oover  deLippe, 
en  dit  de  eenighe  vreefe  fijnde,  heeft  Pinfcn  en  Varix  met  hunne  troepen  by  ilgh 
onrboden,  en  Dirk  de  Bye,  gcfonden  met  vijf  vendelen,  om  Lochum ,  dat  op  de  wegh 
lagh,  te  befetten.  Dees  was  een  foon  van  Joris  de  Bye ,  die  lêedert  feevendertigh  jaeren 
het  Schatmeefterfchap  *der  Algemeene  Staeten ,  meteen  (onderlinge  opreghtheit  en 
ny  verheit  bekleede,  hebbende  verkreegen  een  feer  groot  gelagh ,  niet  door  konftena- 
ryen  en  partyfehappen ,  maer  door  een  beftendige  deugt ,  en  tegelijk  ervaerenheit  van 
faeken :  waer  door  ook  fijne  kinderen  by  den  Prinfe  in  groot  aenfien  waeren.  De  bol- 

werken aen  de  felfde  ftadt  wierden  verfwaert,  en  nieuwe  halve  maenen  daer  aen  ge- 

voeght.  Op  d'andere  fijde  van  de  wegh  is  het  dorpLichtefoort :  fijnde  om  denabyheit 
desleegers  makkelijk  te  befetten,  en  met  werken  te  behouden ,  (bode  vyandt  fijnen 

wegh  her  waerts  aen  gewendt  hadt.  Deplakkaeten  dienende  om  voor  acht  dagen  leef- 
toght  op  te  koopen ,  en  alle  verdachte  en  onnutte  perföonen  uy  t  het  leger  te  doen  ver- 

trekken ,  wierden  vernieuwt.  Men  fondtaüerweegenop  kondtfehapuyt,  en  om  alle 
bewegingen  van  den  vyandt  te  verfpieden :  die  op  de  waght  (tonden ,  en  ronde  deden 

waeren  dapper  op  hunne  hoede.  Men  hadt  voorforge  gedraegen  dat  in  't  leeger  waren 
twintigh  bakovens,  langh  neegen  voeten,  van  binnen  breetacht ,  en  wat  meer  dan  een 
voet  hoogh,  die  gefamentlijk  in  vierentwintigh  uren  tijdts  achtentwintigh  duyfenten 

taghtigh  ponden  broodts  konden  uy  tleveren :  daerenboven  was  'er  in  een  magafijn  by 
voorraedt  weynigh  min  dan  vierhondert  duyfent  pondt  broots :  over  de  tweehonderc 
vijf  en  dartigh  laften  meels,  achtenveertig  duyfent  pondt  kaes :  een  grooten  overvloed, 

en  die  't  leger  voor  langen  tijdt  tegen  den  honger  hadt  konnen  verfekeren,  al(choon  de 
vyandt  figh  tuflehen  de  fteden,  van  waer  de  leeft oght  aenquam,  en  het  leger  te  midden 

nedertloegh.  Hieren tuflehen  vielen  'er  ten  wederfijden  dooden  en  wonden, naedemael 
de  belegeraers  van  d'ooverkant  van  de  gracht,  de  ftedelingen  van  de  wallen,  en,  't  geen 
de  meefte  fehaede  deede ,  van  de  fauflèbraye  met  het  gefchut  donderden.  Maer  infbn- 
derheit  quelden  de  vuerballen  den  belegerden.  De  foldaten  noemen  die  granaten ,  om 
dat  foo  haeft  fe  nedergevallen  fijnde  barden,  fig  gelijk  als  in  veele  befien  verfpreyden , 

lightelijk  in  brandt  fteekende  al  't  geen  fe  aenraken.  De  grootfte  van  defè  wegen  hon- 
derten feftigh  ponden :  dekleynftefesen  twintigh.  Van  de  grootfte  fijn'er  in  de  ftadt 

gekomen  hondert  en  (eftigivan  de  kleynfte  boven  dedartrg  Defè  vreefe  heeft  den  bele^ 
gerdengenoodfaekthet  buskruyt,  op  dat  het  niet  door  aentreffèn  in  brandt  vlooge, 
uytdegemeenevoorraedtplaetste  brenghen  onder  het  ftadthuys  en  fwacre  balken, 
van  booven  bedekt  met  meft  en  aerde ,  daer  op  te  leggen .  Nae  dat  fe  ecnige  lighaemen 
ter  aerde  geflaeghen  geilen  hadden  is  het  verderf  aen  menfehen  gemijdt-  De  Prins 
heeft  al  dien  tijdt  in  welken  het  aennaederen  óes  vyandrs  wierdt  verwacht,    niet 
alleen  by  daegc,  maer  ook  by  naghte,  met  groote  vlijdt  en  geftaedighe  wakker- 
heit  oovergebraght ,  omwandelende  alles,  en  voorfiende  niet  alleen  de  fchanflèn, 
maer  ook  al  waer  eenighe  waghte  binnen  de  wal  was,  met  gelchut,  welke  naer  buy- 
ten  fouden  gekeert  worden,  (lellende  daerbenevens  ruyterwaghfen  op  alle  toegangen, 

*  Threforicr  Gcneracl.  fijn- 





Liiili!'  [iiiiiiiiiJiiIIMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiriiiiirii'iiiiiiin 
n  ;tMuuujujiiiiifiuuiiiiiiiuiitiiuiiiii   iiuiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiujiujiiJUiuiiJliuliiimjllullliMUiuillUiiiiuUJ   iiuuiiiiiiiiiiiii 

HENRIR    GRAEF    VAN    DE¥   BERGHE, 
RAEDT     VAN     STAETE   EX  VAX   OORLOGH 

TEX    DIEXSTE  I>ES  KOXDCGHS      VAX    SPAXJE. 

SlactuiouderenKapiteinGenei-ael'vajiiHartDg'doin  van  Gelde  rl  au  dt 

en 't  Graafschap  van     Zvtplien   Generael  der  Artelier  v  •  etc . 



DER    STADT    GROL.  n 

fijnde  gcrccden  totaen  de  lecgcrplaets  van  Graef  Ernft,  alvvaerde  grondt  lacgh  en 
modderigh  was,fiet  hy  een  hooghtc  naeby  het  lccger,  en  voorliende  dat  die  den  vyand 

dienftigh  fijn  foude,  belaft  hy  de  f'elfde  met  een  hoornwerk  te  verfterkcn ,  jae  ook  de 
wal  om  de  leegerplaets  re  verhoogen  en  te  verdikken ,  enom  dat  de  plaers  nae  't  jgetal 
der  troepen  wat  ruymer  genoomen  was,  andere  werken  innewaerdcr  ie  matken,  t'ee- 
ner  toevlught  wan  neer  hem  d'eerftc  hadden  begeeven.  Dus  heeft  men  iorgegedrae- 
gen,  dat  of  de  vyand  nietlanghsdickanttotdebeleegerde  moghc  doorbrceken,of  men 

de  plaets  om  't  meenigvuldigh  inftorten  der  kocgelen  van  booven  niet  (oude  konnen 
houden,  Pinfen  en  Varix  ,  die  nu  aenghekoomen  waeren  ,  fijn  hunne  befonde- 
re  leegerplaetfèn  aengeweefen,  daer  dewal  getrokken  tuflehen  de  Quarrieren  van 
Willem  van  Naflau  en  Graef  Ernft  uytfagh  oover  de  vlakke  velden ,  cenen  gemakke- 
Jijken  wegh  voor  den  vyandt5en  die  hem  voor  deefen  voorfpoedigh  geweeft  was.  Ook 
is  de  Graef  van  den  Berge  langhsgeenen  anderen  aengekoomen,  en  getrokken  fiJB.de 

door  het  dorp  Vrede,  heeft  hy  aldaer  geruft ,  laetende  tuflehen  hem  en  's  vyandts  wer- 
ken de  wijte  van  anderhalf  uer  gaens.  Jn  't  aennaederen  was  hy  verfterkt  geworden  mee 

vervullingen  der  Hoogduy tfche  regementen ,  ten  getaele  van  achtien  hondert ,  oover- 

treffende  lijne  's  Prinfen  troepen  niet  alleen  in  ruy  tery,  maer  ook  in  voetvolk ,  hoewel 
hy  vruchteloos  hadr  gehoopt ,  dat  'er  regementen  en  ruytery  uy  t  de  Palts  en  de  landen 
geleegen  aen  den  Rhijn  in  aentoght-wacren.  Hy  hadt  feeventigh  vanen  te  peerde,yder 
van  fèftigh  ruyters  en  meer :  hondert  acht  en  vijftig  vendelen  voetknegten,  yder  door- 
gaens  van  neegentigh  man.  Aen  die  felfde  fijde  van  de  wal  waren  twee  fchanflen  van  de 

voornaemfte  groote,d'eeneten  Noorden,d'andere  meer  ten  Ooften  uytgeftrekt.  Der- 
waerts  heeft  figh  de  Prins  geWendt  met  vijf  en  veertigh  vendelen  te  voet3  een  gedeelte 
der  ruytery  en  fes  ftukken  gefchuts,  herwaerts  Graef  Ernft :  daerenbooven  waeren  bin- 

nen den  omtrek  geplactft  ruytervleugels,  foo  wijt  van  den  anderen,  dat  fè  elkander  lig- 
telijk  konden  te  hulpe  koomen :  op  andere  plaetfèn  beftelt  troepen  van  vier  duyfent 
voetkneghten,om  te  gaen  werwaerts  hen  de  noodt  moght  koomen  te  roepen .  De  wag- 
ten  wierden,  in  defchanflênen  voorde  wal,  ter  plaetfe  daer  men  meeft  voor  vyand  was 
beducht.verdubbelt,  en  vermoedende  dat  hy  figh  hier  vertoonende  elders  eenen  wegh 
moght  foeken,  belafte  men  de  brugh  by  Winterswijk,  waer  oover  men  de  rivier  over- 
ftrekt,  af  te  breken.  De  foldaet  volgende  de  wakkerheitfijnesVeldtheers  heeft  nim- 

mer williger  den  verdubbelden  arbeidt  en  de  gevaeren  doorgeftaen :  ook  hoorde  men 

geene  klaghten  met  allen ,  ten  fy  dan  dat  yemandt  minder  dan  d'andere  was  opgeleght. 
De  Kolonellen  oovertroften  d'andere  foo  veel  in  arbeidt ,  als  fy  hen  in  bevel  te  boven- 

gingen, 't  fy  de  waghten  by  naght  moeften  waergenomen  worden ,  't  fy  fè  de  ny  verheit 
der  delvers  hadden  aen  te  fetten ,  onder  welke  figh  uy  tmuntende  queet  den  Heer  van 

Brederoode,  die  lijnen  ongefchonden  adel  af  komftigh  rekent  van  de  Graven  van  Hol- 

landt.  Dogh  de  Graef  van  den  Berge  befchanfte  figh  in  't  eerft  tegen  ooverval  by  naght 
in  een  landtpael,  aldaer  gevonden,  die  de  landen  van  een  fcheydt ,  met  een  lightopge- 

worpewalvanvooren.  's  Anderendaeghsby  helderen daege  trekt  hy  meteenige  vae- 
nen  te  paerdenaeder  op  fèekeren  heuvel,  en  doet  den  beleegerdendoor't  afloflèn  van 
ftukken  een  teken  dat  'er  ontfet  voor  handen  was.  Dit  gedaen  fijnde  begeeft  hy  figh  te 
rugh.  De  Prins  fag  dat  al  de  hoop  om  fijn  oogmerk  te  bereyken  was  geleegen  in  twee  fa- 

ken, dat  de  vyand  van  buy  ten  aentrekkende  niet  ergens  quam  door  te  breken,en  dat  de 
werken  tegen  de  ftadt  foo  veel  alsdoenlijk  was  gevordert  wierden.  Weshalven  hy  eerft 
verhooght  de  wal,  ter  linker  fijde  der  leegerplaetfè  van  Willem  van  Naflau,  als  ook  ter 

reghter  daer  het  meefte  gevaer  was ,  en  daer  na  al 't  geen  geleegen  was  tuflehen  hem  en 
Graef  Ernft :  hy  voegt  'er  aen  meer  reduy  ten,en  trekt  om  de  reduy  ten  fel  ve  nog  andere 
werken.  Tegen  de  ftadt  uyt  de  leegerplaets  van  Graef  Ernft  befchaedigden  de  ftukken 
door  menigvuldig  fchieten  de  borft weer  van  de  fauflebrayc,  die,  vierentwintig  voeten 
dik  fijnde,  foo  fe  yets  van  vooren  verlooren  hadt ,  door  onvermoey den  arbeidt  der  be- 

B  2  leegerde 
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leegerdefoldactcn  van  achteren  opgemaekt  wierdt.  Ook  was  men  yverigh  in  't  vorde- 

ren van  de  galeryen,  foodatdeFran^oifenen  d'Engelfchen  noch  maer  het  derde  ge- 
deelte van  de  graght  te  vullen  hadden,  toen  Verrey  ken  op  de  fauffebraye  twee  Hukken 

plante,  en  de  werken  gebrooken  fijnde,  met  pckkranflèn  en  anders  in  brandt  ftak  de 
balken  en rijsboflèn  die  fwaer  en  dik  fijnde  de  beyde fijden  aen  een  vloghten.  De  bele- 

geraers,  nae  dat  ie  weederom  opgemaekt  hadden  't  geen  vervallen  was ,  hebben  teegen 
't  feker  treffen  der  koegelen  uyt  de  fauffebraye  ook  tenlaetften  't  getal  hunner ftukken 
vermeerderden  d'ooverhandt  behouden  Dit  echter  is  niet  fonder  fchaede  afgeloopen, 
wordende  vermift  twee  voornaeme  Engelfchen  Ram  en  Proud ,  van  welke  deefen  de 

plaetsvan  den  afweefenden  Kolonel  Morgan  bekleede,  den  eerde  Ooverfte  Wacht- 
meefter  was.  HierentufTchen  hebben  ten  deele  defaekefelve,  ten  deelen  onderfchepte 
brieven,  ten  deele  gevangene,  die  daegelijx ,  mits  het  verflappen  der  k rij ghstught  door 
gebrek  van  foldye,  in  grooten  getaele  waeren  ,ook  ontdekt  de  aenflaegen  des  Graeven 
van  den  Berghe-  Hy  fagh ,  dat  hy  nogh  dien  vyandt  hadt ,  die  uyt  vrees  voor  llaen  de 
plaets  verlaten  foude,  en  vader  werken,  als  dat  diedoor  louter  gevveldtfbudenkonnen 
beftormt  worden.  Hyhadt,  volgens  den  raedt  van  den  MarquisSpinola,  toegeleght 
om  figh  te  midden  tuflehen  Zutphen  en  den  vyandt  needer  te  fètten,  om  hem  den  toe- 

voer af  te  fnijden :  maer  hem  felfs  was  foo  veel  leeftoght  niet  gegeeven,  als  'er  vereyfèht 
wierdt  om  het  leeger  t'onderhouden ,  en  was  hem  niet  mooghelijk  die  naeder  dan  van 
Weefel  te  krijgen,  en  dat  felfs  onder  fterk  geleyde :  ook  gebraken  hem  waegens :  en  als 

hy  verftaen  hadt ,  dat 'er  een  maghtighen  hoop  uyt  het  Naflaufch  leeger  nae  Zutphen 
was  gegaen,  om  leevensmiddelen  te  rugh  te  brengen,  en  hoop  gefchept  dat  die  in  't  we- 
derkeeren  foude  konnen  geflagen,  en  alfoo  hen  de  moedt  vermindert,  den  beleegerden 
vermeerdert  worden,  is  hy  verhindert  geweeft  om  een  kans  te  konnen  waeghen ,  door 

een  fnoodt  krakeel  tuffchen  de  Italiaenen  en  Spanjaerden ,  van  welke  d'eerfte ,  om  dat 
volgens  krijghsgebruyk  op  haer  wasgekoomen  de  orde  om  het  trekkende  heyr  te  ge- 
leyden,de  Spanjaerts  uyt  reght  van  heerfchappy,yder  begeerde  dat  hem  de  voorrangh 
gegeeven  wierde ,  en  nogh  door  reedenen  noch  door  beeden  te  beweeghen  waeren  ge- 
weeft  dat  ontijdigh  gefchil  te  laeten  vaeren,  fijnde  de  bitterheit  foo  hoogh  gereefèn,  dat 

den  Italiaenfehen  Kolonel  Campolatorefijnontflagh  begeerde.  Hy  heeft  van 't  uyter- 
fte  dat  hem  ooverigh  was ,  om  elders  fijn  geweldt  ten  toon  geftelt  hebbende  onderen- 
tuflehen  door  eenen  anderen  wegh ,  daer  minft  waght  gehouden  wierdt,  onderftant  in 

de  ftadt  te  brengen ,  een  proef  genoomen,  dogh  't  is  hem  mislukt.  Want  en  die  op  de 
nieuwe  flerkte ,  welke  wy  gefeght  hebben  dat  voor  de  leegerplaers  van  Graef  Ernft  ge- 
leght  was ,  by  naght  op  de  reghter  vleugel  waeren  aengevallen,  en  de  palifladen  uy  tge- 
rukt  en  in  ftukken  gehouden  hebbende  nu  met  de  pieken  aen  de  man  geraekt  waeren , 
fijn  met  geen  mindere  dapperheit  als  fy  die  befprongen  hadden  te  rugh  gedreeven ,  in- 
fonderheit  door  de  wakkere  tegenftant  der  Schotten,  onder  welke  dien  dag  den  dienft 
van  Morre  uy tfteekende  geweeft  en  van  den  Prinfe  niet  ongeëert  gebleeven  is :  en  die 
ondertuflehen  hadden  gehoopt  eenigh  gedeelte  tuflehen  de  tweegrootfte  fchanflen 
ontbloot  te  vinden,fijn  gewaer  geworden  dat  alles  met  werken, waghten  en  gefchut  wel 

belet  was.  De  Prins  verwittight  van  't  gevaer  van  de  leegerplaets  van  Graef  Ernft,  rukt 
in  perfoon  met  het  krijghsvolk ,  veerdighop  alle  bewegingh ,  enfès  ftukken  gefchuts 

derwaerts  t'fijncrhulpe,  beveelende  onderentuflehen  't  fijne  aen  Wijts,  die,  fijnde 
Ooverfte  Waghtmeefter,  denmoeyelijkenlafthem  aenbevoolen  met  geen  min  dap- 

peren moedt  dan  ftaeghwaekendenijverheit  waemam.  HoratiusVeer,  man  van  be- 
kende dapperheit,  en  die  langh  in  dienft  geweeft  fijnde  Ooverfte  der  Engelfchen  was, 

uyt  de  felfde  legerplaets  getrokken  en  door  vuerteekenen  gewaerfchuwt  dat  het  gevaer 

in  't  quartier  van  Kolonel  Pinfen  dreyghde,  hadt  figh  derwaerts  gewendt.  Het  aenbre- 
ken  vanden  dag  heeft  het  een  en  het  ander  gevaer  verydelt.  Denfeventiendendagvan 

Oeghftmaendt'tooverigevan  de  gracht  van  de  kant  der  Engelfchen  en  Francoilen, 
wien  den  onderlinghen  naeyver  tot  een  fpoor  in  hunnen  plight  diende,  gevult  fijnde, 

heeft 
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heeft  men  begonnen  defauflbbraye  t'ondermijnen  :  en  een  duy  vc  is  in  't  vlieghen  van 
eenfoldact,  dieeen  vooghelaer  was,  gefchooten,  welke  ooverbraght  een  brief  jen 
des  Graeven  van  den  Berghe  aen  den  beteegherden ,  begecrende  dat  iy  yemandt  (ou- 

den fenden  om  hem  te  kennen  te  geeven  wat  hen  nood igh  was,  aen  wat  gewefr.  men 
onderftant  foude  konnen  in  de  ftadt  brenghen ,  en  indien  fulx  niet  al  te  wel  gelukte, 

f y  ten  minften  hem  door  vueren  by  naght ,  door  rook  by  daegh  t'elkens  afgelaeten  en 
hervat, fouden  laeten  weeten  hoe  veel  daeghen  langh  fy  't  geweldt  der  beleegeraers  fou- 
den  konnen  uythouden :  dat  hynogheenighe  meerdere  maghtverwaghte,  welke  ge- 
kreeghen  hebbende  hy  alles  (oude  onderneemen  om  hen  niet  te  verlaeten.  Deefeduy- 
ve,  en  met  deefe  nogh  een  andere,  hadt  een  ibldaet  tiyt  de  ftadt ,  die  by  donkeren  de 
wakkerheit  der  waghten  was  ontfnapt ,  gebraght  aen  den  Graef  van  den  Berghe ,  en 
die  buyten  alle  twijfel  weederom  dcrwaerts  waer  (è  van  daen  gekoomen  was  (oude  ge- 
v looghen  hebben,  naedemael  (e  aldaerhaere  jonghen  hadt.  En  deefe  kon  ftenaery  hadc 
het  wel  ontbrooken  aen  een  gelukkighe  uy  tkoomft ;  maer  (beker  foldaet,  gefonden  van 
Graef  Henrik,was  ter  fluyk  in  de  (ladt  gekoomen,  meedebrenghende  hoop  tot  ontfet, 
van  welke  Verreyken  figh  dienende  den  (ijnen  heeft  bewoogen  geen  dingh  onbefoghc 

te  laten.  'tGebrakhemaenvernuftelingen  om'tondermijnendervyandendoor  tee- 
ghen mijnen  vruchteloos  te  maeken :  met  pekkranflèn ,  vuerballen  en  handtgranaeten 

heefthy  niet  weynighlchaedegedaenj  maerdieby  naght  van  defauflèbrayeafgegaen 

waeren  om 's  vyandtsdelvers  te  vanghen,  of  de  werken  te  verftooren,  fijn  foo  ter  plaet- 
fedacr  d'Engelfche  als  daer  de  Francoilèn  't  bedel  hadden,  gefien  en  te  rugh  gedreeven. 
T weemael  is  ook  Verreyken  by  donkeren  oover  een  brugh,  die  by  daegh  wierdc  afge- 
brooken ,  vergefelfchapt  met  drie  hondert  man  uytgetrokken,  het  ontfet,  of  hetmoo- 

ghelijk  in  aentoghü  was,  tegemoet, 't  welk  vruchteloos  afgewaght  lijnde,  heeft  hyop 
de  loopgraeven ,  waer  door  Graef  Ernftsfbldaeten  de  ftadt  naederden  eenaenvalge- 
daen,  die  wel  niet  ongelukkig,  dan  tot  de  hooftfaeke  onnut  was.  Onder  de  Kolonellen 

was  de  Marquis  de  Hauterive,  foon  van  Chafteauneuf ,  die,  't  geen  (eldtfaam  is  in  ho- 
ven ,  fijne  eerampten  tot  den  hooghften  ouderdom  fonderaenftoot  bekleet  hebbende, 

dienthalven  in  den  raedt  des  Konings  van  Vrankrijk  uy  tfteekender  luyfter  hadt.  Dees 
hadt  toen  het  bewint  oover  deFrancoifen,  omdatChaftillon,  wien  door  fijne  weer- 
digheit  van  Maerfchalk  het  oppergefagh  oover  de  foldaeten  van  dienlandtaerdttoe- 
quam,  in  Vran  krijk  wierdt  opgehouden.  Door  dee(èn  belafte  de  Prins,  eer  men  tot  het 

uyterfte  geweldt  quam,  de  gemoederen  der  beleegherden  t'ondertaften :  want  dat  de 
hoop  op  denGraef  van  den  Berghe,  diede  leegherplaets  te  vergeefs  befpronghen  hadt, 
vrughteloos  was :  dogh  dat  (y  figh  in  alles  wat  trouwe  en  dapperheit  hen  konden  afey- 

fchen,  ten  vollen  gequeeten  hadden :  dat  nu  hun  bederf  gereet  ftont',  ten  ware  fe  liever 
in  onderhandelingh  quaemen.  Duiken ,  als  hem  dit  geboodtfehapt  was,  gaf  mannelijk 

antwoord,  en  als  ofhetgevaer  nogh  verre  was.  Weshalveneen  mijne,  die  d'Engelfche 
gemaekt  hadden, nu  op  de  middag  (fijnde  den  achtienden  van  Oeghftmaendr/)aenge- 
fteeken  fijnde,  een  gedeelte  van  de  fauflebraye  heeft  weghgenomen :  en  echter  hebben 

de  beleegeraers  de  oopeningh  niet  konnen  inhouden,  fij nde  ten  deelen  door  't  werpen 
van  pekkranflèn  en  ander  handtgeweer,  ten  deelen  vechtenderhandt  tot  driemael  daer 
uyt  geflaegen :  hier  by  koomende  het  ongemak  dat  het  oovertrekken  oover  de  galerye 
tot  nogh  toe  niet  genoegh  geëffent  was.  In  deefen  ftrijdt  heeft  Willem  Lovolac,  ge- 

troffen door  een  koeghel,  fijne  daeghen  geëyndight,  een  man  van  grooten  moedt 
en  geene mindere  ervaerenheit  onderde  Engel (èheOoverften  En  dit  gevaer  ontfet- 
te den  Prins  (00  weyn igh,  dat  hy  (elfs,  rerwijl  het  geveghtduerdein  perfbon  teegen- 
woordigh  was  in  de  loopgraeven  nae  de  graght  van  de  (ladt,  om  aldaer  het  noo- 
dighe  te  beveelen.    Willem  van  Naflau,die  hem,  hiervan  daen  vertrekkende,  na 
de  werken  der  Francoifèn  trouwelijk  vergefèlfchapte,  wordt  met  een  koeghel  van 
de  wallen  door  de  flaep  van  het  hooft  gefchooten ,  een  wonde  die  hem  de  doodt 

B  3  aen- 
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acnbraght  -,  jongeiingh  van  wien  men  de  grootfte  faeckcn  hadc  konnen  ver.waghten , 
wanneer  de  tockoomende  jaerende  hitte  van  lijnen  laden  oorloghsmoedt  met  oor- 

deel doorkookt  hadt.  Onder  de  beleeglierde,  terwijl  alles  wordt  verhaeft,  dooragh» 
teioosheit  eencs  Soldaets ,  het  vuer  in  twee  vaeten  buskruit  gevallen  lijnde ,  heeft  dat 

geweldt,  'twclkalles  Tonder onderfcheit  om  verrewerpt,  veertigh  vand'omftaen- 
ders  wegh  genoomen  of  verlenght.  En  niet  langh  daer  nae  oover wceght  Duiken ,  op 

't  andermael  aenmanenvan  Hauterive,  met  den  raedt  derlijncr,  dat  men  wasge- 
koomen  tot  onder  de  wallen ,  dat  hy  niet  al  te  wel  was  voorfien  met  fchietgeweer ,  en 
niet  Soldaten  genoegh  hadt,om  hetgeveght  dat  van  drie  kanten  te  verwagten  ftont,  te 
konnen  uitharden : ,  en ,  hebbende  vergeefs  verfoght  aen  Graef  Henrik  van  den  Ber- 

ghete  mooghen  fenden ,  is  hy  nae  een  kort  beftan  ten  't  keveren  van  gyfelaers  oover 
en  wcedcr  gekoomen  tot  een  verdragh  by  nae  van  den  felfden  inhout  met  dat  van 

Brcedaa ,  't  welk  's  anderendaeghs  van  den  Prinle  en  Duiken  geteekent ,  en  den  der- 
den dagh  voltrokken  is.  Noit  lijn  eenigheandere  naghten  door 't  leegher  in  fcherper 

waghten  doorgebraght :  de  ruitery  bleef  in  de  waepenen ,  en  eengroot  gedeelte  van 

't  voetvolk ,  op  dat  'er  geen  bedrogh  foude  onder  fchuilen :  ook  wierdt  nae  alle  kanten 
op  kondtfehap  uitgefonden.  Den  inwoonderen  fijn  hunne  wetten  en  voorreghten 
vergunt,  en  dat  nogh  het  uit  nogh  het  intrekkendt  krijghsvolk  yemandt  leet  of  (chae- 

dc  doen  loude :  hen  is  vrygeftelt  van  den  Koningh  van  Spanjen  te  verkrijghen  't  reght 
om  ten  platten  lande  oover  en  weeder  tegaen ,  leevende  voor  'tooverighe  onder  de 
hcerfchappy  der  Algemeene  Staeten :  den  geenen  die  gefint  waeren  te  vertrekken  lou- 

de toegelaeten  fij n  hunne  goederen  binnen  den  tijdt  van  een  jaer  (onder  belaftingh  uit 
te  voeren.  Den  AertsbifTchop  wasgegeeven  vryen  uittoght  met  het  fijne  binnen  twee 
maenden.  Dcefbn  Aertsbifichop  wasPhilippus  Rovenius ,  diefighmet  den  naem  wel 
;uitgafvoor  AertsbiflchopderPhilippenlen,  dogh  inderdaet  door  laft  des  Paus  van 
Romen  was  een  opfiender  der  Kerkelijke  faeken  door  Hollandt,en  de  landtlêhappen 

onder  't  lelfde  verbondt ,  en  foo  eenighe  plaetfèn  der  ielver  weederom  onder  de  heer- 
fchappy  van  Spanjen  gekeert  waeren.  Hy  van  geringhe  af  koomft  lijnde  uit  deftadc 
Deeventer ,  maer  van  vermaerde  geleertheit ,  was  deefe  weerdigheit  fchuldigh  aen  de 
vriendtfehap  van  Janlbnius,  die  tot  Loven  Hooghleeraer  der  Godtgeleertheit  was 
geweeft ,  en  een  leeven  die  belydenis  niet  ongelijk  geleidt  hadt.  Deesdoor  fijn  onder- 

wijs desfelfs  gevoelen  ingedronken  hebbende ,  arbeide  om  fijn  reght  teeghen  de  nieu- 
we maetfehappyen ,  die  de  heerfchappyder  Biflchoppen  aflchudden ,  te  behouden. 

Alle  ooverighc  Geeftelijken  en  Kloofterdoghteren  en  gewijde  maeghden  is  de  keure 
gclaeten  van  binnen  de  ftadt  te  blijven ,  of  fich  elders  op  vreedfaemen  boedem  neder 
tefetten,  behoudende  devrught  der  goederen,  diefoodaenighe  bedieninghen  fijn 
toegeleght :  en  dat  niemandt  tot  op  deefen  dagh  fijnen  godtsdienft  gepleeght  te  heb- 

ben foude  naedeeligh  fijn.  De  belettingh  is  volghens  verdragh  uytgetrokken  met  peer- 

den, waepenen,  vendelen,  tweeftukken  gefchut,  en'tgheentotgebruykderfel- 
ver  noodigh  is.  De  gevanghene  fijn  weederfijts  opvrye  voeten  geftelt,  fonder  los- 
geldt,  mits  alleen  betaelende  de  verteerde  koften.  Alle  oorloghsbehoeften  en  lee- 
vensmiddelen  ,  welke  den  Koningh  van  Spanjen  toebehoort  hadden ,  fijnooverge- 
leevertin  handen  der  gener,  die  de  Prins  daer  toe  geftelt  hadt,  behoudende  Duiken 

't  gheen  hy  hier  van  tot  lijnen  koften  hadt  opgeleght.  Den  uittrekkenden  is  door  den 
Prins  gegee  ven  een  geleyde  entweehondertwaeghensom  hunne  bagagie  te  voeren, 
en  ook  den  buit  dieiè  geduerende  de  befettingh  ofte  vooren  gemaekt  hadden,  tot 
datfe  waeren  gekoomen  aen  het  leegher  des  Graeven  van  den  Berghe.  Den  fieken  en 
gequetften  is  niet  gevveighert  in  de  Stadtte  mooghen  verblijven,  tot  datfe  geneefen 
en  hunne  wonden  geheelt  lijn  fouden.  Ook  is  den  bewints  luiden  desKoninghsvan 
Spanjen  vergunt  de  goederen  hen  toebehoorende  te  mooghen  weghvoeren ,  en  twee 
maenden  om  hunne  faeken  ten  platten  lande  te  vereffeneni  Alles  is  getrouwelijk  vol- braght, 
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bracht,  en  de  Prins  heeft  in  perfoon  willen  béfightighen  hun  doortrekken  door  fijne 

werken:  omtrent hondert,  die  de fterfelijkheit  hadden  afgeleght,  fijn 'er  vernuft: 
wat  meerder  was  het  getal  der  gequetften.   En  de  Graef  van  den  Berghe  heeft  niet  Jan- 
gher  dan  den  volgenden  dagh  ui  tgeftelt  met  fijn  leegher ,  dat  nu  alle  verdere  hoop  was 
benoomen,  te  vet  trekken.  Prins  Henrik  als  hy  fijne  intreede  binnen  de  Stadtgedaen 
hadt ,  hebbende  twee  vruchteloofeaenflaeghen  fijnes  broeders  daer  voor  fijneglorie 
niet  weinigh  vermeerdert.  Luiden  die  ligh op  krijghsfaeken  verftonden  merkten  aen, 
dat  nimmer  voordeefeneenftadtmet  delven  was  ingenoomen,  die  een  faufiebraye 

hadt,  waer  door  de  wal  ongelooflijk  wordt  beichermt :   en  dat  'er  geen  voorbeelt 
was  onder  ons,  dat 'er  een  Stadtveroovertis,  ten  fygeleeghen  aen  een  rivier,  langhs 
welke  den  beleegheraers  veiligh  leevens  middelen  konden  toekoomen ,  of  de  vyandt 

figh  te  verre  onthieldt  om  het  te  beletten.  Andere  bedreeven  in  uitheemfche  faeken 
verwonderden  figh ,  dat  een  Republijk  beflooten  binnen  foo  enge  paelen ,  en  die  door 
haere  enhaerer  bondtgenooten  aenflaeghen  by  naer  was  uitgeput,  foo geweldighe 

maghthadt  konnen  te  velde  brenghen,  terwijl  de  Koninghenen  andere,  diemeer- 
maelen  betuight  hadden ,  datook  hunne  faeke  aen  haere  behoudenis  hingh,  voorliet 
wonderbaer  geluk  des  huis  van  Ooftenrijk  ofbefvvijken,  ofalsaenfchouwersvanhet 
felfde fitten,  fijndetendeelen  ondcrlingh tweedraghtigh ,  jaeookdewaepenenop- 
genoomen  hebbende  eens  anders  faeke  op  hunne  koften  uitvoeren.  En  noghtans  is  de 

Prins  niet  jaghtigh  nae  't  genot  fijner  glorie  met  der  haeft  nae  't  hof  en  de  vergaederin- 
ghen  te  rugh  getrokken :  maer  omtrent  dertigh  daeghen  op  de  plaets  gebleeven ,  for- 
ghe  draeghende  voor  alles  wat  verdaght  was ,  en  fijne  werken  verbeeterende  en  ver- 

meerderende. Op  den  eerften  Sondagh  is  de  Kerke ,  door  't  reght  van  ooverwinnin- 
ghe ,  gegeeven  aen  de  vergaederinghe  der  Proteftanten ,  waer  in  de  Prins  ook  teegen- 

woordigh  geweeft  is.  De  bewaeringh  der  Stadt  is  in  't  eerft  gelaeten  aen  's  Printen  lijf- 
waght:  korts  daer  aen  fijn  in  hunne  plaetfè  gefönden  drie  vendelen:  en  wierdt  de  fteê- 
vooghdy  gegeeven  aen  den  Graef  van  Styerum.  En  op  dat  den  vyandt  geene  aenflae- 

ghen quaeme  te  fmeeden  aen  den  Rhijnkant,  wierdt  Kornel  Pinfen  gelaft  met  feeven- 
tien  vendelen  der waerts  te  rukken.  De  Loopgraeven  en  trencheengevult,  en  dega- 
leryen  afgebrooken  fijnde  wierdt  den  dijk  die  Grol  befchermde  terplaetfe  daerhy 

door  't  gefchut  belchaedight  was  weeder  op  gemaekt :  maer  die  binnen  't  leegher  en  de 
fchanflen,en  verder  alle  andere  werken  gefleght:  allenghskens  verfaghte  men  ins- 

gelijks den  arbeidt  in 't  waeken:  wanneer  onvoorfiens  eengeheele  vaen  vanfeeven- 
tigh  ruitery,gewaepent  met  karabijnen,onder  Robbert  van  Eekeren  van  de  Spaeniche 
fijdetot  den  Prinle  ooverquam.  Sy  fèydendatlè  waereneen  gedeelte  vanderuitery 
vanCratfèn,  en  geworven  voor  den  Keyler,  maer  datfè  tot  nogh  toe  geen  eedtge- 
daen  hebbende ,  bewillight  hadden  in  de  beede  des  Graeven  van  den  Berghe  om  figh 
by  deefen  toght  te  voeghen:  dogh  datfè  nae  betaelingh  hunner  foldy,  en  dat  men 

hen  onder  't  getal  der  troepen  foude  ftellen ,  gewaght,  en  geen  van  beyden  verkree- 
ghen  hebbende ,  al  eer  hun  lighaem  door  behoefte  quam  te  verloopen ,  naegeleegen- 
heit  van  dien  en  loon  hadden  omgefien.  De  naefte  lorghe  was  de  graghten  te  fuiveren, 

en  tebeforghen  dat  alleoorloghs-en  leevens- behoeften  binnen  Grol  en  ook  Brevoort 

(een  fteedtjen  naeft  daer  ontrent  onder  't  gebiedt  der  Vereenighde  Staeten  _)  inge- 
braght  wierden.  Hier  en  tuflehenis  Dudley  Charleton,  gefant  des  Koninghs  van 
Groot  Bretannien ,  by  den  Prinfe  gekoomen  om  hem  te  begroeten  en  met  deefe  oo- 
verwinninghe  geluk  tewenfehen,  en  met  veele  eere  verwelkoomen  enonthaelt  als 
koomende  met  laft  van  een  Koningh  met  wien  de  Staeten  in  bondtgenootfehap  leef- 

den. Dogh  de  voornaemfte  Francoifèn  hadden  hunne  gemoederen  en  gefighten  daer 
vanafgewent,  verbittert  fijnde,  dat  den  Hertogh  van  Bukkingham  figh  met  een 

vloot  Engelichefcheepenencen  leegher  op 't  ey  landt  Ré  hadt  nedergefèt,  hebben- 
de op  figh  genoomen  de  faeke  der  Rochelloifen ,  die  al  voor  langh  niet  al  te  wel  figh 

onder 
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onder  de  gchoorfaemhcit  desKoninghs  van  Vrankrijk  gefchikt  hadden.    Andere, 
ook  ielfs  onder  de  Fran^oifen  ,  gewoon  diergelijke  faekcn  met  den  yver  voor  den 

godtsdienit  t'ontil  huldigen,  gaeven  die  heevighe  bitterheeden  eenen  faghten  uyt- 
lcgh.   De  Prins  hadt  figh  gehacft  met  her  vergeeven  der  hopmanfchappen  voor  d'aen- 
koomftvanCarleton,  omvanbeeden  engunftontfiaeghen  fijnde,  des  te  vryer  nae 
fijn  believen  de  dienden  der  aenfoekeren  te  beloonen.  De  Prins  voor  Groeninghen 
bekommert  fijnde,  heeft  de  befêttingh  dier  ftadtverfterkt:  en  een  gedeelte  der  ruy- 

teren  gcfonden  om  's  vyandts  leegherplaets ,  die  niet  verre  van  daer  figh  tufichen  Lo- 
chum enZutphen  hadt  needer  gefet,  tegaenbefightighen.  't  Selfde  heeft  van  gelij- 

ken de  Graef  van  denBerghe  gedaen,  en  dacrenbooven  hinderlaeghen  geleght  ter 
plaetfe  daer  hy  hoopte  dat  de  Naflaufche  ruytery  foude  voorby  trekken :  alles  te  ver- 

geefs, fijnde  de  lorghe  der  Veldtooverften  lbo  gelijk  dat  den  eenen  geen  geleegen- 
heit  tot  voordeel  op  den  anderen  vondt.  Deftukken  uyt  de  leegherplaets  fijn  binnen 
Grol  gebraght ,  en  wierdtde  befettingh  verfterkt  met  vier  vendelen  en  booven  dien 

tweevaenen  tepaerdt.  Soo  veele  bolwerken  als 'er  aen  de  wal  waeren,  eeven  föo 
veele  werken  wierden  'er  geleght  binnen  des  ftadts  graght,  en  getrokken  voor  die 
plaetfe  die  van  bolwerken  ontbloot  waeren,  eerft  met  gelijke  iijden,  daer  nae  al- 
lengskens  beytels  gewijfe  toeloopende.  Dat  men  niet  verder  nae  Linghen  trok  belet- 

ten ten  deele  de  tijdt  des  jaers ,  fijnde  den  Herfft  nu  aen  't  loopen ,  ten  deele  de  voor- 
fieninghe  des  Graeven  van  den  Berghe ,  die  den  voorraedt  van  leevensmiddelen ,  en 

't  gheen  tot  verdaediginge  van  fteeden  gemeenelijk  noodigh  is,nu  cntfanghen  hebben- 
de, defelfde  met  eenigh  krijghsvolk ,  onder  een  fterk  geleyde ,  omnietonderfchept 

te  worden ,  had  belaft  derwaerts  te  brenghen.  De  fchanlèn  en  leegherplaetfèn  nu  ook 
nae  alle  andere  werken  weghgenoomen ,  en  de  fcheepen  met  de  pieken  en  de  bagagie 

voor  uyt  gefonden  fijnde,  verdeelt  de  Prins  fijn  leegher,  dat  hy  te  lande  tot  Zut- 
phen  hadt  gebraght ,  echter  niet  in  verre  afgeleeghene  plaetfen ,  maer  in  de  befettin- 
gen  langhs  den  Rhijn  en  den  Yflèl.  Want  de  Graef  van  den  Berghe  bleef  legghen  met 
fijne  troepen  by  Raesveldt,  ter  plaetfe  alwaerfigh  denYflel  begint  te  verthoonen , 
die  langh  fmal  is ,  tot  dat  hy  neederwaerder  een  weynigh  breeder  wordt,  hebbende 

door 't  oudt  werk  van  Drufus  fijne  waeteren  uyt  den  Rhijn  ontfanghen.  DePrinsin 
WijnmaendtvanZutphen  vertrokken  fijnde  nae  Arnhem,  hooftftadt  van  de  Velu- 
we,  waer  uyt  Gelderlandtgeregeert  wordt,  en  van  daer  nae  den  Haeghe,  den  lee- 
tel  van  Hollandt  en  de  gemeene  regeeringhe  der  Algemeene  Staeten ,  liet  fijne  forghe 

gaen  oover  d'aenflaeghen  die  de  vyandt  toen  aen  de  Schelde  fmeede.  Die  rivier ,  hae- 
ren  oorfpronk  genoomen  hebbende  in  't  Vermandois,  loopt  door  Kamerijck,  en  by 
Valenchienne  door  faemenmengingh  van  de  Scarpe  vaerbaer  geworden  fijnde ,  vloey  t 

fe  breeder ,  dogh  meer  ten  Noorden  gebooghen ,  nae  Doornik  en  Oudenaerde ,  ftee- 
den in  Vlacndrc}  van  daer  totGhendt,  veele  waeteren  tegelijk  ingenoomen heb- 

bende, van  welke  de  voornaemfte  fijn  de  Lieve  en  de  Leye ,  keertfe  figh  ten  Ooften , 
en  geeft  Dendermonde  en  Rupelmonde  haere  naemen  daer  van ,  om  dat  de  ftroomen 
de  Dender  en  deRupel  in  die  plaetfen  figh  in  een  grooter  inftorten.  Met  foo  veele 
waeteren  verrijkt  een  vermaerde  ftroom  geworden  fijnde,  looptfeter  rechter fijde 
langhs  Antwerpen,  in  voortijden  een  feer  rijkeen  maghtigheftadt,  endienoghnu 
behoudt  de  ooverblijffelen  van  haeren  voorgaenden  luyfter:  en  niet  verre  van  daer 
wordt  fe  als  met  twee  flooten  afgeflooten  door  twee  Hollandtfche  fchanffen ,  van 

welke  d'eene,  geleeghen  op  den  Brabantfchen  oever,  genoemt  wordt  Lilloo,  daer 
mencertijdtsaenquam  meteenhaeve,  doghdienuverflijkt  fijnde,  wordt  fe  fterker 

gehouden,  d'andere  op  den  Vlaemfchen  oever  heeft  den  naem  van  Lief  kenshoek. 
Dus  verre  loopt  de  Schelde  doorgaens,  die  maer  weynigh  neederwaerts  tuffchende 
dorpen  Santvliedt in Brabandt,  enSafcingen  inVlaendrc  figh  begint  te  verdeden, 

en  onder  eenevaert  haeren  naem  behoudende,  en  ïn  'c  gefight  van  Berghen  opden 

Zoom, 
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Zoomj  (èevenueren  gaens  van  Antwerpen,  de  Zoome,  welke  die  ftadt  den  naem 
gegeeven  heeft ,  ingenoomen  hebbende,  en  van  daer  verder  geloopen  fijnde,  ver- 

deelt fe  Zeelandtin  een  gedeelte  genoemt  de  Wefter-  Schelde,  waer  in  geleeghen  fijn 
het  eylandt  Walcheren,  bekent  door  de  fteeden  Middelburgh .  Vullingen  en  Veere  > 

en  Noordt  en  Zuydt-Beevelandt ,  en  in  dat  gedeelte ,  't  welk  men  noemt  de  Oofter- 
Schelde,  waer  in  het  voornaemfte  is  het  eylandt  Schouwen,  dat  van  de  rivier  felve 
haeren  naem  heeft ,  waer  in  leght  de  ftadt  Zierikzee,  daerbeneevens  andere  kleyn- 

dere.  Nogh  is  'er  een  andere  vaert  ter  linkerhandt,  genoemt  de  Hondt,  fijnde  eertijds 
geweeft  het  werk  der  Keyieren  Otto,  en  voor  deefen  fmal  als  uyt  oude  bewijièn  blijkt, 
maer  den  Ocean  daer  in  gevallen  fijnde  heeft  die  breeder  en  haer  tot  eenen  boefem  ge- 
maekt.  Deefe  icheydtZuydt-Bevelandt,  waervanGoesdehooftftadtis,  endaerna 
Walchren  van  Vlaendre.  Ter  reghter  iijde  een  weynigh  beneeden  Berghen  op  den 
Zoom  is  weederom  een  andere  vaert ,  genoemt  het  Vosmeer,  dat  loopende  ter  regh- 

ter handt  langhs  Tooien,  een  eylandt  inZeelandt,  waer  op  leght  een  ftadt  die  den 

fêlfden  naem  draeght ,  ftortfèhaeruytin'tFlacke,  lijnde  een  zeeboefem ,  die  behelft 
grooteeylanden  onder 't  gebiedt  van  Hollandt,  eertijdtsbefèetendoordeHeeren  van 
Voorne  en  Putten.  Dat  deefe  geheele  ftreek  van  Vlaendren  af  tot  aen  de  landen  van 

Hollandt  geleegen  aen  d'ooverfijde  van  de  Maefe ,  doorgaende  landt  geweeft  is ,  heb 
ik  ten  bewijfe  dat  den  oever  der  beydekuften  fighfoo  gelijkelijk  uytftrekt,  lbo  men 
niet  en  Het  op  het  tufichen  inftorten  der  iee,  en  dat  by  niemandt  der  Roomfche 
Schrij  veren  van  eenighe  ey  landen  alhier  gewagh  gemaekt  wordt.  Hoe  groot  een  ver- 
anderingh  de  verwiilèlinghen  van  lbo  langh  eenen  tijdt  hebben  konnen  maeken  die- 

nen tot  oovertuyging  van  faeken  die  ons  geheughen  naeder  lijn,  uyt  welke  wy  leeren, 
dat  feer  veelelanden  door  hooghe  vloedt  lijn  ondergeloopen ,  dat  andere  die  faemen 
vaft  geweeft  waeren  fijn  van  een  gefèheurt,  dat  elders  door  vloeden,  welke  de  rivie- 

ren hadden  ingebraght,  van  flijk  de  landen  weeder  gekeert ,  of  nieuwe  ligh  ontdekt, 

ofd'oude  haer  voorighweefèn  gek  reeghen  hebben,  waer  toe 't  vernuft  der  menfehen 
heeft  gearbeidt  door  verfcheyde  werken ,  welke  het  flijk  ophielden ,  de  waeteren  buy- 
ten  flooten  en  uytmaelden ,  lijnde  nerghens  eenigh  ander  volk  begaefr  met  meerder 
fchranderheit  tot  deefe  faeken.  En  niet  alleen  eeuwen ,  maer  jaeren ,  maenden ,  dae- 
gen  veranderen  het  weefen ,  naer  datde  ftroomen  figh  ofherwaerts  of  derwaerts  ge- 

draey  t  hebben ,  nae  dat  de  drift  der  zeevloed  t ,  't  fy  gefette,  't  fy  door  de  winden  voort- 
gedreeven,  uytfteekende bedolven,  of  verborghene  ontbloot  heeft.  Behalven deeiè 

teekenen  fijn  'er  allerweeghen  veele  kleyne  eylanden  3  veele  ondiepten ,  veele  die  men 
twijffelen  magh  wat  naem  ie  te  geeven ,  fijnde  van  een  onfeeker  reght ,  nae  dat  de  zee 
ofaengekoomen  of afgeloopen  is ,  welkers  verwiftèlinghen  de  Schelde  tot  aen  Gent 
toe  gewaer  wordt.  Ikbevinde  datdeKooghduytfchen  eertijdts  alle  eylanden  Zee- 
landt  genoemt  hebben :  nae  dat  veele  onder  eene  heerfchappy  te  faemen  vereenight 

lijn ,  is  't  geen  yder  in  't  befonder  eyghen  geweeft  was  tot  een  lighaem  geworden ,  in- 
fonderheit  feedert  dat  nae 't  uytjaeghen  der  Vlaeminghen,  die  figh  van  Walchren  en 
de  naeftgeleeghene  plaetfèn  meefter  gemaekt  hadden,  de  Graeven  van  Hollandt, 
ooverwinnaers  fijnde,  deeiè  landen  met  een  onderfcheyden  reght,  en  op  den  befbn- 
deren  tijtel  van  Graeffchap  geregeert  hebben.  Een  gedeelte  van  Zeelandt  hadt  in 

't  begin  der  beroerten  teghen  den  Hertoghvan  Alba  fich  gevoeght  met  Hollandt, 
Vüffingen d'eerfte  fijnde,  daer  andere  van  fèfs  fijn  bygekoomen  ,  Middelburgh  is 
door  hongher  gedwongen.  De  natie  is  maghtigh  ter  zee,  en  heeft  door  fware  flae- 
ghen  te  weegh  gebraght ,  dat  de  Spanjaerts  voor  geen  e  andere  meer  bev  reeft  waeren , 
tot  dat  Ziericzee  onder  Requelens  in  de  macht  des  Koninghs  vervallen  zijnde ,  ee- 

nen benauwden  ftaet  van  faeken  gemaekt  hadt ,  lbo  niet  de  Spanjaerts  door  muy- 
tery  ondraeghlijke  dingen  beginnende  ,  geheel  Nederduytfchlandt  den  noodt- 
dwangh  hadden  opgeleght  omhunnewaepenente  vereenighen,  en,  allerweeghen 

uytgedreeven zijnde,  fich  felven  ter  naeuwer  noodt  d'uyterftegrcnfenvanNeder- 
landt 
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landt  t'cener  berghplacts  hadden  oovergelacten.  Zccdert  dien  tijde  is  het  befitvan 
Zeelandt  feeker  en  van  den  vyandt  ongemoeyt  gebleeven :  en  fijn  hacre  krachren  acn- 

gewafiennae  dat  Antwerpen  van  Parma  ingenoomen  metdevryheicterzee'tgebrnvk 
en  de  voordcelen  des  koophandels  verlooren  heeft.  Maer  in 't  begin  der  nieuwe 
eeuwe  hadt  Frederik  Spinola ,  die  eenighe  galeyen  uyt  Italien  oovergebraght  hadt, 
haer  in  fchaede  en  fchnk  gebraght,  tot  dat  diergelijke  foort  van  fcheepen,  voor 
declèn  op  den  Ocean  onbekent ,  teegen  haer  uytgelönden  lijnde,  en  ook  dikwils 

d'oude  oorloghfchcepcn,  geholpen  door  het  fchielijk  opfteeken  der  winden,  d'an- 
dere,  die,  wanneer  de  zee  ontroert  is,  niet  fecr  veylighfijn,  te  gronde  geholpen 
hebben.  Dacinac  lijn  met  het  verooveren  van  Sluys  ook  genoomen  alle  de  oove- 
righe  galeyen:  en  Ifendijk  daeraengevoeght  fijnde  is  die  naefte  kult  van  Vlaenderen 
Zeelandt  tot  een  bolwerk  geleght,  (onder  eenighe  verdere  vreefe ,  ten  fy  miflehien 
nyt  het  Hulftcr  ambaght,  dat  nogh  haeven,  nogh  fcheepen  heeft ,  yet  geringhs 
wierdt  ondernoomen.  Hier nae hadden  ooverloopers hoop  gegeeven,  datmeniöu- 

de  konnen  eencn  inval  doen  op  Zuydt  Beevelandt,  en,  door  'toopenen  van  de 
Sluys  by  Yrièke,  en 't  doorgraeven  van  den  dam,  deStadtGoesendenaeftgdee- 
gene  landen  onder  waeter  letten ,  en  ook  een  gedeelte  van  't  eylant  geleeghcn  aen  de 
Hondt  inhouden,  als  't  welk  befchermt  was  door  haere  dyken,  die  voordeefenin 
tijdt  van  vreede  geleght  lijnde  teeghen  hooghevloct  nu  tot  een  veftingh  des corloghs 

fouden  dienen.  Jaeren  waeren 'er  verloopen  terwijl  men  afwaght  bequaemen tijdt, 
dat  Goes ontlcedight  van  belettingh  het  eylandtfoude  bloot  (lellen:  't  gheen  gebeurt 
is ,  terwijl  de  forghe  om  Grol  te  vel  ten  den  Prins  en  het  leegher  ophoudt ,  en  's  vyandts 
aenflaeghen,  die  men  voor  langh  door  verfpieders  hadt  gehoort,waeren  door  haere 
oudtheit  in  vergeetelheit  gekoomen.  Tot  Antwerpen  derhalven  een  goedt  getal  (loe- 

pen, en  andere  vaertuyghen ,  welke  door  haere  platboodemen  gemakkelijk  aen  de 
drooghte  letten ,  byeenvergaedertfijnde,  is  een  gedeelte  der  fel  ver  oover  de  kreeke, 
die  achter  Lillo  met  heyfterftruyken  in  een  natte  grondt  wordt  ooverfèhaeduwt, 
een  gedeelte  met  waeghens  derwaerts  gevoert,  in  alles  vijftigh  in  getaele,  diege- 
waepentmet  twee  duylènt  foldaetcn  oover  de  verdronke  landen  tufichen  de  Schel- 

de en  de  Hont  aen  Zuydt-Beevelandt  aenkoomen,  hebbendeden  tijdt  waerge- 
noomen,  dat  het  landt  meelt  leedigh  was,  dewijl  de  meefte  ingelèetene  waeren 
vertrokken  op  deGoelche  Kermis.  Maer  de  zee  eerder  dan  men  verwaght  hadt  af- 
loopende  ,  hadt  tufichen  de  gene  die  aengekoomen  waeren  en  den  Zuydt-Bee- 
velandtfchen  dijk  een  tufichenwyte  gemaekt ,  welke  om  haere  fwaere  en  taeye 
modder  nogh  met  fchuytjens  nogh  te  voet  lightelijk  oover  te  koomenis.  Desonaen- 
gefien  uyt  haere  fchuytjens  gegaen  fijnde  traeden  fe  toe,  wanneer  eenighe  weynighe 
ibldaeten,  uyt  de  (lade  gelaeten  fijnde,  figh  (elven  in  een  natte  grondt  buyten  den 

dijkvertoonen,  en  vendelen,  welke  d'inboorlinghen  fijn  gewoon  tot  gemeene  vro- 
lijkheittegebruyken,  voor  krijgs  vendelen  opfteecken,  een  valfche  verbeeldingh 

die  de  Spanjaertsin  der  daet  de  vreefe  heeft  aengejaeght.  Een  meerder  meenigh- 
te  hierentufichen  gaende  geworden  fijnde,  rukt  in  allerhaefi:  derwaerts,  (onder ee- 
nighonderfcheit  vanGodtsdienft,  daer  het  landt  vol  Roomsgelinden  is,  alle  met 
oplet  om  in  het  algemeen  gevaer  het  haere  te  befchermen.  De  Spanjaerts  deefè  ge- 
fien  hebbende,  begaeven  figh  weederom  in  hunne  fchuytjens,  en  verwaghten 
by  Rillandt,  ecne  der  kleyne  eylanden,  de  vloet,  om  haer  die  vaft  (aeten  te 
lighten  tot  hun  weederkeeren ,  en  de  Schelde  felve  opvaerende  fijn  (e  gekoomen 
aen  een  kleyn  eylandt ,  en  dat  alleen  dienftigh  is  om  beeflen  ,  en  niet  veel ,  te 
weyden,  allernaefl:  omtrent  die  plaets,  waer  in  wy  geleght  hebben  de  fchcydingh 
van  de  Schelde  en  de  Hondt  te  fijn.  Dit  eylandt  is  genaemt  Hoogherwerve,  wel- 

kers waeter  dat  uyt  de  Schelde  ter  reghter  fijde  loopt  fy  den  Agger  en  Boom- 

kreek ,  dat  aen  d'andere  Krom- Vliet  noemen.  Hier  hebben  (e  den  vierden  van  Oegft- maendt 

> 
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rnaendt  een  fchans  opgeworpen ,  enftraxdaeraennaederaenden  Aggereenreduyr, 
om  den  oovertoght  te  verfeekeren  ,  lijnde  beginfèlen  om  Lillo  van  alle  kanten  te 
benaeuwen.  Den  eenighen  Zeeuwichcn  uytleggher  die  aldaer  lagh,  heeft  de  oo- 
vergevaerene  weynigh  ichaede  gedaen  ,  dewijl  ie  voor  oovcr  laeghen  :  alleenlijk 
hadt  hy  wegh  genoomen  vier  floepen,  leedigh  van  menichen ,  maer  vol  yferwer- 
ken.  Meer  andere  fcheepen  die  uyt  Zeelandt  vvaeren  toegefonden  hebben  de  {luk- 

ken van  den  Brabandtfchen  oever  en  het  eylandt  te  rugh  gedreeven.  Maer  die  ge- 
laft waeren  voor  Berghcn  op  Zoom  op  de  waght  te  legghen,  hebben  lightelijk  hunne 

plaets  behouden.  Te  gelijk  wierdt  een  fchans  te  Sandtvhetgemaekt,  een  fwaer  werk 
endatfigbreedopdeedt,  f^men  hadt fèven  bolwerken  daer  aen  ontworpen) geleegen 
aen  den  ouden  dijk,  die  devafte  landen  van  degorfmghen  affcheidt,  en  andere  op 

de  wegh  na  Antwerpen ,  ten  deelen  met  het  ooghmerk  't  welk  we  gefeght  hebben , 
ten  deelen  om  het  partyloopen  der  foldaeten  uyt  Berghen  op  den  Zoom  te  beteughe- 

len,  en  tekonncn  aenbrenghen't  gheen  dienftigh  fijnfbude*  fbo  wanneer  men  ge- 
raedenvondtdielladtte  beleegheren :  ten  welken  eynde  men  ook  heefc  begonnen 
een  vaert  te  graeven  van  de  Kruysfchans  af,  die  niet  verre  van  Antwerpen  is ,  nae 
Staebroek,  en  voorts  nae  Santvliedt,  om  daerlanghs  den  toevoer  veylighenmet 

weynigh  kollen  te  konnen  ooverbrenghen.  Maer  deefe  aenflaeghen  hebben  onge- 
lukkjghe  toevallenen  hetarbeyden  der  vyanden  daer  teeghen  niet  weynigh  verftoort. 
Want  voor  eerfl  heeft  op  den  tweeden  van  Wijnmaendt  eenen  onvoorfienen  brandt 

in  de  fchans  te  Sandtvliedt  de  barakken  en  voorts  alles  wat  'er  in  was  en  't  vuer  konde 
vatten ,  verflonden.  De  hooghe  vloeden  doorfnijden  op  verfcheyde  plaetfen  veele 

kreeken  beneeden  Lilloo,  die  uyt  de  Schelde  innewaerdergeftortfijn.  'tNaeftevan 
deefe  wordt  genoemt  Blaeugaeren ,  waer  van  daen  den  nieuwen  dijk  flxekt  tot  aen  Lil- 
loo.  Op  dien  dijk  en  tufïchen  de  kreeken  befetten  de  Hollanders  alles  met  fterkten , 

om  den  vyandt  te  weeren,  en  des  te  breederop  de  rivier  te  legghen.  't  Welk  de 
vyandt  naevolghende  ook  felfs  op  den  uyterften  oever,  geleegen  teegen  oover  Sandt- 

vliedt, alwaer  een  kreek  de  Stooffchorre  genoemt  is,  een  Ichans opworpt.  Maer 

groote  fchaede  heeft  aen  deefe ,  en  d 'andere  werken  der  Spanjaerden,  ook  felfs  aen 
den  ouden  dijk,  die  nae  Staebroek  loopt ,  gedaen  hetwaeter,  d'welk,  door  dien  het 
jaer  nae 't  eynde  liep,  desteonftuymigherwas.  EndePrins,  onderright  van  alles  wat 
daer  omgingh,  belaft  het  eylandt,  't  welck  het  grootfte  fijnde  tufïchen  Stooffchorre 
en  Blaugaeren ,  mei  kreeken  omvangen  op  de  rivier  leght ,  te  befetten  met  een  bequa- 
me  fchans ,  waer  aen  vier  bolwerken ,  en  binnen  degraght  twee  fterkten ,  en  de  rivier 

naeder  inlaetende  de  wij  te  des  felfs  in  te  trekken  en  met  een  wal  t'omringhen.  Dit  be- 
vel wierdt  gelukkigh  uytgevoert,  hoewel  de  Spaenfche,  die  met  een  fterke  maght 

Sandtvliedt  inhadden ,  met  grof  gefchut  en  fèhermutfelinghen  de  arbeyders  bekom- 
merden .  Hieren tufïchen  heeft  men  ernfligh  beraedtflaeght  om  het  belegh  van  Bergen 

op  den  Zoom  te  verhinderen ,  of  mifïchien  de  vyandt  daer  op  moght  toelegghen.  En 
men  heefc  geen  beeter  middel  konnen  bedenken ,  als  drie  moeraflèn ,  geleeghen  tuf- 

fchenStcenberghen,  een  andere  fladt  ten  Noorden  van  Brabandt,  onder 't  gebiedt 
der  Algemene  Staten,  door  een  gracht  aen  een  te  hechten :  en  drie  fchanfïèn  te  leggen, 

ter  plaetfe  daer  de  toeganghen  meeft  verdaght  waeren :  daer  en  booven  de  fluys  te  ver- 
fterken,  welke  geleeghen  fijnde  onder  de  wallen  van  Steenberghen  het  buytelandt  uyt 

de  Vliete  (naem  van  de  vaert  nae  Steenberghen)  door  't  inlaeten  van  't  waeter  tot  een 
meer  foude  maeken :  wantna'tZuydenisde  ftadt  en  de  haeven  tot  aen  de  Schelde 
door  treffelijke  buytewerkcn,  en  daer  nae  een  fchans  genoegh  befchermt.  Om  dit 

werk  te  beginnen ,  heeft  men,  aengcfien 'er  in  de  winter  geen  gevaer  was ,  't  vol- 
griende  jaer  willen  afwaghten. 

EYNDE. 
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lAdvocaet  Fifcael  van  Hollandt  >  Zeelandt  en  VFejl- 
Vriejlandt. 
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i^Sl '  V^l 

Eedele  Groot  Mooghende  Heeren, 

K  draeghe  Uwe  Eed:  Gr:  Mog:  op  een  kleyn  boek/en : 
jae  het  draeght  veel  eer  figh  fel  ven  op  :  kleyn  is  hec 
uycerlijk ,  maer  groot  van  inhoudt:  en  geheel  Uwe  Eed: 

Gr:  Mog:  eyghen.  Want  het  verdaedight  Uwe  Opper- 

heerfchappy ,  Uwe  reghten ,  Uwe  majefteyt.  't  Heeft 
naementlijk  alleen  dit  ooghmerk,  om,  kortelijk  feedert 

het  begin  van  deelè  roemrughtighe  natie  de  volghende  eeuwen  tot  op 
deefen  dagh  doorloopende,  te  betoonen,  dat  aen  de  aenfienelijxte  der 
twee  ftaeten  altoos  heeft  geftaen  het  beforghender  Batavifche,  dat  is,  der 

Hollandt-  en  Weftvrie-fche  faeke ,  welke  eyndelijk  nae  een  doorgaende 
vervolgh  tot  op  Uwe  Eed:  Gr:  Mog:  is  afgedaelt.  Deefe  moogenheit  der 
Staeten  is  geweeft  den  grondtflagh  der  Republijke,  den  toevlnght  en  de 
befchermingh  van  gelijkmaetigh  reght ,  den  teughei  der  Vorftelijke 

hoogheit.  Voor  deefè  moogenheit  hadden  eertijdts  hun  ontfigh ,  aen  dee- 
fe hebben  hunne  hoogheyt  willigh  onderworpen  de  opperfte  bewints- 

luyden  en  vooghden  van  den  gemeenen  Staet,  't  fy  die  Koninghen,  of 
Hartoghen,  of  ook  ten  laetften  Graeven  genoemt  wierden.  De  wetten 

eyndelijk  felve,  de  handtveften  en  voorreghten,  die  heyligh  en  onver- 
brekelijk fijn ,  hebben  als  in  den  fchoot  der  Staeten  veylighe  ruft  ge- 
vonden. Onder  dit  beftier  der  Staeten ,  is  die  eertijdrs  en  nu  weeder- 

om  foo  wijdtvermaerde  vryheit  der  Batavieren,  door  de  fwaerfte  ftorm- 
A  ij  buyen 



bityen  tot  in  deefe  gelukkighe  tijden  doorgëfeilt.  Wint  wat  grooter 
gevaer  heeft  de  vryheit  konnen  ooverkoomen  ,  als  eertijdts  van  de 
Roomfche,  en  maer  onlanghs  van  de  Spaenfche  moogenheit,  die  de 
Roomfche  allernaell:,  of  ook,  haeres  bedunkens,  grooter  dan  de  Room- 
fèhe  felve  is-  Het  eene  en  het  andere  noghtans  is  fy  doorgeworftelt , 
en  alsfè  tot  de  waepenen  v/ierdt  gedwonghen  ,  heeft  fè  teeghen  hét 
ge  weidt  haerer  verdrukkeren  geftelt  de  reghtveerdigheit  haerer  faeke, 

een  welgefchikte  orde  in  de  beltieringhe  van  den  Staet,  een  onverwin- 

nelijke  moedt  en  dapperheit.  Tweemael  is  d'uytkoomft  voorfpoedigh 
geweeft;  foo  verre,  dat  felfs  het  menfchelijk  geflaght  verbaeft  ftont: 
en  met  den  oorlogh  fijn  te  gelijk  de  aghtbaerheit  en  de  middelen  aenge- 
waffen,  gelijk  gemeenelijk  Godt  Almaghcigh,  die  hy  fchikt  tot  hoo- 
ghen  roem  en  aenfien  op  te  voeren,  alvoorens  door  veel  fukkelens  en 

gevaeren  wil  beproeven.  Onder  't  felfde  beleidt  der  Staeten  heeft  die 
getrouwheit  der  Batavieren,  niet  min  als  den  roem  der  waepenen,  uytge- 
blonken,  welke  eertijdts  de  Romevnen  in  Uwe  voorouderen  hebben 

ondervonden,  foo  langh'er  een  opreghte  bondtgenootfchap  is  gebiee- 
ven  :  en  nu  in  Uwe  Eed:  Gr:  Mog:denaebueiighe  Koninghen  erkennen j 
en  niet  alleen  deefe,  maer  ook  onfe  teeghen voetighe,  die  een  andere 

lught  belchouwen,  een  andere  weereldt  bewoonen.  Dit  alles  nae  hun- 
ne weerdye  te  verhandelen  waere  het  groote  werk  van  Jaer-boeken: 

ons  fal  voor  het  teegen woordighe  genoegh  fijn,  alleen  kort  en  als  mee 
de  vingher  aen  te  wijfen  de  oudcheit  deefer  regeeringhe,  beftaende  uyt 
de  voortrerTelijxte.  Welken  arbeidt  wy  hoopen  dat  nogh  den  ingefee- 
tenen  ondienftigh,  nogh  den  vreemdelinghen  onaengenaem  fal  weefen. 

Want  alhoewel  t'eenemael  waeraghcigh  is  't  gheen  men  en  van  Alci- 
biades  en  van  Auguftus  bevint  gcfeght  te  fijn ,  dat  het  de  plight  van 
een  eerlijk  borgher  is,  den  teegenwoordighen  ftaet  der  Republijke  te 
verdeedighen ,  en  daer  in  nae  geen  veranderingh  te  wenichen,  meerge- 
necgenhcit  noghtans  hebben  wy  tot  die  Republijk,  die  wy  en  felve 

bekeven,  en  fien  dat  onfe  voorouderen  behaeght  heeft,  of  als  d'aller- 
befte ,  of  die  allerbeft  met  hunnen  aerdt  oover  een  cjuam :  en  welke 
ooverfulx  onle  vaederen  met  hun  fweet,  met  hun  bloedt  verdaedighc, 
als  hun  eyghen  den  naekoomelinghen  naergelaeten  hebben.  Voegh  hier 
by ,  dat  in  alle  faeken  den  luyfler  en  de  weerdigheit  der  oudtheit  felve 

proot  is:  foo  verre,  dat  die  van  Marfeille,  welker  Republijk  men  ge- 
looft feer  heerlijk  geweeft  te  fijn,  ook  om  die  reeden  gepreefen  wordt, 

dat  fe,  feedert  het  eerfte  ftighten  hunner  ftadt,  om  den  mifdaedighen 
te  ftrafTen,  altoos  het  felfde  fweerdt  gcbruykt  hebben;  ten  bewijfe,dat 
men  felfs  in  de  allergeringhfte  faeken  alle  punten  van  een  oude  gewoonte 
moet  onderhouden.  Want  de  oudtheit,  als  eenighermaetenhetafbeeldt- 
fel  der  eeuwigheit ,  koomt  allernaefi:  aen  Godt :  waer  uyt  de  eerbie- 
digheit  tot  den  ouderdom  onfe  gemoederen  is  ingebooren:  welke  rren 

in 



in  een  Republijk  foo  veel  te  meer  als  in  de  menfehen  behoort  te  eeren, 
en  ilgh  daer  oover  te  verwonderen,  om  dat,  naedemael  de  menfehen 
fterfelijk  fijn ,  den  ouderdom  in   haer  een  teeken  van  hunne  naekende 

doodt  is:  maer  een  Republijk,  naedemael  fe  op  hoop  van  onfterfelijk- 
heit  is  ingeftelt,  neemc  met  den  tijdt  in  kraghten  töe,  en  wordt  door 

het  verouderen  maghtigh.      Want  de  langhduerigheit  is  d'aüerfeekerfte 
bewijsreeden  van  een  welgeftelde  heerfchappye :  hier  uyt  koomt  een 

grooter  vertrouwen  en  liefde  in  de  harten  der  ingefèetenen :  en  om  geen 
andere  reeden  foo  feer  duert  een  Republijk,  als  om  datfe  geduert  heeft. 
Daer  beneevens  is  het  reedelijk  geweeft  ten  nutte  der  uytheemfchen  te 

fbrghen ,  op  dat  hen  ,  dien  de  grootheit  der  gefchiedeniffen  heeft  begeerigh 
gemaekt  om  deeie  Republijk  te  leeren  kennen ,  blijken  mooghe ,  niet 
alleen  hoedanigh  die  nu  fy ,  maer  ook  hoedanigh  die  van  oudts  geweeft 

is,  weghneemende  een  dwaelinghe,  welke  veeltijdts  dbngelijkheit  der 
naemen  in  een  ongelijke  faek  baert.     Want  nogh  ooveral  fijn  de  Prin- 
fen  de  felfde ,  nogh  de  felfde  de  Staeten :  maer  elders  is  de  hoogfte 
moogenheit  by  eenen ,  den  raedt  by  veelen :   elders  ftaet  de  maght  aen 
veelen,  de  bedieninghe  aen  eenen  :    elders  fijn  de  wetten  onder  den 
Prins:  elders  de  Prins  onder  de  wetten.     Saeken,  die,  foo  fe  yemandt 

aendachtelijk  ooverweeght,  hem  fullen  doen   bevinden,  dat  de  Repu- 
blijk ,  die  nu  is ,  niet  nieuwlinx  onder  ons  heeft  begonnen ,  maer  wel 

dat  die  te  vooren  is  geweeft  nu  helderer  opdaeght.     Want  gelijk  een 

huys  kan  blijven  ftacn,  al  fchoon  men  eenighe  gedeelten  wil  veranderen  -t 

dogh  niet  en  kan ,  indien  men  't  grondtgebouw  omverre  worpt ;  foo 
moet  men  niet  geoordeelt  worden  met  het  veranderen  van  de  naemen 

en  anpten  der  magiftraeten  terftont  een  andere  Republijk  te  maeken , 
lbo  langh  noghtans  de  hooghfte  mooghenheit  en  het  oppergefagh ,  en 
die  fiele,  om  foo  te  fegghen,  die  het  geheele  lighaem  Deweeght,  en 

t'faemenhoudt,  een  en  de  felfde  blijft,     't  Ooverighe,  Eed:  Gro:  Mog: 
Hceren,  is  dat  wy  Godt,  den  vefter  en  handthaever  van  deefèn  Staet, 

bidden ,  dat  hy  de  vryheit,  welke  niet  foo  fèer  Uwe  fonderlinghe  voor- 
fienigheit ,  en  de  uytneemende  deught  en  dapperheit  der  burgheren  en. 
foldaeten,    als  fijne  heemelfche  hulpe  tot  op  deefèn  dagh  befchermt 

heeft ,  wyders  veele  eeuwen  in  't  toekoomende  gelieve  voort  te  planten : 
èn    te  geeven  dat  die    goederen,    dien   feeghen,  welke  wy  met  onfe 
ooghen  aenfehouwen ,  ons  immer  byblijven  en  eyghen  worden :  maer 

infonderheit  die,  welke  d'aüerfeekerfte  panden  der  gemeene  gernfthek 
fijn,  de  Godtsdienst,  Reghtveerdigheit  en  Eendraght, 

's  Graevenhaeghe  den  fefiienden  van  Lentemaendt 
desjaers  1610. 

A  iij  IN- 
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der 

HOOFTSTUKKEN. 
I. 

\ftf  At  een  Vorjiendom  fy  in  eenTZepublijk  derFoortrejfelijxten) 
ypat  Staeten. 

II. 

Hoedaenigh  de  %epublijh^  der  'Batavieren  fy  getpeefl ,  toen  de  na-* 
tie  eerjlgeflight  is. 

III. 

Hoedaenigh  de  ̂ publijk  der  Batavieren  fy  gelveejl,   ten  tijde 

als  bet  %oomfche  %ijh^in  fijn  luyjler  Kvas. 
IV. 

Hoedaenigh  de  l^epublïjk^der  Batavieren  fy  getoeejl  nae'tver~ 
vallen  van  't  %oomfche  'Rijk* 

V. 

Hoedaenigh  de  %epublij}{  der  Batavieren ,  dat  is  der  Hollan- 
der en  ,  geïveejl  fy  ten  tijde  der  Cjraeven. 

VI. 

Hoe  dat  het  traghten  om  verandering  in  de  %epublijk^te  bren*. 
ghen  oorfaek^  tot  den  oorlogh  heeft  gegeeven. 

VIL 
Hoedaenigh  de  Republijk^  der  Batavieren  fy  geïïeeft  in  den 

oorlogh ,  hoedaenigh  die  fy  nat  den  oorlogh. 

VAN 



FoU 
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OUDTHEIDT 

BATAVISCHE 
REPUBLYKE. 

I.     H  o O    F    T    S    T    U    K- 

Wat  een  Vorftendom  fy  in  een  Repuhlijk  van  de  Voortreffelijxten:  wat  Staeten* 

Lle  volken  worden  geregheert  of  door  de  gemeente;  of  door  de 
Voortreffelijxten ;  of  door  eenen  alleen.  De  regeeringhe  der 
voortreffelijxten  is*  of  met  een  Vorftendom,  offönder  Vor- 

ftendom. *  Vorftendom  noeme  ik  een  uytfteekendt  gefagh 
vaneenen,  bepaelt  door  de  maght  van  anderen,  en  door  wet- 

ten :  door  welke  teekenen  het  wordt  onderfchey  den  van  't  gheen 
eygentlijk  gèfprookeneenKoninghrijkgenoemt  wordt.  Waer- 

om  2  Tacitus  verhaelt,  dat  Pifö  van  Germanicus  hadt  gefèght: 
dat  hy  was  een  foon  van  een  Vorft  van  Romen,  en  niet  van  een  Koningh  der 'Par- 

then, en  J  Suetonius  van  Caligula:  dat  het  weynigh  verfchilde,  of  hy  hadt  dé 
gedaente  eenes  Vorfiendoms  verandert  in  een  Koninghrijk.  gelijk  ook  Cxfar  4  van 
de  vaeder  van  Vercingetorix  feght :  'Dat  hem  was  opgedraeghen  't  Vorftendom  van 
Gaulen,  maer ,  dewijl  hy  ft ont  nae  een  Koninghrijk,  hem  van  de  burgherye  't  ke- 

ven was  benoomen.  En  Plinius  5  van  Trajanus :  'Dat  hy  ftgh  hadt  needergefet  in 
den  Vorft 'elij 'ken  f  e  et el,  om  gheen  plaets  voor  een  Heer  te  laeten. 

I.  Iohan  Bodin  van  een  Republijk,  i.B.  S.hooftft. 

Vorftendom  wordt  genoemt  de  gedaente  van  een  regee- 
ringhe der  voortreffelyxten,  waer  in  een  in  weerdig- 

heit  booven  anderen  uytfteekt. 
i.  Cornelius  Tacitus  van  Cn:  Pifo  i.  Jaerb. 

(57.  hooftft.  volghens  de  laetfte  verdeelinghe:)  ook. 
hoorde  men  Pifo  fegghen,  toen  by  den  Koningh  der 
Nabatéen  oover  de  maeltijdt  den  Prinfe  (Germanicus) 
en  Agrippina goude  kroonen  vangroot  gewight  wierden 

aengebooden ,  dogh  lighte  aen  Pifo  en  d' andere ,  dat  men 
op  die  maeltijdt  onthaelde  den  foon  van  een  Roomfch 

Vorft ,  niet  van  een  Koningh  der  Parthen ,  en  met 
eenen  wierp  hy  fijne  kroon  wegh. 

3.  Van  de  twaelf  Roomfche  Keyferen ,  in  't  lee- 
ven  van  Caligula, xxn.  hooftft.  Tot  nogh  toe  heb- 

ben wy  van  hem  gefprooken  als  van  een  deughdelyk, 

vorft ,  in  't  vervolgh  moet  ik^van  hem  fpreeken  als  van 
een  monfter.  Nae  dat  hy  veele  toenaemen  hadt  aen- 
genoomen  (want  hy  wierdt  en  Godtvrughti- 
ghen  Vaeder.  der  Heyrleeghe- 
ren  en  de  Beste  en  Grootste  K  e  y- 

s  e  r  genoemt)  ah  hy  by  geval  oover  maeltijdt  t  fijnen 

huyfe  hoorde  Koninghen ,  die  om  hunnen  plight  af  te 
legghen  in  de  fladt  gekoomen  waeren ,  twiften  oover 
den  aedeldom  van  htm  afkoomft,  riep  hy  uyt,  Daer 

fy  maer  een  heer ,  maer  een  Koningh.  En  wey- 

nigh verfchilden  't ,  of  hy  nam  van  (tonden  aen  den  tul- 
bandt ,  en  veranderde  de  gedaente  van  een  Vorften- 

dom in  die  van  een  Koninghrijk. 

4.  Van  den  Gaulifchen  oorlogh  in 't  vli.  B.  De 
Vaeder  van  Vercingetorix ,  uyt  Auvergne ,  is  geweeft: 

Celtillus ,  volghens  't  getuygenis  van  Ca:far  op  de 
felfde  plaets,  omtrent  het  begin  des  boes. 

5.  In  fijn  lofreeden  aen  Trajanus ,  omtrent  het 
midden :  Uwe  beelténiffen  ftaen  *  e  even  als  eertijdts  de 

gene,  die  befondere  luyden,  om  hunne  treffelijke  dien- 
ften  den  vaederlamie  beweefen ,  wierden  opgeregbt : 

uyt  de  felfde  ftojfe  (kooperj  fict  men  de  praelbeelden 
van  c/far,en  die  der  Bruten  en  der  Camillen.  De  reeden 
ook^  verfchilt  niet.  Want  fy  hebben  de  Koninghen  en  den 
vyandt  toen  hy  ooverwimtaer  was  van. de  wallen  afge- 
dreeven :  deefen  weert  en  keert  af  het  rijl^felve ,  cn  alle 
andere  faeken,di  e  de  flaevernye  bacrt:  en  is  ge  feeten  in  de 
fcetelecnes  Vorftcn,  om  geen  plast s  voor  een  Heer  te  Liet  e. 

'On- 



2  VAN   DE   OÜDTHEIT • 

1  Oneygentlijk  noghtans  wordt  ook  een  Vorftendom  fel  fs  een  Koninghrijkgenoemt. 
En  diervoeghe  feghc  *  Ariftoteles,  dat  de  Koninghrijken  eerft  fijn  opgekoomenin 
de  tijden  der  helden,  teen  de  bolken  den  genen,  van  welker  voorouderen  fy  wel- 
daeden  genööten  hadden ,  als  naementlijk  ibo-fe  van  hen  hunne  wetten  hadden, 
of  door  hen  in  den  oorlogh  waeren  befchermt  geweeft,  opdroeghen  het  opperbe- 

wint  in  den  oorlogh,  met  de  maght  om'  te  oordeelen.  Welk  Koninghrijkhyfeght maer  alleen  geweeft  te  fijn  oover  den  gewillighen,  en  op  een  bepaelt  reght.     Soo 
ook  verhaelt  Thurcydides,  dat  byde  Grieken  de  heerfchappy  der  Koninghen  d'al- 
leroudtftegeweefbis,  fijndc  erftelijk  afgedaelt  van  de  vaeders  op  de  kinderen ,  en 
omfehreeven  met  feekere  eere.     Waer  uyt  blijkt,  dat  felfs  in  een  Rëpublijk  der 

YoortrefFelijxten  de  Vorftendötnmen  dikmaels  by  ordre  van  't  geflaght  afdaelen. 
Hier  van  dient  ons  Lacedemonien  ten  aen  merkerijken  voorbeelde.     Wijders  gee- 

ven  de  Voortreffelijxte,  die  in  't  bewint  der  hooghe  regeeringhe  fijn,  hunne  item- 
men  of  yder  in  't  befonder  voor  iigh  felven,  gelijk  in  de  Rëpublijk  van  Venetien 
gebruykelijk  is,  ofopdennaem  van  gemeenfehappen.     Welke  gemeenfehappen 
of  van  eenerhande  of  van  verfcheyde  gedaenten  fijn.     Van  eenerhande,  als  onder 
de  Acheërs,  welker  ftaetsvergaederingh  beftont  uytafgefondeneder  fteeden.  Dogh 
gelijk  de  gedaenten  der  burgheren  verlcheyden  fijn,  föo  fijn  ook  verfcheyden  de 
gedaenten  der  gemeenfehappen  uyt  de  burgheren ,  door  het  onderfcheit  der  quali- 
teyten,  nae  welke  fe  anders  en  anders  tot  de  beftieringhe  van  de  Rëpublijk  gefchikt 
worden.     Waer  van  daen  ook  deefe  qualiteyten ,  en  de  gemeenfehappen  felve  by 
de  Latijnen  Ordines  ̂   en  onder  ons  gemeenelijk  Staeten,  genoemt  worden.     Drie 

dufdaenighe  Staeten  hadt  Hippodamus  gemaekt-,  te  weeten,  de  Konftenaers,  de 
Bouwluyden,  en  het  Krijgsvolk :  Plato,  de  Toefienders,  het  Krijgsvolk,  en  de 
Bouwluvden:  de  Egyptenaers,  dePriefters,  het  Krijgsvolk,  ende  Ambaghtsluy- 
den.     De  oude  Gaulen,  haere  Druides,  de  Ruy teren,  en  de  Gemeente:  de  Ro- 
meynen,  de  Fiedelen,  deRuyteren,  en  de  Gemeente.  Soo  dikmaels  dan  de  Voor- 

rrerFelijxte,  onderlcheyden  ten  aenfien  van  hunne  Staeten,  in  't  beftier  der  Hoo- 
ghe 5  Regeeringhe  fijn,  wordt  dit  genoemt  een  regeeringhe  der  Staeten:  gelijk 

nogh  heeden  in  Duytfchlandt,  al  waer  de  Keurvorften,  en  de  Steeden  gefaement- 
lijk  de  hooghe  regeeringhe  maeken.     En  indien  by  deefè  regeeringhe  der  Voor- 
trèffèlijxtèh ,  beftaende  uyt  de  Staeten,  een  wettelijk  Vorftendom  koomt,  moet 
die  regeeringhe  voorwaer  en  allerbeft  verkooren  en  gemaetight  fèhijnen.      Want 

dewijl  wy  in  alle  faeken  voor  goedtkeuren   't  gheen  't  midden  is,    en  't  midden  ge- 
noemt wordt,  nu  't  gheen  ten  weederfijden  van  het  uyterfte  is  afgefcheyden ,   nu 

't  gheen  aen  beyde  deelaghtighis,   foo  blijkt,    dat  deefe  Rëpublijk  tuflehen  een 
Koninghrljk  en  de  regeeringh  der  meenighte  geftelt  is  -,  dat  fe   de  onheylen  dier 
beyde  mijdende  van  iigh  afweert,  en  het  goede  door  naevolgingh  doet  op  figh 
neederdaelen.      Want    voor    eerft,   naedemael  fe    niet    alles  laet  ten   bewinde 

nogh  van  een  menfeh  alleen,  die  veele  dwaelinghen  is  onderworpen,  nogh  ook 
van  het  gemeene  volk,  dat  onweetendeen  onbedreeven  is,  ontgaetfe  buyten  alle 
twijfel  groore  en  meenighvuldighe  gevaeren.  En  ten  anderen  ,  aengefien  een  Ko- 
ninghrijk  wel  infonderheit  wordt  gepreefen  om  haere  maejefteit  ■,  dogh  een  regee- 

ringhe der  gemeente  om  haere  gelijke  vryheit:  verkrijghtfe  de  majefteit  door  het 
Vorftendom-,  en  geeft  fbo  veel  gelijkheit  als  genoegh  is,  wanneer  feeën  yder,  van 
wat  ftact  hy  fy,  door  deught  de  wegh  baent  tot  de  hooghfte  eerampten,  en  een 

i.  Bodinus  vaneen Repub.  i.B.  8.  H.  De  mee- 
fte  fijn  niet  foo  [eer  met  dei  daedt,  als  door  de  be- 
naeminghe  Koninghen.  Cajetanus  op  het  Kortbe- 

g;ip  van  Thom.  Aquinas  in  i.  van  't  i.  nu.  40. 
art.  1.  in  eenighe  plaetfen  fijn  de  wetten  foodaenigb, 
dat  de  Korimghen  alleen  met  den  naem  Koninghen  fijn. 

z.  Ariftoteles  Staetkund.  5.  B.  14.  H.     De  Ko- 

ninghrijken in  de  tijden  der  helden  ontfiaen,  waeren 

vrywüligh ;  en  van  vaeder  op  foon ,  volghens  de  wett , 
en  ftrax  daer  aen:  cover  vrywillighe  en  in  feekere  be- 
paelde  faeken. 

3.  Barclajus  teeghen  de  Beftrijders  der  Een- 
hoofdiphe  regeeringhe.  6.  B.  14.  H.  Daer  geen 
Koninghri/kjs ,  is  de  Majefteit  by  het  volkof  de  Staeten. 
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gedeelte  der  hooghe  regeeringhe,  Dit  alles  ftrax  in  den  eerften  aenvangh  dus  ver- 
klaert  fijnde,  om  niet  meermaels  het  vervolgh  der  faeken  daer  meede  af  te  bree- 
ken,  laet  ons  nu  forghvuldigh  onderfoeken  hoedaenigh  de  Republijk  der  Batavie- 

ren, van  den  aenbeginne  des  volx,  tot  op  deefe  tijden  toe,  geweeft  fy.  Niemandt 
moet  figh  eenighermaeten  verwonderen,  indien  wy,  hier  meede  beefigh  fijnde, 
niet  foo  naeukeurighe  bewijsreedenen  bybrenghen,  als  of  wy  deGriexe  of  Room- 
fche  hiftorie  onderhanden  hadden  :  naedemael  ons  en  d'alleroudtfte  faeken  der 
Duytfchen  niet  bekent  fijn ,  dan  alleen  door  de  Romeynen ,  die  feeker  achteloofe 

befchrijvers  der  uytheemfche  faeken  geweeft  fijn:  en  dat,  nae  't  verval  van 't  Room- 
fcherijk,  de  gefchiedenifïèn,  gelijk  van  by  nae  alle  volken  om  die  tijdt,  foo  ook 
van  deck  oniè  natie,  onder  feer  dikke  duyfternifien  legghen  bedolven,  entendee- 
len  ook  met  beufêlinghen  omwonden  fijn:  en  naederhandt  niet  dan  feer  fpaede  on- 

der ons  gevonden  fijn  vernuften,  die  getraght  hebben  de  faem  der  faeken  op  den 
naekoomelinghen  voort  te  fetten*  temeer,  dewijl  ook  fèlfs  de  Staets  befcheyden 
een  geruyme  tijdt  ftilfwijghen.  Den  Leefer  fal  ons  ooverfulx  ten  goede  houden , 
fbo  wy  veel  eer  een  ruwe  fchets,daneennaeukeurigh  afbeeldtfëldergeheele  Repu- 

blijke  vertoonen-,  en  doen  ,'t  gheen  fèlfs  een  reghter,  infonderheit  in  faeken  wat 
verre  buyten 't  geheughen ,  doen  moet,  dat  hy  geen  getuyghen  vordere  op  alle 
ftonden  van  tijden:  maer ,  het  begin  en  heteyndebeweefen  fijnde,  figh  fel  ven,  door 
reeden  en  billijkheit  geleidt,  voorftelle,  dat  de  tijdt  tufTchen  bevelen,  ten  waere 
het  teegendeel  quam  te  blijken,  doorgaende  gelijkformigh  geweeft  is. 

II.       HOOFTSTUK. 

Hoedaenigh  de  Repuhlijk  der  Batavieren  fy  geweeft ,  toen  de  natie  eerji  geftight  is. 

'tT  S  derhalven  een  fèekere  faeke,  dat  de  Batavieren,  fijnde  eertijdts  geweeft  een 
JL  gedeelte  der  *  Catten,  gelijk  en  *  Tacitus  getuyght,  en  de  ooverblijflèlen  van 

den  naem  ?  Batavieren  onder  de  Catten,  en  J  weederom  van  de  Catten  onder  de 
Batavieren  bewijièn,  voor  de  tijden  van  Julius  Csefèr,  enmooghehjk  eenighe  eeu- 

wen 

*  Volken  in  Duytfchlandt,  die  't  landt  van 
Heflen  en  Thuringhen  met  eenighe  naebuerighe 
landen  bewoont  hebben. 

i.  't  Sijn  de  woorden  van  Tacitus  in  't  4.  B.  der 
Hiftorien :  De  Batavieren ,  een  gedeelte  der  Catten 

foo  langhfe  figh  aen  ginsfijde  des  Rhijns  bielden,  ver- 
dreeven  fijnde ,  door  tnlandtfibe  beroerte ,  hebben ftgb 

ter  needer gefet  in  't  uyterfie  van  de  Gaulifche  kuft, ontbloodt  van  inwoonden  ,  en  daer  beneevens  in  een 

eylandt,  geleegben  tujfcben  de  watten,  't  welk^door 
den  Ocean  van  vooren,  door  den  Rbijnjlroom  van  ach- 

teren en  ter  fijden  omfpoelt  wordt :  en  fonder  door  de 
moogenheit  der  Romeynen,  en  bondtgenootfcbap  met 
hun  geweldigber ,  gtflceten  te  fijn,  dienen  fe  den  rijke 
aüeenluk^mannen  en  waepenen  aen,  langhgeoejfentin 
de  Germanifcbe  oorloghen :  eerlangb  is  hunne  glorie 
door Brittannien  vermeerdert,  mits  het  ooverfenden 

van  regementen  derwaeru  ■  die ,  volghens  d'ouwde  in- 

fieüingbe ,  by  d'eedeljlen  hunntr  landtsluiden  geregeert 
wierden.  En  van  de  feeden  der  Duytfchen :  De 

Batavieren,  fijnde  van  alle  deefe  volken  de  uytjlee- 
kentfte  in  dapperbeit,  bewoonen  niet  verre  van  den 

oever  bet  eylandt  van  den  Rbijnjlroom.    Eertijdts  fijn 

fe  geweejl  een  volk\der  Catten  ,  en  door  inheemfche 
beroerten  oovergegaen  in  die  plaetfen ,  om  aldaer  eenge- 

deelte van  't  Roomfche  rijkste  worden.  Sy  behouden 
nogb  de  eere  en  het  merkteeken  der  oude  bondtgenoot- 

fchap. Wantfe  worden  nogh  veracbtelijk^gefoolt  door 

fchattinghen ,  nogh  gekneevelt  door  paghters.  Ontjlae~ 
ghen  fan  belaftingben  en  hefgelden ,  en  gehouden  tot 

een  toevlught  om  'er  figh  in  jlaegben  van  te  dienen , 
worden  fe  als  geweer  en  waepenen  bewaert  tot  oorlo- 

ghen. Onder  de  felfde  gedienjlighek  fijn  ookjiet  volk, 
der a  Mattiaken.  Want  de  grootheit  des  Roomfchen 
volx  heeft  haere  mtjefteit  uytgejlrekj  tot  aengimfijde  des 
Rhijns,  en  buyten  de  oude  paelen  desrijx.  Dus  houden  fe 
hunne  wooningbe  en  hunne  paelen  binnen  den  oever  % 

maer  hert  engeneegenheit  voor  ons ,  fijnde  voor  't  oove- 
righe  den  Batavieren  gelijk,  behalve»  datfe  daeren- 
booven  door  de geleegenbeit  hunner landtftreek^en  hun- 

nes heemels  vtterigher  van  mocdt  fijn.  Niet  fonder 
reeden  hebbe  ik  hier  wat  meer  by  gefchreevenj 
om  dat  fe  naederhandt  fullen  te  flade  koomen :  en 

't  is  beeter ,  dat  die  hier  eens  in  't  geheel  geleefen 
worden ,  dan  altoos  by  ftuxkens  en  ten  deele. 

a  Marpurgers. 
B  2.  De 
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2.  De  geleerde  oordeelen ,  dat  de  Batavieren  eer- 
tijdts  fijn  geweeft  onder  de  Catten,  en  die  nu  Hef- 

fen genoemt.  En  om  dit  te  verfteiken  brenght  Janus 
Doufa,  defoon,  jongelinghfeereedelinluyftervan 
afkoomft,  en  eêlhcit  van  verflant,  tot  nieuwe  be- 

wijsreedenen by,  Cat^cnfort  aen  de  Dillcftroom , 

en  veel  light  ook  Katers,  dight  by  'c  fteedtjen 
Hiisfeldt ,'  en  Katerbcrgh ,  by  Wanfriedt.  Wef hal- 

ven de  wooninghe  der  oude  Batavieren  is  geweeft 
in  Hellen.  Dogh  op  wat  plaets  fe  die  gehadt  heb- 

ben ,  fpoort  de  Telfde  nae  door  giffinghe  gehaelt 
uyt  de  benaeminghen  der  plaetfen :  en  vermoedt  dat 

fe  fijn  gefeeten  geweeft  omtrent  de  ftroomen  Adra- 
na  (van  welke  Tacitus  gewagh  inaekt  in  fijn 
i.Jaerb.  gemeenelijk  de  Eder)  en  Gilfa  opdegren- 

fen  van  't  Graeffchap  Waldek.  En  een  bewijs 
deefer  faeken  fchijnen  hem  te  verfchaffen  Bateburgb  , 
een  flot  geleeghen  op  een  hooghen  heuvel  aen  de 
Adrana:  en  het  dorp  Batenhaufen  ,  tuflehen  de 

ftroomen  de  War  en'  de  Gilfe.  Baddenfcldt  daer- 
enbooven  nae  by  de  felfde  Adrana  is  een  plaets , 
die  genoemt  wordt  by  den  fchrijverder  Jaerboeken 
van  de  daeden  van  Karel  de  Groote. 

3.  Bchalven  de  bewijsreedenen  van  andere  byge- 
braght  uyt  twee  dorpen  van  de  feilde  naem,  Cat- 

wijk\op  da;  Rbijn,  en  Catw'tjk,op  fee;  die  voor  dee- 
fen  ,  ;ien  de  middelfte  uytwaeteringh  van  den  Rhijn , 
Batavien  aen  den  Occan  bepaelt  hebben.  De  fel- 

ve  Doufa,  de  foon ,  brenght  by  Catwijkjn  't  Graef- 
fchap Kuyk ,  landtpael  der  Batavieren  aen  dien  oordt. 

Eyndelijk  het  fteedtjen  Cats,  feght  hy,  dat  voor 
eenighe  jaeren  is  ondergcloopen ,  houdt  hetc;eheu- 
ghen  der  Catten  nogh  in  Zeelandt  ftaende ;  als  ook 
het  vlek  Cattendijkjoy  der  Goes ,  daer  teeghen  oover. 

'tGheen  hem  klaere  bewijsreeden  genoegh  dunkt, 
dat  de  Zeeuwen  met  ons  van  eenen  oorfprongh  ge- 

weeft fijn.  En  dat  die  van oudts  gereekent  fijn  ge- 
weeft onder  de  Batavieren,  en  geftelt  onder  die 

eylanden  welke  Catfar  getuyght  dat  den  Rhijn  door 
haere  invloeyinghen  in  fee  maekt.  Dusfpreekthy 

in  't  iv.  B.  van  den  Gallifchen  oorlogh :  Den  Rhijn 
neemt  haeren  oorfpronk^uyt  de  Grifons ,  inwoonden 
der  Alpifcbe  gebergbten ,  en  looft  een  Unghe  ftreel^ 
met  een  flerke  drift:  wanneer  fe  den  Occan  isgenae- 
dert,verfpreidtfe  fgb  in  reek  deelen  ,  naer  veele  en 

groote  eylanden  gemaekt  te  hebbent  en  loopt  door  vee- 
le uytwaeteringben  in  den  Öcean.  Maer  de  meefte 

fijn  van  gevoelen ,  dat  fe  den  Romeynen  bekent 
fijn  met  den  naem  Mattiaci.  En  dat  Mattium  is 

geweeft  de  hooftftadt  der  Catten,  blijkt  uyt  het 
1.  Jaerb:  van  Tacitus :  c&far  (Germanicus)  hebbende 
Mattium  (de  Iwftftadt  dier  natie)  verbrandt,  is,  nae 

't  platte  landt  doorslroopt  te  hebben,  weedergekeert nae  den  K/^«  En  Plinius  31.  B.  2.  H.  noemt  in 
Duytfchlandt  de  Mattiafcbe  Baeden  oover  den  Rhijn. 
Dit  alles  trekt  den  verwonderensweerdighen  Dou- 

fa tot  de  Catten,  van  welke  gefprooten  fijn  onfe 
Mattiaci ,  of  Zeeuwen ,  en  oordeelt ,  dat  de  felfde 

niet  langh  voor  de  tijden  van  Trajanus  figh  gevoeght 
hebben  onder  de  Roomfche  moogenheit ;  dewijl 

Tacitus,  die  fijn  boek  van  Duytfchlandt  heeft  ge- 

fchreeven  ten  tijde  van  het  tweede  borgemeeirer- 
fchap  van  Trajanus,  dat  is,  in  het  eerfte  jaer  li jncs  Vor- 
ftendoms ,  feght ,  dat  de  natie  der  Mattiaken  flaet 
onder  de  felfde  gehooifaemhéit  met  de  Batavieren. 
Maer  die  feer  geleerde  jongelingh  wagghelt  in  fijn 

gevoelen ,  en  deefe  woorden ,  fijnde  voor  't  oove- 
rigbe  den  Batavieren  gelijk  >    bebalven  datje  daeren- 
booven  door  de  gcleegenheit  buntier landtjlrcck^en  hun- 

nes heemels  vuerigber  van  moedt  fijn,  niacken,  dat 
hy  meent,  dat  de  Mattiaken  veel  eer  ten  Noorden 
aen  de  Batavieren  fijn  gegrenft  geweeft,  als  gelee- 

ghen aen  den  Gallifchen  oever ,  die  voorwaer  op 
dees  fijde  des  Rhijns  geweeft  is,  en  binnen  de  ou- 

de paelen  des  Roomfchen  rijx,  't  welk  met  de  ri- 
vier eyndighde.  Wef  halven  fy ,  volghens  deefe  be- 

wijsreedenen,    omtrent   Swol,  en  Kampen,   aen 

d'YiTelftroom,  of 't  Vlie  de  derde  uytwaeteringh 
van  den  Rhijn,  haere  wooninghen  gehadt  hebben , 
alwaer  als  nogh  het  flot  Catten  genoemt  haere  voor- 

ouders fchijnt  te  kennen  te  geeven.      't  Sy  met  de 
faek  geleegen  hoe   't  wil ,  dat  de  Mattiaken  een 
kouwder  Iandtftreek ,  als  Batavia ,  hebben  bewoont , 

geeven  niet  duyfterlijk  te  kennen  de  woorden  van 
Tacitus,  die  een  barheit  van  hecmel  en  aerde,  en 
een  barren  aerdt  van  menfehen ,  met  hunnen  heemel 

oovereenkoomende,  in  die  plaetfen  befchiijft.  Dit 
dus  by  Doufa.     Soo  dat  menlightelijkerkan  gillen 

en  fegghen  waer  die  niet  geweeft  fijn,  alsdewae- 
re  woonplaets  der  Mattiaken  aenwijfen.     Daer  fijn 

'er ,  die  uyt  de  felfde  bewiisreeden  willen ,  dat  fe  ge- 
weeft fijn  in  Noordthollandt :  wacr  teeghens  figh , 

foo  veel  hem  mooghelijk  is ,  Cluverius  verfet ,  dien 

yemandt,  foo  't  hem  weerdt  dunkt,  kan  naefien 
in  fijn  Oudt  Duytfchlandt   3.  B.  7.  H.    en  11.  B. 
29.  H.  alwaer  hy  beweert ,  dat  de  Toxanders  of 
Yaxanders  de  Zeeuwfche  eylanden  bewoont  hebben, 

en  ik  heb 'er  gefien,  die  hem  op  fijn  fegghen  vol- 
ghen.    Soo  volght  gelijk  fijns  gelijk.     Waer  van 

elders  te  fegghen  fal  vallen.   Laet  ons  nu  weeder- 
kecren  tot  onfe  Mattiaken.     En  foo  daerenbooven 

giffinghen  plaets  hebben ,  men  geef  ook  d'onfe  ge- 
hoor.    In  Duytfchlandt ,  feght  Plinius,  fijn  mattia- 

fcbe warme  baeden,  welker  gefchepte  drie  daeghen 

fiedende  blijft ;  en  omtrent  de  kant  maeken  de  wat- 
teren  pHymfteen.     De  felfde  Baeden,    die  Plinius 
font  es  noemt ,  fijn  by  Ammianus  Marcellinus  aqu& , 
Mattiafche waeteren  ,  genoemt,  fchrijvende  in  fijn 
29.  B.  van  den  KeyferValentinianus:  hy  heefteen 
febipbrugh  oover  den  Rbijn geleght ,  en  Severusiseerft 
voor  uytgegaen  teeghen  de  Mattiafcbe  waeteren ,  &c. 
Seeker  men  foude  vergeefs  deefe  baeden  of  waete- 

ren in  de  Zeeuwfche  eylanden,  ofineenighvande 

naebuerighe  landen  foeken :  vergeefs  aen  d'YiTel- 
ftroom, vergeefs  in  Noordthollandt.     De  Mattia- 

ken fijn  fonder  teegenfpreeken  geweeft  op  ginsfijde 
des  Rhijns.  En  die  Mattiafche  waeteren  fijn  buyten 

twijfel  die  van  Baeden ,  in  't  beroemde  Markgraef- 
fchap.     Aldaer  heeft  Henricus  Scultetus ,  uyt  Si- 
lefien,  een  geleert  man,  van  een  zuyl  afgefchree- 
ven  feeker  opfehrift ,  dat  dufdaenigh  is : 

M.  AU- 
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Dat  is :  Aen  Markus  Aurelius  Antoninus  Prins,  gekooren 

Keyfer ,  foon  van  den  Keyfer  Lucius  Septimius  Severus 
Yertïnax ,  altijdt  vermeer deraer »  *  Republijk^  van 

Baeden.  Dit  opfchrift  van  een  ouden  fteen  heeft  Mar- 
tinus  Smetius  in  fijn  oude  opfchriften ,  bladtCLV.  3. 

met  deefen  tijtel :  ColonU  Agrippim ,  in  porticu  tem- 

pli  Aquarum  ,  hoc  eft ,  Thermarum ,  quas  Antoninus 
ér  Hadrianus  principes  fuo  opere  adificarunt.  dat  is: 

Tot  Keulen,  indegalerye  van  den  tempel  der  wae- 
teren, dat  is,  der  Baeden»  welke  de  Prinfen  An- 

toninus en  Hadrianus  door  haerwerk  gebouwt  heb- 
ben.. Den  feer  voortreffelijken  Gruterus ,  onfen 

Teer  grooten  vriendt,  foo  langh  het  Godt  en  de 
natuer  toelieten ,  heeft  het  felfde  opfchrift  in  fijn 

fwaer  werk ,  pag.ccLxvi  1.  8.  behoudende  dien  tij- 
tel van  Smetius.  Maer,  gelijk  ons  den  doorluch- 

ten  Scaliger  voor  deefen  vermaende,  Scultetus  heeft 

het  felfde  uytgefchreeven  in  't  MarkgraefTchap  van 
Baeden.     En  feeker  'tkoomtmetde  waerheitbee- 

f 

ter  oover  een »  volghens  't  gevoelen  van  den  felf- 
den  Heer, dat  door  deefe  Repubkjk  verftaen worde 
de  ftadt  Baeden  ,  gelijk  den  naem  uytwijft :  als  dat 
dit  opfchrift  foude  gevonden  worden  tot  Keulen , 
welke  ftadt  niet  en  is  die   Republijk  van  Baeden. 

Deefe  Republijk^van  Baeden  is by  Tacitus,   enden 
weereldtbefchrijverPtolomeus,  Mattium,  de  hoof  t- 
ftadt  der  Catten.     Van  welk  Mattium  fijngenoemt 
de  Mattiafche  baeden ,  en  de  Mattiafche  waeteren. 
Dierwijfe  fouden  de  Catten  niet  geweeft  fijn  die 
van   Heffen  t  nogh   Mattium  de  ftadt  Marpurgh, 

't  welk  by  veelen  gelooft ,  en  tot  nu  toe  voor  vaft 
gehouden  is,    maer  die  van  Baeden,  dat  waer  is. 
Dogh  men  moet  leefen  Mattium ,  niet  Mattiacum 

M«-fltccx.o, ,  by  Ptolomeus  of  herfchrijven  M«A'*K«f  ». 
dat  is,  tóa<«.     Van  deefe  Hooftftadt  is  gehaelt  den 

naem  van  't  Volk  Mattiaken :  van  deefe  noemt  Pli- 
nius  de  Mattiafche  bronnen ,  en  Marcellinus  de  Mat- 

tiafche waeteren.     't  Woordt   MrfrJ»****   is  buyten 
twijfel  verbaftert.     Ik,   naemijnbotheit,  kan  niet 
fien  hoe  van  Mattiacum ,  de  Mattiafche  of  bronnen 
of  waeteren  konnen  genoemt  worden ,  niet  meer 

als  van  Maguntiacum  ,  Maguntiaci.    't  Welk  belac- 
chelijk  is.     Wefhalven  'tbeeteris  die  van  Mattium 
af  te  leyden.     Maer  dit  alles  fullenwy,  belieft  het 

Godt,  op  een  ander  tijdt  wijdtloopigher  verhan- 
delen, en  naeukeurigher  onderfoeken. 

wen  te  vooren ,  fijn  nae  die  plaetlên ,  in  welke  (è  nu  fijn  needergefèeten ,  naement- 
lijk  hec  eylandt  omvloeit  door  den  Ocean  en  den  Rhijn,  en  de  plaerfen  allernaeft 
aen  den  oever  op  dees  fijde  desRhijns,  die  genoemt  wordt  de  Gallifche  of  Belgi- 
fche,  en  dat  die  plaetfen,  als  Tacitus  verhaelt,  ontbloot  van  inwoonders  door  hen 

fijn  ingenoomen,  volghens  d'allerbillijxte  wetdernatuere,  waer  door  goederen,  die 
legghen  fönder  eyghenaer ,  in  eyghendom  worden  den  genen ,  die  de  felfde  allereerft 
befitten.  Dit  is  derhalven  een  feer  reghtveerdigh  beginfel  van  een  vrye  Republijke :  als 
welke  een  volk  vry  van  fijnen  oorlprortk  in  een  vrylandt  geveft  heeft.     Wat  regee- 

ringhe  fy  gebruykt  hebben,  blijkt  genoegh  uyt 1  Strabo,  die  fèght,  dat  alle  deCel- 
ten  behaeghen  gehadt  hebben  in  de  regeeringhe  der  Voortreffelijxten.     En  als  de 
Grieken  Celten  noemen ,  begrijpen  fe  daer  onder  lbo  de  Gaulen,  naebueren  der 
Batavieren,  als  de  Duytïchen,  van  welke  de  vermaertfte  fijn  geweeft  de  Batavie- 

ren ,  indien  men  *  Tacitus  en  J  Plinius  wil  gelooven.  En  wat  de  oude  Gaulen  be- 
langht,  hoedaenigh  een  regeeringh  die  gehadt  hebben  voor  de  tijden  der  Romey- 
nen,  toont  ons  4  Ambiorix ,  als  hy  fèght,  dat  de  heerfchappy  der  Vorften föodae- 
nigh  is,  dat  de  meenighte  geen  minder  reght  en  gefagh  oover  haer  heeft,  als  fy 
oover  de  meenighte:  alwaer  met  den  naem  van  meenighte  verftaen  wordt,  niet  het 
gemeene  volk  fèlfs,  maer  de  Vergaederingh  der  Voortreffelijxten  van  elke  natie  ̂  

waer  van  ten  bewijle  dienen  fbo  de  voorbeelden  byCefar,  als'tgheen  5  Cxfar  fèlfs 
fèght,  dat  het  gemeene  volk  by  de  Gaulen  by  nae  in  geen  aen  fien  is,  en  in  geen 
vergaederinghe  geroepen  wordt,  maer  de  geheele  regeeringhe  ftaet  aen  deDruides 
en  de  Ruyteren.     Dat  ook  de  Duytfchen  van  alle  eeuwen  af  niet  onder  de  heer- 

z. 
1. 

Strabo  in  fijn  iv.  B. 

In  fijn  boek  van  de  feeden  der  Duytfchen : 

Van  alle  deefe  volken  fijn  de  Batavieren  de  uj/tfleeken- 
fie  in  dapperheit. 

3.  In  fijn  iv.  B.  xv.  H.     in  den  Rhijn  ftlfs ,  hy 

naer  hondertduyfent  fcbreedenindelenghte,  leghtbet 
feer  vermaerde  eylandt  der  Batavieren,  en  de  Cani- 

nefates ,  of  Kennemerlanders. 4.  By  Cxfar  in  den  Gallifchen  oorlogh.  v.  Boek. 

5.  Van  den  Gallifchen  oorlogh  in. 't  vi.  Boek. 

Bij 

fchappy 
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fchappy  van  een  alleen ,  maer  van  veelen  geleefc  hebben ,  getuyght  dit  fègghen 

van  I  Tacitus,  ter  plaetfe  daer  hy  gewaeght  van  d'alleroudtfte  toghten  der  Duyt- 
fchen :  Want  de  vryheit  der  Duytfchen  is  moedigher  als  het  Koninghrijk  van  Ar- 
faces;  en  Lucanus  in  fijn  v  n.  Boek. 

Libertas  ultra  Tanaim  Rhenurrtque  recefiit : 
Et  toties  nobvs  jugulo  quafita  negatury 
Germanum  Scythicumque  bonum.  — 

Dat  is : 

De  vryheit  is  gevlught ,  en  van  ons  afgeweeken 
Verr'  oover  Tanaïs  en  Ooverrhijnfè  ftreeken: 

Sy  blijft  ons,  fchoon  foo  vaek  gefbght-  met  hals  en  bloedt, 
Geweyghert :  't  is  des  Duyts  en  Tarters  eyghen  goedt. 

En  daer  op  volght : 
Ex  populü  qui  regna  ferunt ,  fors  ultima  nojlra  eji. 

Dat  is: 

Ons  plaeght  het  uyterft'  van  die  rijken  konnen  draeghen. 

In  welke  plaetfèn  wordt  te  kennen  gegeeven  wat  het  woordt  vryheit  beteekent,^ 
door  het  teeghengeftelde  woordt  Koninghrijk ,  naementlijk  in  fijn  eyghen  beteeke- 

nis  genoomen:  en  ook  door  het  begin  der  Jaerboeken  van  Tacitus : Romen  is  in't 
begin  geregeert  geweeft  door  Koninghen.  'De  vryheit  en  het  borgermeefterfchap 
heeft  L.  Brutus  ingeflelt.  En  gelijk  deefe  dinghen  den  Duytfchen  gemeen  fijn, 
foo  toont  ook  den  Batavier  Civilis  dat  (e  befonderlijk  den  Batavieren  toebehoor- 

den, *  in  die  reeden,  waer  in  hy  de  Gaulen  tot  hunne  vryheit  aenmoedight:  want 
naedemael  hy  feght,  laet  Syrien,en  Afien,  en  hetOoften,  gewoon  onder  Konin- 

ghen te  leeven ,  dienftbaer  weefèn ,  geeft  hy  genoegh  te  kennen,  dat,  gelijk  de 

volken  van  't  Ooflen  door  Koninghen  hebben  willen  geregheert  fijn,  foo  ook  de 
Batavieren  uytter  aerdt  van  fuik  een  maniere  van  regeeringhe  fijn  afkeerigh  geweeft. 
Dogh  mooghelijk  fal  dit  yemandt  fchijnen  te  ftrijden  met  het  geen  elders  wordt  ge- 
fèght,  '  dat  Civilis  felfs  is  gefprooten  van  Koninghlijken  bloede.  Doe  hier  by, 
dat4Strabo  Veromerus  Koningh  der  Batavieren  noemt:  en  van  gelijken  maekt 
ook  5  Ammianus  Marcellinus  gewagh  van  andere  Koninghen  der  Batavieren.  Maer 
geen  faek  is  klaerder ,  dan  dat  deefe  Koninghen  fijn  geweeft  eeven  als  die  van  Lacede- 
monien,  alleen  Koninghen  met  den  naem,  dogh  inderdaedt  niets  anders,  dan 

Hoofden  der  Voortreffelijxten.  Dit  toont6  Tacitus  klaer,  wanneer  hy  ontkent, 
dat  de  Koninghen  der  Duytfchen  een  onbepaelde  en  vrye maght gehadt  hebben:  jae 
ook  feght  hy,  datfe  in  de  vergaederinghe  fijn  gehoort,  meer  met gefagh  omt erae- 

den ,  als  met  maght  om  te  gebieden.  Daerenbooven  hebbende  7  gefprooken  van  de 
Vriefen,  naebueren  der  Batavieren,  als  hy  hadt  gefeght,  dat  die  natie  wierdt  ge- 

regeert  van  Verritus  en  Malorix,  voeghthy  voorfightelijk  daerby,  8  voor  foo  veel 
de  Duytfchen  van  Koninghen  geregeert  worden.  Ook  daer  hy  de9  Gothen  be- 
(chrijft,  feght  hy.  Datfe  nu  wat  naeuw er  onder  de  regeeringhe  van  Koninghen 

i.  Van  de  feeden  der  Duytfchen. 
3.  Tacitus  in  fijne  Hiftorien  iv.  Boek. 

3.  Tacitus  in  fijne  Hiftorien  iv.  Boek.  Julius 

Paullus  en  claudius  Civilis ,  oovertroffen  d' 'andere 
yerrein  Koninghlyke  afkoomft.  xm.  H. 

4.  In  fijn  Landtbefchrijvingh  vu.  Boek,  ineen 

verbafterdeplaets,  en  voor  B«-fli»  moet  men  leefen 
K*T?a»}  dat  is,  niet  Batten,  maer  Katten. 

5.  In  fijn  xvi.  Boek,  fie  van  deefe  plaets  in 
't  vervolgh. 

6.  Van  de  feeden  der  Duytfchen. 

7.  In  fijne  Jaerb.  xnr. 
8.  Seer  wel  leeft  men  dus  by  Tacitus  in  fijn 

xm.  Jaerb.  in  de  verbeeterde  boeken  van  Curtius 

Pichena.  Want  gemeenelijk  ftaet  'er,  watt  in 
toen  de  Duytfchen  regeerden.  Oover  beyde  de  ftel- 
linghen  twiften  den  beroemden  en  feer  geleerden 
Ioannes  Ifacius  Pontanus ,  en  den  uytfteekendt  ftou- 

ten  Philippus  Cluverius ,  die  men  beyde  kan  nae- fien. 

5>.  Van  de  feeden  der  Duytfchen. 

fion^ 
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ftonden-,  als  d' andere  T>uytfche  volken,  echter  nogh  niet  booven  de  vryheit.  En 
om  te  toonen,  dat  de  Sweeden  van  den  aerdt  der  Duytfchen  ontaerden,  feghthy: 
Syftaen  onder  de  heerjchappy  van  e  enen  ,fonder  eenighe  verdere  uytfonderinghen ,  /on- 

der eenighe  maght,  die  van  andere  afdaelt.  En  eevenwel  hebben  deDuytfche  volken 
niet  altoos  nogh  alle  fulke  Koninghen  gehadt ,  maer  ten  meerendeele  Veldtoover- 

ften. Dit  onderfcheit  maekt  Tacitus ,  wanneer  hyfeght,  T)atde  Koninghenwier- 
den  gekooren  nae  den  aedel  van  geflaght,  de  Veldtooverften  om  hunne  vroomheit. 
En  1  Casfar  feght,dat  de  Duytfchen  in  tijdt  van  vreedegeengemeene  oover  heit  hadden* 
maer  dat  'er  wierden  gekooren  Veldtooverften  in  den  oorlogh,  om  maght  te  hebben 
oover  leeven  en  doodt.  Selden  fijn  'er  dan  Koninghen  geweeft  j  dikwils  Veldt- 

ooverften, en  tot  eiken  oorlogh :  hoedaenighe  by  de  Batavieren  fijn  geweeft  Ci- 

vilisfêlfs,  endaer  te  vooren  *  Cariovalda,  en  daer  nae  andere.  De  maght  der  Veldt- 
ooverften hadt  doorgaens  maer  plaets  in  den  oorlogh :  eenighermaeten  breederwas 

de  moogenheit  der  Koninghen,  of  immers  daer  in  grooter,  datlè  altoos  duerde. 

En  naedemael  d'eene  en  d'andere  niet  oneyndigh  geweeft  is,  volght  nootwendigh , 
dat  die  binnen  haere  paelen  is  bepaelt  geweeft.  Deefe  paelen  lijn  of  door  de  wet, 
of  dooreen  andere  maght.  De  wet  ftelt  feekere  uytfonderinghen,  als  Tacitus  die 
noemt:  en  de  maght  van  veelen  daer  by  gevoeght  maekt,  dat  een  alleen  ter  bee- 
de,  niet  uyt  fijn  eyghen  reght  heerfcht.  De  wetten  fijn  niet  bygeichriftgeftelt  ge- 

weeft, maer  eeven  als  die  van  Lacedemonien,  door  't  geheughen  dermenlchen, 
en  't  gebruyk  lèlve,  heylighlijk  onderhouden.  Dogh  hoedaenigh  die  geweeft  fijn 
by  de  Batavieren  in  't  bepaelen  van  de  heerlchappy  hunner  Koninghen  en  Veldt- 

ooverften, fbude  befwaerlijk  te  lègghen  fijn-,  alleen  is  geloofelijk,  dat  de  {elfde  of 
niet  veel  verlchilt  hebben  van  die,  welke  naederhandt  ten  tijde  der  Graeven  in 

't  gebruyk  fijnde,  gelijk  we  vervolghens  fullen  lègghen,  niet  dan  leer  laet  hebben 
begonnen  belchreeven  te  worden.  Een  bewijsreeden  hier  toe  verichaft  my ,  dat 
de  Batavieren  fijn  gefprooten  uyt  de  Catten ,  de  verrefientfte  van  alle  de  Duyt- 
fche  volken ,  en  uy tfteekende  in  konften  van  te  gebieden  en  te  gehoorlaemen : 

't  gheen  J  Tacitus,  Ipreekende  van  de  Catten,  met  deelè  woorden  te  kennen  geeft: 

Sy  fielden  oover  hen  ver  koorenen  ■>  fy  gehoor j 'aemden,  die  Je  oover  hen  ge  ftelt  had- den. Daerbeneevens ,  dat  ik  fie,  dat  noyt  eenighe  natie  in  gemeene  en  belöndere 
iaeken  figh  ftantvaftigher  gehouden hebbeaen de inlèttinghen hunner  voorouderen: 

lbo  dat  men  met  waerheit  van  deelè  foude  mooghen  fegghen ,  't  gheen  *  Ta- 
citus lchrijft,  dat  aldaer  goede  feeden  meer  vermoghten ,  dan  elders  goede  wetten. 

Ten  voorbeelde  diene  die  *  gewoonte  der  Catten,  waer  door  lè  hun  hayr  enbaerdt 
lieten  wallen,  hebbende  figh  met  een  belofte  verbonden  die  haeveloosheit  van  wee- 
fèn  niet  te  fullen  veranderen ,  voor  en  al  eer  lè  den  vyandt  hadden  verllaeghen. 

Waer  aen  den  Batavier  Civilis  gedenkende  by  6  Tacitus,  fijn  langh  en  goudtgeel 
geverwt  hayr  eerft  afleyde,  als  hy  de  legioenen  hadt  verflaeghen.  En  wy  weeten 

dat  'er  onder  ons  geweeft  fijn,  die,  in  't  begin  des  f  oorloghs,  die  onlanghs  isge- 

I.  In  fijn  Gallifchen  oorlogh  vi.  Boek. 
z.  Tacitus  in  fijn  n.  Iaerb:  Cariovalda  Veldt- 

«overfle  der  Batavieren  is  uytgevallen.  en  op  die  felf- 
de  plaets  wordt  hy  ook  verflaeghen. 

3.  Van  de  feeden  der  Duytfchen, 
4.  Op  de  felfde  plaets. 
5.  Waer  van  Tacitus  fpreekt  in  fijn  boek  van  de 

feeden  der  Duytfchen :  By  de  Catten ,  feght  hy , 

is  in  't  algemeen  voor  een  gewoonte  doorgedrongben, 
dat ,  foo  haeftfe  tot  hunne  volwajfe  jaeren  fijngek.00- 
men,  bet  hayr  en  den  baert  laeten  wajfen,  en  die 
verloofde  gehalte  dei  aengefigbts,  waer  door  fe  figh 
aen  de  dapperheit  verpligbt  hebben ,  niet  afiegghen , 
yoor  al  eer  [e  den  vyandt  verflaeghen  hebben  >  &c. 

Men  leeft ,  dat  Godefroy  de  Groote  de  gebaerde 
genoemt  is,  om  dat  hy  hadt  gefwooren,  dat  hy 
fijnen  baerdt  niet  foude  laeten  fcheeren  ,  voor  dat 

hy  meefter  geworden  was  van  't  Hartoghdom  Lot- 
teringhen,  dat  hem  voor  langh  toequam.  Waer 
van  den  beroemden  Iuftus  Lipfius  gewagh  maekt 

in  fijne  befchrijvingh  van  Loven,  en  neevenshem 

andere.  Het  begin  fijner  regeeringhe  was  in  't  Iaer 

596. 

6.  In  't  iv.  Boek  fijner  Hiftorien. 
7.  Den  fchrijver  fiet  op  het  twaelf jaerigh  be- 

ftant ,  gemaekt  met  de  doorlughtïghfle  Aertshai  to- 
ghen  Albertus  en  Ifabella,  en  den  Koningh  van 

Spanjen,  in  't  jaer  1609. B  iij  eyn- 
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eyndight,'t  felfde  gedaen  hebben,  onderhoudende  daer  in  de  gewoonte  hen  van  hun- 
ne voorouders  naegelaeten.    '  Tacitus  feght,  dat  hunne  vaenen  en  benden  niet  by 

geval  gemaekt,  maer  by  huyfen  en  verwandtfèhappengefchikt  wierden.  Soodaeni- 
ghe  vaenen  en  benden, beftaendeuytnaebueren,  enbloedtverwanten,fijnooknogh 
heedenlHaeghs  in  de  meefte  fteeden  der  Batavieren  te  vinden ,  een  infettinghe  die 

alle  geheughen  te  buyten  gaet.     By  2  de  oude  Duytfchen  wierdt  de  vrouw  terftont 
in  het  eerfte  aengaen  van  haer  huwelijk  indaghtigh  gemaekt,  en  vermaent,  dat  fe  quam 
om  te  fijn  een  metgefellinne  van  allen  arbeidt  en  gevaeren,  die  met  den  man  in 

vreede  en  in  oorlogh  't  felfde  foude  hebben  te  lijden  en  te  befbeken.  Hier  van  daen 
koomt,  dat  by  de  Batavieren  tot  op  deefen  dagh  de  gemeenfchap  van  goederen 
tuflchen  de  eghtgenooten  voor  een  wet  wordt  onderhouden.     Drank  gemaekt  van 

gemout  kooren,  nae  de  gelijkenis  van  wijn,  3  kleederendienietlosomhetlighaem 
fwieren,  maer  om  de  leeden  gefpannen  fijn,  wooninghen  ten  platten  lande,  elke 
met  haer  erven  daer  om ,  alle  teekenen  der  oude  Duytfchen ,   fijn  nerghens  klaer- 

der  te  bekennen.   Dat  vyandtfchappen  tuflchen  vrienden  en  maeghen  wierden  op- 

gevat van  vrienden  en  maeghen,  weederom  dat  voldoeninghe  van  'tgeheele  ge- 
flaght  genoomen  wierdt,  partyen  figh  met  elkander  op  een  maeltijdt  verfoenen- 
de,  dat  als  dan  een  gedeelte  der  boete  aen  den  Koningh  ofaen  den  Staet,  een  ge- 

deelte aen  hem  die  gewrooken  wierdt  ofaen  de  vrienden  wierdt  betaelt,  fijn  alle 

faeken,  die  t'eenemael  gelijk  fè  Tacitus  verhaelt,  geblee ven  fijn,  en  tot  nogh  toe 
blijven,  behalven  dat  voor  een  of  tweehondert  jaeren  de  vyandtfchappen  onder 
de  geflaghten   oopentlijker  en  met  meerder  heevigheit  gevoert worden.     Taci- 

tus feght,  dat  onder  de  fteeden  en  landtfchappen  een  gewoonte  is  geweeft,  gewil- 

ligh  en  hooft  voor  hooft  yets  van  haer  vee  en  vrughten  denVorften  tefchenken,'twelk 
voor  een  eergift  aengenoomen  fijnde,  ook  gedient  heeft  om  hun  gebrek  te  baet  te 
koomen.    hier  uyt  hebben  de  tienden  hunnen  oorfprongh.    Eyndelijk  wordt  ook 
de  gewoonte  felfs  van  een  Veldtheerteverkiefènuytgedruktinhet  voorbeeldt  van 
de  *  Kennemerlanders,  die,  ge  weert  fijnde  een  gedeelte  der  Batavieren,  Brinio, 

gefprooten  uyt  feer  eedelen  huyfe,  *gefet  op  een  Jchildt  ̂ volghcns  de  gewoonte  van 
die  natie ,  en  opgeheeven  fijnde  >gedraeghen  op  hunne  fchoiideren  tot  Veldtooverfte 
verkooren  hebben.     Dat  de  felfde  gewoonte  nogh  in  gebruyk  gebleeven  is  onder 

de  Batavieren  en  de  naebuerighe  volken  ,  geduerende  de  tijden  der  Graeven,  blijkt 
uyt  de  regifters  van  den  Staet,  die  klaerblijkelijk  getuyghen,  dat,  al  eer  de  flagh 
gefchiede  s  tuffchendeVriefen,  en  Graef  Willem,  de  laetfte  uyt  den  huyfè  van  Hene- 

gou w ,  in  een  aengevanghe  onderhandelingh  de  Vriefen  onder  andere  den  Graef  deefè 
voorwaerde  hebben  aengebooden ,  dat  vier  der  allereedelfte  Vriefen  den  Graef  op 
een  fchildt  fbuden  ftellen,  en  hem  opheffende  op  hunne  fchouderen  draeghen ,  en  uy  t- 
roepen:  Dit  is  de  Moogenheit  van  Vrieslandt.     Wefhalven, 
naedemael  en  in  befondere  faeken,  en  in  die  algemeene,  welke  meer  tot  uyterlij- 
ken  luyfter,  als  tot  de  klem  van  de  heerfchappy  felve  behooren ,  de  oude  gewoon- 

te fbo  forghvuldigh  van  deefè  volken  is  onderhouden,  falik  lightelijk  te  brenghen 
fijn,  om  te  gelooven,  dat  de  wetten  der  heerfchappye  van  oudts  föodaenighe  ge- 
weeft  fijn,  als  het  gebruyk  der  volghende  tijden  toont.     Nu  ftaetons  naetefpoo- 
ren  aen  welke,  neevens  de  Koninghen  en  Veldtooverfïen,  het  hooghbewint  der 

gemeene  faeke  hebbe  geftaen.   Ik  bevinde  dan,  dat  'er  by  de  Duytfchen,  behalven 

i.  Van  de  feeden  der  Duytfchen. 
2.  Tacitus  in  't  felfde  boek. 
3.  Sidonius  Apollinaris  van  de  Franken: 
Striftius  ajfueta  veftts  procera  coïreent 
Membra  virüm:  patet  iis  ar  ei  at  o  tegmine  poples. 

Dat  is : 

De  mans  fijn  langh  van  leeft,  gekleet  nae  doude 
feeden , 

Niet  los  om 't  lijf,  maer  dightgetfooteu  om  de  lee- 
den. 

a  Cantnefates. 

4.  Tacitus  in  't  iv.  B.  fijner  Hiftorien. 
5.  Willem  de  iv.  van  dien  naem,  Graef  van 

Hollandt.  Die  flagh,  die  onfen  Vorft  het  leevcn 

kofte ,  is  voorgevallen  in  't  jaer  845. de 
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de  Geeftelijkhcit,  fijn  geweeft.  tweederhande  Staeten  van  menfchcn,  Opperhoof- 
den en  gemeente.     Als  ik  Opperhoofden  fegghe,  verftae  ik  niet  de  gene  die  elk 

alleen  oover  een  gcheele  natie  heerfchten:  want  deefe  Opperhoofden  wacren  de 
Koninghen  of  de  Vcldtooverften  felve,  van  welke  wy  tot  nogh  toe  gefprooken 
hebben:  maer  die  gene,  die  elk  eenigh  gedeelte  van  de  natie  onder  hun  beiticr 
hadden,  welker  gedeelten   groot  fijnde  kreytfen,   en  de  klcyndere  vlekken  ge- 
noemt  wierden,     Van  deefe  fpreekt "  Ccefar  aldus:  Sy  en  hebben geenen  algemee- 
nen  Opperbevelhebber :  maer  de  Opperhoofden  der  Landtfchappen  en  kreytfen  doen 

reght  onder  den  haeren,  en  minderen  de  gefchillen.    2  Tacitus  feght,  dat  de  f  elfde 
Opperhoofden  reght  doen  in  de  kreytfen  en  vlekken.     En  dat  deefe  Opperhoofden 
pleeghen  gekooren  te  worden  leert  ons  van  gelijken  Tacitus:  Ook,  worden  inde 

f  elf  de  vergaederingen  gekooren  d'Opperhoofden :    maer  foo,    dat  allermeefl:  wierdt 
aght  genoomen  op  den  eedeldom:  want  uytfteekenden  aedel,  feght  hy,  of  groot  e 
verdienften  der  voorouderen  verheffen  felfs  jongelinghen  tot  deweerdigheit  vanOp- 
perhoofdt.     Waer  uyt  ik  meen  gefprooten  te  fijn ,  dat  de  reghtsgebieden  oover 
kreytfen  en  vlekken  langhen  tijde  in  eedele  huyfen  achter  den  anderen  geduert 
hebbende,  ten  laetften  genoeghfaem  erfFelijk  fijn  geworden.     Wefhalven  deefe 
Opperhoofden  in  weerdigheit  van  afkoomit  en  bedieninghe  de  felfde  fijn,  die 
men  naederhandt  den  naem  van  Baroenen  en  Eedellieden  heeft  gegeeven.     En 
voorwaer  de  regeeringhe  der  Republijke  was  hen  foo  niet  oovergegeeven ,  dat, 
gelijk  by  de  Gaulen  ten  tijde  van  Csefar,  het  gemeene  volk  voor  ilaeven  wierdt 
gehouden:  maer  yder  Opperhoofdt  waeren ,  volghens  het  verhael  van  ?  Tacitus, 
toegevoeght  hondert  uyt  de  gemeente ,  te  gelijk  tot  raedt  eti  achtbaerheit.     Dit 
fijn  de  magiftraeten,  welke    4  Ccefar  feght   dat  gefaementlijk   met  de   Opper- 

hoofden de  landeryen  verdeelt  hebben.     Wefhalven  de  Landtfchappen  felve  van 
yder  heerfchappy  geregeert  wierden ,  ten  deele  door  de  Opperhoofden ,  ten  deele 

door  gekoorene' uyt  de  gemeente.     Dogh  de  felfde  die  elk  de  deelen  regeerden, 
aen  die  gefaementlijk  ftont  de  regeeringhe  van  't  geheele  lighaem.  *  Tacitus  fèght: 
oover  de  mindere  faeken  beraedtjlaeghen  de Opperhoofden ,  oover  de  groot  e  alle:  foo 

Tioghtans  dat  ook  die  dinghen ,  welke  ft  aen  aen't oordeel  der  gemeente ,by  de  Opper- 
hoofden afgehandelt  worden.     Hy  fèght  dat  by  de  Duytfchen  is  geweeft  een  twee- 

derhande vergaederinghe.     Een  mindere,  waer  in  op  de  daeghel ij xe  faeken,  en 
diedikwils  voorquaemen ,  wierdt  orde  geflelt:  dat  die  beftaen  heeft  uyt  de  Opper- 

hoofden alleen.     Een  grootere,  aen  welke  ftont  de  hooghfte  mooghenheit  der 
faeken:  en  dat  die  te  faemen  quam  uyt  beyde  de  Staeten.     Want  dat  hy  feght 
alk)  is  niet  foo  te  verftaen,  als  of  elk  hooft  voor  hooft,  gelijk  men  in  de  a  ver- 
gaederingh  der  Romeynen  was  gewoon,  daer  in  vergaederde,  fulx  dat  fè  alle 

huys  en  hof  verlieten:  want  dit  was  t'eenemael  onmoogelijk  onder  een  groot  volk, 
gelijk  infbnderheit  waeren  de  Batavieren,  waer  in6  Plinius  fèeven  natiën  telt,nae- 
mentlijk  de  Batavieren ,  alföo  eygentlijk  genoemt ,   de  Kennemerlanders  ,   de 

kleyne 

i.  In  fijn  v  i.  B.  van  den  Gallifchen  oorlogh. 
2.  Van  de  feeden  der  Duytfchen. 
3.  Van  de  feeden  der  Duytfchen. 
4.  In  fi^n  v  1.  B.  van  den  Gallifchen  oorlogh. 
5.  Van  de  feeden  der  Duytfchen. 
a  Comitia. 

6-  In  fijn  iv.  B.  xv.  H.  In  den  Rbijn  felve, 
feght  hy ,  omtrent  boniertduyfent  febreeden  in  de 
lengbie ,  leght  het  [eer  beroemde  eylandt  der  Batavie- 

ren , ,  en  der  Kennemerlanders ,  en  andere  der  Vrie- 

fen,  Cauchen,  Frifiabonen,  Sfurien,  en  Marfacien, 
welke  legghen  geftrekt  tujfcben  de  Wael  en  bet  Vlie. 
Dm  worden  genoemt  de  uytwaeteringben  ,  in  welke 

den  Rb^n  uytgeftort  fijnde,  figb  ten  Noorden  ver- 
fpreidt  in  meeren,  ten  Weflen  in  de  Maesflroom, 
&c.  Van  welke  volken  men  moet  naeficn  onfen 

Pontanus  in  fijn  Landtbefchrijvinghen.  Cluyerius 
door  een  wondere  herfcheppinghe  hervormt  deefe 

plaets  uyt  fijn  eygben  vernuft ,  dat  vry  te  ftont  is , 
en  leeft  :  En  andere  der  Groo'.e  Vriefen ,  der  kley- 

ne Vriefen  en  der  Marfacien ,  &c.  Soo  yemmdt 

behaeghen  heeft  in  belagghelijkheeden  ,  die  fie  in 
fijn  OudtDuytfchlandt,  2.  B.  53.  H.en  reeden  van 
deefe  fijne  hervormingh  geeft  hy  5.  B.  17.  H.  Dogh 
onfen  Pontanus  leert  in  lijne  gefchillen  oover  de 

Landtbefchiijvinghen,envetfaemelingh  van  antwoor- 

den, 
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kleyne  Vriefen ,  de Frifiabonen ,  de  kleyne  Cauchen ,  de  Tufiers ,  en  de  Marfaciers. 
Maer  alle  worden  genoemt  de  vergaederingh  felve,  tot  welke  uyt  elk  Landtfchap,  en 

uy talie  ftaet  bequaeme  mannen  wierden  gefonden.  *  Tacitus  felfs  leghtdituyt,  als 
hy,  fpreekende  van  de  Semnones,  feght,  dat  alle  de  volken  van  een  afkoomft  door 
afgefondene  vergaederden  op  gefette  tijden  in  een  bof ch  ,  geheylight  door voorwikkin- 
ghen  hunner  vaederen  en  een  oude  godtsvrught.  En  van  de  Duytfchen  in  't  alge- 

meen, dat  fe,  ten  fy'er  yets  onvoorfiens  en  fchielijk  was  voorgevallen,  vergae- 
deren  opfeekere  daeghen.  daer  nae:  dit  is  een  gebrek  hunner  vryheit,  dat  f  e  niet  te 
gelijk,  nogh  des  gelajl  fijnde,  vergaederen  ■,  maer  daer  worden  twee  en  drie  dae- 

ghen door  't  draelen  der  byeenkoomende  doorgebraght.  Der  hal  ven  heeft  aen  deefe 
vergaederingh  der  beyde  Staeten  geftaen  de  hooghfte  Mooghenheit.  Waerom 
ook  ge  oorlof t  is  geweeft  voor  de  vergaederinghe  te  befchuldighen,  en  van  lijf  ter 
doodt  te  eyffchen.  Ook  wierden  in  die  f  elf  de  vergaederinghen  verhoren  de  Opper- 

hoofden ,  en  de  hondert  mannen  yder  van  hen  uyt  de  gemeente  toegevoeght ,  waer 
van  wy  gefprooken  hebben.  De  Koninghen  fèlve  en  de  Opperhoofden,  wierden 
in  deefe  vergaederinghe  gehoor  t,  als  hier  vooren  gefèght  is,  meer  met  ge  f agh  om 

teraeden,  als  met  maght  om  te  gebieden.  En  alhoewel 't  gheen  alle  de  Duyt- 
fchen gemeen  was,  by  gevolgh  noodtwendigh  ook  den  Batavieren  moeft  aengaen: 

noghtans  leert  ons  de  hiftorie  van  2  Civilis,  dat  deefe  felfde  regeeringhe,  waer 
van  wy  fpreeken,  ook  onder  de  Batavieren  in  gebruyk  geweeft  is.  Want  hy,  op 
dat  den  oorlogh  teeghen  den  ooverlaft  der  Romeynen  behoorlijker  wijfe  wierde 

beflooten,  heeft  ter  vergaederinghe  beroepen  de  voortreffelijxte  van  de  natie ',  en 
de  wakkerfte  onder 't  gemeen:  al  waer  klaere  blijken  fijn  van  beyde  de  Staeten. 
Derhalven  is  taftelijk,  dat  de  Batavieren  figh  gedient  hebben  van  de  regeeringhe 

der  Voortreffelijxten,  daer  by  noghtans  gevoeght  het  Vorftendom,  't  fy  dan 
onder  de  geduerighe  naem  van  Koningh,  oft  voor  een  tijdt  onderde  benaemingh 
van  Veldtooverften.  Dat  de  voortreffelijxte  felve  fijn  geweeft  van  twee  ftaeten: 
de  Grooten,  die  en  de  Aenfienelijxte  en  Opperhoofden  genoemt  wierden ;  en  de 

gekoorene  uyt  de  gemeente:  dat  die  alle  in  een  vergaederingh  t'faemen  gevoeght 
de  hooghfte  maght  der  gemeene  faeke  hadden.  Dat  daerenbooven ,  dewijl  die 
vergaederingh  felden  by  een  quam,  de  mindere  faeken  wierden  afgedaendoor  den 
Koningh ,  op  het  oordeel  der  Grooten :  dogh  dat  de  regeeringhe  der  beföndere 

deelen  is  geweeft,  foo  by  elk  der  Grooten  in'tbefönder,  die reghtsgebiedt hadden, 
als  by  de  magiftraeten,  gekooren  uyt  de  tweede  ftaet.  Welke  oovereenftem- 
mingh  wonderlijk  voorwaer  uytdrukt,  de  Republijk  die  van'  Plato  foo  hoogh 
gepreefen  wordt,  welke  de  voortreffelijxte  beftieren  met  toeftemmingh  der  ge- 

meente. Dit  noghtans  moet  hier  by  gevoeght  worden ,  dat  de  Batavieren  in  eene 

faeke  van  d'andere  Duytfchen  fchijnen  te  verfchillen}  naementlijk  dat  de  Duyt- 
fchen, fonder  eenighe  befloote  fteeden,  alleen  vlekken  en  dorpen  bewoonden  j 

daer  in  teegendeel  waerfchijnelijk  is,  dat  de  Batavieren,  van  ftonden  aen,  foo 

haeft  fe  figh  op'teylandt  nederfloeghen,  fteeden  gebouwt  hebben,  om  dat fè niet, 

den,  alvvaerfe  van  de  Vriefen  handelen ,  datClu- 

veriiii,  in  dit  hervormen  der  woorden  van  Plinius,  niet 
alleen  teeghen  Plinius,  maer  ook  teeghen  fighfel- 

ven  (tiijdt.  Onfen  fchrij  ver  wijkt  ook  af  van  't  gheen 
men  in  't  geineen  leed:  en  erkent  behalven  de  Ba- 

tavieren en  Kememerlanders ,  de  Klejne  Vriefen,  de 
Irfubonen  ,  de  Kleyne  Cauchen  ,  de  Tufiers  en 
Mar  [Miers.  Den  beroemden  Hadrianus  Junius  is, 

mijns  weetens ,  d'eerfte  geweeft ,  die  de  Tufte rs  uyt 

Handtfchriften ,  fegghe  ik,  van  Joannes  Chaucui 

van  Uitreght.  Ik  foude  hier  uytlegghen  wat  ik  van 
die  plaets  van  Plinius  gevoel ,  maer  het  kleyn  beftek 
van  mijn  boekjen  laet  niet  toe  hier  breeder  en 
wijtluftighe  reedenen  te  ftellen.  Bequaemer  fal  dit 

t'eenighen  daeghe,  belieft  het  Godt,  gefchieden 
in  onïe  Commentarien  der  Batavifche  faeken. 

I.  Van  de  feeden  der  Duytfchen. 

By  Tacitus  in  't  i  v.  B.  fijner  Hiftorien. 
oude  pergamenten  opgedolven    heeft.     Uyt  de         3.  In  Menexenus. 

gelijk 
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gelijk  d'andere,  haere  woonplaets  hadden  gekooren  voor  een  tijdt ,  maer  om  daer 
iigh  voor  altoos  te  veften  ■,  en  dat  in  een  plaets  fèght  *  Tacitus ,  die ,  om  haer  ge- 

makkelijk aenkoomen ,  feer  wel geleeghen  was  tot  het  oovemeemen  van  allerhande 
toevoer.   Want  van  deelè  fijde  ftelde  den  Ocean  hen  Brittannien  en  de  feekuften  van 
Duytfchlandtj  van  gene  den  Rhijn,  de  Miefe,  de  Schelde,  en  de  binneplaetfen 
van  Duytfchlandt,  en  de  meefte  plaetfen  van  Gallien  tot  den  handel  oopen.   Hier 
by  koomt,  dat  in  Gallien,  felfs  al  ten  tijde  van  Cadar,  veele  fteeden  waercn,  den 
Batavieren  een  naeubuerigh  voorbeeldt.  Daerenbooven  geeven  dit  felfde  genoegh- 

faem  te  kennen  in 't  needergedeelte  van 't  eylandt,  Lugdunum  Batavorum ,  nu  Ley- 
den,en  'm  de  boovelanden  Batavodurum ,  thans  wijk  te  Duerfteede,  oude  naemen 
van  beroemde  fteeden :  behalven  de  kleyne  als  a  Grinnes,  Vada,  Arenacum,en  *  an- 

dere, waer  van  by  Tacitus  en  in  de  Kaerten  van  Peutingerus  gewagh  gemaekt  wordt, 

't  Welk  indien  't  foo  is  ,  gelijk  't  wel  waerfchijnelijk  is,  volght  ook  daer  uyt,  dat, 
naedemael  befloote  fteeden  niet  en  konnen  fijn  ionder  magiftraeten,  die  magi- 

ftraeten  in  's  Landts  vergaederinghen ,  neevens  de  Grooten ,  't  grootfte  gefagh  ge- 
hadt  hebben  j  en  de  gemeente  beefigh  fijnde  in  het  landt  te  bouwen,  in  beeften  te 
weyden,  als  ook  in  de  viflcherye,   en  koopmanfchap  en  de  ambaghten  die  hier 

i.  In  fijn  n.  Jaerb. 
aRheenen,  Waegeninghen  i  Aemhem. 

2.  Tacitus  in  't  v.  B.  der  Hiftorien.     Civilis 
heeft  hulptroepen  van  de  Cauchen  gekreegbcn.  dur- 

vende eghter  de  ftadt  der  Batavieren  met  de  waepe- 

nen  niet  verdaedighen  >    'is  hy  ,  •  wegbneemendc    al 
't  geen  hy  kpnde  meéfleepen ,  en  in  't  ooverighe   den 
brandt  gefteeken  hebbende ,  geweeken  op  het  eylandt. 

Deefe  ftadt  is  geweeft  buyten  't  eylandt  aen  de 
Wiel ,  wat  naem  die  dan  ook  gehadt  hebbe.  Daer 

fijn  'er  die  't  neemen  voor  Bate  nburgh ,  alsof 't  wae- 
re  Batawenburgh  >  dat  is ,    Cafiellum ,   of   opptdum 

Batavorum.     Die  eertijdts  hier  voor  Batavorum  ge- 
ftelt  hebben  Batavodurum ,  hebben  naederhandt  met 

reeden  figh  felven  verbectert :  dewijl  Batavodurum , 
dier  nae  van  Tacitus  niet  een  ftadt  maer  een  vlek 

genoemt  wordt :  foo  dat  Batavodurum  uyt  het  re- 
gifter  der  fteeden  moet  uytgelaeten  worden.  Eeni- 
ghe  legghen  hier  het  woordt  Batavodurum  uyt ,  en 

neemen  't  voor  Nymeeghen :  en  my  gedenkt ,  dat 
in  dat  gevoelen,  behalven  onfen  Pontanus ,  is  dien 
feer  uytfteekenden  liefhebber  en  bearbeyder  van  al- 

le oudtheit  loannes  Smetius ,  een  man  daer  in  door- 
weekt, wiens  bedenkinghen  van  de  oudtheit  der 

ftadt  Nymeeghen ,  en  de  oude  gedenkteekenen ,  daer 
binnen  uytgegraeven  wy  met  groot  verlanghen  te 

gemoet  fien.     Wijders  legghen  de  Landtbefchrij- 

vers  in  't  gemeen  het  woordt  Batavodurum  uyt  Wjjl^ 
te  Duerfteede-,  het  Arenacum  van  Tacitus  neemen 
fe  voor  Aemhem ;  Vada,  voor  Waegeninghen  j  Grin- 

nes, met  weghwerpingh  van  d'eerfte  letter  voor Henen  of  Rhenen.  Van  deefe  behoudt  Batavodurum 

alleen  fijn  oude  geleegenheit  op  het  eylandt  j  d'an- 
dere behoudende  de  Landtfchappen  fijn  ooverge- 

bfaght  op  den  oever  aen  d'ooverfijde :  ten  fy  we 
willen  fegghen ,  dat  deefe  plaetfen  t'eenemael  ver- 
nietight  fijn.     Den  fchrijver  van'tOude  Duytfch- 
landt  in  fijn  u.  B.   xxxvi.  H.   arbeidt  om,  foo 

uyt  Tacitus  als  andere  fchrijvers ,  te  bewijfen ,  dat 

Ortelius,diefe,  gelijk  hy  heedenfdaeghs  heeft  ge- 

vonden ,  foo  ook  in  fijn  befchrijvinghe  van  oudt 

Ntderlandt,  gelijk  hy  't  noemt,  alle  heeft  geplaetft 
op  d'ooverfijde  van  den  oever,  en  alle  andere  fchrij- 

vers van  dat  gevoelen ,  byfter  bedrooghen  fijn.  Wat 
aengaet  de  ooverighe  fteeden  of  leegher  plaetfen  der 

Runevnen,  Ptolemeus  in  fijn  Befchrijvingh  van  't G  tllifch  Nederlandt  heeft  de  ftadt  AsyHimt  BxmnSt, 

Lugodinum  Batavorum.  en  dat  Lugdunum  is  te  iien 

'vi  de  R^ysbefchrijvingh  van  Antoninus  :  't  welk 
gemeenlijk  is  Leyden ,  een  ftadt  roemrughtigh  door 

feer  geleerde  mannen  en  een  hooghe  fchoole.  Be- 
halven deefe  worden  in  de  Kaerten  van  Peutinge- 

rus genoemt  nogh  andere  plaetfen.  Want  aldaer 

worden  befchreeven  twee  weeghen  door  de  landen 
der  Batavieren ,  op  deefe  wijle.  De  eerfte  wegh 
door  de  reghter  fijde  van  het  eylandt,  datislanghs 
den  oever  van  den  Rhijn. 

Colonia  Trajan* 

Burginatio  V. 
Arenatio  VI. 

Noviomagi  X. 

Caflra  Herculis  VIII. 
Carvone  XIII. 

Levefano  VIII. 

flet'mc. Lauri 

Nigropullo. 
Albinianis. 
Matiolone. 

XVI. 
XII. 

V. 

II. 

V. 

VratoriumAgri^int,  III. 

Lugduno. 

De  tweede  wegh  door  de  linker  fijde  van  't  eylandt. 
Colonia  Trajana 

Burginatio  V. 
Arenatio.  VI. 

Noviomagi  X. 
Ad  DuodecimumXVlU. 

Grmnibus.  VI. 

Cafpingio.  XVIII. Tablis  XIL 
Flenio  XVIII. 
Foro  Adriani  XII. 

Lugduno. 

Merk  hier  aen,  dat  Grinnes  is  op  de  linker  fijde 

van  de  wegh,  en  Renen  heedenfdaeghs  op  de  regh- 

ter fijde  van  het  eylandt.  Weshalven  ik  my  volkoo- 

men  verfeekert  houde,  dat'er  yets  anders  moet 

fchuylen  in  die  Grinnes  van  Tacitus.  Maer  't  is  hier 

de  plaets  niet  om  dat  t'onderfoeken.  Laet  ons 

voortgaen. C  aen 
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acn  vaft  fijn,  de  forghe  van  de  Republijk  aen  de  voorverhaelde  magiftraeten geer- 
ne  hebben  oovergelaeten. 'ö^ 

III.        H    O    O    F    T    S    T    U    K. 

Hoedaenigb  de  Republijk  der  Batavieren  fy  geweefl  ten  tijde  ah  het  Roomfche 

rijk  in  fijn  luyfter  was. 

DVs  hebben  wy  't  weefen  van  de  Batavifche  Republijk,  foodaenigh  die  ge- 
weeft  is  ten  tijde  als  de  natie  eerft  haer  begin  genoomen  heeft.     Maer  dewijl 

de  grootheit  der  Roomfche  moogenheit  de  meefte  volken  foo  verre  heeft  onder- 
drukt, datfe  vanvryefteeden  enRepublijken  haere  eygeneProvintien  maekte,  en 

Koninghen  felve,  gelijk  hy  feght,  tot  werktuyghen  der  flaevernye  gehadt hebbei 
fal  yemandt  mooghelijk  denken,  dat  ook  de  Batavieren  onder  deefe  gemeene  hee- 

ren  hebben  moeten  buyghen ,  infbnderheit  als  hy  by  l  Tacitus  fal  leefen ,  dat  de 
Batavieren  uyt  de  Landen  der  Catten  fijn  oovergegaen  in  die  plaetfen,  om  aldaer 
een  gedeelte  des  Roomfchen  rijx  te  worden.  Maer  hoe  dit  teverftaen  fy,  verklae- 
ren  de  woorden  des  felven  fchrijvers  een  weynigh  daer  nae  volghende,  als  hy  feght 
dat  de  Mattiaken,  naebueren  der  Batavieren,  fijn  onder  de  telfde  gedienfiigheit -, 
welk  woordt  niet  op  een  onderdacn ,  maer  op  een  vriendt  paft ,  en  beteekent  dat  niet 

de  heerfchappy,  maer  de  eerbiedigheit  ten  rijke ,  diis  verre  figh  uy tgeftrekt  hadt.  't  Is 
bekent,  dat  'er  fijn  twee  foorten  van  verbonden,  een  gelijk  en  een  ongelijk  :  een 
ongelijk,  wanneer  het  eene  volk  figh  onderwerpt  het  gebiedt  des  anderen  :   een 
gelijk,  wanneer  beyde  de  volken  yder  by  haer  reght  blijven.  Hier  teeghen  doet  niet,  dat 
het  eene  volk  dikwils  veel  maghtigher  is  als  het  ander ,  foo  fè  maer  in  gelijk  reght  geftelt 

worden:  alhoewel  meerendeels  gebeurt, dat  de  minft  vermooghende,  feïfs  als  'er 
een  gelijk  verbondt  is,  den  maghtigher  vrywilligh  lèekere  eerbiedigheit  engedien- 
ftigheit  bewijft.     En  dus  moet  men  geloovcn ,  dat  de  Batavieren  eerbiedigh  ten 
Roomfchen  rijke,  dogh  niet  de  heerfchappy  der  Romeynen  fijn  onderworpen  ge- 

weeft.     Dit  bewijft  het  woordt  bondtgenootfchap ,  't  welk  Tacitus  gebruykt  in  de 
gefèyde  plaetle,  en  die  lelfs  eerlijk  :    want  hy  fèght :  Sy  behouden  nogh  de  eer  e  en 

het  'merkt eeken  der  oude  bondtgenootfchap.  Want  bondtgenootfchap  beteekent  een  ge- 
lijkheit  van  reght,  infonderheit  wanneer  'er  't  woordt  van  eere  wordt  bygedaen, 
't  welk  niet  en  kan  plaets  hebben  in  een  volk  ,   dat  figh  het  ander  volk  door 
oovergacve,  of  een  ongelijk  verbondt  onderworpt.     En  veel  klaerder  fpreekt  de 

f  elfde  "-  Tacitus  van  de  Batavieren  elders  :  En  fonder  door  de  moogenheit  der  Ro- 
meynen en  bondtgenootfchap  met  hun  geweldigher  gefleeten  te  fijn.     Want  dewijl 

vcekijdts  tufïchen  ongelijke  geen  waere  bondtgenootfchap  blijft,  maerveeleer,  ge- 
lijk de  fabel  feght,  eene  die  de  leeu  maekte,  welke  alles  nae  die  kant  ooverbrenght, 

daer  de  meefte  maght  is,  foo  beteekent  hy  uytdrukkelijk,  dat  de  Batavieren  door 
een  ingeboore  vroomheit  en  trouwe  dit  verkreeghen  hadden,  datfe  de  bondtge- 

nootfchap, dat  is,  een  gelijkheit  van  reght,  niet  met  den  naem,  maer  met  de 

daedt  felve  behielden,     't  Selfde  is  nogh  hier  uyt  te  befluyten.     De  volken  die  den 
Romeynen  onderworpen  waeren  betoonden  hunne  onderdaenigheit  door  drie  teeke- 

nen :  door  hunne  onderwerpingh  aen  de  beveelen  der  Roomfche  magiftraeten :    door 
fchattinghcn  •,  door  tollen.  De  Roomfche  magiftraeten  belanghende ,  die  fijn  nim- 

mer geweeftin't  eylandt  der  Batavieren.    Waerom  ook  Civilis  in  de  reeden  aen 
fijne  Landtfaetcn  feght,  dat  'er  nimmer  eenigh  Luytenant  Generael  tot  de  Bata- 

vieren quam:  maer  fy  felve  beftelden  hunne  Republijk,  volghens  hunne  eyghene 
wetten,  en  door  hunne  eyghene  magiftraeten.     Wef halven fe  ook  nimmer  onder 

d'ooverheerde   Landtfchappen  gereekent  worden:  maer  dikwils  leeft  men    by 

I.  Van  de  fccdcn  der  Duytfchen.  I      i.  In  't  iv.  B.  fijner  Hiftorien. 

1  Ta- 
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Tacitus,  de  natie  der  Batavier  en  >  de  Vergaederingh  der  Batavier  en  *  de  a  bur- 
gerfchap  der  Batavieren :  met  welke  woorden  hy  niet  anders  te  verftaen  geeft ,  dan 

't  ghcen  wy  heedenfdaeghs  een  vrye  Republijk  noemen,  gelijk  Cadar  de  burger- 
fchap  der  Switfers  feght,  dat  is  de  Republijk.  Wat  wijders  aengaet  de  fchattin- 
ghen  en  tollen,  waer  van  by  naer  geene  natie  vry  geweeft  is,  ook  felfs  niet  die  an- 

dersfmts,  als  door  een  weldaedt  van  't  Roomfche  volk,  volghens  hunne  eyghene 
wetten  leefden,  de  Batavieren  betaelden  nogh  het  een  nogh  het  ander.  2  Tacitus  :  Sy 
■worden  nogh  veraghtelijkgefoolt  doorfchattinghen ,  noghgekneevelt  door  pachters.  En 
ftrax  daer  aen  fèght  hy,  dat  fe  waeren  ontflaeghen  van  laften  en  contributien. 
*  Civilis  in  fijne  reeden  aen  de  Gallen  noemt  de  Batavieren  vry  van  Jchattinghen. 
En  de  4  Batavieren  van  figh  fel  ven:  dat  hen  geen  fchattinghen  opgeleght  wierden. 

Welke  d'ooverighe  punten  des  verbondts  geweeft  fijn  (oude  men  vrughteloos  on- 
derfoeken-,  dan  alleen  dat  waerfchijnelijk  is,  dat  de  Batavieren  en  de  Romeynen 
onderlingh  verdraghgemaekt  hebben  van  elkander  met  hulptroepen  bytefpringhen. 
Gemerkt  en  de  Batavieren ,  die  daeghelijx  met  hunne  naebueren  oover  de  grenfèn 
in  gefchil  waeren ,  minder  hadden  te  vreefèn,  indien  fè  fteunen  moghten  op  de 
Roomfche  moogenheit:  en  de  Romeynen  faeghen,  dat  fè  teeghen  de  Belghen ,  Duyt- 

fchen, Britten  en  eyndelijk  door  de  geheele  weereldt,  grooten  dienft  van  de  Ba- 
tavieren hadden  te  verwaghten,  als  die  van  alle  volken  daer  omtrent  de  uytftee- 

kenfte  in  dapperheit  waeren,  en  daer  beneevens  in  volk  te  voet  en  te  peerde  en  te 
waeter  eeven  uytneemende,  en  bequaem  tot  alle  föort  van  oorloghe.  Derhalven 
gelijk  heedenfdaeghs  de  Switfers  aen  de  meefte  Koninghen  volk  verfchaffen,  foo 
ook  leeverden  de  Batavieren  toen  ter  tijdt  ruytervaenen  en  regementen  aen  den 

Romeynen,  welke  volghens  d'oude infettinghe ,  fèght5  Tacitus ,  door  devoornaem- 
fte  eedelen  onder  de  Landtfaeten  geregeert  wierden.  Boovendien  is  ook  dit  een 
groot  en  in  het  Roomfche  rijk  fèldtfaem  teeken  van  gelijkheit  geweeft,  dat  de  Ba- 

tavieren fel  ve  hoofden  ftelden  oover  hunne  hulptroepen,  diefè  fönden,  en  niet 

die  van  de  Romeynen  ontfinghen.  Dit  is,  't  welk  6  Tacitus  fèght,  dat  de  Bata- 
vieren alleen  mannen  en  waepenen  aen  het  rijk  verjchaft  hebben.  En  elders  :7  'Dat 

fe  alleenlijk  gehouden  wierden  tot  een  toevlught,  om  'er  figh  in  veldtflaeghenvante 
dienen ,  en  als  geweer  en  waepenen  bewaert  tot  oorlooghen.  Behalven  't  gebruyk 
van  hulptroepen  genooten  de  Romeynen  uyt  de  vriendtfchap  der  Batavieren  nogh 
een  ander  voordeel,  dat  in  figh  fel  ven  feer  groot  was,  te  weeten,het  gebruyk  van 
hun  eylandt,  al  waer  fè  niet  alleen  eenighe  befettinghen  hadden,  maer  ook  een  vloot 

op  de  kuft  hielden ,  en  alles  veerdigh  't  gheen  kon  dienen,  om  den  oorlogh  in  Duy  tfch- 
landt  of  Brittannien  oover  te  brenghen,  't  Is  buyten  alle  twijfel,  dat  Julius  Cefar, 
d'eerfte  onder  de  Romeynen  die  in  deefè  geweften  is  oovergekoomen ,  ook  d'eer- 
fte  geweeft  is,  die  met  de  Batavieren  bondtgenootfchap  heeft  gemaekt:  wanten 

8  hy  felfs  gewaeght  van  't  eylandt  der  Batavieren ;  en  toont  dat  hy  gekoomen  is  ter 
plaetfè  daer  Rhijn  en  Maefe  in  elkander  loopen  -,  en  dat  hy  in  fijn  leegher  Batavie- 

ren tot  hulptroepen  gehadt  hebbe,   wordt  duydelijk  '  by  Lucanus  uytgedrukt. 

En  niet  verder  van  daer  dan  tagbtigbduyfent  fcbree- 
den ,  gaetfe  door  tot  in  den  Ocean.  Dogb  den  Rbijn 
heeft  fijnen  oorfprongh  uyt  de  Grifons ,  &c.  Wanneer 
fe  den  Ocean  tsgenaedert,  verfpreidt  fe  figb  in  veele 
deelcn  >  naer  veele  en  groote  eylanden  gemaekt  te 
hebbent  van  welkf  een  groot  gedeelte  van  wilde  en 

woefte  volken  bewoont  wordt,  &c.  en  loopt  door  vee- 
le uytwaeteringhen  in  den  Ocean.  In  deefc  plaets 

is  Walis  by  den  Griexen  ooverfetter  b«wai^.  In  an- 
dere boeken  faet  Vacalos,  maer  in  oudere  Valis. 

9.  In  't  1.  B.   ver.  451.   Vangiones  Batavique 

1.  In  't  iv.  en  v.  B.  der  Hiftorien. a  Civitas. 
2.  Van  de  feeden  der  Duytfchen. 

5.  In  't  m.  B.  der  Hiftorien. 
4.  In  't  iv.  B.  der  Hiftorien. 
5.  In  't  iv.  B.  der  Hiftorien. 
6.  In  't  felfde  Boek. 
7.  Van  de  feeden  der  Duytfchen. 

8.  In  't  iv.  B.  van  den  Gallifchen  oorlogh. 
De  Maefe  vloeydt  voort  uyt  den  bergh  Vogefus ,  die 
ïs  op  de  grenfen  van  Langres ,  en  hebbende  fxgb  ver- 
mengbt  met  een  gedeelte  van  den  Rbijn,  datdeWael    truces:  De  Vangionen  en  de  forffcbe  Batavieren, 

genoemt  wordt ,  maektfe  't  eylandt  der  Batavieren. 
Hv 
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1  Hy  felfs  fchrijft,  dat  by  hem  geweeft  fijn  Duytfche  ruyters,  daer  nae  ook  éenigh 
lightgewaepent  voetvolk,  die  of  iel fs  Batavieren,  of  immers  daer  onder  geweeft 
fijn ,  infondcrheit  om  dat  het  ooverighe  Duytfchlandt  den  Romeynen  vyandt was: 
en  Cxfar  fchrijft,  dat  hy  die  ruyteren  en  voetkneghten  hadt  opontbooden  uyt  die 

Republijken,  welke  hy  felfs  hadt  in  vreede  gebraght.     Deefe  fijn 't,  door  welker 
'  dapperheit  voornaementlijk  2  Orofius  fchrijft  dat  Gallien  door  Ca;far  was  oover- 

wonnen.     Deelè,  welker  indruk  de  Gaulen  '  voor  Noyon  niet  hebben  konnen 

weederftaen.     Hier  door  is  't,  dat  4  Civilis  roemt,  dat  die  van  Borgonje  en  van 
Auvergne  door  de  Batavifche  ruytery  fijn  ooverrent  geweeft.     Deelè  hebben  de 
Gaulen,  toenlè  Ce/ar  op  de  grenfèn  van  Langres  aenvielen,  afgeweefen.     Deele 
hebben  tweemael  den  vyandt  by  AufTois  in  een  veldtflagh  ooverwonnen.     Door 
de  dapperheit  van  óeefe  fijn  die  van  Beauvois  op  de  vlught  gedreeven.     Dat  daer 
nae  de  Pharfalifche  ièeghe  van  geenen  anderen  haer  begin  (oude  neemen  hadt  en 

Cxfar  voor!èght,en  d'uytkoomft  geleert, volghens  't  getuyghenis  van  Florus  en 
Dion.     De  felfde  Batavifche  ruyters,  5  wien  het  eyghen  is  met  hunne  peerden  ri- 

vieren te  doorwaeden ,  hebben  Ptolemeus  en  d'Alexandriners  ,die  op  Cefar  wae- 
ren  aenge vallen,  op  de  vlught  geflaeghen.     En  de  Keyfèr  Auguftus  door  deelè 
uytfteekende  proefftukken  van  trouwe  en  dapperheit  bewooghen,  heeft,  gelijk 
heedenfdaeghs  de  meefte  Koninghen  de  Switfèrs  gebruyken,  ook  Batavieren  tot 

fijne  lijfwaghten  genoomen-,   't  welk  ook  naederhandt  de  Keyfèrs  naefaeten   in 
't  Roomlche  rijk  gevolght  hebben.  Hier  van  gewaeghen  Dion,  Suetonius,  Taci- 
tus  en  andere.     Onder  Tiberius  is  Germanicus,  lbo  door  de  goede  geleegenheit 

van 't  eylandt,  als  door  de  dapperheit  der  Batavieren,  gelijk  door  't  voorbeeldc 
van  den  Veldtooverfte  Cariovalda  klaerlijk  wordt  beweefen,  grootelijx  gedientge- 
weeft.     Onder  de  regeeringhe  van  Claudius,  toen  Plautius  in  Brittannien  wasge- 

fbnden,  is  een  groot  gedeelte  van  dat  eylandt  t'ondergebraght,  door  den  uytfteeken- 
den ,  en ,  gelijk  Dion  getuyght,  t'eenemael  wonderlijken  dienft  der  Batavieren.  Wee- 
derom  onder  Nero,  toen  Suetonius  Paulinus  Landtvooght  van  Brittannien  was,  is 
aldaer  door  nieuwe  proefftukken  de  glory  der  Batavieren  vermeerdert.    Weynigh 
tijdts  daer  nae  fijn  gevolght  de  inlandtfche  oorloghen  der  Romeynen,  welker  ge- 

val en  ongeval  ten  meerendeele  aen  de  Batavieren  heeft  gehanghen.  Deefè  hebben 

Galba  verheeven ,  en  daer  nae  Vitellius.     De  6  Roomlche  legioenen  fèlfs  noemen 
hen  de  fterkjle  leeden  van  hun  leegher,  de  aüerdapperfte  mannen,  oude  krijgslui- 
den,  ooverwinnaers  in  lbo  veele  oorloghen.     7  Tacitus  leght,  dat  de  regementen 
der  Batavieren,  naer  dat fe  figh  gevoeght  hadden  of  mee  of  teeghen,  groot  gewight 
bybraghten.     Dit  was  de  reeden,  waerom  de  8  Ibldaeten  van  Vitelliusjulius Crvi- 

i.  Casfar  van  denGallifchenoorlogh  in 't  vu.  B. 
Cxfar  belajl  de  ruytery  bttyten  de  lecgherplaets  te 
brenghen ,  en  flaet  eenen  flagh  te  f  eerde :  en  als  bet 
de  fijne  nu  ie  quaet  hadden,  fendt  hy  omtrent  400 
Duytfche  ruyters  tot  hun  onder flant,  welke  hy  van 
eerflen  af  hadt  bejlootcn  by  figh  te  hebben.  En  in  den 
Alexandrijnfchenoorlogh  Carfars  Duytfche  ruyters: 
Op  de  felfde  lijdt  (fchrijft  A.  Hirtius  in  fijn  boek 
van  den  Alexandrijnfchen  oorlogh)  fijn  de  Duytfche 
ruyters,  die,  figh  verfpreidt  hebbende,  drooghen 
fughten  om  de  rivier  te  doorwaeden  ,  daer  de  oevers 
laeghfl  waeren^oover  de  rivier  (deNij!)  gefwommen. 

2.  In  fijn  vi.  B  xi.  H.  De  Romeynen  hebben  in- 
fondetheit  door  de  dapperheit  der  Duytfche  ruyteren, 
welke  Cdfar  vu  voorlangh  tot  fijne  vrienden  hadtge- 

viaekt,  en  nu  t 'fijner  bulpe  opontbooden,  gewonnen. 
Hy  fpreekt  van  Cxfars  oorloghen  teeghen  de  Gau- 

len, toenfe  beefigh  wacren  om  afval  te  brouwen. 

3.  Carfar  van  den  Gallifchen  oorlogh.  vu.  B.' xii.  en  xiii.  H. 

4.  By  Tacitus  in  't  iv   B.  der  Hiflorien. 
5.  Aimonius  in  't  iv.  B.  xvm.  H.  De  Koningh 

Clotarius  onuytfpreekeltjk^,  vergramt  fijnde,  is,  nae 
dat  hy  een  heimet  op  fijn  hooft  gefet  hadt ,  en  fijn 

peerdt  de  fpoor  geevende  regbt  op  Btrtaldt,  Jiar- 
togh  van  Saxen  toegefet,  om,  de  rivier dtorwaeden- 
de,  figh  oover  fijne  vyanden  te  wreeken.  De  fran- 

ken aldaer  bewooghen  door  't  ongelijk^  den  Koningh 
aengedaen ,  en  nae  fijn  voorbeeldt  de  rivier  (de  Wifera) 

ooverfwemmende ,  quaemen  'er  door ,  volghende  den 
Koningh,  die,  den  vlughtetiden  Bertaldus  vinnigh 

naefette. 
6.  By  Tacitus  in  't  1.  B.  der  Hiftorien. 
7.  In  't  felfde  Boek. 
8.  In  't  felfde  Boek. 

lis 



DER  BATAVISCHE  FvEPUBLYKE.  i? 

U's  niet  hebben  darren  om  't  leeven  brenghen,  om  niet  door  de  ftrafvan  een  mant 
f oo  maghtigh  onder  de  Batavier  en  $  die  dappere  natie  van  figh te ver -vreemden.  En 
1  Martialis  van  een  Batavier:  T>e  <vaeder  vreefi  dit  weefen.  Naedemael  dan  blijkt  * 
dat  de  weldaeden  der  Batavieren,  beweefèn  aen  den  Keyleren,  beweefèn  aen  het 
Roomfche  rijk,  fbo  groot  waeren ,  lbo  groot  het  gebruyk  hunnes  eylandts,  foo 
groot  de  dapperheit  en  aghtbaerheit  hunner  hulptroepen,  fal  figh  niemandt  moe- 

ten verwonderen,  dat  de  Batavieren  hondert  en  tvvintigh  jaeren  langh  (want  foo 

veel  telt  men  'er  van  Julius  Caefar  af  tot  op  den  Keyfèr  Vefpafianus)  in  hunne  eere* 
en  in  het  volle  reght  hunnes  bondtgenootfchaps  fijn  gebleeven.  Maer  wanneer 
nu  de  Romeynen  de  hulptroepen  veranderden  in  een  preiïïngh  en  een  noodtwer- 
vingh ,  en  deefe  wervinghe  fèlfs  deeden  niet  alleen  met  groote  gierigheit ,  maer 

die^  't  gheen  geenfints  vrygeboore  luyden  ftont  te  verdraeghen,  boovendien  ver- 
fwaerden  met  den  fchandelijken  hoon  van  vrouwekraght ,  hebben  de  Batavieren 

gedaen,  't  gheen  dappere  mannen  pafte,  en  de  waepenen  opgenoomen  j  om  daer 
door  en  hunne  vryheit  en  hunne  eerbaerheit  te  handthaeven.  z  Civilis  toont  hier 

van  de  oorfaeken,  en  fèght,  datfe  nu  niet  langher^  gelijk  eertij 'dts wier -den gehou- 
den voor  b  ondt genoot  en )  maer  als  Jlaeven.  Datfe  derhalven  reghtveerdelijk  de 

waepenen  teeghen  d'algemeene  dwingelanden  hadden  opgenoomen.  'Dat  de  vryheit 
van  natuere  ook  felfs  de  flomme  dieren  was  gegeeven.  Uyt  de  hiftorie  van  dien* 
oorlogh  blijkt,  hoe  groot  in  de  Batavieren  fy  geweeft  de  liefde  tot  handthaevingh 

hunner  vryheit,  voor  welke fè  figh  niet  ontfien  hebben  't  geweldt  der  Romeynen 
en  vijftien  legioenen,  die  rondtom  hen  laeghen  verfpreidt,  figh  fel  ven  op  denhals 
te  haelen.  DerhalvenyT/w  de  Romeynen  verdreeven  uyt  het  eylandt  der  Batavie- 

ren :  fy  fèlve  worden  door  gantfch  'T)uytfchlandt  en  Gallien  met  groote  aghtbaer- 
heit geroemt  als  autheurs  der  vryheit.  Ook  ftaet  dit  in  deefen  oorlogh  aen  te  mer- 
ken ,  toen  de  Gaulen  gefaemenderhandrde  waepenen  hadden  opgenoomen,  en  ook 

fèlfs  de  Roomfche  legioenen  den  eedt  hadden  afgenoomen,  5  Civilis  nogh  fïghfel- 
ven ,  nogh  eenighen  Batavier  aen  den  eedt  van  de  Gaulen  heeft  verplight ;  om  gheen 

andere  reeden ,  alsomdathetonbetaemelijkwas,  dateen  vry  volk,  en 't  welk  voor  de 
vryheit  voght,  eenighen  eedt  aen  anderen  deede.  Welke  d'uy tkoomft  fy  geweeft  van 
dien  oorlogh ,  dien  de  Batavieren ,  op  't  befluy t  der  beyde  Staeten ,  onder  't  beleidt  van 
Civilis,  teeghen  d'onreghtveerdighe  dwinghelandy  der  Romeynen  hebben  aengevan- 
ghen,  kan  niet  klaer  gefèght  worden,  om  dat  ons  dien  aengaende  de  hiftorie  van 
Tacitus  ontbreekt.  Maer  dewijl  Tacitus  feght,  dat  Civilis  vergiffenis  en  den  Ba- 

tavieren vreede  van  Cerialis  is  aengebooden,  en  dejoodejofephus  fchrijft,  dat 
deefen  oorlogh  door  vreede  geeyndight  is,  kan  ik  niet  twijfelen  of  de  Batavieren 
fijn  herftelt  in  hunnen  eerften  ftaet  van  bondtgenootfchap:  en  des  te  meer,  omdat 
Tacitus,  fchrijvende  van  de  feeden  der  Duytfchen,  onder  het  tweede  borgemee- 
fterfchap  van  Trajanus ,  feght ,  dat  de  Batavieren  blijven  in  hunne  eer  en  het  merk- 

teeken  der  oude  bondtgenootfchap:  en  in  't  gheen 'er  volght  toont  hy  klaer  genoegh, 
datfe  felfs  ook  nae  dien  oorlogh  nogh  met  fchattinghen  nogh  met  tollen  fijn  belaft 
geweeft:  maer  datfè  by  haer  reght  gebleeven  fijn,  alleen  met  dievoorwaerde,  dat 
fè  den  Romeynen  hulptroepen  iöuden  toefènden.  En  fèlfs  nu  al  te  vooren,  on- 

der de  regeeringhe  van  Domitianus,  hadt4  Agricola,  geholpen  door  de  Batavie- 
ren ,  feer  groote  faeken  in  Britannien  uytgereght.  Toen  ook  *  Adrianus  figh  by 

den  Donau  hadt  needergeflaeghen ,  is  den  dienft  der  Batavifche  fbldaeten  groot  ge- 
weeft.    Dat  de  Batavieren  nae  die  tijden  niet  alleen  in  hun  reght  niet  fijn  vermin- 

i.  In  't  xiv.  B.  't  clxxvi.  gedight  der  Gefchen- 
ken,  't  afbeeldtfel  van  den  Batavier,  lees  ik  dus. 

Sum  figuli  lufus ,  ruf  perfona  Batav't. Qua  tu  derides,  hac  timet  ora  puer. 
Dat  is : 

'kBen  'spottebakkerspop,  Bataverros  vanweefen: 

't  Gelaet ,  dat  gy  befpot,  doet  ook  de  kinders  vreefen. 

2.  By  Tacitus  in  't  iv.  B.  der  Hiftorien. 

5.  By  Tacitus  in  't  felfde  Boek. a,  Tacitus  in  't  leeven  van  Agricola, 
5.  XiphiHnus  uyt  Dion,  enSuidas  van  Soranus, 

"J 

dert 
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dert  geworden  •,  maer  hen  boovendien  nogh  eenighe  meerder  eere  istoegekoomen, 

getuyghen  •  d'opfch riften,  die  onder  ons  gevonden  fijn,  welker  eenighe  de  tijden 
van  Severus,  andere  die  van  Antoninus  en  Geta  uytwijfèn.     Want  deefè  noemen 

de  natie  der  Batavier -en ,  en  de  Batavifche  burgher  s>  nu  niet  bondtgenooten ,  ge- 
lijk fe  tot  nogh  toe  genoemt  wae ren ,  maer  broeders  en  vrienden ,  föo  van  het  volk 

als  van  het  rijk  van  Romen.  Uyt  welke  benaeminghe,  als  feeker  fchrijver  in  fijn 
Jofreeden  getuyght,  blijkt  een  gemeenfehap  en  een  gelijkheit  in  weerdigheit.  Nae 
deefè  tijden  fijn  de  Franken  om  den  Rhijn  begonnen  bekent  te  worden ,  teeghen 
welke  de  Batavieren  en  de  Romeynen  geduerigh  geoorloght  hebben.     Dikwils  fijn 
de  Franken  gevallen  in  het  eylandt  der  Batavieren,  dikwils  fijn  fe  te  rugh  gedree- 
ven.     Eneyndelijk,  onder  de  regeeringh  van  Confïantius,  als  de  Franken,  by 
figh  hebbende  de  Alamannen  en  Saxen  hunne  bondtgenooten,  ooverwinnaers  fijn- 
de,  wijdt  en  fijdt  door  de  Landen  fwierden,  heeft  Julianus  door  een  fwaére  flagh 

by  Straesburgh  hen  in  toom  gehouden-,  welkers  voornaemfte  feeghe  2  Ammianus 
fchri|ft,  dat  men  ten  grooten  deele  de  dapperheit  der  Batavieren  hadt  dank  te  wee- 
ten :  want  dat  de  Roomlche  ruytery  nu  reets  was  op  de  vlught  geflaeghen ,  en  de 

vyanden  begonnen  hadden  met  den  deeghen  in  de  vuyftdoor  'tfchildtdak  dervoet- 
kneghten  heen  te  breeken,  toen  de  Batavieren  hen  die  't  te  quaedt  hadden  quaemen 
onderfteunen,  een  vervaerltjken  troep ,   als  de  eyghen  woorden  van  Ammianus 
luyden,  en  fèlfs  met  hunne  Koninghen :  waer  uyt  is  af  te  neemen,  dat  in  die  tijde 
nogh  de  fèlfde  Republijk  der  Batavieren,  die  van  ouden  tijde  was  geweeft,  onder 
hen  gebleeven  is,  behalven  datfè,  om  de  geduenghe  oorloghen,  meer  het  door- 
gaende  gebiedt  der  Koninghen,  dan  het  buyten  gewoon  bevel  der  Veldtooverften 

gebruy kt  hebben.     En  dat  de  Romeynen,  infbnderheit  toen  het  rijk  aen  't  fwak- 
ken  was,  hunne  kloekfte  bondtgenooten ,  niets  in  hun  reght  verkort  hebben,  in 

een  faek  die  de  reeden  fèlfs  genoegh  bewijft.  Wijders  ftaet  'er  niet  te  twijfelen ,  of 
de  vinnighe  oorloghen  met  de  Franken ,  die ,  fèedert  de  heerfchappy  van  Valerianus 
tot  op  de  regeeringhe  van  Julianus, omtrent  hondertjaeren  achter  den  anderen  heb- 

ben geduert,  hebben  de  Batavieren  van  volk  geweldigh  uytgeput.     Dus  is  't  ge- 
beurt, dat  eerft  de  Salii,  een  fèer  beroemde  natie  der  Franken,  een  gedeelte  van 

het  eylandt,  ik  oordeel  't  gheen  allernaeft  aenOoveryfTel  grenft,  hebben ingenoo- 
men,  en  't  felve  met  goede  wille  en  der  Romeynen  en  der  Batavieren  hebben  in- 

gehouden :  welke  als  de  Quaden,  een  Saxifchen  landtaerdt,  voor  hadden  uyt 
hunne  woonplaetfèn  te  verdrijven,  heeft  Julianus,  nae  dat  hy  eerft  de  Salii  fijne 
nieuwe  vrienden  met  de  waepenen  hadt  befchermt,  de  vreede  eyndelijk  fbo  ge- 
maekt,  dat  te  gelijk  de  Quaden  met  de  Saliers,  deefè  in  dapperheit  de  aenfiene- 
lijxte  der  Franken ,  gene  der  Saxen ,  in  het  lighaem  en  den  naem  der  Batavieren 
föuden  ingelijft  worden.     Wef halven  hy  ook  hulplegioenen  uyt  de  Quaden,  Sa- 

liers en  Batavieren  heeft  geworven,  welke  den  naem  van   Batavieren  hebben  be- 
houden, gelijk  uyt  Zofimus  blijkt.     Waer  uyt  te  fien  is,  dat  de  Batavieren,  ver- 
meerdert door  den  aenwas  van  andere  volken ,  onvermindert  by  de  reghten  hun- 

i.  Deefe  kan  den  weetgierighen  leefer  vinden 
in  de  Regifters  der  Batavifche  oudtheeden. 

2.  De  woorden  van  Ammianus  Marcellinus  in 

Koninghen  der  Krijgstroepen  te  voet  en  der  ruyter- 
vaenen,  of  ooverften;  en  de  Batavieren  felfs,  de 

hulptroepen:  gelijk  de  Braccati,  Cornuti,  Heruli, 

fijn  xvi.  B.  fijn  deefe:  Dit  verftaen  fijnde,  qtue-   \  Mattiaci,  en  andere  ontelbaere  by  Ammianus  en  in 

men  de  Batavieren  'm  allerhaeft  met  hunne  Koninghen     de  KennilTe  des  Rijx.     Niet  weynigh  Koninghen aemennen ,  om  hunne  meederuytervaenen  in  het  lee 

gber  van  Julianus  t'onderfchraeghen,  een  vervaerlij- 
ke  troep>  onhfoo'tgelul^lMdt  willen  dienen,  d'om- 
ringhde  op  't  punt  van  d'uyterfte  noodt  uyt  te  redden , 
enmen  voght 'er  onder  't  vreejlijk^geluj/t  vand'aüarm- 
trompet  met  volle  kraghten.  De  Koninghen  konnen 
hier,  om  het  oopenhartigh  te  bekennen,  fchijnen 

der  Alemannen  ,  en  Franken  worden  by  naeme 

uytgedrukc  in  de  hiftorie  van  Ammianus  en  elders. 
Julianus  heeft  uyt  de  Quadi,  Salii  en  Batavieren 
hulplegioenen  aengenoomen ,  welke  den  naem  van 
Batavieren  gehadt  hebben,  gelijk  Zofimus  fchrijft 

in  't  in.  B.  fijner  Hiftorien. ner 
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ner  vryheit  fijn  gebleevcn.  Dogh  infonderheit  hebben  de  waepenen  der  Bata- 
vieren, omtrent  deefe  tijden ,  de  faeke  der  Romcynen,  in  Britannien  in  groot 

gevaer  ftaende ,  onderftut-,  door  *  welker  hulpe  de  ftadt  Londen  is  hernoomen, 
«n  tot  Landtvooght  van  Britannien  geftelt  Civilis,  die  een  Batavier  van  Koningh- 
lijken  bloede  geweeft:  is,  als,  mijns  bedunkens,  de  naem.  felve,  afkoomfligh  van 
dien  beroemden  Veldtooverfte  ten  tijde  van  Vefpafianus ,  genoeghfaem  meede 
brenght. 

IV.       HOOFTSTUK. 

Hoedaentgb  de  Repithlijh  der  Batavieren  fy  gerveejl  nae  V  vervallen  van  't  Room- 
Jche  Rijk. 

VAn  dees  tijdt  af  tot  op  d'eerfte  inftellinghederGraeven,  geduerende  omtrent 
vijfhondert  jaeren,  ontbreeken  ons  de  Hiftorien  grootelijx.  Dat  middeler- 

tijdt  de  Saxen,  Wilten,  Slaven,  daer  nae  de  Noormannen  en  Deenen,  door  in- 
vallen en  ftrooperyen,  alles  befchaedight  en  bedorven  hebben,  dat  in  teegendeel 

de  Batavieren,  met  figh  lel  ven  en  het  hunne  te  verdaedighen ,  in  't  midden  van 
meenighvuldighe  verhelen,  in  dapperheit hebben toegenoo men,  is  fèeker  genoegh* 

't  ooverighe  in  diepe  duyfterheit  bedolven.  Hier  begint  ook  de  naem  te  verande- 
ren. Want  de  benaemingh  van  Batavier  of  *  Batua  binnen  het  boovengedeclte 

van  het  eylandt  beilooten  lijnde,  heeft  men  de  Batavieren,  die  neederwaerder ge- 

fèeten  waeren,  begonnen  Vriefen  te  noemen:  't  gheengeenfints  wonder  is,  dewijl 
nu  ai  ten  tijde  van  Plinius  i  een  gedeelte  der  Batavieren  Kleyne  Vriefen  en  Frifia- 
bones  genoemt  wierden.  En  de  oude  opichriften  doen  fien ,  dat  onder  de  Bata- 

vieren, lijfwaghten  der  Keyfèren,  4  Frifiabones  geweefl  fijn.  Wijders  heeft  men 
behaeghen  gefchept  in  den  naem  van  Vriefen ,  of  om  dat  die  in  onfe  taele  fpeelt 
op  den  naem  van  vryheit,  of  om  dat  de  Vriefen,  omnnght  met  ongenaekbaere 

meeren  en  moeraflen ,  en  daer  door  onverwinnelijk,  ook  alle  d'andere  Batavieren, 
die  in  oopene  plaetfen  woonden ,  t'eenen  toevlught  teeghen  't  invallen  der  Barba- 

ren gedient  hebben-  Immers  men  lal  vinden  dat  de  5  eerfte  Graeven ,  eer  nogh 
den  naem  van  Hollanders  was  doorgedronghen ,  niet  anders  als  Vriefen  fijn  ge- 
noemt  geweeft.     En  gelijk  Tacitus  eertijdts  van  Koninghen  en  Veldtooverflen , 

i.  't  Is  de  pijne  weerde  Ammianus  Marcellinus , 
uyt  wien  deefe  woorden  fijn  genoomen,  felfs  te 
hooren.  Dees  dan  in  fijn  xxvi  i.B.  onder  Valen- 
tinianus ,  fchrijft  van  defe  faeke  aldus  :  Als  de  Ba- 

tavieren waeren  gekoomen  en  de  Heruit ,  de  Jovii 
en  de  Viftores ,  troepen  die  op  hunne  kraghtcn  ver- 

trouwen ,  uitgetrokken  fijnde,  en  trekkende  op  Lun- 
dinium,  een  oude  fladt ,  welke  de  naekpomelinghen 
Augufta  genoemt  hebben,  is  hy,  nae  de  fijne  in  veele 

partyen  verdeelt  té  hebben ,  op  's  vyandts  troepen ,  die 
door  't  landt  liepen  ftroopen,  aengevallen.  't  Gheen 
'er  in  onfen  auteur  volght  van  Civilis ,  landtvooght 
Aan  Brittannien,  dat  heeft  Ammianus  ook  gefchree- 

ven ,  maer  voegVit  'er  niet  by ,  dat  hy  een  Batavier 
geweeft  isj  en  dat  hy  van  dien  Claudius  Civilis, 
foo  vaek  by  Tacitus  gepveefen ,  fchijnt  genoemt  te 
fijn,  moeten  we  fchuldigh  fijn  aen  een  Groot  man, 

wiens  naem  verdient  heeft,  dat  hy  vereeuwight 
worde. 

Regino  Abt  van  Pruym  in  fijn  Tijdtreekeningh z. 

op  't  jaer  So<5.  t>e  Keyfer  is  gekoomeu  voor  Ny- 
meeghen  in  deBadua.  (of  Batua,  als  de  handtfehrif- 

ten  hebben)  En  op 't  jaer  885.  De  firoomen  van  den 
Rbijn  met  de  Wael,  omvanghen  door  baeren  kolfde 

Provintie  Batua.  Op  de  felfde  plaers  :  de  Noor- 
mannen die  in  Batua  gevonden  fijn.  Aimonus  in 

't  begin  van  de  Hiftorie  der  Franken,  en  andere. 
3.  Van  de  eylanders  en  volken  die  aen  den  Rhijn 

woonden,  hebben  wy  op  het  11.  H. eenighe  din- 

ghen uyt  hetiv.B.  Xv.H.  van  Plinius  aengeteekent. 

4.  Jae  ook  Vriefen,  Frifitones,  en  Trif&vones: 

d'Opfchiften  hebt  ge  in  't  regifter  der  Batavifche oudtheeden. 

5.  Die  feer  neerftighe  fchiijver  der  Vlaemfchs 

faeken  Jacobus  Meyerus ,  die  de  oudtfle  en  befte  tijdt- 

reekeninghen  van  't  Kloofter  vanS.  Bavote  Gendt 

en  andere  gebruykt  heeft,  in  't  faemenftellen  van fijne  jaerboeken  :  Diederijks  feght  hy ,  genaemt  de 
Vries,  een  fier  dapper  man,  gekgoren  fijnde  tot  eer  fis 

Graefin't  jaer  S63. 
en 
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en  Amniianus  *  weynigh  voor  deefc  tijden  van  Koninghen  der  Batavieren  gewagh 
maekt,  foo  ook  noemen  de  *  alleroudtfte  fchrijvers  der  Frankifche  en  Duytfche  hi- 
florie ,  in  deefe  felfde  tijden ,  Koninghen  der  Vriefen ,  die  teeghen  de  Franken  fwae- 
re  flaeghen  gedaen  hebben :  en  onder  anderen  is  beroemt  den  naem  van  Radt. 

boodt,  wiens  hof  op  't  kafteel  van  Medenblik  getoont  wordt.  Dogh  nae  de  Ko- 
ninghen fal  men  weederom  vinden  Veldtooverften ,  met  uy tgedrukte  naemen.  Deefè 

fijn 't  die  ook  Toteftates,  dat  is,  Moogentheeden ,  genoemt  worden.  Dogh 
wonder  is  't  gheen  men  by  3  Procopius  leeft,  dat  in  den  Ocean,  omtrent  d'uyt- 
waeteringhen  van  den  Rhijn,  is  het  eylandt  Britten,  geleeghen  teeghen  oover 
Britannien,  en  bewoont  van  drie  natiën,  genoemt  Brittons,  Engelfchen  en  Vrie- 
fèn:  dat  uvt  deefe  jaerlijx  veele  menfchen  waeren  verhuyft  nae  d'onbewoonde  lan- 

den der  Franken  ,  daer  fe  op  het  eylandt  geen  reght  ter  weereldt  hadden,  als 

't  welk  door  fijn  eyghen  Koninghen  wierdt  geregeert,  't  fèlfde  noghtans  voor  het 
haere  wilden  gehouden  hebben:  en  ooverfulx  den  Koningh  der  Franken  in  een  ge- 

gefan  tfchap,  't  welk  hy  nae  Konftantinopolen  aen  denKeyfer  Juftinianus  hadtge- 
fonden,  te  gelijk  gefonden  hadt  eenighe  luy den  uyt  dat  eylandt,  om  daer  door 
eenighfints  fijn  heerfchappy  oover  dat  eylandt  aen  te  wijfèn.  Dat  dit  Brittia  is  ge- 
weeft  of  Batavia,  of  immers  eenigh  gedeelte  desfèlfs  aen  fee  geleeghen,  kan  met 

waerfchijnelijke  reedenen  gefeght  worden:  dewijl  'er  en  geen  ander  eylandt  in  den 
Ocean  en  de  uytwaeteringhen  des  Rhijns  is,  en  het  vaft  is  ,  dat  op  de  Batavifèhe 
ftrant  fèlve,  aen  de  middelfte  uytwaeteringh  des  Rhijns,  een  kafteel  geweeft  is, 
en  genoemt 4  het  huys  te  Britten ,  waer  van  nogh  heedenfdaeghs  eenighe  oover- 

blijffèlen  gefien  worden.  En  niet  nieuw  is 't,  dat  van  het  huys  het  eylandt,  of 
van  het  eylandt  't  huys  fijn  benaemingh  heeft  gekreeghen-,  gelijk  by  ons  het  Vlie 
van  oudts  en  de  rivier,  en  het  kafteel  en  het  eylandt  dien  naem  gehadt  heeft. 

'tWelkfbofijnde,  hebben,  behalven  de  ingeboorne,  die  wy  reets  gefeght  hebben 
Vriefên  genoemt  te  fijn,  twee  uytlandtfche  natiën  dit  eylandt  bewoont,  naement- 

lijk  d'Engelfche,  eenen  ouden  Duytfchen  landtaert,  en  de  Britten,  die,gedwon- 
ghen  mooghelijk  of  door  den  ooverlaft  van  die  van  Poi£tou  of  der  Noormannen , 

hun  vaederlandtverlaetende,  veyligherberghplaetsgefoght  hebben.  Seeker'tisbuy- 
ten  twijfel, dat  d'Engelfche  gefaementlijk  met  de  Saxen  de  kuft  ten  Noorden  naeft 
aen  de  Batavieren  bewoont  hebben ,  en  van  daer  op  verfcheyde  tijden  nae  Britan- 

nien fijn  oovergevaeren.  Ook  is  bekent,  dat  Willeboordt  naederhandt  uyt  En- 
gelandt  oovergekoomen  is ,  en  onfè  voorouderen  de  waerheit  der  Chriftelijke  Godts- 
dien ft  heeft  verkondight,  in  geen  andere  taele  als  de  Engelfche  toen  ter  tijdt  ge- 
bruykten.  Van  gelijken  is  niet  buy ten  fchijn  van  waerheit,  dat  de  Brittons,  ge- 

lijk in  de  feekuften  van  Vrankrijk,  nu  Needer  Bretannien  genoemt,  föo  ook  in 
deefe  onfè  moeraflen  eenen  toevlught  hebben  gehadt.  En  dat  de  Franken  wel  ge- 
ftaen  hebben  nae  de  glory  van  dus  verre  hun  rijk  uytgebreidt  te  hebben ,  dan  voor 

de  reft  oover  't  eylandt  niet  geheerfcht  hebben,  of  immers  niet  beneeden  Uitreght, 
uyterfte  pael  van  't  rijk  Auftrafien,  als  fbmmighegefchreeven hebben  •,  dient groo- 
telijx  tot  de  vryheit  der  fèe-Batavieren ,  en  is  dienvolghendegeloofelijk,  dat  deefè 
van  tijdt  tot  tijdt  fijn  vermeenighvuldight  door  den  aenwas  van  deefe  en  gene  vol- 

ken: en  datfe,  om  de  gemeene  vreefe  der  Noormannen,  met  de  Franken  bevree- 

i.Eenscnandermaclin'taengetrokke  xvi.B.  Maer 
die  £laets  is  nogh  niet  gcnoegh  onderfoght.  Im- 

mers ik  ficn  'er  niet  door. 
2.  Rcgino,  Ado,  Sigebertus,  en  Lambertus 

Afcafnabuigenfis  ((kis  moet  men  noemen  den  fchrij- 
ver  van  de  Chronijk  van  Hirsfeldt,  die  gemeen- 

lijk verkeert  Scafnaburgenfis  genoemt  wordt. 

3.  In  't  iv.  B.  der  Gothifche  gefchiedeniflen. 
Sie ,  foo  't  14  luft ,  oover  deefe  plaets  van  Procopius 

nae  Philippus  Cluverius  in  fijn  oudt  Duytfchlandc 
11.  B.  xxxvi.  H.  pag.177. 

4.  Van  dit  kafteel,  gemeenelijk  Brittenburgb> 

en  't  huys  te  Britten  genoemt,  handelt  Juniusin  fijn 
Batavia,  in  een  befonder  hooftftuk :  irner  hier  in 

heeft  die  grootenmm  eenmisfligh,  dat  hy  meent, 
dat  dit  kalleel,  geleeghen  aen  fee,  is  geweeft  een 

Waepenhu/s  der  Romej/ne».  't  Welk  wy  elders  heb- ben bewecfen  onwaer  te  fijn. 
dight 

I 
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dight,  en,  door  een  naeu  verbondt  vereenight  fijnde,  onder  hunne  Koninghen 
en  Veldtooverften,  den  ouden  ftaet  der  Republijke  gehouden  en  gebraght  hebben 
tot  op  de  tijden  der  Graeven,  tot  welke  wy  nu  lullen  koomen, 

V.       HOOFTSTÜK. 

Hoedaenigb  de  Repuhïijk  der  Batavieren  y  dat  is  der  Hollanderen ,  fy  geweeft  ten 

tyde  der  Graeven. 

AChterlaetende  't^cen  andere  *  van  de  inftellinghe  des  Graeffchaps,  op  gee- 
nen  anderen  grond  tflagh,  dan  op  loflè  gerughten ,  en  diefelfs  fpaedeaenden 

dagh  gekoomen ,  hebben  gefchreeven ,  de  gefchriften  ook  figh  fel  ven  weederle°-- 

ghende,  fal  ik  alleenlijk  lègghen  't  gheen  ter  laeke  dient,  en  't  gheen  ik  my  duor 
geen  ongegronde  bewijsreedenen  verlèekert  houde  waer  te  lijn.  Voor  de  tijden 
dan  van  Diederijk,  die  de  eerfte  der  Graeven  van  Hollandt  wordt  gereekent,  lijn 
in  Hollandt  geweeft  veele  Opperhoofden,  niet  oover  de  geheele  natie,  maer  die 

elk  oover  een  gedeelte  't  gebiedt  hadden  ■,  hoedaenighe  nu  al  van  ouden  tijden  Cx- 
far  en  Tacitus  belchreeven  hadden.  Deelè  opperhoofden  wierden  met  een  be- 
naeminghe,  die  in  de  Duytfche  wetten  dikwils  voorkoomt,  Gravii  of  Gravio* 
nes,  dat  is  Graeven  genoemt;  een  woord t,  dat  niet  anders  beteekent  dan  regh- 
ters:  waer  van  daen  wy  ook  als  nogh  de  reghters  of  Ichouten  der  dijken  Dijkgrae- 
ven  noemen.  En  wel  met  reeden  dus  genoemt,  om  dat  het  voornaemfte  punt  van 
het  ampt  der  Opperhoofden  was,  gelijk  we  te  vooren  getoont  hebben ,  reght  te 
doen.  Waerom  nu  deelè  Graeven  of  reghters  van  hen,  die  indeverbafterdeeeu-» 
we  Latijn  Ipraeken ,  Comités , of  metgelêllen,  genoemt  wierden,  ten  fy  miflchien 
om  dat  Ie  onder  elkander  gelijk  in  weerdigheit  waeren,  kan  ik  niet  veel  reeden  lien. 
Hier  van  daen  is,  dat  de  Landen  onder  hun  reghtsgebiedt,  eertijdt  Tagi,  graef- 
fchappen  hebben  begonnen  genoemt  te  worden.  Pus  is  in  Zeelandt  het  graeflchap 
Walcheren:  en  daer  uu  Hollandt  is,  fijn  Maeslandt,  Kennemerlandt  en  Texel 

elk  graeffchappen  op  figh  fel  ven  geweeft  ■,  't  welk  de  hiftorien  en  oude  belcheyden 
klaerlijk  getuyghen.  Dus  fijn  de  voorfaeten  der  Heeren  van  Wafiènaer  voor  Die- 

derijk Burghgraeven  geweeft ,  dat  is,  reghters  van  die  burght,  welke  was  gekoo- 
men in  plaets  van  de  oude  ftadtLugdunum  Batavorum,  nu.Leyden,  vernielt,  als 

geloofelijk  is,  door  de  Noormannen ,  en  te  gelijk  van  eenigh  omleggendt  landt, 
aen  welke  heeren ,  als  bewaerders  van  den  Rhijnftroom ,  ook  eenighe  tollen  betaelt 
wierden ,  welke  ook  tot  op  deelèn  dagh  aen  hunne  naekoomelinghen  blijven.  Ten 
lèlven  tijde  waeren  ook  eenighe  fteeden  in  deelè  gewefteh :  en  ooverlulx  noemt 

*  Afcafnaburgenfis  Vlaerdinghen  en  Rijnfburgh  feer  fterke  fteeden  in  Vriellandtj 
by  welke  gevoeght  kan  worden  i  Vroonle,  eertijdts  de  hooftftadt  van  het  Noor- 

i.  't  Graeffchap  van  Hollandt  heeft  fijn  begin 
genoomen  in  't  jaer  863.  Dus  fpreeken  de  Hifto- 

ryfehrijvers  in  't  gemeen  eenpaerigh.  En  dit  ge- 
voelen heeft  langh  plaets  gehadt ,  tot  dat  luyden 

van  gefonder  oordeel  ftaende  hielden,  dat  het  hadt 

begonnen  in  't  jaer  813.  fijnde  geheele  vijftigh  jae- 
ren  daer  nae.  Seeker  al  voor  langh  heb  ik  hierin 
twijfel  geftaen.  Hoewel  deefe gevoelen,  genete- 
genfp  reeken ,  betwifte  fk  nu  niet;  en  de  iaekisvan 
grooter  onderfoek,  en  van  eenander  verhandelin- 
ghe.  Ik  heb  wel  feer  veele  dinghen  gereet ,  maer 
't  werk  is  te  veel  door  een  verwart,  om  het  hier  t'ont- knoopen. 

%.  Lambertus  Afcafnaburgenfis  op  't  jaer  1048. 

Hy  heeft  ingenoomen  twee  feer  fterke  fteeden,  Reytif. 
burgb  en  lieer  dingen.  Die  leer  goeden  fchrijver 
van  de  hiftorie  fijner  tijden  heeft  geleeft  onder  de 
Keyferen  Henrik  de  m.  en  de  iv.  in  die  felfde  tijdt , 
als  deefe  faeken  fijn  voorgevallen. 

3.  Van  VronU  oiverona  fie  den  Leefer  nae  onfen  Ju- 
nius  in  fijn  Batavia,  in  de  Befchrijvinghe  van  Haerlem. 

Wijders  kon  by  deefe  gevoeght  worden  Mcedenblikj 
met  meerder  reeden,  mijnes  oordeels,  hooftfhdc 

van  het  Noorderquartier ,  als  Verona:  immersou- 
der  als  die,  en  felfs  hofplaets  van  Radtboodr. 
Waer  van  onlanghs  een  nieu  gefchil  is  opgehaelt  in 
de  Hollandtfche  jaerboeken  van  den  eedelen  en  feer 

geleerden  Ianus  Doufa ,  de  vaeder ,  in  het  vi.  Boek. 
D  der- 
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derquartier.  Niet  minder  is  ook  deoudtheit  vanDordreghtenHaerlem.  Deefe  voor- 
naeme  Heeren  dan,  en  de  magiftraeten  deefer  fteeden ,  Tiende  dat  fe  den  Noorman- 

nen hunne  vyanden  daeghelijx  op  den  hals  hadden,  felfs  des  te  wreeder  als  voor 
heen,  om  dat  onfe  Batavieren  onlanghs  den  ChriftelijkenGodtsdienft  hadden aen- 

genoomen ,  hebben  t'hunner  gemeene  behoudenis  beracdtflaeght  -,  niet ,  als  geloo- 
fd ijk  is,  hoefe,  gelijk  tot  nogh  toe,  veylighe  berghplaets  teeghen  hun  geweldt 

en  ooverlaft  fouden  vinden:  maer  veel  eer,  hocfe,  en  voor  het  teegenwoordighe 

en  voor 't  toekoomendehun  vaederlandt  van  foo  wreede  inleegheraers  bevrijden 
fouden.     En  fiende  dat  de  heerfchappy  der  Vcldtooverften  voor  een  tijdt  hun  in- 

fight  niet  voldoen  konde,  heeft  men,  volghens  'tvoorbeeldt  der  voorouderen, 
die  Koninghen ,  behoudens  hunne  vryheit,  hadden  gehadt ,  geraeden  gevonden  eenen 
Vorft  oovcr  't  geheele  lighaem  van  de  Republijk  te  ftellen :  dien  fe  noghtans  niet 
den  naem  van  Koningh ,  als  die  nu  by  nae  niet  meer  dan  in  een  opperfte  en  on- 
bepaelde  maght  gebruykt    wierdt,  maer  den  gewoonen  en  by  hen  gebruykelij- 
ken  naem  van  Graef,  dat  is,  reghter  hebben  gegeeven:  met  dit  onderlcheit  nogh- 
rans,  dat  deelèn  reghter  niet  met  het  byvoeghfel  van  eenigh  landt,  maer  eenvou- 
delijk,  als  lijnde  reghter  oover  de  andere  reghters,  wierdt  genoemt.     Tot  dit  ge- 

biedt is  buyten  alle  twijfel  gekooren,  die  inaedel  en  middelen  d'andere  opperhoof- 
den te  booven  gingh.     Dees  is  geweeft  *  Diederijk,  die  in  d'oude  gedenkfehriften 

de  Vries  genoemt  wordt.     En  dat  met  den  naem  van  Vries  beteekent  fijn  geweeft 
de  Batavieren,  gefeeten  aen  de  feekuft,  hebben  we  hier  te  vooren  klaerlijkaenge- 
weefen  ren  dieplaets  van  Afcafnaburgenfis  van  de  fteeden  geeft  dit  lèlfde  niet  duyfter- 
lijk  te  kennen.     Wijders,  *  Johan  van  der  Does,  Heer  van  Noordtwijk,  de  vae- 
der,  een  man  die,  gelijk  in  aedel  onder  den  fijnen,  lbo  ook  in  geleertheit  onder 
allen  bekent  is,  toont  in  die  lèhriften,  door  welke  hy  fijn  vaederlandt  door  een 
eeuwighe  weldaedt  aen  figh  heeft  verplight,  klaerlijk,  dat  deelèn  Diederijk  heeft 
gehadt  eenen  broeder,  met  naeme  Walgar,  en  datdevaedervan  den  felfden  Wal- 
gar  en  Diederijk  is  geweeft  Gerlof,  die  van  !  Regino,  een  leer  getrouw  fchrijver 
van  de  faeken  der  Franken ,  Graef  van  Vricflandt  wordt  genoemt.   Diederijk  dan 
is  al  te  vooren  geweeft  Graef  van  Hollandt,  en  eens  Graeven  foonj  maer  Graef 
van  feekere  landtftreek,  dogh  niet  van  de  geheele  natie,  welke  weerdigheit  hem 
eerft,  als  wel  te  gelooven  ftaet,  is  opgedraeghen  door  de  gunft  en  toegeneegen- 
heit  der  voornaeme  Heeren  en  der  fteedelinghen.     En  dewijl  in  de  Chartres  van 
Uitreght  wordt  gewagh  gemaekt  van  een  Landtfchap,  geleeghen  in  het  Zuyder- 
gedeelte,  4  Hollandt  genoemt,  is  miflehien  niet  buyten  de  waerheit,  datditlèlfde 
Landtfchap  is  geweeft  het  Graeflchap  hem  van  fijne  voorouderen  aenbeftorven : 

welken  naem  gemeen  gemaekt  is  aen  't  geheele  lighaem  van  't  gebiedt  dat  denlelf- 
den  Vorft  was  toe  vertrou  vvt ,  om  de  Vrielen ,  aen  dees  fijde  van  't  Vlie  geleeten,  door 
een  belöndere  benaemingh  van  de  groote  Vrielên ,  woonende  op  gene  fijde  van 

't  Vlie,  t'onderlcheyden.  Een  gedeelte  noghtans  naeft  aen  't  Vlie  wordt  ook  nogh  hee- 
denfdaeghs  met  den  ouden  naem  Weftvrieflandt  genoemt,  't  welk  met  Hollandt 
een  Republijk  maekt.  Hier  meede  koomt  wonder  wel  oover  een,  'tgheendeStae- 
ten  van  Hollandt  gefeght  hebben  in  dat  vermaert  gefchil ,  't  welk  voor  Karel  de 
V.  Keyfer  en  Vorft  der  Nederlanden,  tuflehen  hen  en  de  Brabanders  betwift  is. 
Want  als  de  Brabanders  bybraghten  een  voorreght  hen  gegunt  van  Keylèr  Karel 
de  IV.  datfe  nerghens  buyten  hun  Vaederlandt  fouden  konnen  voor  reght  getrok- 

ken worden,  endacr  uyt  beweerden,  dat  het  dien  van  Hollandt  niet  geoorloft  was, 

i.   Sie   de   aenteekeninghen  op  't  voorgaende hoortüuk. 

2.  Op  't  cynde  van  't  v.  B.  der  Hollandtfche Iaerboeken. 

3.  In  de  faeken  van  't  jaer  8S5.  en  8<?&    • 

4.  Sie  van  dit  Landt/chap  infondeiheit  nae  Gu- 
lielmus  Heda,  een  feer  getrouw  fchrijver  der  Ui- 
treghtfe  faeken,  uyt  wiens  bronnen  tvy  en  andere 

geput  hebben. 
hun 
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hun  reght  by  handtoplegghen  teeghen  de  Brabanders  te  vervolghen,  gelijk  de  ge- 
woonte in  Hollandt  was:  hebben  de  Staeten  van  Hollandt  in  teegendeel  vertoont, 

en  klaerlijk  aengeweefèn ,  dat  het  felfde  voorreght  hen  in  geenen  deele  raekte:  ge- 
merkt en  fy  en  hunne  Graeven  van  oude  tijden  af  hadden  een  oppermoogen- 

heit,die  aen  niemandt  yets  verfchult  was ,  en  allerhande  fbort  van  reghtsgebiedr  •,  en 
fulx  van  die  tijdt  af,  dat  Diederijk  de  eerfte  het  landt  van  Hollandt,  dat  geenes 
Koninghs  maght  was  onderworpen,  gerukt  uyt  de  handt  der  Barbaren,  weederver- 
oovert  hadt.     Dat  de  felfde  Graeven  van  alle  eeuwen  afin  haer  Graeffchap  hadden 
gehadt  gelijke  maght,  als  de  Keyfef  in  Duytfchlandt  of  Italien,  *  nogh  datfe  ook 
door  eenighen  bandt  van  leen  verplight  waeren,  't  gheen  ook  uyt  de  erffenis  der 
"Vrouwen  in  het  Graef/chap  kon  afgenoomen  worden,  en  daer  uyt  dat  de  Graeven 
fèlve  groote  gedeelten  van  hun  Graeffchap,  naementlijk  de  heerlij kheeden  van  Voor- 
ne,  Arkel  en  Putten  aen  anderen  te  leen  hadden  uytgegeeven,  en  fèlfstot  erfleen, 
fonder  eenighe  bewilligingh  van  uytheemfche  moogenheit.     En  dat  nogh  veel  min 
de  ordonnantien  van  het  Duytfche  rijk,  hoe  fèer  ook  befchreeven  in  algemeene 
woorden,  oyt  in  Hollandt  waeren  afgekondight,  of  de  felfde  ordonnantien  in 

eenighen  deele  gehoorfaemt.     't  Welk  fè  ook  beweefèn  met  een  verfch  exempel. 
Want  dat  de  Duytfchen  leer  veele  ordonnantien  hadden  gemaekt  op  't  (luk  van  erf- 

fenis fönder  uyterfte  wille,  waer  door  ook  de  gewoonten  daer  teegenftrijdende  wier- 
den afgefchaft,  in  Hollandt  echter  de  erffenifïèn  niemandt  volghens  ander  reght, 

als  volghens  de  gewoonte  hunner  voorouderen, aenquaemen.  En  dat  felfsdefaeken 
of  der  Graeven  of  der  Staeten  nimmer  by  het  Duytfche  Kaemergereght  geweefen 
waeren.  Als  de  Staeten  van  Hollandt  deefe  dinghen  bygebraght  en  beweefèn  hadden, 

is  2  by  uytfpraek  gevonnift,  dat  het  voorreght  dien  vanBrabandt  gegee ven  in  Hol- 
landt gheen  kraght  hadt.     Philips  van  Leyden  daer  beneevens,  die,  ten  tijde  als 

Willem  de  eerfte  van  Beyeren  Hollandt  regeerde,  een  boek  van  de  Republijkge- 
fchreeven ,  en  fijnen  Vorft  opgedraeghen  heeft,  toen  hy  Hooghleermeefter  der  Regh- 

ten  in  Vrankrijk  was,  herhaelt  dikmaels  in  dat  boek,  'Dat  de  Gr ae f  van  Hollandt 
Keyfer  in  fijn  Graeffchap  is.  Wy  weeren  wel ,  dat  de  Duytfche  Keyfers ,  hoedaenigh 
yets  wy  ook  van  de  Franken  uyt  Procopius  hebben  bygebraght,  fijn  gewoon  ge- 
weeft  voor  te  geeven  en  te  vorderen,  dat  föo  de  Graeven  van  Hollandt ,  als  ande- 

re Vorften,  ook  de  Koninghen,  hunne  Vafallen  waeren:  't  welk  fchoon  't  hen 
toegeftaen  wierdt,  fouden  daerom  de  Hollanders  niet  afkeren  vry  te  fijn,  naede- 
mael,  gelijk  5  Proculus  fèer  wel  be  wij  ft,  nogh  de  fchuttelinghen  laeten  vrye  luy- 
dentefïjn,  om  datfè  in  weerdigheit  minder  fijn  als  hunne  fchutsheeren ,-  nogh 
een  volk  daerom  min  vry  is,  in  welkers  verbondt  begreepen  is,  datfè  de  majefteyt 
eenes  anderen  beleefdelijk  erkennen  lullen,  föo  het  fïgh  maer  eens  anders  moogenheit 
niet  heeft  onderworpen:  waer  uyt  ook  de  benaemingh  van  vry  leen  is  voortgekoomen,. 

wer.de,  en  in  gevolghe  van  dien  de  fteeden  van 
Hollandt,  Zeelandt  en  Henegouw  aenfoekende, 
dit  antwoordt  heeft  gekreeghen :  Dat  deefe  Landt- 

fchappen  nogh  een  leen  van  't  rijk^waeren,  nogh  op 
de  mannen aüeen  vervielen ',naedemaelonweederfpree- 
kelijk.tv<ts  bevonden  t  datValtruydt,  nightvan  Karel 
de  Groote ,  Prins  van  Aufirafia,  en  ook.Ricbildt  het 

Graeffchap  Henegouws  Ada  en  Margareta  het  Graef- 

fchap van  Hollandt,  hunne  gemaelen  ten  huwelijkse- 

braght  hadden,  &c.  't  welk  dus  yerhaelt  wordt  by 
Petrus  Diveus,  in  't  xvin.B.  fijner  Brabandtfche 

faeken,  dien  ik  u  «ede  te  leefen. 
2.  Dit  vonnis  is  geweefen  den  13.  van  Lente- 

maendt  des  jaers  1549. 
?.  JL.  non  dubito,  r£  de  Captivis. 

1.  Als  in  't  jaer  1418.  Johan  van  Beyeren,  ge- 
Icooren  Biffchop  van  Luyk ,  dogh  niet  willende  in 

't  Bifdora  ingewijdt  worden,  mifnoeght  was,  dat 
Hartogh  Ian  van  Brabandt.  man  van  Vrouw  Iako- 
ba,  Hollandt  en  alle  andere  goederen  fijner  gemae- 
linne  befat ,  heeft  hy ,  naer  getrouwt  te  fijn  met 

Elifabeth,  'sHartoghen  ftiefmoeder,  en  na  dat  hy 
hadt  met  Keyfer  Sigismondt  een  verbondt  ge- 

maekt, Hollandt,  Zeelandt  en  Henegouw  van  hem 
met  weldaedigh  reght  te  befitten  ontranghen :  als 
of  die,  nae  de  doodt  van  Graef  Willem  fonder 

manlijk  hoir,  aen  't  rijk  vervallen  waeren.  En  toen 
is  te  gelijk  Hartogh  Ian  van  Brabandt  verbooden 
het  beftier  der  fel  ver  landtfehappen ,  door  brieven 
gefchreeven  tot  Conftants  den  29  van  Lentemaendt. 

Op  welke  brieven  Ian  van  Beyeren  figh  vertrou- 

Dij 
Maer 
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Maer  eevenwel  hebben  de  Graeven  felfs  ook  die  verbintenis  van  leen ,  hoedaeni*' 
ghe  die  fijn  moght,  niet  erkent,  als  uyt  het  reets  gefeyde  isaf  teneemen :  en  blijkt 

uyt  de  hiftoric  der  oorloghen,  welke  d'eerftc  Graeven,   en  met  naeme  Diederijk 
de  IV.  tot  handthaevingh  hunner  weerdigheit,  vry  gelukkigh  x  teeghen  de  Key- 
iers  gevoert  hebben.     En  genoomen  eenighe  hadden,  gedronghen  door  denoodt- 
faekelijkheit  der  tijden,  of  bewooghen  uyt  eyghen  infighten,  figh  den  Keyferen 
onderworpende ,  hunne  bef chermingh  verfoght,  dit  felfs  noghtans,  inibnderhek 
gefchiet  lijnde  buyten  bewilligingh  der  Staeten,  heeft  nogh  het  reght  der  Repu- 
blijke,  nogh  der  Vorften  hunne  naefaeten,  konnen  argher  maeken.  Immers isons 
feeker  genoegh  bekent,  dat  deVorften  uyt  denhuyfevanBorgonjen  enOoftenrijk, 
waer  van  het  gehcughen  fcekerder  is,  den  Keyferen  voorHollandt  geenmanfehap 
gedaen  hebben.     En  dat  Hollandt  de  wetten  en  reghtbanken  der  Keyferen  en  het 

Duytfche  rijk,  't  welk  wel  't  voornaemfte  is ,  niet  is  onderworpen,  z  bekennen 
ook  de  Duytfchen  felfs.  Dewijl  dan  hier  uyt  taftelijk  is  te  Hen ,  dat  de  oppermoo- 

genhcit  der  Hollandcren  t'eenemael  binrten  haer  lel  ven  is  geweeft,  en  niet  van  eeni- 
ghe andere  uytheemfche  heerfchappy  heeft  afgehanghen  •,  ftaet  ons  nu  een  tweede 

punt  t'onderlöeken ,  naementlijk  wat  deel  in  de  Republijk  den  Vorft,  wat  deel  de 
Staeten  gehadt  hebben,  of  welke  de  maght  en  het  reght  dier  beyde  geweeft  fyj 

't  welk  we  naeukeurigh  weeten  lbuden,   lbo  de  voorwaerden  waer  op  Diederijk 
't  Graefichap  is  opgedraeghen  waeren    te  vinden :   maer  behalven   't  gheen   te 
vooren  gefeght  is,  dat  men  niet  dan  leer  fpaede  onder  de  Duytlche  volken  alle fae- 
ken  foo  van  belbndere,  als  van  den  Staet  heeft  begonnen  by  gefchrift  te  (lellen,  is 
daerenbooven  al  het  geheughen  dier  tijden,  ten  fy  dan  eenighe  oorloghen,  en  an- 

dere dinghen  dit  ftuk  niet  raekende,  t'eenemael  verlooren.     Dan  echter  allbo  en 
voor  deeiè  tijden  den  Koninghen  der  Batavieren  niet  lbo  leer  een  maght  is  gegee- 

ven,  als  een  gefagh,  en  felfs5  d'uytheemlche  fchrijvers  ten  tijde  onfer  Vaederen 
hebben  aengeteekent  nacrgelaeten ,  dat  de  heerlchappy  der  Vorften  in  deele  Lan- 

den en  door  wetten  bepaelt,  en  door  relblutienderStaetengemaetightwierdt-,  kan 
men  daer  uyt  feekere  gifïïngh  maeken,  dat  de  regeeringhe  der  Republijke  in  de  tij- 

den tulTèhen  beyden  is  geweeft  eeven  de  felfde,  die  ie  van  hunne  voorouderen  ont- 
fanghen ,  en  weederom  den  naekoomelinghen  naergelaeten  hadden :  inlbn derheit  de- 

wijl befwaerlijk  is  te  gelooven ,  daten  de  maghtighe  fteeden,  en  de  ingelèctene 
eedelen  aenfienelijk  in  middelen,  welke  wy  betoont  hebben  in  die  eewe  geweeft  te 
fijn ,  uyt  hunne  gewoone  gelijkheit  tot  een  fchielijke  ongelijkheit  lbuden  hebben 

willen  vervallen -,  en  aen  d'andcre  fijde  kennelijk  is,  dat  de  grootheit  der  volghen- 
de  Graeven  door  t'faemenhechtingh  vanVorftendommen,  voornaementlijk  onder 
den  huyle  van  Borgonjen  en  Ooftenrijk,  dapper  aengewaflen  fijnde,  de  vryheic 
meer  af,  als  toegenoomen  heeft.     Derhalven  fijn  de  voorwaerden  der  heerfchap- 
pyc  geweeft  voornaementlijk  deele: 

i.  Diederijk  de  ïv.  van  dien  naem,  de  v.  van 

onfe  Graeven,  heeft  gelukkigh  geoorloght  teeghen 
den  Keyfer  Henrik  de  ïv.  Men  moet  op  het  jaer 
1046,1047,1048.  naefien  Hermannus  Contraftus, 
Lambei  tus  Afcarnaburgenfis,  en  Anfelmus  ,  Ka- 

noonik  van  Luyk,  in  Wafo  51  Biflchop.  vit.  H. 
2.  Sleidanus  in  den  perfoon  des  Keurvorften  van 

dan  de  Engelfche  of  Schone». 
3.  L.  Guicciardin  in  fijne  Befchrijvinghe  van  Ne- 

derlandt,  fpreekende  van  de  Staeten:  Den  Vorft > 

feght  hy,  is  geipoonhen  door  veele  reedenen  enbewij- 
fen  tot  fijn  gevoelen  oover  te  brenghen.  Want  hy  en 
kan  hier  niet  anders  gebruyken danbeweeghr  eedenen , 

dewijl  hy  niet  teeghen  deefe,  gelq&Mers  in  veele 
Trier,  Dogh  il^fie  niet,  waerom  ons  de  Nederlan-  plaetfen,  magh  fegghen:     Soo  Wil  ik,  So  o 

ders  grootelijx  [ouden  aengaen :  fe  f\n't  is  waer  onfe  Beveel  ik.     De  felfde .  in  't  Hooftftuk  van  de 
imcbueren.maer  hebben  met  ons  nogh  rerbondt ,  nogb  Voorreghten  van  Brabant  vergelijke  de  Republijk 
eenighe  gemeenfehap ,  en  oordeelen  dat  de  ordonnan-  j  van  Nederduytfchlandc  by  die  van  Lacedemonien. 

tien  van't ryk^hen  in  geenen  deele  aengaen,  enbren-  |  Hy  heeft  gefchrecven  in  't  jacr  1566. gben  ook^niets  op  tct  den  geme  enen  dienfl,  nittmeer 

Egeenc 
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Ëgeene  Gr -aevinne  neeme  eenen  man  ten  huwelijk ,  anders  dan  op  goedtvinden 
der  Staeten. 

Geene  ampten  van  Raeden,  Rentmce fiers,  Schouten  en  Bailluwen  ,  fullen  aen 
andere,  dan  aen  inboor linghen gegeeven  worden. 

T>en  Staetenftae  vry  ftaetsgewijfe  te  vergaederen,  f 00  vaeken  en  daer  het  hen 

fal gelieven,  fonder  daer  toe  alvoorens  's  Graeven  verlof  van  nooden  te  hebben. 
Geene  nieuwe  tollen  en  belaft inghen  fullen  mooghen  opge fielt  worden,  nogh  aen 

yemandt  vry  dom  van  tollen  en  belaft  inghen  gegeeven,  ten  fy  de  Staeten  fulx  hebben 

goedtgevonden. 

Oorlogh  aen  te  vanghen  tot  iej'chermingh  van  eyghen goederen,  of  om  ongelijken te  verhaelen,  fy  den  forft  onge oorlof t ,  als  by  goedtdunken  der  Staeten. 

T)e  Vorften  fuUen  in  hunne  brieven  de  'Duytfche  taele  gebruyken. 
<De  munt  e  worde  by  den  Vorft  ge/laeghenen  verandert,  nae  dat  de  Staeten  fulx 

fullen  dienftigh  oordeelen. 
T)en  Vorft  fal  niet  vermooghen  e enigh  gedeelte  des  Vorftendoms  vanfigh  te  ver- 

vreemden. 

T)e  Staeten  fullen  niet  ter  daghvaer t  mooghen  bef 'chreeven  worden  buy ten  de  Tro- vintie. 

T>en  Vorft ,  foo  hy  eenighe fchattinghe  of 'hef gelden  van  nooden  hebbe ,  verbid- 
de  fulx  in  perfoon  van  de  Staeten.  Hy  en  doe  fulx  niet  door  fijnen  Stadt houder. 
Hy  en  vorder  e  geene  fchatt  inghen  als  die  vry  willigh  fijn  toegeftaen. 

Reght  en  Juftitie  worde  niet  anders  bedient ,  als  door  de  gewoone  reghters. 
T>e  oude  gewoonten  en  wetten  fullen  onver  br  eekelij k  blijven.  En  indien  ds  Vorft 

daer  teeghen  eenigh  bejluyt  neeme,  niemandt  fy  aen  dat  befluyt gehouden. 

1  Deefè  reghten  fijn  eenen  tijdt  langh  alleen  door  het  gebruyk  onderhouden,  nae- 
derhandt,  op  dat  den  aerdt  der  Vorften  niet  door  quaede  konftenaeryen  der  hoof- 
lèhe  vleyers  tot  de  hoop  van  een  onwettighe  heerfchappye  fbude  verleydt  worden , 

lijn  (e  eerft  ftuxgewijfè  befchreeven,  en  door  de  Vorften  onderteekent-,  en  tenlaet- 
Iten,  op  de  klaghten  der  Staeten,  dat  veele  fundamenten  van  de  oude  Republijk 
door  onbruyk  wierden  om  verre  geftooten,  fijnfè  foo  van  andere  als  voornaement- 
lijk  van  Vrou  Maria  Van  Borgonjen,  by  een  vergaedert,  en  ter  eeuwigher  geheu- 
ghen  befèeghelt.  En  hoewel  die  van  Hollandt  in  de  fucceflie  des  Vorftendoms  de 

orde  van  't  geflaght  volghden:  hebben  fè  niet  te  min,  om  te  toonen ,  dat  deheer- 

Ichappy  niet  voortquam  uyt  's  Vaeders  erffenis,  maer  uyt  een  algemeene  toeftem- 
mingh  des  volx,  dat  is  der  Staeten,  niemandt  voor  hunnen  Vom erkent,  ten  wae- 

re  hy  figh  alvoorens  onder  eede  aen  den  Staeten  hadt  verplight ,  dat  hy  's  Landts 
wetten  en  gewoonten  fbude  onderhouden:  't  welk  gedaen  fijnde,  wierdt  hem  van 
hunner  fijde  weederom  in  alle  het  geene  hy  volghens  de  wetten  ibude  gebieden  ge- 
hoorfaemheit  en  trouwe  belooft.  Wefhalven  naedemael  deefè  wetten  fijn  voor- 
waerden  geheght  aen  de  moogenheit,  volght  daer  uyt  onweederfpreekelijk  dat  de 
Vorft  geen  maght  gehadt  heeft,  om  figh  van  de  gefèyde  wetten  te  ontlaften,  ge- 

lijk van  hen,  2  die  de  regeeringh  eener  Republijke  befchreeven  hebben,  oover- 
vloedigh  is  verhandelt.  Waer  uyt  ook  dit  volght,  dat,  naedemael  de Oppermoo- 
genheit  niet  en  is  by  hem,  die  gebonden  is  aen  eenigh  vaftgeftelt  reght  of  aen  bur- 

1.  De  Handtfchriften  der  oude  Voiften ,  daer 
nae  van  Margartt^  van  Beyeren;  van  Jan,Hartogh 
van  Tours;  en  Jan»  Hartogh  van  Brabandt,  ge- 
maelen  van  Vrouw  Jakcfaa  van  Beyeren ,  van  Phi- 

lips van  Borgonjen ,  en  de  volghende ,  fijn  nogh  voor- 
handen. 

1.  Bodinus  in  't  i  B.  vin.  H.  De  Hooghfte- 
heerfchtppy,  die  mitr  eemgbe  vwrmerde  Qf  wet  ge- 

geeven is,  is  geen  hooghfte ,  nogh  ontbonden  van  wet- 
ten. En  daer  nae  van  't  Poolfche  formulier :  Dit 

formulier  fmaekt  niet  naereen  Koningblijke  majefteyt , 
maer  nae  de  voorwaerde  eenes  Vorften.  Nogh  :  De 
meefte  naer  bet  Noorden  ontwerpen  den  eedt  alfoo , 
datfe  fchijKc»  veel  van  de  Koningblijke  majefteyt  af 

te  trekken-  N°gh:  Een  Vorft,  die  's  landts  wetten 
befweert ,  beeft  geen  booghfte  moogenheit. 

D  iij  ger- 
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gerlijke  wetten,  gelijk  meeft  alle  de  Vorften  nae  't  Noorden  fijn,  ook  den  Graef 
van  Hollandt,  die  aen  foo  veele  wetten  is  verbonden,    het  reght  van  hoogh- 

fte  majefteyt  in  figh  alleen  niet  heeft  gehadt.     Wijders,  'tgheen  wy  van  de  maght 
der  Staeten  volghens  de  woorden  der  wetten  hebben  bygebraght,  alle  't  felve  en 
andere  faeken  van  geen  minder  gewight,  wordt  door  feer  oude  voorbeelden  bewee- 
fen.     Want  Aernout,  derde  Graef  van  Hollandt,  twee  foonen  hebbende,  is  den 
oudtften  Sijfridt,  die  ook  Sicco  genoemt  wordt,  ik  weet  niet  om  wat  misilagh,  in 

't  Vorftendom  voorby  gaen,  en  hetGraeffchap,  '  Diederijk,  den  jonghften  foon, 
met  algemeene  toeftemmingh  der  Staeten  opgedraeghen.     En  *  Diederijk  de  vier- 

de fonder   kinderen  ooverleeden  lijnde,  hebben  de  Staeten,  als  'er  nogh  geen 
voorbeeldt  was  van  broederlijke  fucceffie,  i  Florents,  de&ooverleedenen  broeder, 
Graef  verklaert.  Daer  nae  hebben  de  Staeten  de  vooghdy  van  *  Diederijk,  de  vijf- 

de van  dien  naem ,  mits  fijne  minderjaerigheit,  aen  Vrou  Geertruydt  fijne  moe- 
der gegeeven:  en  haer  ten  huwelijk  befteedt  aen  Robbert,  foon  des  Graeven  van 

Vlaendre,  die,  om  dat  hy  de  Hollanders,  die  nogh  toen  ter  tijdt  den  naem  van 
Vriefèn  hadden ,  regeerde,  daer  van  daen  de  Vriefè  is  gebynaemt.     Vrou  Ada, 
doghter  van  5  Diederijk  de  fèevende,  alsfè  in  weerwil  der  Staeten  was  getrouwt 
met  den  Graef  van  Loen,  is  van  het  Vorftendom  verftooten,  eninhaerplaetsge- 
kooren  Willem ,  Diederijx  broeder.     6  Florents  den  vierden,  nogh  jongh  fijnde, 
is  tot  vooght  gegeeven  fijnen  oom,  van  gelijke  Florents  genoemt:  welken  oover- 

leeden fijnde,  is  deregeeringhe,  oovermits  Alijdt,  's  Vorften  moey  e,  de  vooghdy 
beftierde  niet  nae  den  raedt  der  Staeten ,  maer  naer  eyghen  goedtvinden ,  gegeeven 

aenOtto,  Graef  van  Gelderlandt ,  die  't  weeskindt  in  fèer  verre  maeghfchap  be- 
ftont.  Daer  nae  's  Graeven  plaets,  doordedoodt  van  7  Florents  de  vijfde,  oopen- 
flaendej  hebben  de  Ridderfchap  en  de  fteeden  de  regeeringhe  der  Republijke  by 
hen  fel  ven  waergenoomen ,  tot  dat  fijn  foon  Jan  uytlandigh  fijnde,  uytEngelandt 
is  te  rugh  gekoomen ,  wiens  momboorfchap  geftelt  wordt  aen  fijnen  neef  Jan  van 
Avennes.  Daer  nae  is  vrouw  8  Margareta,  dewijl  fè  tot  het  Vorftendom  onbequaem 
fcheen ,  afgefet  van  de  heerfchappy ,  maer  »  hacren  Caon.  Willem  tot  Graef  aenee- 
noomen:  dees  daer  nae  uytfinnigh  geworden  fijnde,  isdeforghe  der  Republijke 

fijnen  broeder  ,0  Aelbreght  alsRuwaerdt  aenbevoolen,  met  dienverftande,  dathy 
de  felfde  foude  regeeren  met  raedt  van Baenderheeren ,  Baenritièn,  Ridderen,  en 
Schildtknaepen  (dit  fijn  trappen  van  aedel)  en  der  goede  fteeden.  Dogh  Willem, 
Aelbreghts  foon,  als  hy  voorfagh ,  dathy  fonder  mannelijk  hoir  foude  fterven, 
heeft  ter  daghvaert  befchreeven  de  eedelen  en  alle  de  fteeden ,  en  in  die  vergaede- 

de  Graef  onder  andere  fijne  geranten  gefonden  aen 
Aelbreght  van  Beyeren,  Graef  van  Hollandt,  &c. 
met  hartelijk  verfoek,  dat  hy  niet  foude  toelaeten, 
dat  de  weêrfpannighe  Gentenaers  met  leeftoght  of 
eenighe  andere  noodighe  behoeften  uyt  fijne  landert 
geftijft  wierden:  want  dat  defaeke  van  aüe Vorften 

in  't  handtbaeven  van  hunne  weerdtgheit  behoorde  ge- 
meen te  fijn ,  en  derhalven  forghe  gedraeghen  te  wor- 
den, dat  de  Gentenaers  moghten  ten  voorbeelde  die- 
nen, dat  memandt  lightveerdigh  beftae  de  waepenen 

teeghen  fijnen  wettightn  Landtsheere  te  neemen.  Die 
van  Brabandt,  Naemen  en  Henegouw  hebben  hun- 

ne Vorften  ter  gunfte  des  Graeven  van  Vlaendre 
gehoorfaemt.     Die  vanHollanA  enZeelandtgeen- 
fints,  alhoewel  Graef  Aelbreght  Luidewijk  in  alle 
manieren  gunftigh  was.     Want  de  Vorften  in  deefe 
tijdt  heerfchten  doorgaens  ter  beede  oovervrj/e  volken. 
't  fijn  de  woorden  van  Pontus  Heuterus  in  n.  B. 
der  Borgondifche  faeken.     Deefe  dinghen  fijn  ge- 
fchiet  in  't  jaer  1381. 

rin- 

3- 

4- 

5- 
6. 

7- 
Dit

 

1,  De  derde  van  dien  naeme ,  vierde  Graef  van 
Hollandt. 

2.  Vierde  van  dien  naem,  maer  vijfde  Graef. 
Sefte  in  orde  der  Graeven. 
Seevende  Graef. 

De  fèevende  van  dien  naem ,  dogh  elfde  Graef. 
Dertiende  Graef  van  Hollandt. 

.  Dus  moet  men  fchrijven,  niet  de  vierde. 
is  dien  Florents ,  die  uyt  eenen  haet  tot  Vor- 

ftenmoordt  toe  verraedelijk  van  de  fijne  vermoordt 

is,  in  't  jaer  1296.  Achterlaetende  tot  naefaet  fij- 
nen foon  Jan,  eenigh  erfgenaem ,  die  toen  inEn- 

gelandt  uytlandigh  was. 
8.  Gemaelin  van  Keyfer  Luidewijk  de  vierde  van 

Beyeren. 
9.  De  vijfde  van  dien  naem,  de  eenentwintigh- 

fte  Graef,  gemeenelijk  genoemt  de  doüe  Graef. 
10.  Vlaendre  ontfteeken  fijnde  in  burgheroor- 

Iogh ,  en  Graef  Luidewijk  van  Maele  de  Eedelen , 
dogh  de  Gentenaers  de  gemeente  voorftaende,  heeft 
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ringhe  verfoght  en  verkreeghen ,  dat  de  fucceflie  in  het  Graeffchap  aen  Vrouw  Ta- 
koba,  fijne  dogh ter,  toegefeght  wierde :  welke  noghtans,  met  haer  fel  ven  te  ver- 

te in  ongeraede  huwelijken  verloopende,  iïgh  der  heerfchappye  onweerdigh  mae- 
kende,  gefien  heeft  dat  Hollandt  by  haer  leeven  op  Philips  van  Borgonjen  wierde 
oovergedraeghen.     Als  Maximiliaen  van  Ooftenrijk  Maria,  nightvan  deefen Phi- 

lips, ten  huwelijk  hadtgenoomen,  en,  nae  't  ooverlijden  fijner  gemaelinne  ,  de 
heerfchappy  behieldt,  en  de  felfde  niet,  als  vooghtvan  fijnen foon Philips  de  twee- 

de, nae'tgoedtvinden  der  Staeten,  beftierde,  maer  veel  eer  op  een  Koninghlij- 
ke  wijle,  hebben  lbo  de  Staeten  van  Hollandt  als  der  naebuerighe  Landtlchappen 
iïgh  kloekmoedigh  daer  teeghen  verlet.  Ook  lijnKarel,  naederhandtKeyfer,  den 
vijfden  van  dien  naem*  als  hy  nogh  jongh  fijndeaen  hetVorftendomgekoomenwas, 
vooghden  van  de  Staeten  der  Landtfchappen  toegevoeght.     De  felfde  Keyfer  Ka- 
rel,  in  de  vergaederingh  der  Algemeene  Staeten  fijn  Vorftendom  afgeleght  heb- 

bende, heeft  fijnen  foon  Philips  de  trouwe  en  belcherminghe  der  Staeten  aenbe- 
voolen.     Dit  fijn  teekenen,  dat  de  Vorftelijke  heerlchappy,  als  oorfpronkelijk 

van  de  Staeten  voortgekoomen ,  van  gelijken  foo  vaek  'er  een  Vorft  quam  te  ge- 
breeken,  tot  hen  weedergekeert  is.  Wijders  fal  mengeene  handtveften  nogh  eeni- 
ghe  belcheyden  van  belangh  der  oude  Vorllen  vinden ,  welke  de  Baenderheeren 
enEedelen  niet  met  hun  gefagh  en  onderteekeninghen  bekraghtight  hebben:  want  dee- 
fe  fijn ,  gelijk  eertijdts  der  Koninghen  van  Duy  tfchlandt ,  den  oudtften  raedt  der  Grae- 
ven  geweeft.     Verder  wat  de  fteeden  belanght,  hun  getal  en  met  het  getal  hunne 
weerdigheit,  heeft  vantijdt  tot  tijdt  meerder  toegenoomen.     Van  oudts  heeft  el- 

ke ftadt  gehadt  haeren  raedt  of  vroedtlchap.     Een  der  raeden  ooverleeden  lijnde, 
wordt  de  plaets  vervult  by  de  vroedtlchap  lelve ,  uyt  de  vroomfte  en  rijxte  van  de 
burgherye.  De  lelve  vroedtlchap  kielt  op  lömmighe  plaetlen  de  voornaemfte  hoof- 

den der  Magiftraeten ,  die  Burgermeefters  genoemt  worden :  in  andere  fteeden 
draeghtle  en  deelè  Burgermeefteren  en  andere,  om  te  reght  te  fitten,  die  meteen 

leer  oude  benaeminghe  Scheepenen  genoemt  worden ,  den  Vorft  voor ,  om  'er  de  ver- 
kiefingheuytte  doen:  lbo  noghtans  dat  fè  een  dubbelt  getal  voorlchrij ven,  buyten 

welke  te  gaen  't  den  Vorft  ongeoorloft  isj  't  welk  geen  kleyne  verfèekertheit  der 
"vryheit  is.     En  by  veele  exempelen  blijkt,  dat  niet  alleen  de  groote  fteeden,  ge- 

lijk men  in  de  laetfte  tijden  heeft  begonnen  te  doen ,  maer  ook  felfs  de  kleyne  ter 
daghvaert  lijn  belchreeven.   Philips  van  Leyden,  hier  bevoorens  genoemt,  maekt 
dikwils  gewaghen  van  de  Eedelen  en  van  de  magiftraeten  der  fteeden,  en  noemt 
de  felve  Groot  en  des  vaederlandts,  en  lèght  dat  tot  haerer  lbrghe  heeft  geftaentoe 
teiïen,  dat  niet,  by  verfuym  des  Vorften ,  de  Republijk  eenighc  fchaede  quaeme 
te  lijden.     Ook  vinde  ik,  dat  ten  tijde  van  Willem  de  vierde,  de  laetfte  uyt  den 
huylè  van  Henegouw ,  binnen  Dordreght  is  befchreeven  een  daghvaert  der  drie  Landt- 

fchappen i  Hollandt,  Zeelandt  en  Henegouw,  werwaerts  de  afgelbndene  der  ftee- 
den in  fterken  getaele  lijn  by  een  gekoomen ,  ter  oorfaeke  der  tollen :  en  dat  deelè 

vergaederinghe  ook  is  genoemt  den  hooghen  raedt.     Dat  voorts  nimmer  eenighe 
belaftinghen  nogh  hefgelden  lijn  opgeftelt ,  londervoorgaende  belluyt  der  Staeten, 

blijkt  wel  duydelijk  uyt  de  gemeenelandts  reekeninghen,  in  't  hooft  van  welke  dee- 
lè belluyten  altoos  voor  afgaen.     En  hier  van  daenis't,  dat  de  belaftinghen  en  hef- 

gelden by  ons  altoos  van  outs  en  naederhandt  doorgaens  den  naem  van  beedenge- 
hadt  hebben,  welken  naem  by  Philips  van  Leyden  ook  dikmaels  wordt  gevonden: 
om  datfe,  gelijk  wy  gelèght  hebben,  op  de  beeden  der  Graeven  van  de  Staeten 

■wierden  ingevvillight ,  ten  grooten  bewijlè,  dat  het  Vorftendom  't  gefagh  der  Stae- 
ten is  onderworpen,  geweeft.    Jae  dat  meer  is,  aen  Philips,  den  laetften  der  Grae- 

ven, is,  ten  tijde  als  hy  teeghen  Vrankrijk  oorloghde,  de  verfoghte  neegenjaeri- 
ghe  opftellingh  by  de  Staeten  niet  anders  ingewillight,  ten  fy  naer  het  voorfchrij- 
ven  van  eenighe  punten,  en  onder  andere,  dat  het  geldt  foude  gehandelt  worden 
by  luyden  daer  toe  van  de  Staeten  te  verkiefen.    Gelijk  ook  kennelijk  is,  dat  de 

Stae- 
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Staeten  hun  reght  om  te  vergaederen  t'elkens  als  hen  fbude  gelieven  tot  opdelaet- 
fte  tijden,  die  voor  deefen  oorlogh  fijn  gegaen,  gehandthaeft  hebben.     Uyt  het 
gene  tot  nogh  toe  is  verhaelt  blijkt  klaer,  dat  de  Graeven  van  Hollandt  by  naer 
niet  verfchift  hebben  van  d'oude  Koninghen:  datfe  alleenlijk  hebben  gebruykt 
eenen  naem  min  haetelijk,  en  min  verdacht  voor  de  vryheit:  datfè,  'tiswaer,  ge- 
kooren  fijn  volghens  orde  van  't  geflaght,  gelijk  by  veele  vrye  volken:  maer  dat 
de  heerfchappy  hen  is  gegeeven  niet  fönder  uytfonderinghen ,  als  waer  bygevoeghc 
waeren  wetten,  en  die  met  eede  beveftight:  en  dat  wel  het  gefagh  der  Graeven  niec 
kleyn  geweeft  is,  maer  der  Staeten  moogenheit  fbo  in  andere  faeken  als  voornae- 
mentlijk  omtrent  de  geldtmiddelen ,  die  de  fenuwe  van  deRepublijk  fijn,  foodae- 

nigh,  dat  men  met  waerheit  van  de  Graeven  fègghen  magh ,  't  gheen  men  eertijdts 
van  de  Duytfche  Koninghen  feyde,  dat  fe  ter  beede  geregheert  hebben.  En  indien 
men  ook  een  uytheemfch  voorbeeldt  foekt,  nerghens  vinde  ik  gelijker,  als  in  de 
Republijk  van  Lacedemonien ,  welke  Plato,  Polybius,  en  veele  wijfen,  jaeApol- 
lo  fèlfs  door  hun  getuyghenis  booven  alle  andere  hebben  gepreefen.  Wantin  deefè 

fuccedeerden  de  Koninghen  wel,  d'een  den  anderen,  volghens  orde  van  't  geflaght, 
fbo  dat  in  de  plaetfe  der  Koninghen,  nogh  kinderen  fijnde,  vooghden,  diefePro- 
dicos  noemden ,  een  heerfchappy  ter  goeder  trouwe  bevoolen ,  voerden :  maer  de 
Koninghen  wierden  tot  de  heerfchappy  niet  toegelaeten,  voor  en  al  eerfe  hadden 

gefwooren,  datfè  volghens  's  landts  wetten  föuden  regeeren.     En  de  Koninghen 
hadden  maght  oover  een  yder:  maer  de  Ephori  en  den  Raedtoover  de  Koninghen. 
Van  de  ouden  wordt  fèer  geroemt  het  gedenkweerdigh  fègghen  vanTheopompus, 
Koningh  van  Lacedemonien,  die,  als  hem  fijne  huyfvrouw  verweet,  dathy,  door 

't  inftellen  van  de  magiftraet  der  a  Toefienderen ,  fèlfs  fijn  eyghen  majefteit  hadt 
vermindert,  haer  geantwoordt  heeft,  dat  hy  fijnen  kinderen  een  minder,  maer 
ook  een  langhduerigher  heerfchappy  fbude  naelaeten.     Want  fèer  waeraghtigh  is , 

't  gheen  de  ouden  gefeght  hebben,  dat  alle  Republijkenbeftaen  door  fèekere oover- 
eenftemmingh ,  en,  die  gebrooken  fijnde,  te  niet  gaen:  welke oovereenftemmingh 
ik  verftae  te  fijn,  niet  van  fnaeren  of  toonen,  maer  een  opreght  onderlingh  ver- 
ftant  tuilchen  den  Vorft  en  het  volk,  tuflchen   het  volk  en  den  Vorft,  en  een 
welgemaetighde  eendraght  der  Staeten  onder  elkander.     Door  deefè  oovereenftem- 

mingh fijn  en  de  Graeven  van  Hollandt,  en  de  Eedelen  en  de  gemeente  langh  in 
eenen  bloeyenden  ftaet  geweeft,  terwijl  yder  een  voor  den  Vorft,  den  Vorft  voor 
de  wetten  en  deStaetsvergaederinghen  ontfagh  toonden,  terwijl  den  aedel  by  hae- 
re  eere,  de  gemeente  by  haere  vryheit  bleef.  Hier  uyt  fijngevolghtvoorfpoedighe 

oorloghen  i  hier  uyt  is 't,  dat  een  volk  kleyn  in  fighfèlven,  gelijk  eertijdts  door  de 
Roomfche  bondtgenootfehap,  fbo  ook  onder  de  Graeven,  door  groote  vriendtfehap- 
pen  wierdt  aengefoght:  dit  toonen  de  verbonden,  dit  toonen  de  huwelijken.  Ter- 
ftont,föo  haeft  het  Graeffchapnaeulijx  fijn  geboorte  hadt  gekreeghen,  fijn  twee  Die- 
derijken  ,  gelooft  men ,  fwaeghers  der  Koninghen  van  Vrankrijk  geweeft.  Aernoudt , 
de  derde  Graef ,  hadt  tot  gemaelin  dedoghter  des  Keyfèrs  van  Konftantinopolen, 
welkers  lüfler  was  getrouwt  aen den Keyfer  van  Duytfchlandt.  Eenighe  volghende 

hadden  gemaelinnen  uyt  den  huyfe  van  Saxen,  toen  ter  tijdt  in 't  befit  desKeyfèr- 
rijx  fijnde.  Dogh  Florents  de  derde  was  gehuwelijkt  aen  de  kroon  van  Schotlandt. 
En  Willem  de  tweede  van  dien  naem  Graef  van  Hollandt  is  felfs  tot  het  Keyferdom 
des  Duytfchenrijx  beroepen,  om  geene  andere  reeden ,  mijnes  oordeels,  foofèer, 
als  om  dat  hy  in  fijn  eyghen  landt  aen  een  gemaetighde  regeenngh  gewent  was.  Sij- 
nen  foon  Florents  de  vierde  hebben  aen  d'eene  fijde  de  Koningh  van  Vrankrijk, 
van  d'andere  die  van  Engelandt,  elk  om  't  feerft  aengefoght,  hem  verbonden  en huwelijken  hunner  kinderen  met  groote  gefchenken  aenbicdende:  maer  fijnen  foon 
Jan  heeft  op  den  raedt  der  Grooten  de  doghter  des  Koninghs  van  Engelandt  ge- 
trouwt.   Willem  de  fefde  daer  naer  de  doghter  van  Vrankrijk.  Weederom  fijn  de 
doghtersder  Graeven  befteet  in  groote  huyfen:  als  Vrouw  Margareta,  doghter  van 

a  Ephori.  Wil- 
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Willem  de  vierde, in  't  huys  vanBeyeren  aen  eenKeyfèr:  JakobaaendenDolphijn van  Vrankrijk.  En  dit  alles  tot  nogh  toe  terwijl  fe  alleen  Graeven  van  Hollandt 
en  Zeelandt,  eenighe  ook  van  Henegow,  waeren.  Seedert  heeft  Hollandt  door 
de  doghter  van  Graef  Aelbreght,  gehuwelijkt  aen  den  huyfe  van  Borgonjen,  ge- 
kreeghen  de  felfde  Vorften,  welke  nu  Brabandt,  Vlaendre  en  meer  andere  volken 
hadden.  Dus  fijn  verfcheyde  natiën,  niet  ongelijk  in  gewoonten,  wetten  en  rech- 

ten, onder  een  gemeene  heerfchappy  bevreedight  en  verfterkt  geworden.  Daer 
nae  heeft  Vrouw  Maria  van  Borgonjen ,  by  haeren  gemael  den  Aertshartogh  van 

Ooftenrijk,  gehadt  eenen  fbon,  aen  wien  't  meerdergedeelte  van  Spanjen  tot  hu- welijx  goedt  is  toegevallen  »  en  met  Spanjen  de  verwaghtingh  der  nieuwe  weereldt, 
en  meer  andere  tituJen  van  Koninghrijken,  verfpreidt  oover  verfcheyde  geweften 
des  aerdtboodems.  Maer  op  deefe  grootheit  der  Vorften  is  gevolght  een  groote 
veranderingh  in  de  Republijke,  die  ik  in  weynigh  woorden  fal  aenwijfèn. 

VI.       HOOFTSTUK. 

Hoe  dat  het  trachten  om  veranderingh  in  de  Republijk  te  hrenghen  oorfaek  tot  den 
oorlogh  heeft  gegeeven. 

DE  menfchelijke  natuer  is  geneeghen  om  reukeloos  voort  te  flaen  tot  een  on- 
bepaelde  moogenheit-,  waer  uyt  *  Ariiloteles  fèght  dat  meeren  deels  ds  dwin- 

gelandyen fpruyten,  wanneer  de  Vorften  oover  de  paelen  van 's  Landts  wetten  heen 
ftappen.  Selden  gebeurt  het,  dat  yemandt  aflaetmeer  te  willen  vermooghen ,  als 

hy  vermagh,  ten  fy  hem  de  hoop  van  te  konnen  uytwerken  't  gheen  hy  begeert 
benoomen  fy.  Waerom  de  oude  Vorften,  welker  hoop  en  vertrouwen  t'eenemael 
was  gegront  op  hun  vaederlandt,  die  geen  verlaet  op  uytheemfche  maght  hadden, 
figh  met  eerbiedigheit  onder  de  wetten  fchikten,  reght  en  billijkheit  beminden, 
ontfagh  voor  de  Staeten  toonden,  a\s  op  welker  maght  en  middelen  fy  verftonden 
hunne  weerdigheic  te  fteunen.  De  Vorften  van  Borgonje,  gefprooten  uyt  Ko- 

ninghlijken  huyfè,  fijn  d'eerfte  ge  weeft,  die  een  trap,  dogh  heymelijk,  tot  een 
onbepaelde  moogenheit  gemaekt  hebben,  blijvende  niet  alleen  de  volle  gedaente, 
maer  ook  voor  een  goedt  gedeelte  de  klem  der  vryheit.  Karel  naederhandt,  in 
andere  geweften  Koningh  en  Keyfèr  fijnde,  was  het  teeghen  de  borfthier  te  Lan- 

de niet  anders  dan  een  Vorft  te  fijn:  maer  hy  wierdt noghtans  ingetoomt  door  ge- 
neegenheit,  fijnde  gebooren  enopgevoet  in  deefê  geweften  ■,  en  hyhadtleerenagh- 
ten  de  volken,  die  hem  tot  groote  aenflaeghen  fijn  befte  werktuygh,  en  uyt  figh 
fèlven  feér  getrouw  waeren,  dan  wijders  fbo  men  op  hunne  vryheit  toeleyde,  light 
gaende  te  maeken,  en  maghtigh  in  vermooghen.  Echter  heeft  hy  bloedighe  plak- 
kaeten  gemaekt,  en  daer  de  kerk,  bedolven  in  grove  dwaelinghen,  bequaemege- 

neesmiddelen  vereyfehte,  heeft  hy ,  gefint  't  gheen  eenmael  was  aengenoomen  met 
geweldt  te  handthaeven,  figh  niet  óntfien  teeghen  luyden,  die  verfchilden  in  ge- 

voelen, de  ftraffe  des  doodts  te  ftellen :  fbnder  in  fbo  gewightigh  een  faek  de  mee- 
ninghe  der  Staeten  te  verneemen.  Maér  Philips  fijnen  fbon  was  uytter  aerdt  niet 

vernoeght  dan  met  een  t'eenemael  onbedwonghe  moogenheit :  daer  om  hadt  hy 
eenen  haet  op  volken  die  den  Vorften  wetten  fielden ,  't  welk  ook  die  van  Arragon 
niet  langh  geleeden  t'hunnen  grooten  ongelukke  geleert  hebben.  Maer  inlbnder- 
heit  hebben  de  Spanjaerts,  onder  welke  Philips  fijne  jonghe  jaeren  hadt  doorge- 
braght,  deefe  geleegenheit  teeghen  de  Hollanders  en  Nederlanders,  met  wienfe 
tot  nogh  toe  hadden  geftreeden  wie  meeft  in  de  gunft  der  Vorften ftaenfbude,vlij- 
tighe  waergenoomen.     Al  hun  woelen  was  in  de  vryheit  der  Nederlanden  hacte- 

1.  Aiiftoteles  in  fijn  Staetkunde  v.  B.  x.  H.  I  oover  's  Landts  wetten  heen  flappen ,  en  tugbten  nae 
Dtvmgelandjen  fprtyten  ten  deele  uytKoningben)dte  I  «en  toomeloofer  moogenheit. 

E  lijk 
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lijk  te  riiacken,  in  hem  daerenteeghen  te  vertoonen,  hoe  de  fteeden  inltalien,  en 
de  Landen  in  Amerika  door  hunne  befettinghen  fooindwangh  gehouden  wierden  > 
dat  Ie  Ibnder  uytfonderinghgehoorfaemden.  Als  derhalven,  denoorlogh  teeghen- 
de  Francoifen  ten  eynde  lijnde,  Philipsuyt  den  naeme  derStaetenwierdtvermaenc 
de  Spaenfche  befettinghen  van  de  grenfen  der  Nederlanden  wegh  te  neemen,  heeft 
hy  dat  reedelijk  verfoek  als  fijner  grootheit  onweerdigh  opgenoomen.  Enhy  felfs 
in  perfoon  nae  Spanjen  oovergevaeren  lijnde,  heeft  feedert  dien  tijdt  de  meefte  fae- 

ken >raekende  de  regeeringhevanHollandt  en  der  ooverighe  Nederlanden  ,beftiert, 
niet  volghens  den  raedt  der  ingeboorene  eedelen,  uyt  welke,  volghens  de  gewoon- 

te der  voorouderen ,  beftont  den  opperden  en  den  geduerighen  Raedt  van  Staete 
deefer  Landen,  maer  door  befluyten  en  beveelen  gefmeet  in  Spanje,  hetende  hier 
den  Kardinael  Granvelle  tot  uytvoerder  der  Spaenfche  beveelen.  En  nu  waeren 

de  faeken  rackende  den  Godtsdienft  foo  verre  gekoomen,  dat,  alwaer  't  fchoon 
een  mifduedt  geweeft  van  den  Roomfchen  Paus  in  gevoelen  te  verfchillen ,  't  eenen 
goeden  Vorll  eghter  niet  pafte  die  te  {haffen,  om  deontelbaere  meen ighte der mif- 
daedighen,  uyt  welker  gemoederen  fuik  een  gevoelen,  hoedaenigh  ook,  door 
geenerhande  fchrik  kon  weghgenoomen  worden.  De  Eedelen  dan  en  aenfienelij- 
ke  fteeden  om  deefè  reeden  hem  vertoonende,  dat  nogh  de  koophandel,  nogh  de 
ruft  der  Landen  konde  behouden  worden,  ten  waere  de  plakkaeten  op  den  Godts- 

dienft wierden  gefmijdight ,  was  't  foo  verre  van  daer,dat  Philips  nae  hunnen  raedt 
luyfterde,  dat  hy  in  teegendeel  gewilt  hebbe,dat  op  de  binnenfte  gedachten  der 
menfehen  onderfbek  gedaen  wierde,  invoerende  daer  toe  eennieuwe  en  ongehoor- 

de maniere  van  inquifttie,  hoedaenighe  men  in  Spanjen  teeghen  dejooden  enMa- 

humetiften,  fchuylende  onder  't  Chriftendom,  was  gewoon  te  pleeghen.  Ten 
dien  eynde  fijn  ook  allerweeghen  ingeftelt  nieuwe  Bifclommen,  teeghen  de  mee- 
ninghe  en  in  weerwil  der  Staeten,  Ibnder  welker  toelaetingh  van  oudts  de  Geefte- 
lijkheit  niet  moght  vermeerdert  worden.  En  dewijl  dit  alles  buyten  twijfel  ftrek- 
te  om  de  Republijk  in  verwarringh  en  ooverhoop  te  brenghen,  en  eerft  de  Grooten 
in  den  Raede  van  Staete,  daer  nae  een  groote  meenighte  van  eedelen,  ten  dien 
eynde  vergaedert,  onder  welke  ook  was  den  Heer  van  Breederoode,  gefprooten 
uyt  het  geflaght  der  Graeven  vanHollandt,  raedden,  en  baeden  te  koomen  toe 

dat  geneesmiddel,  't  welk  men  wel  eer  in  faeken  van  geringher  gewight  was  ge- 
woon te  gebruyken ,  naementüjk  tot  een  algemeene  vergaederingh  der  Staeten  van 

de  Landen,  heeft  Philips,  gelijk  hy  op  fijn  vertrek  ftaende  uytdrukkelijkhadtver- 
booden  fuik  een  vergaederingh  te  houden ,  ook  toen  niet  naegelaeten  die  te  belet- 

ten. Hier  op  beroerte  gevolght  fijnde,  niet  met  gemeenen  raedt  en  opfèt,  maer 
door  de  ftoutheit  van  weynighe  uyt  de  geringhfte  meenighte,  om  de  beelden  uyt 
de  kerken  wegh  te  neemen ,  in  welker  dienft  niet  weynigh  tot  nogh  toe  was  gefbn- 

dight,  en  de  (elfde  eerlangh  door  't  gefagh  der  Grooten  was  befaedight,  hebben 
de  Spanjaerts  en  Philips  geraeden  gevonden  de  reukeloofèonbedachtheit  vanbefbn- 

dere  luyden  t'eenen  dekmantel  te  neemen,  om,  teeghen  reght  en  reeden,  alledee- 
fè  volken  in  't  gemeen  de  mifdaedt  van  gequetfte  majefteyt  op  te  legghcn.  Wef- 
halven  den  Hartogh  van  Alva  wordt  gefonden,  om  figh  door  geweldt  der  volkoo- 

mene heerfchappye  meefter  te  maeken.  Dees  ftraf  uytter  aerdt  (dat  Duytfchlandt 
heeft  geleert)  voorfien  met  ftraffe  beveelen,  verklaerde  oopentlijk,  dat  de  Staeten, 

de  fteeden ,  alle  de  landtfehappen  van  Nederlandt ,  en  elk  ingefèeten  in't  befonder ,  alle 
hunne  voorreghten  en  handtveften  verbeurt  hadden,  en  voortaen  geene  andere 

wetten  als  's  Koninghs  beveelen  te  verwaghten  hadden.  Hy  fèirs  was  het  aller  (èe- 
kerfte  bewijs  van  het  vertreeden  der  wetten,  fijnde  een  uyrJander,  nogh  den  Vorft 
in  bloede  beftaende ,  en  niet  te  min,  teeghen  de  gewoonte  en  alle  reghten,  tot  de 
Opperlandtvooghdy  gefonden.  Ook  is  het  te  reght  fitten  den  wettelijken  en  ge- 
woonen  reghteren  benoomen,  en  opgereght  een  nieuwe  Vierfchaer,  waervoorde 
faeken  van  gequetfte  majefteit  fouden  verhandelt  worden:  onder  deefènnaem  heb- 

ben 
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ben  de  Spanjaerts  en  de  flaeven  der  Spanjaerden  figh  meefter  gemaektvan  het  lee- 
ven  en  de  middelen  der  ingefeetenen  hunne  Vierfchaer  onderworpen.     En  niet  al- 

leen fijn  veele  duyfenden  uyt  het  gemeen  ter  pijne  en  doodt gebraght,  maer  felfsde 
Graeven  van  Egmondt  en  Hoorne,  de  voornaemfte  onder  de  Grooten,  op  val- 
fche  betightinghen  van  een  wraekbaer  reghter  veroordeelt  fijnde,  hebben  hunne 
halfen  voor  den  beul  moeten  uytftrekken.     Willem  Graef  van  NafTau,  Prins  van 

Oranje,  infgelijx  een  der  voornaemfte  Heeren  van  Nederlandt,  is  neevens  veele 
andere  gebannen.     Van  welke  Perfonaedjen  Egmondt  fijn  Graeffchap  hadtin  Hol- 
landt  i  Oranje  Stadthouder  van  Hollandt  was  geweeft.     Den  M^rkgraef  van  Ber- 
ghen  en  den  Heere  van  Montigny,  die  de  beeden  en  fmeekfchnften  des  volx  en 

der  Grooten  in  Spanjcn  hadden  oovergebraght,  fijn  beyde,  d'een  door  oopenbae- 
re  onthalfmgh,  d'ander  door  vergif,  gelijk  het  fegghen  eenpaengh  is,  om  'tleeven 
gekoomen.  Toen  fijn,  volghens  de  gewoonte  van  onbepaelde  dwinghelandy,den 
fteeden  op  den  hals  geleght  Spaenfche  befèttinghen  of  kafteelen.     Daerenbooven , 
op  dat  de  Landtfchappen,  die  tot  op  dees  tijdt  waeren  vry  geweeft,  hunne  flaever- 
nye  voor  altoos  fbuden  oopentlijk  ten  toon  (lellen  en  onderhouden ,  is  hen ,  wien 
de  Vorften  fèlve  in  perfoon  fèlfs  om  de  minftefchattinghen  waeren  gewoon  geweeft 
met  beeden  aen  te  gaen ,  toen  door  een  Stadthouder  den  twintighilen  penningh  van 

alle  onroerende,  den  tienden  van  alle  roerende  goederen,  r'elker  vervreemdingh, 
door  geweldt  en  dreygementen  afgevoordert.  Wel  is  waer,  dat  de  trou  we  der  vol- 

ken langh  met  de  vry  heit  heeft  geworftelt:  maer  dewijl,  nae  't  oopentlijk  vertree- 
den der  wetten,  nae  't  verfmaeden  derStaeten,  dieRepublijk,  die  foo  veeleeuwen 

hadtgeftaen,  en  de  vryheit  der  naekoomelinghen ,  niet  langher  konde  behouden 
blijven,  hebben  de  Staeten  van  Kollandt,  welken  de  befchermingh der  wetten  en 

hun  reght  beneevens 't  algemeene  was  aenbevoolen,  in  den  jaere  vijftienhondert 
tweeën  (èeventigh,  den  neeghentienden  van  Hoymaendt,  in  een  vergaederinghe 
befchreeven  binnen  Dordreght,  beftaende  uyt  eedelen  en  afgeföndene  uyt  demee- 

fte  fteeden,  volghende  't  exempel  hunner  voorouderen,  die  teeghen  denRomey- 
nen,  beginnende  als  dwinghclanden  te  heerfchen,   dewaepenen  hadden  opgenoo- 

men ,  den  oorlogh  teeghen  den  Hartogh  van  Al  va  beflooten ,    de  ballinghen  t'on- 
reght  uyt  hun  vaederlandt  verd  reeven  herftelt,  en  WUlem  Prinlè  van  Oranje  erkent 
voor  Stadthouder  en  Opperbevelhebber, 

VIL        HOOFTSTUK. 

Hoedaenigh  de  Republijk  der    Batavieren  fy  geweejl  in  den  oorlogh,  hoedaenigh 

die  fy  nae  den  oorlogh. 

SEedert  dien  tijdt  is  de  oppermooghenheit  der  Staeten,  welke  't  aengemaetight 
gefagh  der  laetfte  Vorften  niet  weynigh  hadt  verduyftert,  weederom  doorge- 

brooken  fijnde, helder  aen  den  dagh  gekoomen.  En  nae  dat  met  die  vanHollandc 
ook  de  Staeten  van  andere  omlegghende  Landtfchappen,  de  waepenen  voor  de 
vryheit  aengenoomen  hebbende,  te  faemen  in  een  vaft  verbondt  getreeden  wae- 

ren ,  en ,  nogh  gebeeden ,  nogh  vermaeninghen  Philips ,  wiens  eere  tot  nogh  toe 
wierdt  verfchoont,  tot  beeter  finnen  hadden  konnen  brenghen,  hebben eyndelijk 

op  den  fesentwintighften  van  Hoymaendt  des  jaers  vijftienhondert  en  eenentagh- 
tigh  de  Staeten  der  Vereenighde  Landtfchappen  Philips,  om  het  verbreeken  van  de 

wetten  der  heerfchappye,  verklaert  naer  reghten  '  van  de  hooghe  ooverheit  der  fèl- ver 

l.  Balthafar  Ayala ,  prefident  vunde  krijghsraedt 

van  's  Koninglis  leegher  in  Nederlandt ,  in  fijn 
boek  van  't  reght  en  de  plighten  des  oorloghs. 
i.  B.  ii.  H.    I»  'm  deefe  orde  gaen  de  pwkfft*  in- 

dien de  oppermoogenheit  is  hy  tenen  Vorfl  Voghfoo 
die  is  by  't  volk.of  de  roortreffelijxten ,  ftaet  het  vry 
met  eenen  dwïngbeUndt  nae  reghten  te  handelen,  foo 't 
de  tijden  toelaeten,  foo  niet*  is't  geoorloft  hem  met 

E  ij  gt- 
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ver  Landen  vervallen  te  fijn.  Eeven  eens  naementlijk  als  veele  vrye  Volken  hunne 
Prinièn  hadden  veroordeelt ,  als  die  van  Lacedemonien ,  PauTanias;  de  Romeyneni 
Nero;  de  Venetianen,  Falerius;  deDeenen,  Chriftiern.     En  echter  hebbende 

Voortreftelijxte  de  Republijk  niet  geregheert  Tonder  Vorftelijk  gefagh;  maer  gelijk 
eertijdts  in  de  plaetfe  der  Koninghen  Vcldtooverften  waeren  gekoomen,  foo  hadt 
toen  de  Prins  van  Oranje,  Tonder  den  naem  van  Graef  te  gebruyken,  de  wettelij- 

ke heerTchappy,  op  den  tijtel  van  Stadthouder,  verkreeghen:  wiens  wonderbaere 
eendraght  met  de  Staeten ,  terwijl  en  hy  plaets  gaf  acn  hunne  moogenheit>  en  fy 
hemweederom  beminden  en  eerden  als  hunnen  gemeenen  vaeder,  de  Taeken  van 
Hollandt  van  Teer  geringhe  beginTelen,  tot  den  hooghften  aenwas  opgevoert  heeft. 

Waerom  ook,  als  de  naebuerighe  LandtTchappen  ooverhen  gekooren  hadden  eerft* 
Matthias,  Aertshartogh  van  Ooftenrijk ,  daer  nae  den  Raedt  van  Staete-,  en  wij- 

ders den  Hartogh  van  Anjou,  de  Staeten  van  Hollandt  en  Zeelandt  het  verbondt 
met  hen  gemaekt  wel  heylighlijk  hebben  onderhouden ,  maer  voor  de  reft  in  den 
haeren  geen  veranderingh  willen  gedooghen-,  en  altoos  behouden  niet  alleen  de  fèlf- 
de  regeeringhe ,  maer  ook  Telfs  de  uyterlijke  gedaente  der  regeeringhe.     Nae  de 
doodt  des  PrinTen  van  Oranje  isdeOpperlandtvooghdydenGraeve  vanLeycefter, 

die  d'Engellche  hulptroepen  ten  dienfte  der  Landen  oovergebraght  hadt,  opgedrae- 
ghen:  maer  als  deeTen  opgeblaefen  door  koninghlijke  hooghmoedt,  onkundigh 
onièr  regeeringhe,  en   luyfterende    naer  den  raedt   van   quaede  raedtsluyden , 
hadt  begonnen  lafterlijk  van  de  regeeringhe  der  Staeten  te  Tpreeken,  en  getraght 
veranderingh  in  te  voeren,  hebben  de  Staeten  vertoont  dat  haere  maght,  van  wel- 

ke ook  Leycefter  de  fijne  hem  aenbevoolen  hadt  ontfanghen,  waste  gelijk  enfeer 
reghtveerdigh  en  de  oudtfte,  en  hebben  ook  die ,  om  hem  te  believen,  door  op- 

roer hadden  begonnen  nae  veranderingh  te  ftaen ,  met  de  doodt  geftraft.  En  Ley- 
cefter van  dit  alles  verwittight  heeft  te  gelijk  met  het  Landt  fijn  bewint  verlaeten. 

Daer  op  is  ver  volghens  Maurits,  Toon  van  Willem  Prins  van  Oranje,  gekooren 
Opperbevelhebber  oover  Hollandt  en  eenighe  naebuerighe  LandtTchappen.  Won- 

der was  weederom  de  eendraght  onder  de  regeeringhe  van  deelên:  en  de  ruft  der 

Rcpublijke  geduerende  den  tijdt  van  twintigh  jaeren,  't  uytbreyden  derLandtpae- 
len,   't  verjaeghen  der  heyrleeghers,   gelukkighe  veldtflaeghen  ,   beleegeringhen 
kloekmoedigh  uytgevoert,  kloekmoedighergedraeghen,  hebben  den  Staeten  d'acht- 
baerheit  en  den  roem  van  wijle  regenten,  Maurits  d'eere  van  te  fijn  den  grootften 
Veldtheer  toegebraght.     Meerder  heeft  den  Iuyfter  der  Republijke  toegenoomen, 
nae  dat  Koninghen  haer  door  verbonden  met  fighfèlven gelijk geftelt hebben:  want 

in  den  jaere  feeven  en  t'neegentigh  is  een  verbondt  van  onderlinghehulpe gemaekt 
tuflchen  den  Koningh  van  Vrankrijk,  de  Koninghinne  van  Engelandt  en  de  Stae- 

ten der  Vereenighde  Nederlanden.     Eevenwel  is  de  eerbiedighei t  ten  Vorften , 

hoewel  afgefwooren ,  nogh  fbo  groot  geweeft ,  dat,  geduerende  't  leeven  van  Ko- 
ningh Philips,  de  dapperheit  deeler  Landen  figh  binnen  denoodtfaekelijkheit  van 

eyghen  befchermingh  hebbe  gehouden.  Nae  fijnooverlijden  is  den  oorloghoopent- 
lijk  verkondight,  en  Spanjen  dien  hy  eerft  herwaerts  oovergebraght  hadt  weederom 
op  fijnen  boodem  toegefönden:  jae  ook  is  de  koophandel,  omheint  met  waepenen, 

van  hier  tot  in  d'uyterfte  Landen  van  Indien  oovergefèylt.     Aldaer  hadt  men  ook 
den  gemeenen  vyandtj  en  de  beroemde  dapperheit  en  trouwe  der  Hollanderen  heeft 
figh  der  verbonden  dier  Koninghen  en  volken  weerdigh  gemaekt:  en  de  Staeten 
fijn  begroet  geweeft  door  geTanten ,  koomende  uyt  een  andere  lbo  verre  geleeghene 
wccreldt.     En  dus  verre  heeft  het  veghten  geduert.     Van  vreede  is  dikmaels  ge- 

gcweldtfoovervaüen.     In  dus  hetft  den  Raedt  den  I  heit,  boeweide  meefte  figh  die geweldelijk.  bebben aen~ 
eerften  wegh  ingegaen  met  Nero,  den  lattften  met  I  gemaetigbt:  want  de  Kejfers  waeren  niet  anders  ah 
Maxtmtnus.     Want  men  moet  weeten  ,  dat  dt  Room-  I  Vorften. 
fche  Kerfen  niet  en  hebben  geh/tdt  de  oppemoogben-  I 

han- 
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handelt}  foo  by  't  leeven  van  Koningh  Philips,  als  nae  fijn  ooverlijden,  toen  de 
Nederlanden  op  fijne  doghter  en  ichoonfoon  waeren  oovergedraeghën.     Maer  al- 

toos hebben  de  Staeten  verworpen  alle  voorwaerden,  waer  door  de  vryheit  en 

't  reght  des  befluyts  waer  by  fè  Philips  de  heerfchappy  hadden  afgeweefen,  niet  in 
haer  geheel  bleeven:  nae  't  voorbeeldt  der  oude  Romeynen,  die  geenen  vreede 
foo  hoogh  gefchat  hebben,  datfe  daerom  de  verdreeve  Tarquinien  weeder  fouden 
inneemen.     Ten  laetften  als  de  Aertshartoghen  Albertus  en  Ilabella,  en  felfs  ook 
Koningh  Philips,  foon  van  Philips  de  II.  %h  gereet  toonden  om  de  vryheit  der 
Staeten  te  erkennen,  is  door  bemiddelingh  der  Koninghen  van  Vrankrijk,  Enge- 

landt  en  Deenemarken ,  en  dacr  beneevens  van  andere  Vorften ,  d'onderhandelingl 
aengevanghen :  dogh  dewijl  groote  fwaerigheeden  den  vreede  weederhielden,   is 

ten  laetften  'm  den  jaerefeftienhondert  en  neeghenbeftantgemaekt  voor  twaelf  jae- ren ;  met  voorgaende  verklaeringhe  der  Aertshartoghen ,  foo  in  hunnen  naeme  als  in 
den  naeme  van  Koningh  Philips,  vanwienfèdaertoe  volmaghtontfanghen  hadden, 
waer  doorfe  beleeden  dat  beftant  te  fluyten  met  de  Staeten  der  Vereenighde  Ne- 

derlanden,  als  met  Staeten  van  vrye volken  en  fteeden,  en  die  voor  foodaenighe  van 
hen  gehouden  wierden ,  en  fè  figh  daer  op  geen  reght  ter  weereldt  aenmaetighden. 
Philips  heeft  het  verdragh  bekraghtight,  herhaelende  defèlfde  verklaeringhe.   Dit 
kort  verhael  begonnen  fijnde  voor  Julius  Cazfar,  en  indees  tijdt  eyndighende,  be- 

toont, dat  geduerende  den  tijdt  van  meer  dan  fèeventienhondert  jaeren  de  Batavieren , 
nu  Hollanders  genoemt,  gebruykt  hebben  de  fèlfde  regeeringhe  in  hunne  Repu- 
blijke,  waer  van  de  Oppermoogenheit  fy  geweeft  by  de  Staeten,  en  als  nogh  is: 

foo  noghtans,  dat  'er  altoos  een  Vorftelijke  maght  is  by  gekoomen,  nu  metgroo- 
ter,  dan  met  minder  beftellinghe,  fijnde  eertijdts  opgedraeghen  by  fuccefïïe,  maer 
voor  deefèn  meermaels  en  ook  nu  by  ftemmen ,  dogh  altoos  de  wetten  onderwor- 

pen.    En  dit  lbo  veel  aengaet  het  weefèn  van  de  geheele  regeeringhe.  Is  yemandt 
begeerigh  om  de  leeden  naeder  te  kennen ,  met  deefc  ftaet  het  aldus.     Hollandt  is 
feer  dight  bewoont  met  volkrijke  dorpen  en  fteeden.     De  förghe  oover  de  fteeden 
ftaet  aen  den  Raedt  en  Magiftraeten  van  yder  ftadt ,  welke  toegeftaen  is  eenighe 

keuren  binnen  hun  gebiedt  te  maeken,  en  tot  's  ftadts  noodtwendigheeden  laften 
op  te  ftellen.     De  Raeden  fijn  voor  hun  leeven:  de  magiftraeten  jaerlijx,  fönder 
of  met  geringhe  weddens.     Van  de  aenflenelijkfte  hoofden  der  magiftraeten  be- 

fchermen  Burgermeefteren  't  reght  der  gemeente  en  den  welftant  der  fteede :  oover 
't  beftel  van  reght  en  Juftitie  fijn  geftelt  Scheepenen,  föo  in  geldt-  als  lijf-faeken: 
wordende  het  ampt  van  befchuldighers ,  niet  fönder  eenigh  gebiedt,  publijkelijk 
waergenoomen  by  Bailluwen  en  Schouten.  De  magiftraeten  hebben  tot  hunne  Rae- 

den reghtsgeleerden ,  met  den  naem  van  Penfionarifièn.     Den  reghtsdwangh  der 
dorpen,  foo  inhooghe  als  ambaghtsheerlijkheit,  is  ten  deele  by  de  Republijk  of  de 

'Graefelijkheit,  ten  deelen  by  de  aenfienelijxte  eedelen,  die  de  fèlve  van  hunne 
voorouders  ontfanghen  hebben.  De  Ambaghtsheerlijkheit  wordt  bereght  door  Schout 
en  Scheepenen :  de  hoogh  heerlijkheit  door  Bailluw  en  Leenmannen ,  of  de  aenfie- 

nelijxte inwoonders  ten  platten  lande,  Wel boore- mannen  genoemt.  Daerenbooven 
hebben  Houtvefter  en  Meefter-knaepen  hun  eyghen  gereght  oover  de  jaght  en  wilder- 
niffen:  en  oover  de  dijken,  waer  in  befonderlijkde  behoudenis  van  Hollandt  beftaet, 
Dijkgraef en Heemraeden.  Van  de  vonniflèn  van  deefe  alle,  behalvendatverweefè- 
neinlijffaeken  niet  lighfelijk  appel  wordt  toegeftaen,  magh  men  figh  beroepen  op 
het  Hof  van  Hollandt,  't  welk  ook  Zeelandt  erkent.  Degefchillen  fel  veder  fteeden 
en  andere  faeken  van  groot  gewight  worden  hier  verhandelt.  In  deefèn  Raedt  fitten 
nae  ouder  gewoonte  eenighe  eedelen,  en  voorts  eenighe  reghtsgeleerden  en  ervaere- 
ne  in  's  landts  gewoonten.     Hooft  van  deefèn  Raedt  is  de  Stadthouder  van  Hol- 

landt felfs,  wien  daerenbooven  is  toegeftaen  't  gebiedt  oover  de  beiettinghen ,  't  kie- 
fen  der  magiftraeten  in  de  fteeden  uyt  een  genoemt  getal ,  en  't  quijtfchelden  van 
ftranen  oover  mifdaeden :  al  het  welk  fijn  teekenen  van  een  feer  uytfteekendt  ge- 

E  iij  fagh. 
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fagh.     Ook  is'er  een  reekenkaemer,  die  door  hunne  Renrmeefters  de  Heergoede- 
ren beftieren.     De  Vergaedcringhe  der  Staeten,  by  welke  is  de  Oppermoogenheit 

van  Hollandt,  wordt  befchreeven  drie  of  viermaels  's  jaers,  offbodikmaelsals'tde 
faeke  vereyfcht.     Den  ftaet  der  Eedelen  wordt  vertoont  door  de  aenfienelijxte  in 
luyfter  van  afkoomft,  en  in  befit  van  heerlijkheeden ,  omtrent  twaelf  in  getaele, 
een  van  deefe  ooverleeden  fijnde,  kiefenfe  felfs  een  ander  in  fijne  plaetfe.  De  Stee- 

den, die  doorgaens  fijn  gewoon  hunne  afgelbndenen  ter  daghvaert  te  fcnden,  fijn  met 
naemen  deefe,  Dordreght,Haerlem,  Delft,  Leyden,  Amfterdam,  Goude,  Rotter- 

dam, Gorichem, Schiedam, Schoonhooven,  Briel,  Alkmaer,  Hoorn,  Enkhuyfen, 
Edam,  Monnikendam,  Meden  blik,  Purmerendt.  De  afgelbndene  fijn  gemeenelijk 
Burgermeefteren  >  waer  by  dikmaels  wordt  gevoeght  een  uy t  de  Vroedtfchap ,  of  ook 
een  Penfionaris.     Den  aedel  heeft  reght  van  eerft  te  {temmen-,  daer  naedefteeden 
elk  op  haer  beurte.  Dit  alles  is  nutertijdt  ook  nogh  het  fèlfde,  als  het  was  ten  tij- 

de der  Graeven ,  behalven  dat  het  bewint  derRepublijke,  't  welk  aen  den  Graef 
front,  den  Staeten  en  den  Stadthouder  is  aengewaflèn.  Wijders  was  men  gewoon 
figh  van  het  voorfeyde  hof  van  Hollandt    te  beroepen  op  den  Grooten  Raedc 
van  Mechelen,  welken  Raedt  de  Staeten  van  verfcheyde  Landtfèhappen  eertijdts 

ten  verfoeke  der  Vorften  van  Borgonje,  om  in  't  gemeen  ooverhen  reght  te  doen, 
hadden  toegeftaen.     In  plaets  van  deefèn  hebben  die  van  Hollandt  en  Zeelandt 
voor  achtentwintigh  jaeren  opgereght  den  Hooghen  Raedt,  beftaendeuyt  mannen 
van  uytfteekende  geleertheit,  van  welker  vonnifien  niemandt  figh  beroepen  kan: 
alleenlijk  is  men  gewoon  den  Staeten  te  verfbeken,  dat  hen  gelieve eenighebuy ten 
gewoone  reghters  te  voeghen  tot  het  Collegie,  die  ernftelijk  mooghen  ooverfien, 
of  het  vonnis  wel  geweefèn  fy ,  of  by  mifverftant.     En  dewijl  de  laften  en  de  fae- 

ken  met  den  oorlogh  fijn  vermeenighvuldight,  is  'er  nogh  een  ander  Collegie  op- 
gereght, dat  opfight  heeft  oover  de  gemeene  middelen  van  Hollandt,  en  wijftde 

gefchillen  daer  uyt  fpruytende.     Dit  Collegie  beftaet  uyt  perfoonen  die  den  aedel 
en  de  Meeden  yder  voor  figh  iel  ven  daer  toe  kielen ,  en  by  wijlen  veranderen.  Dee- 

fe befèhrijven  de  vergaederingh  der  Staeten,  t'elkens  als  het  dienftigh  ist  en  voe- 
ren uyt  't  gheen  by  den  Staeten  is  beflooten.     Onder  't  opfight  van  deefè  fijn  an- 

dere tot  het  hooren  van  de  reekeninghen  der  ontfanghers  van  de  gemeene  midde- 

len.    En  naedemael  by  't  verbondt  van  Uitreght  is  aengegaen  gemeenfèhap  van 
oorlogh,  vreede,  en  uytheemfche  alliantien,  en  daerenbooven  van  veele  andere 

faeken,  tufïchen  verfcheyde  Landtfèhappen ,  van  welke  tot  op  heeden  by't  verbondt 
fijn  gebleeven  Gelderlandt ,  Hollandt ,  Zeelandt ,  Uitreght ,  Vrieflandt ,  OoveryfTel 
en  Groeninghen ,  eertijdts  alle  genoemt  met  den  naem  van  Batavieren ,  Mattiaken 
en  Vrieiën,  fijn  de  Landtfèhappen  gewoon  yder  hunne  afgeföndenete  fenden,  om 
oover  de  gemeene  faeke  te  beraedtflaen.    Selden  gebeurt  het,  dat  deefe  vergaede- 

ringh fèheydt ,  die  den  naem  heeft  van  Vergaederingh  der  Algemeene  Staeten  der 
Vereenighde  Nederlanden.  Voor  deefèn  is  men  gewoon  te  betwiften  de  gefchillen 
tufïchen  de  Landtfèhappen.  Naeft  deefèn,  en  op  bevel  der  fel  ver,  heeft  denRaedf. 

van  Staete  het  opfight  oover  de  faeken  raekende  't  gemeen  verbondt,  en  deregee- 
ringhe  van  't  krijgsvolk.     Deefèn  Raedt  is  gevolght  in  plaetfè  van  den  Raedt  van 
Staete,  die  ten  tijde  der  Graeven  het  beftier  hadt  oover  heel  Nederlandt.     De 
Raeden  worden  tot  een  feeker  getal  gekooren  by  de  Staeten  van  yder  Landtfchap; 
en  by  wijlen  verandert.     Dogh  fy  (temmen  niet  by  Landtfèhappen,  als  in  deVer- 
gaederinghe,  maer  hooft  voor  hooft.     Hoofden  van  deefèn  Raedt  van  Staete  fijn 
de  Sadthouders  der  Landtfèhappen.     Daerenbooven  fijn  door  Hollandt,  Zeelandt 
en  Vrieflandt  verdeelt  Vergaederinghen  van  Bewintsluyden  der  fèe  faeken ,  onder 
welker  opfight  ftaen  de  fee,  en  de  middelen  die  uyt  fee  koomen.     Sy  hebben  hun- 

nen la(t  van  d' Algemeene  Staeten.    Elk  Landtfchap  fendt  de  haere  derwaerts;  en 
deefe  worden  ook  gemeenelijk  verandert,  't  Ammiraelfchap,  of  het  Opperbevel  ter 
fee,  wordt  nu  bekleet  by  den  fèlfden  Maurits.  Ook  worden  de  reekeninghen  rae- 

ken- 
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kende  de  fchatkift  der  gemeene  Bondtgenooten  by  perfoonen  daer  toegefteltoover- 
fien.     Deefe  dinghen,  die  den  ingefeetenen  genoegh  bekent  fijn,  heb  ikuytheem- 
fchen  ten  gevalle  wat  naeukeurigher  verhandelt:  en  \vy  en  twijfelen  niet ,  offyful- 
len,  de  faek  wel  ingeiien  hebbende,  dit  gebouw  van  de  Republijk  ten  hooghften 

prijfen.     Want  't  fy  wy  de  reeden  by  brenghen,  de  reeden  oovertüyght  ons,  dat 
de  regeeringhe  allerbeft  vertrouwt  wordt  aen  de  beften :  't  fy  we  fien  óp  aghtbaer- 
heit  van  getuygeniflèn,  een  Republijk  der  Voortreffelijxten  wordt  geroemt  vand'al- 
lerwijfte  onder  de  ouden-,  't  fy  op  voorbeelden,  feeker  ons  koomen  voor  feer tref- 

felijke en  ver maerde,  alsCandia,  Lacedemonien,  Carthago,  Rhodus,  Marfeil- 
le,  Theffalien,  Achajen,  Samos,  Cnidus,  Chio,  Corfu,  en,  gelijk  veele  gelooft 
hebben,  Roomen  felve,  ten  tijde  als  haere  deughden  in  hunnen hooghften luyfter 
waeren.    Boovendien  blijkt  klaer  genoegh, dat  de  Republijk  der  kinderen  Ifraèls, 
hoedaenigh  die  vart  Godt  is  ingeftelt,  eer  het  volk  een  Koninghrijk  begeerde,  door 

't  beleydt  der  Voortreffelijxten  is  beftiert  geweeft.  Nogh  ontbreeken  'er  geen  hee- 
denfdaeghfche  voorbeelden,  Ragufa,  Luca,  Geneve,    Genua,   de  voornaemfte 

Cantons  van  Switferlandt,  en,  die  haere  beftendigheit  door  't  duerenvan  duyfent 
jaeren  getuyght,  Venetien.     Hier  by  magh  men  ook  voeghen  het geheele lichaent 
des  Duytfchen  Rijx,  vol  van  nïajerteit  en  luyfter,  en  de  meefteKoninghrijkenmet 
den  naem,  maer  Vorftendommen  metter  daer*  in 't  Noorden.     En  indien  't  ons 
luft  nogh  naeder  op  deefe  vergelijkingh  aen  re  houden,  feeker  de  Öppermoogen- 
heit  der  Vergaederinghe  van  Staeten  is  by  de  Giuleii,  en  de  Britten,  feer  oude 
volken,  ingebruyk  geweeft:  en  in  DuvtfehUndt  blijft  die  nogh  heedenfdaeghs  in 
weefen.  En  voor  lbo  veel  de  regeeringhe  der  Republijke  wordt  waergenoomen  door 
Afgefondene  der  fteeden,  daer  in  koomen  wy  feer  wel  oover  een  '  met  die  van 
Achajen,  Etolien,  en  Lycien,  die  van  gelijken  hunne  Republijken,  beftaende 
uyt  verfcheyde  fteeden,  door  een  vergiedenn^he  en  afgefondene  der  fteeden  ge- 
regeert  hebben.     Van  welke  de  Acheërs  by  Polybius,  Strabo,en  Plutarchus  wor- 

den voo-geftelt  als  het  allerbefte  voorbeeldt  vaneen  wel  oovereenftemmende  Repu- 
blijk.    Weederom,  dat  het  Vorftendom  bepaelt  door  wetten  wordt  gevoeght  by 

de  regeeringh  der  voortreffelijxten,  dat  hebben  wy  gemeen  met  deoudelfraëliten, 
ten  tijde  der  Rech  teren-,  met  die  van  Lacedemonien,  met  die  felfde  Acheërs,  mee 
de  Venetiaenen,  met  het  Duyffche  rijk,  met  de  voorverhaelde  Noordtfehe  Ko- 
ninghrijken,  en  de  meefte  andere.    En  de  vergaederinghe  der  Algemeene  Staeten 
met  den  Raedt  van  Staete,  door  welke,  behoudens  de  Oppermooghenheit  van 

yder  Landtfchap,  verright  worden  die  faeken,  die  volghens  't  verbondt  gemeen 
iija,  koomt  in  alles  feer  net  oover  een  met  de  vergaederinghe  der  Amphyclriones , 
door  welkers  bandt  de  Griexe  Republijken  tefaemen  verknoght  lijnde,  de  Mee- 

den en  alle  geweldt  van  buyten  langhen  tijdt  van  figh  hebben  afgeweert.  Dus  is't, 
dat  die  van  Jonien  hebben  gehadt  een  algemeene  vergaederingh  van  dertien,  die 
van  Etrurien  van  twaelf,  de  oude  Latijnen  van  achten veertigh  fteeden:  dus  heb- 

ben eertijdts  volghens  verbondt  de  hunne  gehadt  veele  Duytfehe,  GaulifeheenBri- 
tannifche  volken  -,  en  hebben  als  nogh  de  hunne  de  Switfers  en  Grifbns.  Dan  ech- 

ter is  onfe  meeninghe  niet  met  deefe  gefehaepenheit  van  een  Republijk  te  prijfen, 
hen,  die  een  andere  gebruyken,  daer  in  te  nae  te  fpreeken-,  want  men  moet  be- 

kennen, dat  alle  dinghen  niet  allen  luyden  paffen,  en 'er  veele  volken  fijn,  diebee- 
ter  onder  een  Koninghhjke  heerfcfiappy  geftelt,  dan  by  hunne  vryheit  gelaeten 
worden.     Dus  is  't  den  volken  van  Afien  dienftigh  geweeft  onder  de  maght  van 
Koninghen  te  ftaen :  Griekenlandt  in  teegendeel  heeft  geen  Koninghen  konnen 
lijden.     Dogh  dat  deefe,  van  welke  wy  fpreeken,  voor  ons  de  allerbequaemfteis, 

i.  Iuftinus  xxxiv.  B.  i.H.  Die  van  Achajen  I  't  gemeen.  Want  de  Acbeèrs ,  fchoon  die  in  fteeden , 

fcheenen  den  -Romeynen  toen  ter  tijdt  te  maghtigh,  als  in  leeden  verdeelt  fijn,  hebben  noghtaiis  een  lic- 

niet  om  de  maght  en  middelen  die  yder  fladt  in'tbe-  haem  en  eenc  heerfchappye ;  en  weeren  de  gevaeren 

fonder  heeft,  maer  om  de  etndtaght  van  allen   in  I  vanyderfiadt  in  'tbefonder  af  met  gemeene  kraghten. heeft 



3+  VAN    DE  OÜDTHEIT,  Sec. 

heeft  de  geduerighe  ervaerenheit  van  lbo  veele  eeuwen  beweelcn :  lbo  langhdiege- 
flaen  heeft,  is  alles  in  ruft  gebleeven:  lbo  dikwils  yets  daer  teeghen ondernoomen 
was ,  reefen  daer  uy t  beroerten ,  en  verwarringhen ,  die  niet  eer  geneefen  wierden , 

voor  de  Republijk  herftelt  was  in  haerc  voorighe  gedaente.    '  Die  den  aerdt  der 
volken  en  de  vericheydenheit  hunner  feeden  neerftighoo  ver  wooghen  hebben,  mer- 

ken acn,  dat  de  volken  die  ten  Noorden  geftrekt  legghen,  en  infonderheit  naede 

feekuft,   onder  welke  wy    afkeerigh  fijn  van  een  cenhoofdighe  regeeringhe,  en 

meer  bchaeghen  fcheppen  in  hunne  vryheit.     Ook  fijn  'er,  die  leeren,  dat  groo- 
te  heerfchappyen  van  Koninghen ,  heel  kleyne  van  de  gemeente  niet  onbequaemelijk 
geregeert  worden:  maer  dat  die  natiën,  die  van  middelmaetighe  grootefijn,  en 
infonderheit  die  het  hunne  kloekmoedigh  weeten  te  befchermen,  en  niet  traghten 

nae  't  gheen  eens  anders  is,  allerbeft  fijn  gedient  met  de  regeeringh  der  Voortref- 
felijxten.     Dogh  men  moet  ook  infonderheit  acht  neemen  op  de  gewoonte:  want 

't  gheen  'm  't  gemeen  van  alle  wetten  is  gefeght,  is  wel  voornaementlijk  waer  van 
die  wetten,  waer  inne  het  hooghfte  van  de  regeeringhe  beftaet,  dat  het  beeter  is 

niet  d'allerbefte  te  gebruyken,  als  die  in  gebruyk  fijn  te  veranderen  :   dewijl  de 
wetten  eeven  als  de  planten  langhen  tijdt  van  nooden  hebben  om  wortelen  te  fchie- 
ten:  en  lbo  men  die  dikmaels  verplaetft,  verdwijnt  alle  haere  kraght  en  fterkte. 
Seer  veel  fijn  we  derhalven  verfchult  aen  onfe  voorouderen ,  die  ons  hebben  nae- 
gelaeten  een  Republijk,  die  Ie  van  de  eerfte  flighters  hadden  oovergenoomen ,  die 
in  haer  lèlven  treffelijk  is,  die  met  onlèn  aerdt  en  met  onfe  manieren  van  leeven 
ièer  wel  oovereenkoomt,   die  fè  in  vreede  gehandthaeft,  en  door  den  oorlogh 
weedcr  gekreeghen  hebben.     Dogh  onlèn  phght  is  het,  lbo  we  nogh ondankbaer , 

nogh  on voorfightigh  willen  fijn,  die  Repubhjk ,  welke  de  reeden raedt ,  d'onder- 
vindinghen  voor  goedt  keuren,  en  de  oudtheit  acnprijft,  ftantvaftigh  te  verdae- 
dighen. 

i.  Bodinus  van  een  Republijk  i.  B.  vin.  H. 
Alle  volks»  Xen  Noorden  geleeghen  fweemtn  nae  fee- 
kere  vryheit.  Aiiftoteles  in  iijn  Staetkunde  m.  B. 
xvn.  H.  Met  de  regeeringhe  der  Voortreffelijxte 

kgomt  oover  een  een  meenighte  van  vrjre  lujden,  die 

van  natueren  fijn  gehooren  om  te  draeghen  de  beer- 

fchappy  der  gener ,  die  in  deught  de  aenfienelijxte  fijn. 
Bartolus  van  de  regeeringhe  van  een  Republijk :  Een 

vo\'tn  de  tweede  graedt" van  grootheit  is  niet  dien- 
fiigb  geregheert  te  worden  door  eenen ,  of  door  de  mee- 

nighte ,  maer  door  wejnighe  rijke  en  eerlijke. 

E    Y    N    D    E. 
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Manilins  Aftronom.  Lib.  3. 

»         Si  qua  externa  referentur  nomina,  lingua , 
Hoc  of  er  is,  non  vatis  erit.  non  omnia  fleffi 

Pojjimt,  &  propria  meliusfub  voce  notantur. 



Aen  dcn^j 

PRINSEN 

En 

VRYE      VOLKEN 
T>er  Cbrijlen  Weereldu 

S  een  dwaelingh  niet  min  oudtdan  verderfelijk,  waer 
door  veele  menfchen ,  en  allermeeft  die  gene ,  die  in 
maght  en  middelen  meelt,  vermooghen,    figh  felven 

doen  gelooven ,  of  't  gheen  ik  waeraghtigher  oordeel , 
trachten  te  doen  gelooven ,  dat  reght  en  onreght  niet 

uyt  haere  eyghe  natuer  ,    maer  door  een  ydele  in-^ 
beeldinghe  der  menfchen,  en  gewoonte  worden  onderfcheyden.     En 

derhalven  achten  die  luyden,  dat  en  wetten  en  een  gedaente  van  bil- 
lijkheit  ten  dien  eynde  fijn  uy tgevonden ,  om  de  oneenigheeden  en  be- 

roerten der  gener ,  die  gebooren  fijn  in  ftaet  om  te  gehoorfaemen ,  te 

beteugelen :  maer  die  gene ,  dien  't  geluk  allerhooghft  verheeven  heeft , 
moeten,  fegghenfè,  al  het  reght  nae  hunnen  wille  ,  hunnen  wille  naer 

eyghen  belangh  afmeeten.     En  dat  dit  gevoelen,   't  welk  teenemael 
ongerijmt  en  ftrijdigh  teeghen  de  natuer  is,  eenigh  gefagh  gekreeghen 
heeft,  daer  oover  heeft  men  figh  niet  foo  fèer  te  verwonderen,  dewijl 
by  de  gemeene  fiektc  des  menfchelijken  geflaghts,  waer  door  wy  gelijk 
de  gebreeken  foo  ook  de  voorftanders  der  gebreeken  volghen ,  figh  ge- 
voeght  hebben  de  konftenaeryen  der  vleyeren ,  welke  alle  moogenheit  is 

onderworpen.     Maer  in  teeghendeel  is  'er  geen  eeuwe  geweeft ,  waer 
in  figh  niet  hebben  opgedaen  mannen  vry  van  imborft  ,  wijs ,  Godts- 
dienftigh ,  die  gearbeydt  hebben  om  dit  vals  bedunken  uyt  de  gemoede- 

ren der  eenvoudighen  wegh  te  neemen ,  en  alle  andere  voorftanders  des 

felven  van  onbelchaemtheit  t'oovertnyghen.  Want  fe  betoonden ,  dat'er 
was  een  Godt,  fchepper  en  beftierder  van  't  heel  Al,  dogh  infonder- 
heit  een  Vaeder  der  menfchelijke  natuere ,  welke  hy  dienthalven  hade 

ge  wilt,  dat,  niet  gelijk  alle  andere  dieren  in  verfcheyde  foorten,  en 

in  veelerley  gedaenten ,  maer  onder  een  gefiaght ,   en  ook  onder  eenc 

benaeminghe  foude  begreepen  worden;  dien  hy  daerenbooven  hadt  ge- 
geeven  een  felfden  oorfpronk ,  gelijke  faemenvoegingh  van  leeden ,  aen- 

gefighten  teeghen  elkander  oover,  jae  ook  de  fpraek  en  andere  werk- 

F  ij  tny- 



tnygnen  van  gemeenfaemheit ,  om  aen  allen  te  doen  verftaen^  datfe  een 

natuerlijke  maetfehappy  en  maeghfehap  hebben.    Dat  wijders  dien  op- 
perden Koningh  en  Vaeder  des  huysgefins  dit  huys  of  deck  republijk 

door  hem  geftight  hadt  gegeeven  feekere  fijne  wetten ,  niet  gefchreeven 
op  kooper  of  op  taefelen ,  macr  in  de  finnen  en  gemoederen  van  een 
yeder,  alwaerfe  figh  vertoonen  fouden,  om  in  weerwil  felfs  en  teeghen 
de  borfl:  geleefen  te  worden:  dat  aen  dee/è  wetten  te  gelijk  de  grootfte  en 
de  geringhfte  waeren  gebonden:  dat  Koninghen  teeghen  deefe  foowey- 
nigh  is  geoorloft,  als  de  gemeente  teeghen  de  keuren  der  ooverheeden, 
den  ooverheeden  teeghen  de  plakkaeten  der  Landtvooghden  ,  den  Landt- 
vooghden  teeghen  de  wetten  der  Koninghen  felve.  En  nogh  meer ,  dat  uyt 
die  bron  voortvloeyden  die  fèlfde  reghten  der  volken  en  der  befondere 
fteeden ,  datfe  hier  uyt  hunne  heyligheit  en  Majefteyt  hadden.  Dan  gelijk 
in  den  menfeh  felfs  eenighe  dinghen  waeren ,  die  hy  met  allen  gemeen 
heeft,  eenighe  waer  door  een  yegelijk  van  een  ander  wordt  onderfchey- 
den ,  foo  ook  van  die  faeken ,  welke  de  natuer  tot  gebruyk  der  menfehen 
voortgebraght  hadt,  fy  eenighe  hadt  willen  gemeen  laeten,  eenighe, 
die  yder  door  befondere  nyverheit  en  arbeidc  hadt  verkreeghen,  hem 
fouden  eyghen  blijven :  dat  die  beyde  aengaende  waeren  gegeeven  wet- 

ten ,  op  dat  wel  alle  de  gemeene  fonder  benaedeelingh  van  allen  fouden 

gebruyken;   maer  d'ooverighe  belanghende,    een  yegelijk,    vernoeght 
met  't  gheen  hem  was  te  beurt  gevallen ,  figh  van  't  gheen  eens  anders 
was  onthouden  foude.     Indien  geen  eenigh  menfeh  hier  van  onkundigh 
weefen  kan,  ten  fy  hy  met  eenen  hebbe  afghelaeten   een  menfeh   te 
fijn,  indien  de  heydenen,   wien,  in  alle  waerheit  fchcemerooghende, 
alleen  het  light  der  nature  heeft  befcheenen ,  deefe  dinghen  gefien  heb- 

ben,   wat  is  't,  Chriften  Prinfen  en  volken,    't  gheen  de  billijkheit 
van  U  begeert  gevoelt  en  gedaen  te  hebben  ?     Meent  yemandt  dat  het 
hart  is ,  dat  hem  worden  afgevordert  dinghen ,  die  de  belijdenis  van 

foo  heyligh  een  naem  vereyfcht ,    welkers  minde  is  figh  t'onthouden 
van  ongelijken ,  feeker  yder  een  kan  weeten  welk  fijn  plight  is ,  uyt  het 

geen  hy  een  ander  voorlchrijft.     Niemandt  is  'er  onder  U  ,    die  niet 
oopentlijk  gebiedt,  dat  yder  het  fijne  naer  eyghen  goedtdunken  beffciere, 
naer  eyghen  finlijkheit  belegghe  :    die  niet  alle  ingefeetenen  belaft  de 
ftroomen  en  gemeene  plaetfen  gelijkelijk  en  fonder  onderfcheit  te  ge- 
bruyken ,  die  niet  met  alle  vermooghen  de  vryheit  in  het  oover  en  wee- 

derreyfen  en  in 't  handelen  verdaedight.     Indien  men  oordeelt,  dat  die 
kleyne  Maetfehappy ,  welke  wy  een  Republijk  noemen ,  fonder  deck 
dinghen  niet  beftaen  kan,  (en  feeker  't  is  onmooghelijk  dat  fe  beftae) 
waerom  fullen  niet  alle  de  felfdc  dinghen  noodigh  fijn ,  om  de  Maet- 

fehappy en  d'eendraght  van  't  geheele  menfchelijk  geilaght  ftaende  te houden  ?  Met  reght  vertoornt  Ghy  u ,  foo  yemandt  teeghen  deefe  durft 
geweldt   gebruyken ,   ook  ftraft  ghy   nae  de  grootheit  der  mifdaedt 

ande- 



anderen  ten  voorbeelde,  om  geen  andere  reeden',  als  om  dat,  waer 
deefe  dinghen  doorgaens  fijn  geoorloft,  den  ftaet  der  heerfchappye  niet 
kan  in  ruft  blijven.     En  indien  een  Koningh  teeghen  een  Koningh,  een 
volk  teeghen  een  volk  onreghtveerdigh  en  met  geweldt  te  werk  gaet, 

ftrekt  fulx  niet  om  de  ruft  dier  groote  republijke  t'onderft  booven  te 
keeren,  en  tot  hoon  des  opperden  Opfïenders  >     Dit  onderfcheit  is'er 

in  ,  dat ,  gelijk  de  mindere  Magiftraeten  van  't  gemeen  oordeelen ,  Ghy 
van  de  Magiftraeten,  fbo  ook  de  Koningh  van  't  heel  Al  U  heeft  be- 
voolen  't  kennis  neemen  en  het  ftraffen  der  mifdaeden  van  allen  ande- 

ren, de  uwe  voor  fïgh  heeft  uytgefondert.     En  die,  onaengefïen  hy 
de  opperfte  ftraffe,  die  traegh,heymelijk  en  onvermijdelijk  is,  voorfigh 
behoudt,  fendt  niet  te  min  van  hem  af,  om  onder  de  menfchelijke  faeken 

te  verkeeren ,  twee  reghters ,  welke  d'allergelukkighfte  mifdaedighe  niet 
ontvliedt ,  eyghen  gewilTe  binnen  een  yder ,  en  de  achtingh  of  het  oordeel 
van  andere.  Deefè  vierfchaeren  ftaen  voor  hen  oopen ,  dien  alle  andere  fijn 
toegeflooten :  tot  deefè  beroepen  figh  defwakke:  in  deefè  worden  oo ver- 

wonnen ,  die  in  kraghten   ooverwinnen ,  die  de  maete  hunner  toome- 
loof  heit  geen  paelen  ftellen ,  die  oordeelen  voor  een  geringhe  prijs  te 

hebben  't  gheen  met  menfchen  bloedt  gekoght  wordt,  die  ongelijken 
met  ongelijken  verdeedighen ,  welker  oopenbaere  misbedrijven  noodt- 
faekelijk  en  door  het  eenpaerigh  oordeel  van  alle  eerlijke  luyden  moeten 
gedoemt,  en  door  het  vonnis  van  hun  eyghen  ge wifTe  niet  kan  vryge- 
fprooken  worden.     Voor  deefè  beyde  Vierfchaeren  brenghen  wy  ook 

een  nieuwe  faeke :  voorwaer  nicc  van  huysdrop ,  nogh  van  't  legghen 
van  een  balk  of  fpanningh ,  hoedaenighe  gemeenelijk  vallen  tufTchen  be- 
fondere  luyden ,  en  felfs  ook  niet  een  faek  van  die  foort,  welke  dikmaels 

onder  volken  voorkoomt ,  van  't  reght  van  een  ftuk  landts  geleeghen  op 
de  grensfcheydingh ,  van  't  befït  eener  ftroome  of  eenes  eylandts :  maer 
van  by  nae  den  geheelen   Ocean ,  van  't  reght  om  te  vaeren ,  van  de 
vryheit  van  de  koophandel.     TuiTchen  ons  en  de  Spanjaerts  ftaen  deefè 
punten  in  gefchil :  Of  de  oneyndighe  en  woefte  fee  fy  den  aenwas  van 
een  rijk,  en  nerghens  nae  het  grootfte:  of  eenigh  volk  reght  hebbe  vol- 

ken die  't  willen  doen   te   beletten   het  verkoopen,  het  verwifTelen, 
en  eyndelijk  het  oover  en  weeder  reyfèn  onder  elkander :  of  yemandt 

hebbe  konnen,  't  gheen  nimmemeer  het  fijne  ge  weeft  is ,  weghfchenken  ,- 
of  vinden,  't  gheen  nu  reets  eens  anders  was:  of  oopenbaer  ongelijk 
dat  langhen  tijdt  geduert  heeft  eenigh  reght  geeft.     In  deefe  ftrijdigheit 
onderworpen  wy  ons  felfs  aen  het  oordeel  der  voornaemfte  Spaenfche 

Godts-  en  Reghts-geleerden :   wy  roepen  eyndelijk  t'onfer  verweeringhe 
de eyghene  Wetten  van  Spanjen fèlve.  Soo  dit  niet  helpt,  en  hen ,  welke 

de  feekcre  reeden  fal  oovertuyghen  ,    hunne  begeerlijkheit  verbiedt  af- 
ftant  te  doen ,  beroepen  wy  ons,  Prinfèn,  op  uwe  majefteit,  op  uwe 
trouwe,  gy  volken foo  veele  als  erghens  inde  wereldt  fijn.  Wy  maeken 

F   üj  geen 



geen  doörftrikt ,  geen  verwart  gefchil.  Wyen  twiftenhier  nietoover  tmu 
telaghtighe  hooftftukken  des  Godtsdienfts  ,  waer  in  groote  duyfterheic 
fchijnt  te  lteeken,  die,  met  foo  groot  een  hevigheit  lbo  langh  betwift 
lijnde,  dit  by  nae  by  den  wijlen  feeker  gelaetcn  hebben,  dat  de  waerheit 
nerghens  minder  is  te  vinden,  als  daer  men  wordt  gedwonghen  het  felfde 
te  gevoelen.    Hier  is  geen  ftrijdigheit  oovcr  den  ftaet  onfer  Republijke ,  en 
ooverdevryheit,  niet  verkreeghen  maer  hcrftelt  door  de  waepenen:  waer 

van  die  eerft  reght  het  oordeel  konnen  vellen ,  die  's  Landts  wetten  der 
Nederlanders,  hunne  oude  herkoomften ,  en  niet  een  rijk  ingeftelt  teeghen 
de  wetten,  maer  een  Vorftendom  volghens  de  wetten,   grondigh  heb- 

ben ieeren  kennen.     In  welk  gefchil  noghtans  aen  billijke  reghters,den 
noodtdwangh  der  uyterfte  flaevernye  van  den  hals  geworpen  •  aen  hen 
die  daer  op  wat  fchranderer  willen  onderfoek  doen ,  het  algemeen  gefagh 
eenes  befluyts  van  foo  veele  volken $  aen  hen  die  op  ons  gebeeten ,  die  ons 

cjuaelijk  geneeghen  waeren,  de  belijdenis  onfer  vyanden  geen  twijfelingh 

meer  heelt  oovergelaeten.  Maer  'tgheen  wy  hier  voorftellen ,  heeft  met 

die  faekengeen  gemeenfehap.  't  Heeft  niet  van  nooden,dat  lïgh  yemandt 
anghftigh  pijne  in  een  naeukeurigh  onderfoek.     't  Hanght  niet  aen  den 
uytlegh  van  de  heyligheblaederen,  waer  van  veele  veele  dinghen  niet  be- 

grijpen; niet  aen  de  keuren  van  een  volk  alleen,  welke  alle  andere  met 
reeden  niet  en  weeten-      De  wet,  volghens  welkers   voorfchrift  men 
moet  oordeelen ,  is  niet  moeyelijk  te  vinden ,  als  die  by  allen  de  felfde 

is:  en  light  te  verftaen,  fijndemeteen  yder  gebooren,  en  yders gemoe- 

deren ingeplant,     't  Reghc  dat  wy  verfoeken  is  foodaenigh ,  dat  het  een 
Komngh  lijnen  onderdaenen   niet   behoort  te  weygheren  ,   nogh  een 

Chriften  aen  die  geen  Chriftenen  fijn.   Wanthet  heeft  fijnen  oorfprongh 
uyt  de  natuer,  welke  eeven  gelijkemoeder  van  allen  is:  goedtdaedigh 
teeghen  alle ,  wiens  heerfchappy  figh  uytftrekt  tot  de  gene  die  oover  vol- 

ken heerlchen,  en  by  hen  allerheylighft  is ,  die  in  godtsvrught  meeft 
gevordert  hebben.     Neem  kennis  van  deefe  faeke  ghy  Vorlten ,  neem 
kennis  ghy  Volken:  foo  wy  yets  onreedelijx  eyflehen,  ghy  weet,  hoe 
groot  U  geiagh ,  en  onder  U  het  gelagh  der  gener  die  ons  naeft  gefeeten 
fijn, altoos  by  ons  geweeft  fy:  vermaent ons , en  wy  fullen  gehoorlaemen. 
Jae  dat  meer  is,  foo  ghy  oordeelt,  dat  wy  in  deefe  faeke  yets  mifdaen 
hebben,  wy  fijn  bereidt  uwe  gramfchap,  en  met  cenwoordt,  denhaetdes 

menfchelijken  geflaghtste  draeghen.  Dogh  foo 't  in  teegendeel  met  de  faek 
geleeghen  is,  laeten  wy  aen  uwe  gewilTe  en  aen  de  billijkheit  wat  ons  te 
doen  ftaet.     Eertij dts  wierdt  onder  befchaefde  volken  voor  de  grootfte 

onreghtveerdigheit  gehouden,  den  genen  met  de  waepenen  op  't  lijf  te 
vallen ,  die  hunne  faeken  aen  bemiddelaers  Helden :   daerenteeghen  die 
foo  recdelijk  een  voorwaerde  verwierpen,  wierden  niet  als  vyanden  van 
eenen,  maer  van  allen  met  gemeene  maght  beoorloght.   Wefhalven  wy 
fien  dat  ten  dien  eyndc  fijn  verbonden  gemaekt,  en  reghters  geftelt.   De 
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Koninghen  felfs  en  maghtighe  volken  oordeelden  voor  hen  geen  faek 
foo  heerlijk,  foo  grootmoedigh ,  als  den  hooghmoedt  en  den  ooverlaft 

van  anderen  te  beteugelen,  de  fwakheit  en  d'onnoofèlheit  van  anderen 

t'onderfehracghen.  Welke  gewoonte  indien  fe  ook  heedensdaeghs  in  ge- 
bruyk  was,  dat  de  menfehen  oordeelden  \  gheen  anderen  ooverkoomt 
hen  van  gelijken  kan  weedervaeren ,  feeker  wy  fouden  niet  weynigh 
gerufter  in  de  weereldt  leeven :  want  de  ftontheit  van  veelen  foude  ver- 

koelen ,  en  die  nu  de  reghtveerdigheit  uyt  infight  van  eyghen  belangh 

aeri  een  kant  flellen,  fouden  d'onreghtveerdigheit  t'haerer  fchaede 
onteeren.  Maer  gelijk  wy  dit  in  die  faeke  miffchien  niet  te  vergeefs 
hoopen ,  foo  vertrouwen  wy  ook  feekerlijk  ,  dat  Gy  alle ,  de  faeken 
rijpelijk  ooverwooghen  hebbende,  fult  oordeelen,  dat  het  verwijlen 
des  vreedes  ons  niet  meer  te  laft  geleght  kan  worden ,  als  de  oorfaeken 
des  oorloghs :  en  dat  derhalven ,  gelijk  Gy  tot  nogh  toe  onfe  goedtgun- 
ftighe  en  goedtwillige  vrienden  fijt  geweer! ,  Gy  ook  de  felfde  of  nogh 

meer  in  het  toekoomende  fijn  fult,  't  allergewenfte  dat  hen,  die  het 
eerfte  deel  hunnes  gelux  flellen  in  wel  te  doen,  het  tweede  in  een  goe- 

den naem  te  hebben ,  ooverkoomen  kan. 

^,^&Jfe^ 
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INHOUDT 
der 

HOOFTSTUKKEN. 
I 

~*\  At  volghens  bet  reght  der  volken y der  een3wiehy  fy3vryevaertheeftnae  fulkc •*— ̂   volken  als  hy  wil. II. 

Dat  de  Portugijfen  geen  reght  van  heerfchappy  hebben  oover  die  Indiaenen  3  tot 
welke  de  Hollanders  vaeren  3  op  den  tijtel  van  vindinghe. 

III. 

Dat  de  Portugijfen  geen  reght  van  heerfchappy  hebben  oover  dlndiaenen  3  op 

den  tijtel  van  Paufelijke  gijte. 
IV. 

Dat  de  Portugijfen  geen  reght  van  heerfchappy  hebben  oover  dlndiaenen  3  op 

den  tijtel  van  oorlof. 

Dat  de  fee  nae  de  In  dia  enen,  of  't  reght  om  derwaerts  te  vaeren }  den  Portugij- 
fen  niet  eyghen  is 3  op  den  tijtel  van  occupatie.  a 

VI. 
Dat  de  fee,  o  f  V  reght  om  te  vaeren 3  den  Portugijfen  niet  eyghen  is  op  den  tijtel 

van  Paufelijke  gif  te. 
VII. 

Dat  de  fee 3  of  't  reght  om  te  vaeren ,  den  Portugijfen  niet  eyghen  is  3  op  den  tijtel 
van  verjaeringh  of  gewoonte. 

VIII. 

Dat  volgens  V  reght  der  volken  den  handel  onder  eenen  y egelijken  vry  is. 
IX. 

Dat  den  handel  met  de  Indiaenen  den  Portugijfen  niet  eyghen  is ,  op  den  tijtel 

van  occupatie. 

Dat  den  handel  met  de  Indiaenen  den  Portugijfen  niet  eyghen  is  3  op  den  tijtel 
van  Paufelijke  gjfte. 

XI. 

Dat  den  handel  met  de  Indiaenen  den  Portugijfen  niet  eyghen  is ,  door  't  reght 
van  Prafcriptie  of  gewoonte. 

XII. 

Dat  de  Portugijfen  op  geen  biüijkheit  gegront  fijn  in  V  verbieden  van  den 
handel. 

XIII. 

Dat  de  Hollanders  den  Indifchen  handel 3  foo  in  vreede,  als  in  beflandt  en  in 

den  oorlogh,  moeten  behouden. 

(1)  't  Latijnfch  woordt  Occupatie  brenght  mede  aenflaegingli  van  yets  dat  niemandt  oyt 
te  vooren  heeft  toegekoomen. 
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V     R     Y     E        S     E     E, 
Of 

VERHANDELINGH 
Van  het  Reght  dat  de  Hollanders  hebben  om  in  Indien  te  handelen. 

I.     Hooftstuk. 

Vat  volghens  het  reght  der  polken  yder  een,  wie  hyfy,vrye  vaert  heeft  naefulke 
polken  als  hy  ml. 

fïNs  voorneemen  is  kort  en  klaerlijk  tebetoonen,  dat  de  Hol- 
landers, dat  is  de  onderdaenen  van  de  StaetenderVereenighde 

Nederlanden,  reght  hebben,  om  naer  Indien,  fbo  gelijk  als 
fè  vaeren ,  te  vaeren ,  en  met  de  Indiaenen  te  handelen.  Tot 
een  grondtflagh  (uilen  wy  legghen  deefen  allerfèekerften reghel 

van  het  reght  der  Volken,  dat  men  't  voornaemfte  noemt, 
welkers  reeden  klaer  en  onveranderlijk  is:  dat  aen  yder  volk 
vryflaet  te  trekken  nae  fbodaenigh  een  ander  als  hy  begeert, 

en  met  het  fèlve  te  handelen.  Dit  fpreekt  Godt  felFs  door  de  natuer,  dewijl  hy 
niet  begeert  dat  de  natuer  in  alle  plaetfen  verfchaft  alle  die  dinghen,  welke  tot 

onderhoudt  van  's  menfchen  leeven  vereyfcht  worden:  ook  geeft  hy  dat'teenevolk 
in  deefè,  't  andere  in  gene  kun  ften  oovertreffen.  En  waer  toe  dit  alles ?  dan  om 
dat  hy  gewilt  heeft,  dat  door  onderlingh  gebrek  en  oovervloedt  de  vriendtfchappen 
onder  de  menfchen  fbuden  gekoeftert  en  onderhouden  worden  •>  op  dat  niet  yder 
een  oordeelende,  dat  hy  by  figh  fel  ven  kan  beftaen,  hier  door  figh  felven  foude 

onbequaem  maeken  om  onder  menfchen  te  verkeeren.  Nu  is  't  door  een  inftel- 
lingh  der  goddelijke  reghtveerdigheyt  föo  gefchaepen,  dat  het  eene  volk  moet  ver- 

vullen de  behoefte  van  het  andere,  op  dat  door  die  wijfè  (gelijk  "  Plinius  fèght) 
't  gheen  erghens  ter  weereldt  gefchaepen  is,  föude  fchijnen  by  allen  gefchaepen  te 
fijn.  Weshalven  wy  de  dighters  hooren  finghen:  *  Nee  vero  terra  ferre  omnes 
omnia  pojfunt ,  dat  is,  Alle  aerdt  is  niet  bequaem  om  alles  voort  te  brenghen,  als 
nogh:?  Excitdent  alii^  enz.  dat  is,  Een  ander  f  al  natuer  door  fijn  gr aefyjer  terghen  > 
en 't  gheen 'er  volght.  Die  dit  derhalven  weghneemen,  die  neemen  met  eenen 
wegh  die  noyt  genoegh  gepreefè  maetfehappy  der  menfchen  onder  elkander,  fy 
neemen  wegh  alle  geleegenheden  om  elkander  wel  te  doen,  en  fy  fijn,  met  een 
wooedt,  fchenders  van  de  natuere  fèlfs.  Want  en  dien  Ocean,  welken  Godtom 
de  Landen  heen  geftort  heeft,  van  alle  kanten  en  naer  alle  kanten  vaerbaerfijnde, 
en  die  gefette  of  ongewoone  winden ,  die  niet  altoos  uyt  den  fèlven  hoek ,  en 
fomwijlen  ook  uyt  alle  geweften  te  gelijk  waeyen,  geeven  die  niet  genoeghfaem  te 
kennen,  dat  allen  volken  den  toegangh  tot  alle  volken  van  de  natuer  is  toegefhen? 
Dit  reekent  *  Seneca  de  hooghfte  weldaedt  van  de  Natuer ,  dat  fe  en  door  de  windt 

I.  In  fijn  Lofreeden.  I       3.  Virg.  Eneas.  vi.B. 
z.  Virg.  Landtged.  11.  B.  I      4,  Natuerl.  Gefchill.  5.4. 
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volken  verre  van  den  anderen  afgeleeghen  onder  een  gemenght,  en  alle  haeregoe- 
deren  in  gewelten  foo  verdeelt  heeft,  dat  den  onderlinghen  handel  den  menfehen 
tufïchen  elkander  noodtfaekelijk  was.  Dit  reght  dan  is  allen  volken  gelijk  eneeven 

nae:  't  welk  de  treffelijxte  '  Rechtsgeleerden  foo  verre  uytftrekken ,  dat,  volghens 
hunne  ftellinghe,  geen  Republijk  of  Vorft  in  't  algemeen  kan  beleeten  andere  tot 
fijne  onderdaenen  te  koomen,  en  met  hen  te  handelen.  Hier  van  daen  heeft  fijnen 
oorfprongh  dat  allerheylighfte  reght  van  herberghfaemheit.  Hier  uyt  fpruyten  die 
klaghten  2 

Quod genus  hoc  hominum ,  quteve  hunc  tam  barbara  morem 
Termïttit patria?  hofpilio  prohibemur  arena,  dat  is: 
  Wat  aerdt  van  volk,  foo  ruw, 
Bewoont  dees  kuft?  wat  landt  mif handelt  vreemde  lieden 
Soo  hardt,  en  onbefchoft?  men  wil  ons  hier  verbieden 

Te  ruften  op  het  ftrant.  -—  Vondel. 
En  elders:  ? 

Littufque  rogamus dat 
is 

Innocuum ,  ér  cunóï/s  undamque  auramque  pat  ent em. 
Wy  bidden  om  verblijf  op  ftrandt,  dogh  fönder  fchae, 
En  fee  en  lught,  die  fijn  elk  een  al  eeven  nae. 

En  wy  weeten,  dat  uyt  deefè  oorfaek  eenighe  oorloghen  fijn  gefprooten  j  als  dien 
van  Megara  teeghen  die  van  Athenen,  dien  vanBologne  teeghen  de  Venetiaenen. 
4  Dat  de  Kaftiliaenen  ook  deefè  reghtveerdighe  oorfaeken  teeghen  de  Amerikaenen 
konnen  gehadt  hebben,  5  en  waerfèhijnelijker  dan  alle  andere,  is  het  gevoelen  van 
Victoria,  6  foo  fè  verhindert  wierden  onder  hen  te  reyfèn ,  en  te  verblijven  ■,  foo 
fè  gehouden  wierden  buyten  degemeenfehapdier  dinghen,  welke,  volghens 't  reght 
der  volken,  of  gewoonten  gemeen  fijn;  fbo  men  eyndelijk  hen  den  handel  niet 

wilde  toelaeten.  Diergelijk  is  't  gheen  men  leeft  in  dehiftorie  van  7  Mofès,  endaer 
uyt  by  Auguftinus ,  8  dat  de  Ifraëliten  reghtveerdighe  oorloghen  gevoert  hebben 
teeghen  de  Amorriten,  om  dat  hen  doortoght  fönder  yemandt  te  befchaedighen 
wierdtgeweyghert,  die  door  een  feer  billijk  REGHT  DER  MENSCHE- 
L  Y  K  E  M  A  E  T  S  C  H  A  P  P  Y  hen  behoorde  oopen  te  ftaen.  En  om  die  reeden 
hebben  Hercules  den  Koningh  der  Orchomeniers,  de  Grieken  onder  Agamem- 
non  den  Koningh  der  Mijfen  den  oorlogh  aengedaen ;  9  gelijk  als  of  de  weeghen 
natuerlijk  vry  waeren,  als  I0  Baldus  heeft  gefeght:  en  by  Tacitus  "worden  de  Ro- 
meynen  van  de  Duy  tfchen  befchuldight ,  dat  fè  de  onderhandelinghen  en  byeenkoom- 
ften  der  volken  weerden ,  en  de  ffxoomen  en  de  landen,  en  eenighermaeten  den 
hemel  fèlfs  flooten.  En  eertijdts  heeft  den  Chriftenen  teeghen  de  Sarracenen  geen 
tijtel  meer  behaeght,  als  datfè  door  hen  buyten  het  Joodtfche  landt  wierden  gehou- 

den.    "  Uyt  dit  gevoelen  volght,  dat  de  Portugijfèn,  al  fchoonfe  heeren  waeren 
dier  geweften,  daer  de  Hollanders  nae  toe  vaeren,  dien  van  Hollandt  noghtans 
ongelijk  doen  föuden,  indien  fè  hen  den  ingangh  en  den  handel  affneeden. 

Hoe  veel  onreedelijker  is  het  dan ,  dat  eenighe  die  willen  handelen  met  volken 

i.  Inft.  de  rer.  divis.  $.  t.  &  L.  nemo  igitur. 

ff.  cod.  fie  Grotius  van  't  reght  des  oorloghsi.  B. 19.  H.  Vide  L.  mercatores.  C.  de  com. 
2.  Virg.  Eneid.  1.  B. 

Virg. 5.    T.,g.  Eneid.  vil.  B. 
4.  Diod.  11.  Plurarch.  in  Pericïes. 

5.  Sigonius  in  't  laetfte.  B.  van  de  faeken  van Italien. 
6.  Viftor.  van  de  Indiaenen ,  1.  deel  n.  1.  1. 

?.  4.  5.  6.  7.      Doe  hier  by  Covarruvias  in  c. 

1  peccatum.  §.  9.  n.  4.  ibi.  Quinta. 

7.  Num-  cap.  20. 
8.  AuguAin.  oover  Num.  4.  B.  44.  quift.  En 

Eft.  laetfte  cap.  23.  4.  2. 

9.  Sophocles  in  Trachin. 
10.  3.  Confil.  295. 

11.  In  fijn  iv.  B.  der  Hift. 

12.  Alc.  7.  Con(.  130.  Covar.  c.  peccatum  p." 
2.  ƒ.  9.  Bart.  ad  L.  1.  C.  de  pagan. 
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die  ook  felfs  wallen  met  hen  handelen  buyten  dien  handel  worden  geflooten,  door 
toedoen  der  gener,  in  welker  maght  nogh  die  volken  fijn ,  noghook  datgene,  waer 
door  men  reyftj  naedemael  wy  felfs  ftraetfchenders  enfèeroovers  om  gecne  andere 
reeden  foo  feer  vervloeken,  als  om  datfe  de  doortoghten  en  weeghen  befetten  en 
onveyligh  maeken. 

II.       H    O    O    F    T    S    T    U    K. 

Vat  de  Portugijfen  geen  reght  van  heerfchappy  hehben  oover  die  Indtaenen  ytot  weU 
ke  de  Hollanders  voeren ,  I  op  den  tijtel  van  vindingbe. 

DAt  na  de  Portugijfen  geen  heeren  fijn  dier  geweften,  op  welke  de  Hollanders 

vaeren,  naementlijk  van  Java,  Sumatra,  't  grootfte  gedeelte  der  Moluk- 
ken,  belluyten  wy  door  een  t'eenemael  feekere  bewijsreeden  5  om  dat  niemandt 
heer  is  van  die  faek,  welke  nogh  hy  felfs  immermeer,  nogh  yemandt  fijnen  t' wee- 

ghen heeft  befèeten.  De  eylanden ,  van  welke  wy  fpreeken ,  hebben ,  en  hebben  al- 
toos gehadt, hunne  Koninghen , hunne  eyghene  regeeringhe,  hunne  wetten,  hun- 

ne reghten:  den  Portugijfen  wordt,  gelijk  aen  andere  volken,  den  handel  toege- 
ftaen :  wefhalven  fy  en  fchattinghen  betaelende ,  en  het  reght  om  te  handelen  van 
de  Prinfèn  verfbekende  en  verkrijghende,  genoeghfaem  bekennen  datfè  geen  hee- 

ren fijn,  maer  als  vreemdelinghen  aldaer  koomen.  En  alhoewel  tot  eenheerfchap- 
penden  eygendom  niet  genoegh  is  den  tijtel  te  hebben,  maer  ook  boovéndien  het 
befit  vereyfcht  wordt,  aengefien  het  wat  anders  is  een  faek  te  hebben,  wat  anders 
reght  om  de  faek  te  verkrijghen,  noghtans  ftelle  ik  vaft,  dat  de  Portugijfen  fèlfs 
cgeenen  tijtel  van  heerfchappendt  befit  hebben  oover  die  landen,  welken  hen  het 
gevoelen  der  Leeraeren ,  en  dat  wel  der  Spanjaerden  felve,  niet  benoomen  heeft.  Voor 
eerft ,  indien  fe  fegghen ,  dat  die  Landen  tot  een  belooningh  van  vindingh  de  hun- 

ne geworden  fijn,  fegghen fc  't  gheen  nogh  reght  nogh  waer  is.  Want  vinden  is 
niet  daer  van  het  gefight  te  hebben,  maer  de  handt  daer  aen  te  flaen,  gelijk  in  den 
brief  van  Gordianus  *  wordt  getoont :  waerom  de  Letterkundighe  de  woorden  in- 
venire  en  occupare ,  ftellen  voor  werkwoorden ,  die  de  fèlfde  beteekenis  hebben : 

en  alle  Latijnfche  fchrijvers  fegghen,  dat 't  gheen  wy  hebben  verkreeghen ,  fulx  eerft 
is  't  gheen  wy  gevonden  hebben,  welkers  teegengeftelt  woordt  is  perdere^  verhe- 

ien. IJae  dat  meer  is,  de  natuerlijke  reeden  felfs,  en  deklaere  woorden  der  wet- 
ten, en  den  i  uytlegh  der  geleerden,  toont  duydelijk,  dat,  om  den  tijtel  van  heer 

te  verkrijghen,  die  vindinghe  eerft  genoegh  is,  welke  faemen  gaetmet  debefittin- 
ghej  wanneer  naementlijk  roerende  goederen  worden  aen  veert,  of  onroerende  bin- 

nen paelen  en  bewaeringhe  beflooten  worden : 4  't  welk  in  deefè  föort  geenfints  kan 
gefèght  worden.  Want  de  Portugijfen  hebben  aldaer  geene  befèttinghen.  En  boo- 

véndien konnen  de  Portugijfen  in  geenderley  maniere  gefèght  worden  Indien  ge- 

vonden te  hebben,  't  welk  reets  voor  ibo  veel  eeuwen  was  beroemt  geweeft.  Nu 
al  ten  tijde  van  Horatius 

Impiger  extremos  currit  mercator  ad  Indos , 

Ter  mare  pauper  tem  f ugiens.  s  -"  dat  is. 
De  nijvre  koopman,  bangh  voor  armoe,  graegh  tot  winnen, 

Durft  toghten  oover  fee  ten  eynde  't  Ooft  beginnen. 
Hoe  naeukeurigh  hebben  de  Romeynen  ons  de  meefte  landen  van  Sumatra 

befchreeven.     6  En  nu  reets  hadden  niet  alleen  de  naebuerighe  volken,  Perfen  en 

1.  L.  Si  Barfatorem  C.  de  fidejuff.  Non.  Mare. 
c.  4.  in  verbo  occupare.  Vide  Conan.  Comm. 

2.  Juris  Civilis  1.  3.  c.  3.  in  fine.  Vide  Bonell. 
de  Jure  Civili  I.  4.  c.  10. 

3.  Infiit.  de  rer.  divifione  $.  illud  quantum  eft. 

4.  L.  3.  $•  Neratius  in  fine  ff.  de  acq.  poflefl". 
5.  1.  B.  1.  brief. 6.  Sie  Plin.  in  fijn  Natuerl.  Hifi.  6.  B.  21.  H. 
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Arabiers,  maer  ook  felfs  d'inwoonders  van  Europa,  infonderhcit  de  Venetiaenen  i 
voor  de  Portugijfen  kennis  van  d'andere  eylanden.     Daerenbooven  geeft  het  vin- 

den felfs  geen  reght,  als  op  die  dinghen,  die  voor  't  vinden  geenen  eygenaer  had- 
den. '  Dogh  de  Indiaenen,  toen  de  Portugijfen  tot  hen  fijnoovergekoomen,  hoe- 

wel fè  ten  deele  afgoodendienaers ,  ten  deele  Mahumetif  ten ,  en  in  fwaere  fonden 

bedolven  waeren,  hebben  niet  te  min  in  't  gemeen  en  in  't  befonder  de  heerfchap- 
py  hunner  goederen  en  befittinghen  gehadt,  welke  hen  fonder  reght veerdighe ree- 

den niet  heeft  konncn  ontweldight  worden.     1  Dit  befluyt  maekt  met  feer  bon- 
dighe  reedenen,   nae  andere   beroemde  fchrijvers,    den     Spanjaert   Victoria*: 

T>e  weereldtlijke  of  kerkelijke  Chriftenen  •>  feght  hy,  komien  d'ongeloovighen  van 
weereldtlijke  maght  en  heerfebappy  niet  berooven ,  alleenlijk  om  die  reeden ,  datfe 
ongeloovighefijn^  ten  fy  eenigh  ander  ongelijk  van  henfy  voortgekoomen.      Want 
het  geloof,  gelijk  Thomas  *  feer  wel  feght,  neemt  niet  wegh  het  natuerlijk  of 
menfchelijk reght,  waer  uy t de heerfchappende  eygendommenfijn  voortgekoomen. 
Jae  te  gelooven  dat  de  ongeloovighe  geen  eygenaers  hunner  goederen  fijn  is  ket- 

terfch :  en  de  faeken  die  van  hen  befèeten  fijn,  hen  om  die  felfde  reeden  t'ontwel- 
dighen  is  dieverye  en  roof,  niet  min,  als  of  het  lelfde  den  Chriftenen  gefchiede. 
Wel  te  reght  feght  derhalven  Victoria,  5  dat  de  Spanjaerts  uyt  die  oorfaek  niet  meer 

reght  op  d'Indiaenen  gekreeghen  hebben,  als  de  Indiaenen  föuden  gehadt  hebben 
op  de  Spanjaerts,  indien  eenighe  van  hen  eerft  in  Spanjen  gekoomen  waeren.  En 

fèeker  de  Indiaenen  van  't  Ooften  fijn  geen  dwaele  en  onfinnighe,  maer  vernufti- 
ghe  en  fchrandere  menfehen,  fbo  dat  felfs  hier  uyt  geenen  dekmantel  omhent'on- 
dcr  te  brenghen  kan  genoomen  worden,  die  noghtans  in  figh  felvcn  niet  is  fonder 
oopenbaere  onbillijkheit.     Al  van  oude  tijden  heeft  Plutarchus  gefeght,  dat  het  is 
geweeft,  een  dekmantel  vangierigheit  de  barbaren  te  temmen-,  naementlijk,dateen 
gcdtloofè  begeerlijkheit  om  een  ander  't  fijne  te  berooven ,  dit  t'eenen  dekmantel 
neemt,  her  befaedighen  en  befchaeven  der  Barbaren.     En  felfs  ook  nu  wordt  die 
verwe  om  volken  teeghen  wil  en  dank  tot  befchaefder  en  menfchelijker  fèeden  te 
brenghen,  welke eertijdts  de  Grieken  en  Alexander  gebruykt  hebben,  van  alle 

Godtsgeleerde,  en  infonderheit  van  de  Spanjaerts,  6  voor  eer-  en  godde-loos  ge- houden. 

III.       HOOFTSTU 
K. 

Dat  de  Portugijfen  geen  reght  van  heerjehappy  hebben  oover  d'Indiaenen ,  op  den 
tijtel  van  Paufelijke  gifte. 

TEn  tweeden ,  fbo  fè  willen  gebruyken  de  verdeelinghe  van  den  Paus  Alexander 
de  Sefde,  ftaet  voor  al  hier  op  te  letten,  of  de  Paus  hebbe  gewilt  alleenlijk 

de  gefchillen  tufTchen  de  Portugijfen  en  de  Kaftiliaenen  befleghten,  't  welk  hy  fee- 
kerlijk  heeft  konnen  doen,  als  bemiddelaer  tufTchen  hen  gekooren,  gelijk  ook  de 
Koninghen  felve  nu  al  te  vooren  eenighe  verbonden  dien  aengaende  gemaekt  had- 

den: 7  en  indien  dit  foo  is^  fal  de  faek,  naedemael  tufTchen  andere  gehandelt  is, 

d'ooverighe  volken  niet  aengaen:  dan  of  hy  is  gefint  geweeft  by  nae  elk  vierde  ge- 
deelte van  de  weereldt  aen  de  twee  volken  te  fchenken.  't  Welk  fchoon  het  de 

Paus  gewilt  en  vermoght  hadt,  foude  echter  daer  uytniet  terftont  volghen,  dat  de 
Portugijfen  heeren  dier  landen  fijn,  naedemael  niet  de  begiftigingh,  maer  de  gc- 

i.  L.  3-  ff.  de  acquir.  rcrum  dom. 
2.  Covar.  in c.  peccatum.  $.  io.nu.  2.  8C4.  &5. 
3.  Van  de  borgerlijke  maght,  1.  deel.  num.  9. 
4.  2.  2.  qusft.  10.  art.  12. 

5.  Viftoria  van  de  Indiaenen  1.  deel.  n.  4.  y. 
6.  7.  en  n.  19. 

6.  Vide  Vafquez  in  prxf.  n.  5. 

7.  Vide  Orofium. 
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volghde  oovergaeve  heer  maekt:  J  waerom  ook  by  deefè  faek  de  befittingh  foude 
moeten  koomen.  En  daerenbooven,  indien  yemandt  het  reght  fel  ve,  't  fy  godde- 

lijk, 't  fy  menfchelijk,  wil  onderfoeken ,  dogh  niet  dat  afmeeten  naer  fijn eyghen 
belangh,  fal  hy  lightelijk  bevinden,  dat  diergelijke  begiftigingh,  als  lijnde  vaneen 
faek  die  een  ander  toekoomt,  van  geen  gewight  is.     Ik  fal  my  hier  niet  inlaeten 
in  het  gefchil  van  de  maght  des  Paus,  dat  is,  des  Bifichops  der  Roomfche  kerke, 

nogh  yets  ftellen,  ten  fy  uyt  onderftellingh ,  dat  is, 't  gheen  de  geleertfte  mannen 
onder  hen  bekennen,  diehetPaufïèlijkgefagh  feer  veel  toefchrijven:  voornaement- 
lijk  de  Spanjaer ts,  die,  dewijl fe  nae  hunne  doorfienentheit  lightelijk  fien,  dat  de 
Heere  Chriftus  alle  aerdtfche  heeWchappy  van  figh  fèlven  heeft  weghgedaen,  em- 

mers geen  heerfchappy  van  de  geheele  weereldt,  voor  foo  veel  hy  een  menfch  ge- 
weeft  is,  gehadt  heeft,  en  indien  hy  die  al  gehadt  hadt,  echter  door  geene bewijs- 

reedenen foude  konnen  vaftgemaekt  worden ,  dat  dit  reght  op  Petrus,  of  de  Room- 
fche kerke,  door  reght  van  Stadthouderfchap,  is  oovergedraeghen:  naerdien  an- 

derfints  ook  fèeker  is,  dat  Chriftus  veele  dinghen  gehadt  heeft,  waer  in  de  Paus 

niet  geluccedeertis,5  fonder  eenighe  verfaeghtheit  hebben  ftaende gehouden  (ik  fal 
hunne  eyghene  woorden  gebruyken)  dat  de  Paus  geen  weereldtlijk  of  tijdelijk  heer 
is  van  de  geheele  weereldt.     4Jae  ook,  indien  hy  eenighe  foodaenighe  maght  in  de 
weereldt  hadt,  hy  die  echter  niet  reght  föudeoeffenen,  naedemaeihy  met  lijn  gee- 
ftelijk  reghtsgebiedt  moet  te  vreeden  fijn,  en  hy  die  in  geenen  deele  aen  weereldt- 
lijke  Vorften  kan  oovergeeven.  En  dat  meer  is,  dat  lbo  hy  al  eenighe  maght  heeft, 
5  hy  die  heeft  in  ordre ,  gelijkfe  fpreeken,  tot  de  geeftèlijke  faeken.     Dat  hy  dier- 

halven geen  maght  heeft  oover  d'ongeloovighe  volken,  als  die  tot  de  kerke  niet 
en  behooren.     6  Waer  uyt  volght,  nae  't  gevoelen  van  Cajetanus,  7  en  VicTroria, 
en  't  meerdergedeelte  lbo  van  Godtsgeleerde  als  Canoniften ,  8  dat  het  geenen  be- 
quaemen  tijtel  is  teeghen  de  Indiaenen,  of  dat  de  Paus  die  Landtfchappen  gegee- 
ven  heeft,  als  ablölut  heer,  of  om  datfê  de  heerfchappy  des  Paus  niet  erkennen: 
en  oover  fulx  dat  felfs  de  Sarracenen  op  dien  tijtel  nimmer  fijn  berooft  geweeft. 

IV.       HOOFTSTUK. 

Dat  de  Portugijfen  geen  reght  van  heerfchappy  hebben  oover  dlndiaenen ,  op  den 
tijtel  van  oorlogh. 

NAedemael  dan ,  dit  alles  weghgenoomen  lijnde,  klaerblijkelijk  is,  't  gheen 
ook  Vi&oria  fchrijft,  9  dat  de  Spanjaerts,  vaerende  nae  die  verre  geleeghene 

landen,  geen  reght  met  figh  gebraght  hebben,  om  figh  meefter  van  die  Landschap- 
pen te  maeken,  is  maer  alleenlijk  oover  den  eenighen  tijtel  van  reght  des  oorloghs, 

die  ook  fèlfs,  fbo  hy  al  reghtveerdigh  was,  noghtans  tot  de  heerfchappy  geen  voor- 
deel lbude  konnen  doen,  ten  fy  door  reght  van  roof,  dat  is,  nae  de  bemaghtigingh. 

Maer  lbo  verre  van  daer  is  't,  dat  de  Portugijfen  die  faeken  fouden  bemaghtight 
hebben,  datfe  met  de  meefte  volken ,  tot  welke  de  Hollanders  fijn  gekoomen,  op 
die  tijdt  geen  oorlogh  hadden.  En  fbo  heeft  derhalven  geen  reght  voor  hen  kon- 

nen verkreeghen  worden :  door  dien  ook,  foo  fe  al  eenighe  ongelijken  van  de  Indiae- 

i.  Vide  Inft.  de  rerum  divif.  §.  per  tradit. 
2.  Luc.  il.  vers  14.  Joh.  18.  vers  36. 
3.  Victoria  van  de  Indiaenen,  p.  1.  n.  25.  Vi£t. 

16.  n.  27. 
4.  Vide  Vafq.  cap.  ai.  Controverf.  Illuflr. 

Turr.  Crem.  lib.  2.  c.  113.  Hugo  69.  dift.  cumad. 
ad.  Verum  Bern.  in  2.  lib.  ad  Eug.  Vi<S.  van  de 
Indian.  p.  1.  n.  27.  Covar.  in  c.  pee.  jf.  9.  n.  7. 

5.  Matt.  20.  vers   26.  Joh.  6.  vers  15.  Matt. 

17.  vers  27. 
6.  Viel.  Ibid.  num.  28.  Covar.  oover  de  plaets 

1.  Corinch.  5.  op  't  eynde.  Thom.  2.  2.  12.  2. 
Ayala  1.  1.  cap.  2.  n  ip-  Viel.  ibid.  n.  30.  Covar. 

op  de  gefeyde  plaets. 7.  Sie  de  plaets  van  Cajetanus  hier  beneeden. 
8.  Thom.  2.  2.  qu.  66.  art.  8.  Silv.  de  Infid. 

$.  7.  Inn.  in  c.  quod  fuper  his  de  voto.  Viel.  n.  31. 
9.  d.  num.  31. 
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nen  hadden  geleeden,  fy  met  reeden  moeten  gecordeelt  worden  die  door  langn- 

duerighe  vreede,  en  minnelijken  handel,  vergeeven  te  hebben.  Hoewel fe  ook 
felfs  geen  den  minften  dekmantel  tot  oorlogh  gehadt  hebben.  Want  die  de  Bar- 

baeren  beoorloghen,  gelijk  de  Spanjaerts  de  Amerikaenen,  fijn  gewoon  twee  fae- 
ken  t'eenen  dekmantel  te  neemen:  of  dat  hen  van  de  felfde  niet  wordt  toegelaeten  te 
handelen,  of  dat  fy  de  leere  des  waeren  Godtsdienfts  niet  en  willen  aenneemen. 
En  wat  den  handel  belanght,  dien  hebben  de  Portugijfen  van  de  Indiaenen  ver- 
kreeghen,  foo  dat  fe  in  deefen  deele  niet  en  hebben  te  klaeghen.  Den  anderen 
dekmantel  r  is  in  geenen  deele  reghtveerdigher  als  die  der  Grieken  teeghen  de  Bar- 

baeren ,  waer  op  Boéfhius  z  gefien  heeft. 
An  diftant  quia  difiidentque  mores , 
lnjnftas  aciesy  &  f  era  bella  movent , 
Alternifque  voluut  per  ir  e  telis? 
Non  eftjuftajatisfavitia  ratio.  dat  is: 

Is  d'oorfaek  van  hun  onreghtveerdigh  oorloghs  woede, 
En  vallen  (e  op  elkaer  met  ooverfellen  moede, 

Is  't  ooghmerk  hier  en  daer  door  klingh  en  fpies  te  vellen, 
Om  dat  fe  wijdt  van  een  geen  felfde  feeden  (tellen  ? 
Die  reeden  tot  foo  groof  een  wreedtheit,  hoe  genoomen, 
Is.  niet  reghtveerdigh. 

En  dit  is  het  befluyt  van  Thomas,  van  't  Concilie  van  Toledo,  van  Gregorius, 
van  meefl:  alle  de  godtsgeleerden ,  Canoniftcn  en  Reghtsgeleerden :  i  dat  voor  hoc 

veel  ook  den  Woeftelinghen  het  geloof  gepreedikt  fy,  ("want  vanhendietevooren 
Chriften  Vorften  fijn  onderworpen  geweeft,  als  ook  van  d' Afgevallene,  is  eenan- 

der gefchil)  aenneemelijk  en  genoeghfaem,  en  indien  fe  't  niet  en  hebben  willen 
aenneemen,  echter  niet  geoorlooft  is  om  deefe  reeden  hen  te  beoorloghen ,  en  van 

hunne  goederen  te  berooven.     •»  't  Is  de  pijne  weerdt  tot  beveftigingh  van  dcefè 
faeke  de  eyghene  woorden  van  Cajetanus  '  uyt  te  fchrijven :  Sommighe  ongeloovi- 
ghe,  fèght  hy,  fijn  nogh  met  reght  nogh  met  der  daedt  onder daenen  der  Chrifienen 

Vorften ,  volghens  't  weer eldt lijk  reght  sge  biedt ,  gelijk  gevonden  worden  de  heydenen , 
die  nimmermeer  't  Roomjche  rijk  Jijn  onderworpen  geweeft  ■>  bewoonende  landen ,  in 
welke  den  Chrift  el  ijken  naem  noyt  geweeft  is.     Want  de  heer  en  van  deefe ,  hoewel 

ongeloovighe,  Jijn  wettelijke  heer en ,  't  fy  Je  door  een  Koninghlijke ,  'tfyje  dooreen 
burgherlijke  heer fc  happy  geregeert  worden :  en  fe  Jijn  om  hun  ongeloove  niet  berooft 
van  hunne  heerfc happy  ooverde  haere-,  dewijl  de  heer  Je happy  is  uyt  het  gefielde  reght,en 
het  ongele  ove  uyt  het  goddelijk  reght ,  't  welk  het  gefielde  reght  niet  weghneemt ,  gelijk 
hier  booven  in  gefchil  geweeft  is.  En  van  deefe  weet  ik  geene  wet ,  voor  foo  veel  het 
weereldtlijke  aengaet.     Teeghen  deefe  kan  geen  Koningh,  geen  Keyfer,  nogh  de 
Roomfche  kerke  oorlogh  aenvanghen ,  omftgh  meefter  van  hunne  landen  te  maeken ,  of 

hen  weereldtlijk  hunne  heerfc  happy  t' onderwerpen:  om  dat  'er  geen  reghtveerdighe 
oorfaek  van  oorlogh  is-,  naedemdeljefus  Chriftus,  de  Koningh  der  Koninghen  >wien 
maght  gegeeven  is  in  heemel  en  op  aerde,  om  bejit  van  de  weereldt  te  neemen ,  ge- 
fonden  heeft ,  niet  foldaeten  met  een  gewaepende  krijgsmaght ,  maer  heylighe pree- 

dikersy  gelijk  Jchaep  en  in  't  midden  der  wolven.  Waeromik  nogh  in  het  oudeTefta- 
ment,  alwaer  het  bejit  gewaependerhandt  moeft  genoomen  worden ,  leeje,datee?iigb 
landt  der  ongeloovighen  den  oorlogh  is  aengedaen  om  die  reeden,  dat  fe  geen  geloo- 
vighe  waeren:  maer  omdat fe  geenen  door -toghtgeeven  wilden ,  of  om  datfe hen  belee- 

i.  Vide  Vafq.  c.  14.  contr.ill.Viö.  p.  2.  vande 
Indiaenen.  n.  10. 

z.  Van  de  Veitrooft.  4.  B.  4.  Gedicht. 
3.  z.  z.  cjii.  10.  art.  8.  c.  de  Iudxis  difr.  45.  c. 

qui  fincera.  eadem.  dift.  Innoc.  d.  loco.  Bartol.  ad. 

1.  1.  C.  de  pag.  Cor;ir.  ad  c.  peccatuiu.  p.  2.  ƒ.  9, 
&  10.  Ayala  de  jura  belli  1.  1.  c  2.  n.  28.  arg. 

4.  Matt.  10.  vers  23. 
5.  ad  Sum.  Thom.  2.  2.  4.  66.  art.  8. 
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V    R    Y    E        S    E    E.  49 

dight  hadden ,  gelijk  de  Medianiten-,  of  om  w  eederom  aen  het  hunne  te  koomen, 
't  ebeen  hen  door  de  goddelijke  mildaedigheit  -verdunt  was.  T>ies  wy  S  E  E  R 
SWAERLYK  SONDIGHEN  SOUDEN,  indien  we  'tgeloove  Chrifti 
Jefu  door  deefen  wegh  trachtten  te  verbreyden :  en  wy  foudengeen  WETTIGHE 
HEEREN  der  f  el-verfijn :  maer  begaen  GROOT  E  STRUYKROOVE- 
RYEN,  en  gehouden  fijn  tot  vergoedinghe ,  als  fijnde  ONREGHTVEER- 
DIGHEOOVERHEERSCHERSOFGEWELDIGHE  BESIT- 
T  E  R  S.  Nae  deefe  Joude  men  moeten  f  enden  preedikers ,  eerlijke  luyden ,  om  hen 
door  leere  en  voor  beeldt  tot  Godt  te  bekeer  en  ■>  en  niet  die  hen  ooverweldighen ,  be- 
rooven-i  erghernisgeeven,  fonderbrenghen^  en  dubbele  kinderen  der  helle  maeken  ̂  
eeven  als  de  Tharifeew.  En  volghens  dit  ontwerp  hoort  men ,  dat  dikwils  van  den 
Raedt  in  Spanjcn,  en  de  Godtsgeleerde ,  infonderheit  van  de  Domicaencn,  is 
beilooten ,  dat  men  alleen  door  de  preedikinghs  des  woordts ,  niet  door  oorlogh , 
de  Amerikaenen  tot  het  geloove  moed  ooverbrenghen :  jae  hen  ook  herftellen  in 

de  vryheit,  die  hen  op  dien  naem  ontweldight  was,  't  gheen  men  fèght  van  den 
Paus  Paulus  de  derde,  en  Keyfer  Karel  de  vijfde,  Koningh  vanSpanjen,  is  voor 
goedt  gekeurt  geweeft.  Wy  gaen  nu  voor  by,  dat  de  Portugijfèn  den  Godtsdienft 
in  de  meefte  geweften  geheel  niet  voortplanten,  jae  felfs  daer  toe  niet  arbeyden, 

dewijl fe  alleen  op  winft  uyt  fijn.  Jae  ook,  dat  aldaer  dit  waer  is,  't  welk  een 
Spanjaert  van  de  Spanjaerts  in  Amerika  gefthreevcn  heeft ,  dat  men  daer  niet  hoort 
van  wonderwerken ,  niet  van  teekenen ,  niet  van  voorbeelden  eenes  Godtsdien- 
ftighen  wandels,  bequaem  om  ook  anderen  tot  het  fèlfde  geloof  te  beweeghen , 
maer  van  veele  erghernifien ,  van  veele  vuyle  ftukken,  van  veelegodtloofheeden. 
Wef  hal  ven  naedemael  hen  en  de  befittingh,  enden  tijtel  van  befittingh  ontbreekt, 
en  de  goederen  en  landen  der  Indiaenen  niet  voor  ibodaenighe  moeten  gehouden 
worden,  als  of  die  te  vooren  niemandt  hadden  toebehoort,  en  dat  naedemael  fe 

hen  eyghen  waeren,  die  van  andere  met  reght  niet  hebben  konnen  verkreeghen 
worden-,  volght,  dat  de  volken  in  Indien ,  van  welke  wy  fpreeken,  de  Portugij- 

fen niet  eyghen,  maer  vry  en  hun  eyghen  meefter  fijn:  waer  aen  felfs  deSpaenfchc 

Lecraers  niet  en  twijfelen.  » 

V.       HOOFTSTUK. 

Vat  de  fee  nae  dlndiaenen,  of 't  regbt  om  devwaerts  te  voeren,  den  Portugijfen 
niet  eyghen  is  op  den  tijtel  van  occupatie. 

IN  dien  dan  de  Portugijfen  op  de  volken,  landen  en  geweften  gheen  reght  ver- 
kreeghen hebben,  laet  ons  fien  offè  de  fee  en  de  vaertof  den  handel  figh  hebben 

konnen  eyghen  maeken.  Wy  fullen  onfè  eerfte  aenmerkinghe  laeten  gaen  oover 

de  fee,  welke,  naerdienfè  of  niemandts  eyghen,  of  gemeen,  of 't  algemeen  reght 
der  volken  doorgaens  in  de  reghten  genoemt  wordt,  fullen  wy  dierwijfe  allerbe- 
quaemft  verklaeren  wat  deefè  woorden  beteekenen,  indien  we  alle  deDightersvan 
Hefiodus  af ,  en  de  Wijfgeeren ,  en  deoudeReghtsgeleerdenvolghende,  in  tijden 
onderfcheyden  die  dinghen,  welke  mooghelijk  door  geen  langhen  tïjdt,  dan  ech- 

ter door  feekere  reeden  en  hunne  eyghene  natuer,  fijn  van  een  gefcheyden.  En 

't  moet  ons  voor  geen  misflagh  gereekent  worden,  indien  we  in  de  verklaeringhe 
van  het  reght  dat  van  de  natuer  voortkoomt,  gebruyken  hetgefagh  en  de  woorden 
dergener,diemen  vaft  fielt , dat  feer  groot  natuerlijk  oordeel  gehadt  hebben.  Der- 
halven  moet  men  weeten,  dat  in  d'eerfte  beginfèlen  des  menfchelijken  leevenswat 
anders  als  't  nu  isa  heerfchappendteygendom,  wat  anders  gemeenfehap  geweeft  is2. 

i.  Vift.  in  fine  par.  z.  i.  releöion.  de  Indis.  a.  Vide  Glof.  &    Caftr.  in  1.  ex  hoc  jure  &c. 
a  Dominium.  |  jus  nat.  dift.  i. 

Want 
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Want  hcerfchappendteygendom  beüeekent  nuyets  eyghen,  't  welk  naementlijk  fbo 
yemandts  is,  dat  het  eens  anders  niet  en  fy  op  de  felfde  wijfè.  Dogh  gemeen  noe- 

men wy,  welkers  ey gendom  onder  veelen  door  feekere  gemeenfchap  of  oovereen- 
ftemmingh  by  een  gebraght  is,  met  uytfluytingh  van  andere.     De  armoede  der 
taelen  heeft  genootiaekt  de  felfde  woorden  te  gebruyken ,  in  een  faek  die  niet  de 
felfde  is.  En  dus  worden  die  woorden  van  onfe  maniere  tot  dat  oude  reght  gebraght 
door  fèekere  geüjkenis  en  afbeeldtfel.     Gemeen  is  derhalven  toen  niet  anders  ge- 

weeft, als  't  ghcen  eenvoudelijk  teeghen  eyghen  geftelt  wordt:  en  heerfchappendt 
eyghendom  eengheen  onreghtveerdigh  vermooghen  om  een  gemeene  faeke  te  ge- 

bruyken :  welk  gebruyk  de  Schoolleeraeren  «  gocdtgevonden  nebben  van  feyt  en 
niet  van  reght  te  noemen ,  om  dat  't  gheen  men  nu  in  reghten  gebruyk  noemt,  yets 
eyghen  is,  of  op  dat  ik  nae  haere  wijfe  fpreeke,  affonderlijk  tot  andere  genoemt 

wordt.     Nae  't  eerfte  reght  der  volken,  't  welk  ook  fom wijlen  het  Natucrlijke ge- 
noemt  wordt,  en  't  welk  de  Dighters  elders  door  de  goude  eeuwe,  elders  door 
't  rijk  van  Saturnus  of  der  Reghtveerdigheit  affchilderen ,  is  niets  eyghen  geweeft : 
't  welk  Cicero  gefeght  heeft:  ̂ Dogh  van  nature  fijn  geene  dinghen  yemandt  bejon* dere.     En  Horatius : 

Nam  F  KOP  KIM  tel/unsUEKVM  NATURA  nee  Mum, 

Nee  me i  nee  quenquamjiatuit.  -  dat  is: 
Want  heer  van  eyghen  landt  of  grondt  Natuer  niet  heeft 

Geftelt  nogh  hem,  nogh  my,  nogh  yemandt  die  'er  leeft: 
Want  de  natuer  heeft  geen  eyghenaers  konnen  onderfcheyden.  In  deefè  beree- 

kenis  dan  fègghen  wy,  dat  alle  faeken  in  die  tijdt  gemeen  geweeft  fijn,  geevende 

't  fèlve  met  de  Dighters  te  kennen,  wanneer  fè  fègghen  dat  de  eerfte  menfehen  ten 
gemeenen  nutte gefbght  hebben,  en  de  Reghtveerdigheit  door  een  ongefchonden 

verbondtiïgh  tuffchen  alle  faeken  in 't  midden  geftelt  heeft:  en  om  dat  klaerder  uy t 
te  legghen  ontkennen  fè ,  dat  in  die  tijdt  de  velden  afgepaelt  waeren ,  of  'er  eenighen 
onderlinghen  handel  geweeft  is. 
   •  Tromifcua  rura  per  agros 
Traftiterant  cuntfis  COMMUNIA  cunfta  V I D  E  R I.  '     dat  is ; 
Geen  akkers  dan  door  een  te  landt  gebruykt  van  yder 

Hadt  fchijnen  allen  al  gemeen  te  maeken.  *— — - 
Met  reeden  is'er  by gevoeght  viderit  fchijnen ;  om  \  oneygentlijk  gebruyk,  gelijk  wy 

gefeght  hebben,  van  het  woordt.  En  die  gemeenfchap  wierdt  gebraght  tot  het  gebruyk: 
—   Tervium  cunctis  iter, 
COMMUNIS  USUS  omnium  rerum  f  uit.  *  dat  is : 

De  doortoght  oover  al  was  vry,  't  gebruyk  gemeen 
Van  alles.  "■' 

Ten  welken  opfighte  het  een  fèekeren  heerfchappenden  eyghendom  was,  maer 
algemeen  en  onbepaelt.  Want  Godt  hadt  alle  dinghen  niet  deefen  of  genen  ge- 
geeven,  maer  het  menfchelijk  geflaght,  en  op  die  wijfe  wierden  veele niet  verhin- 

dert in  't  geheel  eyghenaers  te  fijn  vaneen  en  de  felfde  faeke:  dan  fbo  wy  het  woordt 
heerfchappenden  eyghendom,  neemen  in  de  heedenfdaeghfche  beteekenis,  is  het 
teeghen  alle  reeden.  Want  dat  befluyt  in  figh  een  eyghendom,  die  toenniemandt 
hadt:  en  feer  bcquaemelijk  is  dit  gefeght: 

"  -'    _  n  ■  Omnia  rerum 
Ufurpantis  erant  — —  4  Jat  is : 
De  dinghen  quaemen  toe  aen  diefe  maer  gebruykte. 

I.  Vide  Vafq.  Controv.  ufu  freq.  cap.  1.  num.  I      1.  Avienus  in  Arat. 
10.  c.  exiic  qui  feminat.   de  Verb.  fig.  in  6.  dem.  I      3.  Seneca  O&avia. 
exivi  de  paradifo,  de  Verb.  fign.  1      4.  Avienus. 

Dogh 
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Doghtotdieonderfcheydingh  van  heerfchappende  eyghendommen ,  die 'er  nu  is, 
fchijnt  men  niet  als  door  eene  drift  en  t'fêffens,  maer  allengskensgekoomentefijn, 
de  natuer  desfelfs  begin  aen wijlende.  Want  naedemael  'ereenighe  faekenfijn,  wel- 

ker gebruyk  beftaet  in  verbruyk,  of  om  datfe  verandert  fijnde  in  defelfftandigheit 
des  gebruykenden,  naederhandt  geen  gebruyk  meer  toelaeten,  of  om  datfe  met 

het  gebruyken  tot  het  gebruyk  verargheren,  heeft  in  de  faeken  van  d'eerfte  lbort, 
als  infpijsen  drank,  figli  terftontopgedaenfeekeren  eyghendom,  die  van 't  gebruyk 
niet  is  afgefcheyden.     »  Want  dat  is  eyghen  fijn ,  foo  aenyemandt  te  fijn,  dat  het 
met  eenen  niet  en  kan  eens  anders  fijn,  't  gheen  naederhandt  tot  de  faeken  van  de 
laetfte  foort,  naementlijk  kleederen,  en  andere  roerende  goederen,  of  figh  ten  fee- 

keren  opfighte  roerende,  is  uytgeftrekt.     't  Welk  foo  fijnde ,  hebben  felfs  niet  al- 
le onroerende  goederen ,  als  naementlijk  landeryen ,  ongefcheyden  konnen  blijven : 

want  alhoewel  't  gebruyk  van  deefè  niet  enkelijk  beftaet  in  verbruyk,  haer  ge- 
bruyk noghtans  is  om  fèeker  verbruyk  aengekoght,  als  akkers  en  boomgaerden, 

om  de  fpijfe  -,  wey landen  ook  om  de  kleedinghe :  dan  tot  het  gebruyk  van  allen  fonder 
onderfcheit  konnen  fe  niet  genoegh  fijn.     Op  den  gevondenen  eyghendom  is  een 
wet  geftelt,  die  de  natuer  foude  naevolghen.     Want  gelijk  in  den  beginne  dat  ge- 

bruyk gehouden  wierdt  door  een  toeëygheninghe  tot  het  lighaem,waer  uytwyge- 
fèght  hebben  dat  eer  ft  den  eyghendom  gefprooten  is,  alföo  heeft  men  geraeden 
gevonden,  dat  door  gelijke  toeëygheninghe  de  faeken  yderföuden  eyghen  worden. 

Dit  is  't  gheen  genoemt  wordt  occupatie,  met  een  fèer  bequaem  woordtom  uytte 
drukken  die  faeken ,  welke  te  vooren  yder  eeven  nae  geweeft  hadden :  waer  pp 

den  Treurdighter  Seneca  fpeelt. 2 
  ~-  I N  M  E  D I O  eftfcelus 
POSITUM  OCCUPANTI    datis: 
't  Stuk  ftaet  ons  eeven  fchoon  voor  die  het  eerft  aenvaert. 

En  den  Wijfgeer:  *  T>e fitplaetfen  ter  Schouwburgh  fijn  allen Roomjchen  ridde- 
ren venteen:  in  die  noghtans  ivordt  mijn  eyghen  plaetfe  ,   die  ik  eerft  inneeme. 

Hierom  feght  Quintihanus ,  4  dat  't  gheen  voor  allen  waft,  een  belooningh  voor 
de  nijverheids:  enTullius,  s  dat  de  faeken  door  eenoude  inneeminghe  fijn  ge- 

worden der  gener,  die  eertijdts  inleedighe  en  onbewoonde  plaetfèn  fijn  gekoomen. 

Dogh  deefe  occupatie  moet  in  faeken  die  figh  teeghen  't  befit  flellen ,  als  fijn  wilde 
dieren,  geduerigh  fijn-,  in  andere  is  't  genoegh,  dat  het  befit  met  het  lichaem  be- 

gonnen ,  met  het  hert  behouden  worde.  Occupatie  in  roerende  goederen  is  een  aen- 
grijpingh,  in  onroerende  betimmeringh  of  bepaelingh:  waerom  Hermogenianus, 
wanneer  hy  fëght  dat  de  heerfchappende  eygendommen  fijn  onderfcheyden ,  daer 

byvoeght,  dat  de  landen  fijn  bepaelt,  gebouwen  geplaetft  6.     Deefèn  ftant  der 
faeken  wordt  van  de  Dighters  te  kennen  gegeeven. 

Turn  laqueis  captare  feras ,  &  f  aller  e  vifco 
Inventum : 

Turn primum  fubiere  domos  7.  dat  is: 

De  Lijmftang  quam  toen  op,  en  ftrik,  om  't  wilt  te  binden , 

En  vogels  door  bedrog.   "  Vondel. 
Toen  hebben  fe  figh  eerft  begeeven  onder  dak. 

COMMÜNEMQUE   PRIUS,  ceuhmine folis  &  aura 

Cautus  hutnum  longo  Jïgnavit  L I M I T  E  mejfor. 8  dat  is : 

i  ff.  de  ufuf.  earum  rer.  qua  ufu  conf.  Extrav.  j       4.   Declatn.  !$• 
de  verb.  fign.  ad  conditorem  &  quia   quorundam.  5.  PÜg'lten  I*."*  _ 

Thom.  z.z.  78.  \      6.L.  ex  hoc  jure  ff.  de  Iuft.  &  jure. 

2.  Seneca  Thyefte.  7-  virg-  Landtd.  1.  B. 

3.  Seneca  van  de  weldaeden  7.  B.  iz.  H  '      «•   Ovid.  Herfchep.  1.  B. H  De 
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De  Landtman  pafte  't  landt  met  merken  t'onderfcheiden , 
Voorheene  föo  gemeen  als  zon  en  oope  lucht.         Vondel. 

Hier  nae  wordt,  gelijk  Hermogenianus  te  kennen  geeft,  den  handel  gedrce- 
ven,  om  welkers  wil 

FlucJibus  ignotis  infult avere  carin<e. 1  dat  is : 
De  fcheepen  huppelden  op  onbekende  baercn. 

En  op  den  felfdeii  tijdt  heeft  men  begonnen  Republijken  in  te  (lellen.  En  al- 

dus fijn  'er  van  die  dinghen ,  die  feedef t  d'eerfte  gemeenfchap  van  een  gefcheyden 
waeren,  gemaekt  twee  fborten.  Want  fommighe  fijn  gemeene,  dat  is,  het  volk 

eyghene  ('t  welk  de  eyghentlijke  beteekenis  van  dat  woordt  is)  fommighe  louter 
belönder,  datisyder  menfch  in  't  befbnder  toekoomendc.  Gemeene  occupatie 
nu  gefchiet  op  de  felfde  wijle  als  de  belbndere.  Seneca:  *  Landtpaelen  van  die  van 
At  henen  of  van  Capita  noemen  wy ,  welke  de  naebueren  daer  nae  onder  elkander 
door  een  befondere  fcheydinghe  van  eenfeheyden.     Want  yder  natie 

PARTITA   FINES  regna  conftituit ,  novas 
Extruxit  urbes. ;  dat  is : 

Heeft  naer  het  fcheyden  van  haer  grenfen ,  Koninghrijken 

Geftight,  enfteeden  nieu  gebouwt.   
Op  dcefe  wijfe  feght  Cicero,  4  dat  het  landt  Arpinas  wordt  genoemt  der  Arpi- 

naten ,  en  dat  onder  Tufculum  derTufculanen  wan  gelijkenis  V,  leght  hy ,  metdebe- 
fchrijvinghe  van  yder s  befondere  befittinghen ;  waer  uyt,  alfoo  yder  het  fijne  heeft 

van  die  dinghen,  die  van  nature  gemeen  ge  weeft  fijn ,  yder moet  behouden  ,'t  gheen 
hem  is  toegevallen.  Dogh  in  teegendeel  noemt  Thucydides  5  dat  landt,  't  welk  in 
de  verdeelinghe  geen  volk  is  toegevallen  «•'{«■«»  >  dat  is,  onbepaelt,  en  door  geenc 
grenfen  allefints  afgefcheyden.  6  Uyt  het  gene  tot  nogh  toe  is  gefèght  konnen 
verflaen  worden  twee  faeken.  't  Eerfte  is,  dat  die  dinghen,  welke  niet  en  konnen 
geoccupeert  worden ,  of  nimmer  geoccupeert  fijnde,  niemandts  konnen  eyghen 
fijn,  om  dat  allen  eyghendom  van  occupatie  fijn  begin  genoomen  heeft.  En  het 
andere,  dat  alle  die  dinghen,  welke  van  nature  foo  geftelt  fijn,  datfè,  wanneer 
yemandt  die  gebruykt,  niette  min  voor  allen  anderen  wie  het  fy  fonder  onder- 
fcheit  tot  het  gebruyk  genoegh  fijn,  ook  heedenfdaeghs  van  die  conditie  fijn ,  en 
voor  altoos  behooren  te  fijn,  alsfè  waeren,  toen  fèeerft  van  de  natuer  ontdekt  fijn. 

Dit  heeft  Cicero  gewilt.  7  En  de  maetfehappy  diefigh  allerwijtft  uytftrekt  voorde 
me7ifchen  onder  elkander ,  en  voor  allen  onder  allen  is  deefe-,  waer  in  men  houden  moet 
de  gemeenfchap  van  alle  dinghen ,  welke  de  natuer  heeft  voortgebraght  tot  het  ge- 

meene gebruik.  Van  deefe  föort  nu  fijn  alle  faeken ,  in  welke  den  eenen  fonder  ver- 
kortingh  des  anderen  kan  gerieft  worden.  En  onder  die  fielt  Cicero:  yemandt 
niet  te  beletten  waeter  uyt  de  rivier  te  fcheppen.  Want  het  rivierwaeter,  voor  föo 

veel  't  foodaenigh  is,  en  niet  voor  foo  veel  't  een  rivier  is,  wordt  van  de  Reghts- 
gelccrden  gereekent  onder  diedinghen,  die  allen  gemeen  fijn:  en  van  denDighter.8 

Qtïid prohibetis  A QU  AS?  USUS  COMMUNIS  aquarum  eft. 

Necfolem¥KÖ?YLl\JM  NATURA  nee  AERA  ƒ«■/*, 
Nee  tenues  UNDAS,  in  PUBLICA  munera  veni.     dat  is  r 

  Wat  wcyghertge  dat  ik  mijn  dorft  eens  lefch 
Met  waeter  t  elk  gemeen?  natuer  •>  op  dat  we  leeven, 
Heeft  niemandt  zon  nogh  lught  in  eygendom  gegeeven, 
Nogh  waeter,  neen  gewis,  maer  yeder tot  gebruik. 

Meer  eyfche  ik  niet."^   ■     Vondel. 
j.   Ovid.  op  de  felfde  plaets. 
2.  Seneca  van  de  weldacd.  7.  B.  4.  H. 
3.  Seneca  Oftav.  vers  420. 

4.  Plighten  I.  B. 

5.  1.  B. 6.  Vide  Duar.  in  tic.  de  rerum  div.  &  quaf. 

7.  Plighten  1.  Boek. 8.  Ovidius  Herfchepp.  6.  B. 

Hy 
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Hy  feght  dat  deefe  dinghen  van  natuere  niet  eyghen  fijn,  gelijk  Ulpianus, 
1  datfe  van  natuere  voor  allen  oopenftaen,  foo  om  datfe  eerft  van  de  natuer  fijn 
voortgebraght ,  en  tot  nogh  in  niemandts  beheerfchenden  eyghendom  gekoomen 

fijn  (gelijk  l  Neratius  fpreekt)  als  om  datfe,  gelijk  Cicero  feght,  van  de  natuer 
fchijnen  tot  het  gemeen  gebruyk  gefehaepen.  Dogh  gemeene  noemt  hv ,  in  een  betee- 

kenis  die  oneygentlijk  is,  niet  die  eenigh  volk,  maer  die  't  menfchelijk  geflaght 
toebehooren,  welke  in  de  wetten3  genoemt  worden  de  gemeene  van  't  Reght  der 
volken,  dat  is,  die  allen  gemeen,  niemandts  eyghen  fijn.  Van  deefe  foort  is  de 

lught,  om  tweederley  reeden ,  lbo  om  dat  Ie  niet  en  kan  geoccupeert  worden ,  als 
om  datfe  den  menfehen  alle  fonder  onderfcheit  dienft fchuldigh  is.  En  omdefelf- 
de  reedenen  is  de  See  allen  gemeen,  foo  naementlijk  oneyndigh,  datfe  niet  kanbe- 

fèeten  worden ,  en  gefchikt  is  tot  gebruyk  van  alle  menfehen :  't  fy  we  fien  op  de 
vaert,  of  ook  op  de  viflehery.  En  van  dat  felfde  reght  dat  de  fee  is,  van  't  felfde 
fijn  de  dinghen  die  fe,  andere  gebruyken  beneemende,  de  haere  gemaekt  heeft,  als 
de  fanden  der  fee,  welker  gedeelte  aen  de  Landen  vaft  fijnde  het  ftrandt  genoemt 

wordt.  4  Met  reeden  feght  derhalven  Cicero :  5  IVat  is  'er  foo  GEMEEND 
de  S  E  E  voor  die  op  't  waeter  vlotten ,  als  het  STRANDT  voor  de  geftrande  ? 
Ook  feght  Virgilius,  dat  lught,  waeter  en  ftrandt  voor  allen  oopenftaen.  Dit 
fijn  dan  de  dinghen  die  de  Romeynen  door  de  wet  der  nature  allen  gemeen  noe- 

men, 6  of,  't  gheen  we  gefeght  hebben  't  fèlfde  te  fijn,  dinghen  die  nae  't  reght 
der  volken  gemeen  fijn,  gehjkfe  ook  het  gebruyk  der  fèlver  nu  gemeen ,  dan  pu-r 
blijk  noemen.  Dogh  alhoewel  ook  die ,  voor  foo  veel  den  eyghendom  aengaet, 

te  reght  gefeght  worden  niemandt  eyghen  te  fijn,  verfchillen  fe  eghter  veel  van  dee- 
fe, die  niemandts  eyghen  fijn,  en  tot  het  gemeen  gebruyk  niet  en  fijn  gefchikt, 

alswildtgedierte,  vifïchen,  vooghelen:  want  deefe,  foo  feyemandt occupeert,  kon- 
nen  oovergaen  tot  een  eyghen  reght:  dogh  gene  fijn  door  een  algemeene  oovereen- 

ftemmingh  van  't  menfchelijk  geflaght  voor  altoos  van  den  eyghendom  uytgefön- 
dert,  om  het  gebruyk; 't  welk,  naedemael  't  allen  toebehoort,  met  meer  van  eenen 
allen  kan  ontweldight  worden ,  als  my  van  u  't  gheen  't  mijne  is.  Dit  is  't  gheen 
Cicero  feght  onder  de  eerfte  plighten  van  Reghtveerdigheit  te  fijn,  gemeene  fae- 
ken  voor  gemeene  te  gebruyken.  De  Schoolleeraeren  föuden  fegghen,  dat  eeni- 
ghe  dinghen  gemeen  fijn  beveftighender-andere  heroovender-wijfe.  Deefe  onder- 
feheydingh  is  niet  alleen  den  Reghtsgeleerden  gebruykelijk,  maer  drukt  ook  uyt 

de  belijdenis  van  't  gemeen:  waerom  den  gaftheer  by  Atheneus  feght,  dat  de  fee 
gemeen  is,  maer  de  vifïchen  worden  der  generdiefe  vanghen.  Endeflaef  fèggende 
indeRudens  vanPlautus,  en  wat  de  fee  aengaet  ,/eeker  die is aen  allen  gemeen ,  ftaet 

de  vifleher  hem  fulx  toe,  dogh  daer  by  doende,  't  Is  in  fee  gevonden ,  'tisgemeent 
voeght  hy  hem  daer  op  met  reght  tot  antwoordt :  't  Gheen  mijn  net  en  mijne  han  - 
gels  hebben  gevanghen,  is  voornaementlijk  het  mijne.  Wef hal  ven  de  fee  niet  en 

kan  t'eenemael  yemandt  eyghen  worden,  om  dat  de  natuer  niet  toelaet,  maerge- 
biedt  dat  die  gemeen  fy,  jae  felfs  ook  niet  het  ftrandt:  7  als  alleen  dat  'er  deefen 
uytlegh  moet  bygevoeght  worden :  dat  foo  yets  van  die  dinghen  door  de  natuer 
kan  geoccupeert  worden,  dat  voorföo  veel  des  occupeerenden  eyghen  wordt,  als 

door  die  occupatie  dat  algemeene  gebruyk  door  een  niet  wordt  befehaedight.  't  Welk 
met  reght  is  aengenoomen:  want  als  't  foo  geleeghen  is,  houden  beyde  de  uytfbn- 
deringhen  op ,  waer  door  wy  fegghen  gefehiet  te  fijn,  dat  niet  alle  dinghen  tot  fijn 

i.  L.  venditor.  ff.  com.  prard. 
z.  L.  quod  in  littore.  ff.  de  acq.  rerum  dom. 

loco  dtato.  Vide  Comi.  commun.  civ.  lib.  3.  cap. 
1.  Donell.  Iib.  4.  cap.  z. 

3.  L.  uit.  de  ufucap. 
4.  L.  Arift.  de   rer.  div. 
5.  Op  de  aengetooghe  plaets. 

6.  Inft  de  rer.  div.  §■  &  quidem  naturali,  &  §. 
littorum.  ff.  de  rer.  div.  I.  1.  &  L.  z.  L.  Arifto. 

eod.  tit.  L.  quod  in  Littore.  L.  quamvis  de  acq. 
rer.  dom.  L  Si  quis  me ,  de  Injur.  L.  Littora.  Nequid. 

in  loco  publ.  cum.  L.  feq. 
7.  Vide  Don.  L.  4.  o  2. 

H  ij  eyghen 
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eyghen  fouden  oovergefchreeven  worden.     '  Naedemael  dan  de  betimmeringh  is 
een  foort  van  occupatie,  is  't  geoorloft  op  ftrandt  te  bouwen,  2  föo  fulx  gefchie- 
den  kan  Tonder  ongemak  van  allen  anderen,  gelijk  Pomponius  fpreekt.     't  Welk 
wy  uyt  Scevola  lullen  verklaeren,  ten  fy  't  publijk,  dat  is  't  gemeen  gcbruyk  ver- 

hindert wierde.     En  die  fal  getimmert  hebben,  fal  alleen  heer  worden;  omdat 

die  grondt,  nogh  yemandts  eyghen,  nogh  tot  het  gemeen  gcbruyk  noodtfaekelijk 

geweefr  is.  Sy  is  dan  des  occu peerenden:  maer  niet  langher  als  d'occupatie  duert, 
om  dat  de  fee  fchijntfigh  teeghen  't  befït  te  ftellen ,  eeven  als  een  wildtgedierte,  dat, 
wanneer  't  weederom  tot  haere  natuerlijke  vryheit  is  gekoomen,  niet  meer  des 
vanghers  eyghen  is,  ibo  ook  keert  het  ftrandt  nacderhandt  weederom  met  de  fee. 

En  al  't  gheen  befonder  worden  kan  door  occupatie,  't  felfde  hebben  wy  getoont 
dat  ook  publijk,  dat  is,  des  volx  eyghen  worden  kan.  'Dus  oordeelt  Celfus,  dat 

het  ftrandt  beflooten  binnen  de  paelen  des  Roomfchen  rijx  't  Roomfche  volk  ey- 
ghen is:  't  welk  indien 't  foo  is,  moet  men  figh  geenfints  verwonderen,  dat  het  felf- 

de volk  hunne  onderdaenendoor  den  Vorftoftopperreghter  heeft  konnen  toeftaen 

het  occupeeren  van  een  gedeelte  van  't  ftrandt.     Wijders  moet  ook  deefe  occupa- 
tie, niet  min  dan  de  befondere,dus  befnoeyt  worden,  dat  die  niet  verder  worde 

uyrgcftrekt,  dan  dat  het  gebruyk  van  't  reght  der  volken  in  haer  geheel  blij vé. 
Niemandt  kan  derhalven  van  't  Roomfche  volk  belet  worden  aen  de  feeftrandt  te 
koomen,  en  fijne  netten  te  drooghen,  en  andere  dinghen  te  doen,  welke  alle 
menfchen  eens  voor  al  gewilt  hebben,  dat  haer  voor  eeuwigh  fouden  geoorloft  fijn. 

Dogh  de  natuer  van  de  fee  verfchilt  hier  in  van  't  ftrandt,  dat  de  fee  ten  fy  alleen 
voor  een  kleyn  gedeelte  haeresfèlfs  nogh  licht  betimmert,  nogh  beflooten  kan  wor- 

den: en  fchocnïy  konde,  dat  felfde  noghtans  fbude  naeulijx  konnen  gefchieden 
fönder  verhinderingh  van  het  algemeen  gebruyk  onder  den  menfchen.   Soo  nogh- 

tans eenigh  geringh  gedeelte  dus geoccupeert  kan  worden,  dat  wordt  den  occupee- 

renden  toegeftaen.     'c  Is  derhalven  een  Vergrootfpreuk.  a 
Contracia  fifces  aquorafentiunt 
laèïis  in  alt  urn  molibus.  s  dat  is : 

De  Viflchen  voelen  hen  de  fèe  te  bangh  bepaelt, 
Door  fterkten  in  de  grondt  geveft  en  opgehaelt. 

Want  Celfus  feght  dat  hoofden  in  fee  geleght  des  genen  fijn,  diefè  'eringeleght 
heeft.  6  Maer  dit  kan  niet  toegeftaen  worden,  foo  't  gebruyk  der  fèe  dierwijfe 
verarghert.  En  Ulpianus  feght,  dat  hy,die  een  gebouw  in  fèe  leght,fbo  moetge- 
handthaeft  worden,  indien  niemandt  de  fchaede  gevoelt.  7  Want  indien  deefe  faek 
yemandt  fbude  fchaede  doen ,  immers  daer  foude  moeten  plaets  hebben  het  Verbodt, 
dat  niemandt  figh  vervordere  in  eenpublijke  plaetje  yets  te  maeken.  Gelijk  ook  La- 

beo  wil ,  dat ,  foo  'er  yets  diergelijx  in  feegebouwt  wordt,  het  Verbodt  plaets  heeft, 
dat' er  in  See  niet ,waer  door  de  haeven,  reede  of vaert -voor  de  fcheepen  verarghert , 
worde  gemaekt.  8  En  eeven  als  men  moet  acht  hebben  op  de  vaert ,  fbo  ook 
moet  men  fbrghen  voor  de  viflchery,  dat  die  gemeen  blijve  voor  allen.  Dan  ech- 

ter fal  yemandt  niet  mifdoen,  die  in  een  afleydingh  van  de  fèe  figh  een  plaets  om 
te  viflchen  afpaelt,  en  alfoo  figh  eyghen  maekt:  gelijk  Lucullus  by  Napels  een 

bergh  uytgehöuwen  hebbende,  de  feé'n  aen  fijn  wooningh  heeft  gebraght.      9  En 
i.  Inft.  de  rer.  div.  f.  litt.  L.  ripanim.  §.  i.  ff. 

de  rer.  div.  L.  fluminum.  ff.  de  damno.  inf. 
2.  L.  cjuamvis  de  acq.  rer.  dom.  L.  in  littore. 

Nequid  in  loco  publ.  L.  Arifto.  de  rer.  div.  L.  quod 
in  littore  de  acq.  rer.  dom. 

3.  d.  L.  littora  ne  quid  in  loco  publ.  Donell.  1. 
4.  c.  2 .  &  c.  9.  d.  L.  quamvis  de  acq.  rer.  dom. 
L.  2.  in  piinc.  &  $.  merito.  &  ƒ.  Si  quis  a  princ. 
Ne  quid  in  lcco  publ. 

4.  L.  Nemo  igitur.  ff.  de  rer.  divifion.  Vide  d. 
L.  littora.  ff.  Ne  quid  in  loco  pubi. 

a  Hypcrbole. 
5.  Horat,  Gefang.  3.  B.  I.  vers. 
6.  d.  L.  littora. 

7.  L.  2.  ne  quid  in  loco  publ.  ƒ.  Advers. 
8.  L.  1.  $.  fi  in  mare.  ff.  de  fluminibus. 

9.  Plinius  10.  B.  5^.  H. 

van 
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Van  deefe  fooit  meene  ik  dat  geweeft  fijn  de  fèevijvers,  van  welke  Varro  enColu- 
mella  gewagh  maeken.  En  nerghens  anders  heeft  Martialis  op  gefïen,  wanneer 

hy  van  de  Formiaenfche  wooningh  van  ApolUnaris  fpreekt. I 
Si  quando  NEREU S/entit  <^/Eoli  regnum, 
Ridet  procellas  tuta  deSXJO  menfa.         dat  is : 

Als  NE  REUS  altemets  gevoelt  de  heerfchappy 
Van  Eolus,  hy  fpot  en  lacht  met  raefèrny 
Van  ftorm  en  onweer,  dan  verfchaft  hy  uyt  fijn  grondt 
En  vijver  veyligh  op  den  difch  het  geen  hem  mondt. 

En  Ambrofius  *  Ghy  brenght  de  fee  tot  binnen  uwe  hoeven ,  op  dat  u  geen  Jeege- 
droghten  ontbreeken.  Hier  uyt  kan  blijken  wat  de  meeningh  van  Paulus  geweell 

fy,  als  hy  fèght,  J  dat  indien  yemandt  het  eyghen  reght  der  fee  toekoömt,  diege- 
bruykcn  magh  het  verbodt  Uti  poffidetis,  gelijk  ghy  befit.  Dat  dit  verbodt  wel 
magh  toegepaft  worden  op  beföndere  faeken ,  en  niet  tot  gemeene  (onder  welke 

ook  die  begreepen  worden ,  welke  wy  door  'tgemeene  reght  der  volken  doen  kon- 
nen)  maer  dat  hier  wordt  gefprooken  van  het  reght  om  te  genieten,  't  welk  uyt 
een  beföndere  faek  voorvalt,  en  niet  een  publijke  of  gemeene.  Want,  nae'tge- 

tuyghenis  van  Marcianus,4  al  'tgheen  geoccupeert  is,  of  heeft  geoccupeert  kon  n  en 
worden,  dat  is  nu  niet  meer  aen  't  volkreght,  gelijk  als  is  de  fee:  by  voorbeeldt: 
indien  yemandt  Lucullus  of  Apollinaris  in  hun  befbnder  waeter,  voor  fbo  veel  als 
(e  een  afleydingh  van  de  fee  hadden  afgeflooten ,  hadt  belet  cevifïchen,  heeft  Paulus 
gemeent,  dat  fè  haer  behelpen  moghten  met  het  Verbodt,  en  niet  alleen  met  aenklaght 

van  ongelijken,  uyt  oorfaek  naementlijk  van  befbnder  befit.  5Jae  indien  ik,  iri 
een  afleydingh  van  de  fee,  gelijk  als  in  een  afleydingh  van  de  rivier,  fbodaenigh 

een  plaets  geoccupeert,  en  aldaer  gcvift  heb,  inlbnderheit  indien  ik  door  't  ver  vol  gh 
van  veele  jaeren  hebbe  te  kennen  gegeeven  mijn  geneegenheit  om  die  in  't  befbn- 

der te  befitten ,  fal  ik  eenen  tweeden  verbieden  het  felfde  reght  te  gebruyken :  ge- 
lijk wy  uyt  Marcianus  befluy ten,  niet  anders  als  in  een  meyr,  dat  my  in  eyghen- 

dom  toekoömt.  't  Welk  waér  is,  fbo  langh  de  occupatie  duert,  gelijk  wy  te  voo- 
ren  van't  ftrandt  gefèght  hebben.  Buy  ten  de  afleydingh  fal 't  niet  het  felfde  fijn,  op 
dat  naementlijk  het  gemeen  gebruyk  niet  worde  verhindert.  6  Yemandt  derhal- 

ven voor  mijn  huys  of  Landtwooninghe  't  viflehen  te  beletten  is  wel  in  gebruyk, 
maer  fonder  eenigh  reght,  fèlfs  foo  verre,  dat  Ulpianus,  verfmaedertde  dat  ge- 

bruyk, fèght,  7  dat  fbo  yemandt  worde  verhindert,  men  dien  reghtelijk  oover 
gedaen  ongelijk  kan  aenfpreeken.  Dit  heeft  de  Keyfèr  Leo  (wiens  wetten  wy  niet 
gebruyken}  teeghen  reeden  van  reghte  verandert,  en  gewilt,  dat  de  *t&v&  of  fèe 
dorpels  dier  eyghen  fijn,  die  de  kuft  bewoonden,  en  datfè  daer  het  reght  van  vif- 

lehen hebben  fbuden :  8  't  welk  hy  noghtans  heeft  gewilt  dat  dus  fbude  toegaen , 
dat  die  plaetfen  wierden  geoccupeert  door  feekere  weederhoudende  af  heyniginghen, 
welke  de  Grieken  i™%*i  noemen  :  oordeelende  naementlijk,  dat  niemandt  fbude 
ecnen  anderen  benijden  een  geringh  gedeelte  der  fèe ,  dien  felfde  geheele  fèewierdt 
oopengelaeten  om  te  viflehen.  Seeker  dat  yemandt  een  groot  gedeelte  der  fèe,  al 
fchoon  hy  konde,  de  gemeene  nuttigheeden  fbude  beneemen,  is  een  ondraeghelijr- 
ke  onvroomheit:  wacr  teeghen  den  Heylighen  man  9  met  reeden  dusuytvaert:  Sy 
maetighenfighaen  GROOTE  STREEKEN  IN  SEE  MET  HET  REGHT 
VAN  VERKREGHEN  EY  GENDOM  fen/egghen  dat  de  reghten  der  viffchen, 

eeven  als  geboore  flaeveny  haer  door  't  reght  van  jlaevemye  Jijn  onderworpen. 
i.  Martial.  10.  B.  30.  puntd. 
2..  De  Nabutf.  c.  3. 
3.  L.  fane  fi  maris.  ff.  de  injuriis. 
4.  L.  Nemo  igitur.  ff.  de  rerum  divis. 
5.  L.  Si.  quifquam,  de  divers.  &  temp.  prtffcr. 
6.  L.  prajfcriptio  ff,  de  ufucap. 

7.  L.  injiuiaruin  $.  "It.  ff.  de  injuriis  d.  L.  inju- 

riarum  §.  fi  quisme. 8.  NoveJIa  leo  102,  105,  104.     Yide  Cujac. 

14.  obf.  1. 9.  Ambros.  lib.  5.  Hex.  c.  io. 

H  iij  'Dien 
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T)ien  INHAM^/^, figghenfe^  is  mijn ,  dien  eenes  anderen.   'De  maghtighe 
<verdeelen  de  elementen  onder Jigh.  Derhalven  is  de  fee  onder  't  getal  dier  dinghen, 
welke  in  geen  onderlinghen  handel"  koomen ,  '  dat  is,  dieniemandtseyghenreghc 
konnen  worden.     Waer  uyt  volght,  foo  \vy  eyghentlijk  fpreeken,  dat  geen  ge- 

deelte der  See  kan  gereekent  worden  op  den  boodem  van  eenigh  volk.     't  Gheen 
'tfelfdeis,  dat  Placentinus  fchijnt  gevoelt  te  hebben,  als  hy  gefeght  heeft,  dat  de 
See  dierwijfe  gemeen  is,  datfe  in  niemandts  heerfchappenden  eyghendom  is,  als 
in  Godes  alleen:  en  Joannes  Faber,  wanneer  hy  vafl  fielt,  dat  de  See  is  gelaeten 

in  hacr  eyghen  reght,  en  in  dat  van  d'eerfle  eeuwe,   waer  in  alle  dinghen  gemeen 
waeren.     2  Anderlinrs  fbuden  de  dinghen  die  allen  gemeen  fijn  niet  verfchillen , 
van  die  eygentlijk  publijke  genoemt  worden,  gelijk  de  fee  van  de  rivier.     Een  ri- 

vier heeft  een  volk  konnen  occupeeren,  als  beflooten  binnen  haere  paelen,  dogh 
niet  de  fee.     En  de  Landtboodemen  hebben  hunnen  oorfprongh  uyt  de  occupa- 
tien  der  volken,  gelijk  befondere  heerfchappende  eyghendommen  uyt  de  occupa- 

tien  van  yder  in  't  belbnder.     Dit  heeft  Celfus  gefien,  die  een  onderfcheit  maekt 
dat  klaer  genoegh  is,  tuffchen  flranden  J  die  't  Roomfche  volk  heeft  konnen  oc- 

cupeeren, foo  noghtans  dat  het  gemeen  gebruyk  geen  fchaede  quaeme  te  lijden, 

en  de  fee  die  haere  voorighe  natuer  behouden  heeft.  En  geen  wet  is  'er,  die'ttee- 
gendeel  te  kennen  geeft.     4  Maer  de  wetten,  aengetrokken  by  de  fchrijvers  van 
het  flrijdigh  gevoelen,  fpreeken  of  van  eylanien,  welke  buyten  teegenfpreeken  is 
dat  hebben  konnen  geoccupeert  worden ,  of  van  een  haeven ,  die  niet  gemeen , 

maer  eygentlijk  publijk  is.  Dogh  die  fèggen  dat'er  eenighe  fee  is  van  het  Roomfche 
rijk,  legghen  hun  fègghen  alfoo  uyt, dat lè  fegghen,dat  dit  reght  oover  de  fèefigh 
niet  verder  uytflrekt  als  tot  befcherminghe  en  reghtsgebiedt:  welk  reght  fy  van 
eyghendom  onderfcheyden :  en  mooghehjk  flaenfe  ook  niet  genoeghfaem  hier  op 
acht,  dat  dit  felfs,  dat  de  Romeynen  hebben  konnen  vlooten  tot  beveyliginghder 
fèevaeren den  heitellen ,  en  de  feeroovers  op  fee  achterhaelt  ftrafren,  fulx  niet  uyt 

eyghen,  maer  het  gemeené  reght,  gefchiet  is,  't  welk  ook  andere  vrye  volken  in 
fee  hebben.     Dit  ondertuflchen  bekennen  wy,  dat  eenighe  volken  hebben  konnen 
oovereenkoomen,  dat  de  gevanghene  op  dit  of  dat  gedeelte  van  de  fee,  voordee- 
fe  of  geene  Republijk  fouden  te  reght  geftelt  worden, en  dat  alfoo  de  paelen  infèe 

verdeelt  worden  om  het  reghtsgebiedt  destegevoeghlijkert'onderfcheyden,  't  welk: 
hen  die  figh  fel  ven  fuik  een  wet  voorfchrijven  wel  verbindt,  '  maer  niet  van  gelij- 

ken andere  volken:  nogh  en  maekt  de plaets  yemandts  eyghen,  maerleghtdeper- 
foonen  onder  elkander  verdraeghen  een  reght  op.  Welke  onderfcheydingh ,  gelijk 
fê  met  de  natuerlijke  reeden  oovereenkoomt ,  föo  ook  door  fèeker  antwoordt  van 
Ulpianus  beveflight  wordt,  diegevraeght  of  een  heer  van  twee  flukken  landtgoe- 
deren  aen  fèe  geleeghen,  een  die  van  die  beyde  dathy  verkoght  een  dienflbaerheit 
hadt  konnen  oplegghen,  om  van  daer  in  fëekere  plaetfè  der  fèe  niet  te  mooghen 
vifTchcn,  antwoordt:  dat  defaeke  fèlfs,  naementlijk  de  fee,  door  geen  dienflbaer- 

heit hadt  konnen  befwaert  worden ,  om  dat  die  door  haer  eyghen  natuer  voor  allen 
oopen  ftont,  maer  dat,  naedemael  de  goede  trouwe  des  verdraghs  vereyfehte  dat 

de  voorwaerde  van  verkoopingh  wierde  onderhouden,  de  perföonen  die  in'tbefït 
waeren  en  die  in  haer  reght  traeden  door  die  wet  verbonden  waeren.     't  Is  waer, 
dat  de  Reghtsgeleerde  fpreekt  van  befondere  landtgoederen ,  en  een  befondere 
voorwaerde,  maer  in  een  Landtboodem  en  de  wet  der  volken  geldt  de  fèlfde  ree- 

den, om  dat  de  volken,  ten  opfight  van  'tgeheele  menfchelijk  geflaght ,    fijn 

i.  Donell.  Hb.  4.  cap.  6". 
2.  Joh.  Faber.  ad  d.  $.  littorum.  inft.  de  rerum 

divis.  adde  D  D.  ad  1  «ii«».s  ft",  ad  L.  Rhodiam. 
3.  L.  littora.  Ncquid  in  loco  publ. 

4.  Vide  L.  infulx.   ft*  de  judiciis.  VideL.  Gje- 

far.  ft",  de  public.  Gloff.  in  L.  quada'ii :  de  rerum 

divif.  &  in  d.  L.  littora.  &  in  f.  r.  Inft.  de  rer, 

divis.  Bal.  in  d.  1.  cjuxdam. 

f.  Bal.  in  c.  in  princ.  in  2.  col.  Quib.  mod. 
feud.  amit.  adde  L.  unie.  G  de  Claft.  lib.  11.  & 
Aul;.  in  1.  fanc.  ff.  de  injur.  L.  Venditor  fundi.  Com. 

prsed.  adde  L.  caveri.  eod.  tit. 
eeven 
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cevcn  als  befondere.     Van  gelijken  deinkoomflen  geftelt  op  de  viffcheryen  ter  fee , 
welke  onder  de  heergcederen  gereekent  worden,  verbinden  niet  de  facke,  dat  is 

de  fee  ,  of  de  vifTcherye,  maer  wel  de  perfoonen.     '  Weshalven  d'onderdaenen , 
welke  een  Republijk  of  Vorft  door  oovereenftemmingh  vermagh  een  wet  op  te 
legghen,  tot  deefe  laden  miflchien  fullen  konncn  gedwonghen  worden:  maer  den 
uytheemfchen  moet  hctreghtomteviffchenooveral  onbelaft blijven,  op  datdefee, 
die  niet  dienen  kan,  geen  dienftbaerheit  opgeleght  worde.  Want 't  is  met  de  fee  niet 
geleeghen  als  met  een  rivier , 2  welke ,  naerdien  fc  gemeen  is ,  dat  is  des  volx ,  kan  ook 
het  reght  om  daer  in  te  viflehen  van  het  volk  of  den  Vorfl  toegeftaen  of  verpacht  wor- 

den ;foo  dat  de  Ouden  den  genen  die  fc  gepacht  heeft  ook  het  verbodtgegceven  heb- 
ben van  degemeeneplaets  tegebruyken,  metbygevoeghdevoorwaerde,  foo  hy  die 

reght  om  te  verpachten  gehadt  heeft,  'tgcbruyk  van  die  plaets  acn  yemandt  verpacht 
heeft: 5  welke  voorwaerde  op  fee  nieten  kan  plaets  hebben.  Wijders,  die  de  viiTchery 
fèlfs  tellen  onder  de  Heergoederen,  hebben  felfs  die  plaets  welke fe  uytleyden  niet 

al  te  wel  ingefien ,  't  gheen  Ifernia  en  Alvotus  niet  onbekent  geweeft  is.     Daer  is 
beweefen,4  dat  nogh  het  volk,  nogh  yemandt  in'tbefonder,eemgh  eyghen  reght  op 
de  fee  felfs  (want  een  afleydingh  fonderen  wy  uyt)  kan  toekoomen,  naedemael 

nogh  de  natuer,  nogh  de  reeden  van'tgemeen  gebruyk  occupatie  toelaet.   d'Oor- 
faek  nu  waerom  deefe  reedenweegingh  was  aengeleght  is,   om  te  doen  blijken, 
dat  de  Portugijfen  defee,  waeroovermen  naer  Indien  vaert,niet  onder  haere  heer- 

fehappy gebraght  hebben.  Want  d'eene  en  d'andere  reeden, welke  eyghendom  be- 
let, is  in  deefe  faeke  oneyndigh  kraghtigher  als  in  alle  andere,  't  Gheen  in  andere 

moeyelijk  fchijnt,  kan  in  deefe  t'eenemael  niet  gefehieden:  't  gheen  wy  in  andere 
onbillijk  oordeelen,  is  in  deefe  ten  hooghften  barbaer  en  onmenfchelijk.  Wyfpree- 
ken  hier  niet  van  de  middelandtfehe  fee,  die,  van  alle  kanten  met  landen  omvan- 

ghen  fijnde,  op  fbmmighe  plaetfen  nictbreederis  dan  een  rivier,  van  welke  nogh- 
tans  de  Roomfehe  Reghtsgeleerden  feekerlijk  genoegh  gefprooken  hebben ,  toen  fe 

die  beroemde  vonnifTen  teeghen  de  befondere  gierigheicgegee ven  hebben:  'tgefehil 
isooverden  Ocean,  welken  de  ouden  oneyndigh, onbepaelt,  de  moeder  der  dinghen 
en  gelijke  paelen  met  den  heemel  hebbende  noemen:  door  welkers  geduerighe  vogh- 

tigheit  de  oudtheit  gelooft  heeft ,  dat  niet  alleen  de  fonteynen  en  rivieren  en  f  eè'n ,  maer dewolken,maereenighermaetendegefternten  felfs  gevoedt  en  onderhouden  worden  : 
dieeyndelijk  door  haere  geduerighe  verwiffelinghen  van  ebbe  en  vloedt  deefe  aerdc, 
de  woonplaets  des  menfehelijken  geflaghts,  omvanghende,  nogh  gehouden  nogh 
beflootenkan  worden,  en  met  meerder  waerheit  befit  als befeeten wordt.  Dogh  in 
deefen  Ocean  is  hetgefchil  niet  van  boefem  of  ftract,  nogh  felfs  van  alles  dat  van 

{trant  kan  gefien  worden.     De  Portugijfen  maetighen  figh  aen  al 't  gheen  geleeghen 
is  tuflchen  de  twee  weerelden,  die  in  foo  grooten  wijtte  van  den  anderen  fijn  ge- 
feheyden,  datfe  in  veele  eeuwen  elkander  geen  tijdingh  van  haer  hebben  konnen 

ooverfenden.   En  indien  hier  by  koomt  het  gedeelte  der  Caftiliaenen,  die  'tfelfde 
reght  vorderen ,  is  den  geheelen  Ocean,  uytgenoomen  een  kleyn  gedeelte,  aen  de  twee 
volken  in  eyghendom,  fijnde  foo  veele  andere  volken  gedronghen  tot  binnen  de 
enghte  van  het  Noorden :  en  de  Natuer  is  feer  bedrooghen ,  die,  daer  fê  die  hooft- 
ftoffe  heeft  rondtom  allen  heengeftort,  ook  heeft  gelooft  dat  die  voor  allen  fbudege- 
noeghfijn.    Indien  yemandt  in  foo  geweldigh  een  fee,  laetende  het  gebruyk  allen 
eeven  nae,  de  heerfehappy  en  het  gebiedt  alleen  voor  fighbehieldt,  fbudehy  ech- 

ter worden  gehouden  voor  een  die  naer  een  onmaetighe  heerfehappy  flaet:  indien 
yemandt  anderen  het  viflehen  belette,  die fbude niet ontgaen  het  brandtmerk  van  on- 
fmnighe  bcgeerlijkheit.     Dogh  wat  fullen  wy  oordcelen  van  hem ,  die  felfs  de  vaert , 

i.  C.  qux  (int  Regalia ,  in  Feudis. 
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waer  door  hem  niet  verlooren  gaet,  wil  beletten?  Indien  yemandt  van  een  vuer  * 
dat  geheel  het  fijne  is,  belette  vuer  te  neemen,  of  een  ander  verhinderde  licht  aen 
fijn  licht  aen  te  fteeken ,  dien  fbude  ik,  volghens  de  wet  van  de  menfchelijkemaet- 
fchappy,  mifdaedigh  verklaeren :  om  dat  dit  geweldt  van  die  natuere  is, 

Ut  nihilo  minus  ipfiluceat,  cum  illi  ac tender it. r  dat  is, 
Dat  hem  geen  licht  ontbreekt,  fchoon  andere  licht  ontfteeken. 

Want  waerom  foude  hy  niet,  daer  hy  't  kan  fbnder  fijne  fchaede,  een  ander  ge- 
rieven in  die  dinghen,  die  den  ontfangher  dienftigh,enhem  niet  laftigh  fijn?  *  Dit 

fijn  faeken  die  de  wijsgeeren  j  willen  dat  niet  alleen  aen  vreemden,  maer  ook  aen 

ondankbaeren  beweefen  worden.  En  't  gheen  in  befondere  faeken afgunft  ist  'tfelf- 
de  kan  in  eengemeene  faeke  niet  anders  als  met  den  naem  van  verwoede  onmenfche- 
lijkheit  genoemt  worden.    Want  dat  is  de  uyterfte  onreedelijkheit,  dat  yemandt, 
't  gheen  door  inftellinghe  van  de  natuer,door  oovereenftemmingh  der  volken,  niet 
minder  't  mijne  als  het  fijne  is,  foo  nae  figh  neemt,  dat  hy  my  felfs  het  gebruyk 

niet  toeftaet,  't  welk  al  toegeftaen  fijnde,  niet  min  het  fijne'fy  is  als  het  te  vooren 
geweeft  is.  Dogh  daerenbooven  nogh  willen  die  befitten  't  gheen  eens  anders  is,  of 
faeken  die  gemeen  fijn  naer  figh  weghneemen ,  figh  verdeedighen  door  een  feeker 
befit  reght.     Want  om  dat,  gelijk  wy  gefeght  hebben,  de  eerfte  occupatie  de  fae- 

ken eyghen  gemaekt  heeft,  daerom  bewimpelt  figh  een  onthoudinghe,   hoewel 
onreghtveerdigh,  met  fèekeren  dekmantel  van  heerfchappendt  befit.  Maer  hebben 

de  Portugijièn,  gelijk  men  de  landen  gewoon  is,  foo  ook  die  fee,  door  't  opbouwen 
van  landtgoederen,  foo  allerweeghen  omcingelt ,   dat  het  in  haere  maght  flaet 

allen  diefè  willen  buyten  te  fluyten?Of  is't  'er  ook  foo  verre  van  daen,  dat  fèlfsfy, 
als  fe  teeghen  andere  volken  de  weereldt  verdeden ,  figh  befchermen ,   niet  met 
eenighe  landtpaelen,  die  of  de  natuer  of  menfchen  arbeidt  gemaekt  hebben,  maer 

met  lèekere  ingebeelde  linie? 't  welk  indien  't  wordt  aengenoomen ,  en  fbodaenigh 
een  afmeetingh  reghts  genoegh  tot  het  befitten  geeft,  föuden  ons  alvoor  langh  de 
Landtmeeters  de  landen,  de  Hccmelmeerers  ook  den  heemel  benoomen  hebben. 
Waer  is  hier  dan  deefe  faemenvoegingh  van  lighaem  aen  lighacm ,  fbnder  welke  geen 
heerfchappende  eyghendommen  begonnen  hebben  ?  Dus  naementlijk  blijkt ,  dat  men 

in  geen  andere  faeke  met  meerder  waerheit  fegghen  magh,  't  gheen  onfè  Leeraers  heb- 
ben gefchreeven.  ♦  Dat  de  fee,  naedemael fè onbevattelijk  is,  niet  min  als  deloght, 

aen  geenes  volx  goederen  heeft  kónnen  toegevoeght  worden.  En  indien  fè  voor  ande- 
re ge  vaeren,  en  eenigherwijfê  de  weghgebaent  te  hebben, fulxoccupeeren noemen, 

wat  kan  'er  meer  belacchelijk  fijn?     Want  dewijl  'er  geen  gedeelte  van  de  fèe  is, 
op  't  welk  niet  yemandt  eerft  gevaeren  heeft,  fal  volghen  dat  alle  vaert  van  ye- 

mandt is  geoccupeert.     Dus  fluyten  wy  allerweeghen  buyten.  Jae  datmeeris,fèlfs 
die  luyden,  die  rondtom  de  weereldtkloot  gevaeren  hebben,  fal  men  moeten  feg- 

ghen dat  den  geheelen  Ocean  voor  figh  verkreeghen  hebben.  Maer  niemandtis'er 
die  niet  en  weet,  dat  een  fchip  door  fèe  vaerende  geen  meer  reght  als  voetftap 

naerlaet.  Maer  't  gheen  fè  wijders  t'hunnen  voordeele  neemen,  datniemandt  voor 
hen  dien  Ocean  bevaeren  heeft,  is  geenfints  waer.     Want  een  groot  gedeelte  van 

die  fee,  van  welke  wy  handelen,  is, door  't  omfèylen  van  Moorenlandt,nual  van 
outs  bevaeren :  't  verdere  en  naer  't  Ooften  ftrekkende,  is  door  d'ooverwinnin- 
ghen  van  Alexander  de  Groote  befightight,  tot  in  de  boght  van  Arabien.     *  En 
dat  eertijts  deefe  vaert  den  inwoonderen  vanCadix  fèer  wel  bekent  geweeft  is,  kan 
doorveele  reedenen  feer  wel  beweefen  worden.     Toen  Cajus  Cxfar,  föon  van 

Auguftus,  'tbewint  der  faeken  in  de  boght  van  Arrabien  hadt,  fijn  de  merken  der 
fcheepen  bekent  uyt  de  Spaenfche  fchipbreuken.     En  't  gheen  Cxlius  Antipater 
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verhaelt,dat  hy  gefien  heeft  eenen,die  uyt  Spanjen  in  Erhiopien  was  oovergevae- 

ren  om  te  handelen:  ook  den  Arabiers,  indien  waer  is,'tgheen  Cornclius  Nepos 
heeft  getuyght,  dat  feekeren  Eudoxus  in  lijnen  tijdt,  als  hy  vlughte  voor  Lathy- 
rus,  Koningh  van  Alexandrien ,  uyt  de  boght  van  Arabien  gevaeren  lijnde,  tot 
Kadix  toe  geièylt  is.  En  dat  die  van  Carthago,  die  foo  geweldigh  een  vermoo- 
ghen  ter  fee  gehadt  hebben,  dien  Ocean  niet  onbekent  geweeft  is,  blijkt  fbo  klaer 

als  eenighe  faeke  ter  weereldt-,  naedemael  Ranno,  toen  de  moogenheit  van  Car- 

thago in  haer  luyfter  was,omgevaeren  lijnde  van  Kadix  af  tot  aen  'teynde  van  Ara- 
bien, hebbende  naementlijk  gefeylt  voor  by  de  Kaep,  nu  genoemtBonaEfperan- 

ca,  al  die  wegh,  en  de  geleegenheit  van  de  kuft  en  d'ey landen  befchreeven  heeft, 
engetuyght,  dat  hem  met  de  fee,  maer  leeftoght  heeft  ontbrooken.  Datbooven- 
dien  ook  de  Romeynen,  toen  de  ftadt  in  haer  bloeyen  was,  fijn  gewoon  geweeft 
te  vaeren  van  de  boght  van  Arabien  tot  in  Indien ,  en  de  eylanden  van  den  Indi- 

fchen  Ocean,  en  tot  aen  het  Aurea  Cherfonefus,'twelk  de  meefte  gelooven Japan 
te  fijn,  wordt  doordereysvanPlinius  *  befchreeven,  de  gelantlchappen  uyt  Indien 
aen  Auguftus,  ook  aen  Klaudius  uyt  het  eylandt  Taprobane,  daer  nae  de  daeden 

van  Trajanus,  en  dekaerten  van Ptolemeus genoegh  beweelen.  Strabo  %  getuyght, 
dat  nu  al  in  fijnen  tijdt  een  vloot  Alexandrijniche  kooplieden  uyt  de  boght  van  Ara- 

bien, gelijk  na  het  uyterfte  van  Ethiopien,  foo  ook  nae  't  uyterfte  Indien  is  ge- 
vaeren, daer  men  fulx  van  oudts  maer  met  weynigh  fcheepen  darde  beftaen.  Daer 

uyt  trokken  de  Romeynen  groote  tollen.  Plinius  }  doet  'er  by,  dat  Ie  gevaeren  heb- 
ben met  eenighe  regementen  pijlfèhutters  op  de  fcheepen ,  uyt  vreelè  voor  de  lèe- 

roovers:  en  Indien  alleen  omtrent  de  drie  of  vier  millioenen  guldens:  indien  men 

'er  Arabien  en  Seres  by  doet  omtrent  de  les  of  lëeven  millioenen  alle  jaeren  uyt  het 
Roomlche  rijk  getrokken  heeft  •,  en  de  waeren  van  derwaerts  oovergebraght  hon- 
dertmael  fbo  veel  verkoft  fijn.  En  dit  verhael  der  faeken  lèlfs  voor  lbo  veel  eeu- 

wen gelchiet  geeft  bewijs  genoegh  dat  de  Portugijlên  d'eerfte  niet  geweeft  fijn. 
Dogh  dien  Ocean  is  in  alle  en  een  yder  van  haere  deelen  en  toen,  wanneer  de  Por- 

tugijlên dien  cerft  bcgonden  te  bevaeren,  en  altoos  bekent  geweeft.  Want  den 
Mooren,  Ethiopers,  Arabiers,  Perfen  ,  Indiaenen  heeft  dat  gedeelte  der  fee, 
welkers  kuften  fy  fèlfs  bewoonden,  geenfints  konnen  onbekent  fijn.  Sy  lieghen 
derhalven  die  roemen  dat fè  die  fee  eerft  gevonden  hebben.  Wat  dan,  fal  yemandt 
fègghen,  dunkt  u  dat  een  geringhe  faeke  te  fijn,  dat  de  Portugijfen  de  vaert,  die 
rniffchien  veele  eeuwen  aghter  den  anderen  is  naergelaeten ,  allereerft  weederom 

herftelt  hebben ,  en ,  't  gheen  men  niet  en  kan  ontkennen ,  dien  de  volken  in  Eu- 
ropa, wien  lè  onbekent  was,  hebben  aengeweelèn,  niet  fonder  veel  arbeydts, 

koften  en  gevaer  ?  Jae  voorwaer ,  indien  Ie  daer  toe  hunnen  arbeidt  hebben  aen- 

gewendt,  om,  't  gheen  fy  alleen  gevonden  hadden ,  dat  allen  aen  te  wijlen,  wie  is 
'er  lbo  uytfinnigh,  die  niet  loude  bekennen  dat  hy  leer  veel  aen  hen  verplight  is? 
Want  fy  Ibuden  verdient  hebben  den  lèlfden  dank,  lof  en  onfterftelijke  glory, 
waer  meede  alle  vinders  van  groote  faeken  fijn  vernoeght  geweeft,  lbo  veele  nae- 

mentlijk figh  beneerftight  hebben,  om  niet  figh  fèlven,  maer  het  menfchelijk 
geflaght  voordeeligh  te  lijn.  Indien  de  Portugijlên  huneyghenwinft  voor  ooghen 

gehadt  hebben,  heeft  de  winft,  die  altijt  de  grootfte  is  in  'tvoorkoomen  vanhan- 
delinghen,  hen  behoo ren  genoegh  te  fijn.  Enwyweeten,  dat  d'eerfte  reyfen  der- 

waerts fomwijlen  viermael  tiendubbele  winften,  of  ook  nogh  rij keregegee ven  heb- 

ben: waer  door 't  gelchiet  is ,  dat  de  natie,  die  langh  was  arm  geweeft,  met  der 
haeft  tot  fchielijke  rijkdommen  quam  uyt  te  breeken ,  met  lbo  groot  een  toeftel 
van  ooverdaedt  en  koftelijkheit,als  naeulijx  de  gelèeghenfte  volken,  door  langhen 
voortgangh  in  den  hooghften  toppunt  van  hun  welvaeren  gehadt  hebben.  Dogh 
foo  de  felfde  ten  dien  eynde  fijn  voorgegaen,  op  dat  niemandt  lbude  volghen, 

i.  Plin.  6.  B.  23.  H.  3.  Op  d'aengetrokke  plaets ,  en  2.  B.  19.  H. 2.  2  en  17.  B.  I 
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verdienen  fe  gcenen  dank ,  nacdemael  fe  op  eyghen  winti  gefien  hebben:  en  hunne 

wind:  konnenfe  't  niet  noemen ,  daerfe  een  ander  de  fijne  beneemen.  Want  voor- 
wacr  hier  in  is  geen  fèeker  gevolgh,  waeren  de  Portugijfen  niet  derwaerts  gegaen , 
nicmandt  fbude  gegaen  hebben:  dewijl  de  tijden  nu  aenquaemen,  in  welk,  gelijk 
by  naer  alle  kontien,  foo  ook  de  geleegenheit  en  van  landen  en  van  feën,  daeghe- 
hjx  meer  en  meer  ontdekt  wierden.  De  oude  voorbeelden,  nu  reets verhaelt,  fbu- 

den  daer  toe  opgewekt  hebben ,  en  indien  niet  alles  te  gelijk  en  met  eenen  toght 
hadt  oopengeflaen,  ten  minden  fouden  de  fcheepen  allengskens  verder  en  verder 

de   kuflen  bekent   hebben,  d'eene   d'andere  altoos  aenwijfende.      Ten  laetften 
foude  gebeurt  fijn,  't  welk  de  Portugijfen  hebben  geleert  dat  heeft  konnen  gebeu- 

ren, nacdemael  'er  veele  volken  waeren,  in  welke  niet  min  den  y  ver  tot  de  koop- 
handel en  uytheemfche  faeken  blaekte.  Den  Venetiaenen,  die  nu  reets  een  goedt 

gedeelte  van  Indien  hadden  leeren  kennen,  fbude  het  gereet  geflaen  hebben  ook 

d'ooverighe  landen  te  doorfoeken.     De  onvermoeyde  nyverheit  der  Francoifèn  in 
Necder-Bretagne,  de  floutheit  der  Engelfchen  hadt  niet  naegelaeten  fulx  t'onder- 
neemen.     De  Hollanders  (elve  hebben  faeken  aengegaen  die  vry  hoopeloofer  flon- 

den.     Geen  reeden  van  billijkheit  is  'er  dan ,  nogh  felfs  eenighe  waerfchijnelijke 
meeningh  ten  voordeele  der  Portugijfen.     Want  alle  die  willen  dat  mende  fëeye- 
mandrs  heerfchappy  kan  onderwerpen,  geeven  fulx  den  genen  die  de  naefle  hae- 

venen  en  d'omlegghende  kuilen  in  fijn  gebiedt  heeft.     *  Maer  de  Portugijfen  heb- 
ben in  die  oneyndighe  flreek  van  kuflen,  uytgenoomen  weynighe  befèttinghen , 

niets  datfe  't  hunne  konnen  noemen.     En  daerenbooven  ook  fbude  hy  die  oover 
de  fee  heerfchte,  echter  niets  konnen  verminderen  van  het  gemeen  gebruyk,  gelijk 
de  Romeynen  niemandt  heeft  konnen  beletten  op  de  kufl  des  Roomfchen  rijx  al- 

les te  doen,'tgheen  volghens  'treght  der  volken  was  toegelaeten.     *  En  fbofeyets 
van 't  felve  konden  verbieden ,  naementlijk  de  viflchery,  waer  door  eenighfints 
kan  gefêght  worden,  dat  men  de  viflchen  t'eenemael  uythaelt,  de  vaert  immers, 
waer  door  de  fee  niet  en  verheft,  füudcnfè  nipt  hebben  konnen  beletten.     Toe 

welke  faeke  een  vafte  en  onweederfpreekelijke  bewijsreeden  i:>,'c  gheen  wy  te  vooren, 
volghens  't  gevoelen  der  Reghtsgeleerden,  hebben  bygebraght ,  ook  op  het  landt ,  dat 
niet,alleen  volken  maer  ook  menfehen  hooft  voor  hooft  in  eyghendom  gegeeven 
is,  dat  noghtans  den  doortoght,  immers  ongewaepent  enbuyten  fchaede,  geenen 
menfehen  van  wat  natie  hy  ook  is,  met  reeden  geweyghert  wordt:  gelijk  ook  het 
drinken  uyt  de  rivier.  De  reeden  is  klaer,omdat,  naerdien  de  gebruykenvan  eene 
faeke  natuerlijk  verfcheyden  waeren,  de  volken  dat  alleenlijk  fchijnen  onder  elkan- 

der verdeelt  te  hebben  ,'t  welk  men  fbnder  eyghendom  niet  bequaemelijk  kan  hebben : 
dogh  in  teegendeel  dat  aengenoomen ,  door  welk  de  geleegenheit  des  eyghenaers 

niet  fbude  verargheren.  Alle  menfehen  fien  derhalven,  dathy  die  een  ander 't  vae- 
ren  belet  door  geen  reght  befchermt  wordt,  naedemael  Ulpianus  gefèght heeft, dat 

men  oover  den  felfdenklaghten  van  ongelijk  kan  inflellen.     5  En  andere  booven- 
diengemeent  hebben,  dat  hy  dien  fulx  verbooden  wordt,  kan  gebruyken  het  reght* 
om  fijne  fchaede  te  verhaelen.     4  En  dus  fleunt  het  infïght  der  Hollanderen  op 
het  gemeene  reght,  dewijl  fe  alle  bekennen,  dathetyderis  geoorloft  op  fee  te  vae- 

ren,  fèlfs  fbnder  daer  toe  van  eenigh  Prins  verlof  gekreeghen  te  hebben,  't  welk 
in  de  Spaenfche  wetten  klaerlijk  flaet  uytgedrukt. s 

i.  GloflT.  inc.  ibi  peric.  $.  porro  fuper  verbo  ter- 
ritorio.  De  ekót.  in  fcxto  &  ibi  Can.  GlolT.inc. 
licet.  ff.  deFeriis. 

2.  L.  ncmo  igitur.  ff.  de  rer.  divis.  adde  Albert. 
Gentilem  de  jure  belli  Iib.  i.  c.  i^.  fub  6nem. 

3.  L.  2.  $.  Ci  quis  b  mari.  ff.    Ne  quid  in  lo- 

co publ. 
a  Interdiétum  utile  prohibito  competere. 

4.  Gloff.  ad  L.  1.  ut  in  flumine  publ. 

5.  Bal.  in  L.  item  lapilli.  3.  col.  ff.  de  rer.  di- 
vis. Rodericus  Zuarius  Hifpanus  in  confilio.i.deufu 

maris.  3.   partit.  tit.  28.  L.  Io.  &  12. 

VI.  Hooft- 
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VI.         HOOFTSTUK. 

Dat  de  fee ,  of 't  reght  om  te  vaeren  3  den  Portugijfen  niet  eyghen  is  op  den  tijtel 
van  Paufelijke  gifte. 

DE  gifte  des  Paus  Alexander,  welke  van  de  Portugijfen,  die  figh  de  fee,  of  het 
reght  om  te  vaeren ,  alleen  aenmaetighen ,  dewijl  hen  gebreekt  den  tijtel  van 

vindinghe,  in  de  tweede  plaetfe  kan  bygebraght  worden,  wordt genoeghfaem uyt 
het  gene  hier  bevoorens  is  gefeght  oovertuyght  van  ydelheit.  Want  gifte  heeft 
geen  gewight  in  faeken  die  huyten  den  onderlinghen  handel  fijn  gellooten.  Wef- 
halven ,  naerdien  de  fèe,of  het  reghtomdaer  in  te  vaeren,  geenen  menfche  kan  ey- 

ghen fijn,  volght,  dat  die  nogh  van  den  Paus  heeft  konnen gefchonken , no^h  van 
de  Portugijfen  aengenoomen  worden.  Daerenbooven ,  aengefien  hier  vooren  ver- 

haelt  is,  dat,  volghens  't  gevoelen  van  alle  menfchen  die  geibndt  van  oordeel  fijn, 
de  Paus  niet  en  is  weereldtlijk  heer  van  de  geheele  weereldt,  wordt  genoegh  ver- 

flaen ,  dat  hy  't  fèlfs  van  de  fee  niet  is :  alhoewel  fchoon  dat  wierdt  toegeftaen  ,foude 
echter  dat  reght,  geheght  aen  den  Paufèlijken  ftoel ,  in  geenen  deele  op  eenigh  Ko-> 
ningh  of  volk  behoo  ren  oovergedraeghen  ge  weeft  te  fijn.  Gelijk  ook  nietdeKeyfèr 

deLandtfchappen  des  rijx  t' fijnen  gebruyke-fbudekonnen  bekeeren,  of  naer  eyghen 
goedtdunken  vervreemden.  x  Dit  ten  minften  falgeen  menfch  ontkennen,  die  niet 
t'eenemael  alle  fchaemte  heeft  afgeleght,  dat,  naedemaelniemandt  den  Paus  toeftaet 
het  reght  om  weereldtfaeken  te  hertellen ,  ten  fy  mifïchien  voor  foo  veel  de  noodt- 
faekelijkheit  der  geeftelijke  dinghen  des  vereyfcht,  en  die,  van  welke  wy  nu  han- 

delen, de  fee  naementlijk  en  het  reght  om  te  vaeren,  op  winft  en  louter  voordeel, 
niet  op  het  werk  van  godtvrughtigheit,  fien,  volght  dat  hy  in  deefe  faek  egeene 
maght  met  allen  gehadt  hebbe.  En  wat,  dat  fèlfs  de  Prinfèn,  dat  is  de  weereldt- 
lijke  heeren  niet  en  konnen  yemandt  opeenigherhande  wijfè de  vaert  beletten,  nae- 
demael  indien  fè  al  eenigh  reght  in  de  fee  hebben,  't  fèlve  niet  anders  fy  als  van 
reghtsgebiedt  en  beicherminghe ?  Ook  is  dit  een  faeke  die  by  allen  kennelijk  is, 
dat  de  Paus,  om  te  doen  die  dinghen,  welke  met  de  wet  der  natuere  ftrijden ,  geen 
gefagh  nogh  maght  ter  weereldt  heeft.  *  Dogh  het  ftrijdt  teeghen  de  wet  der  na- 

tuere, dat  yemandt  de  fee  of  desfèlfs  gebruyk  voor  figh  in  eyghendom  föude  heb- 
ben, gelijk  nu  genoeghfaem  is  beweefèn.  Dewijl  eyndelijk  de  Paus  niemandt  kan 

fijn  reght  beneemen,  wat  verdaedigingh  fal  die  faek  vinden,  indien  hy  foo  veele 
volken  onverdient,  on  veroordeelt,  onfchuldigh  met  een  woordt  heeft  willen  fluy- 

ten  buyten  dat  reght,  't  welk  niet  min  hen  dan  de  Spanjaerts  toebehoorde.  Der- 
halven moet  men  fègghen,  dat  of  föodaenigh  een  uytfpraek  gheen  kraght  heeft, 

of,  't  gheen  niet  min  geloofelijk  is,  dat  de  meeninghe  van  de  Paus  deefe  geweeft 
fy,  dat  hy  als  bemiddelaer  heeft  willen  weghneemen  't  gefchil  tufichen  de  Portu- 

gijfen en  de  Kaftiliaenen,  dan  geenfints  yemandt  anders  in  fijn  reght  verkorten. 

VIL       HOOFTSTUK. 

Dat  de  fee ,  of  V  reght  om  te  vaeren,  den  Portugijfen  niet  eyghen  is  op  den  tijtel 
van  verjaeringh  of  gewoonte. 

V»X  men  of  tot  verjaeringh  of  tot  gewoonte.  ünhiermeeaeDeneipenngnaernai- 
halven  de  Portugijfen:  maer  d'eene  en  d'anderebefcherminghe  wordt  hen  afgefneeden 
door  d'auerfeekerfre  reeden  van  reghte.  Want  verjaeringh  fpruyt  uyt  het  borgerlijk 
reght,waerom  fe  geen  plaets  kan  hebben  tufTchen  Koninghen,  of  tufTchen  vrye  volken: 

i.  Vid.  loco  citato.  n.  26.  1       2.  Silv.  in  Verbo  Papa  n.  16. 

I  ij  '  dogh 
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1  dogh  veel  minder  daer  'er  't  reght  der  natuere  of  der  volken  teeghen  frrijdt,'twelk 
altoos  kraghtigher  is  als  het  borgherlijk  reght.  Jae  dat  meer  is,  de  borgerlijke  wet 
fèlfs  belet  hier  de  verjaeringh.Want  door  vrughtgebruyk  te  eyghenen ,  of  door  ver- 

jaeringh te  verkrijghen ,  wordt  verbooden  in  faeken,  die  onder  niemandts  goederen 
konnen  fijn;  daer  nae  in  die,  welke  niet  befeeten  of  gelijk  als  niet  befeeten  konnen 
worden ,  en  welker  vervrcemdingh  is  verbooden.  Dogh  alle  deefe  ftellinghen  worden 
met  waerheitgefeght  van  de  fèe  en  het  gebruyk  der  fee.  En  naedemael  gemeene  faeken, 
datis,dieeenighvolk  eyghen  fijn,  niet  en  konnen  gefeght  worden  door  eenighbeflt 

vantijdt  verkreeghen  te  worden,  'tfy  om  de  natuer  der  faeke,  'tfyom  't  voorrecht 
der  gener,tot  welke  die  verjaeringh  figh  foude  uytftrekken,hoe  veel  te  reghtveer- 
digher  heeft  men  die  weldaedt  moeten  vergunnen  aen  het  menfchelijk  geflaght, 

als  aen  een  volk  in  gemeene  faeken.     En  dit  is  't  gheen  Papinianus  heeft  befchree- 
ven  naergelaeten ,  ?  dat  men  niet  gewoon  is  verjaeringh  van  langh  befit ,  om  te  ver- 
kiijehen  publijke  plaetfèn,die  't  reght  der  volken  raeken,  te  verleenen:  en  van  die 
faek  geeft  hy  een  voorbeeldt  in  een  flrandt,  welkers  gedeelte  door  't  opfetten  van 
een  gebouw  geoccupeert  was:  want  dat  dit  afgebrooken,  en  't  gebouw  cenes  ande- 

ren op  de  {elfde  plaets  naederhandt  getimmert  fijnde,  daer  teeghen  geen  uytfbnde- 

ringhe  kan  geftelt  worden:  't  welk  hy  daer  naer  door  de  gelijkenis  van  een  gemee- 
ne faeke  verklaert:  want  dat  ook  indien  yemandt  in  een  afleydingh  van  een  rivier 

veele  jaeren  gevifcht  heeft,  naederhandt,  de  vifïchery  naementlijk  tuflehen beyden 
afgebrooken  fijnde,  eenen  anderen  het  (elfde  reght  niet  en  kan  belet  worden.  Blijkt 
derhalven  dat  Angelus,  en  die  met  Angelus  gefeght  hebben,  *  datde  Venetiaenen 
en  de  Genoueefen  door  verjaeringh  eenigh  reght  op    de  golf  van  de  fèe,  die 
voor  hunne  kult  leght  hebben  konnen  verkrijghen,  of  bedroogen  fijn  of  bedrie- 

ghen, 'r  welk  voorwaer  den  Reghtsgelcerden  maer  al  te  gemeen  is,  wanneer fè de 
aenfienelijkheit  van  hunne  heylighe  belijdenis,  niet  volghens  de  reedenen  en  de  wet- 

ten, maer  om  de  gunil  der  maghtighen  te  winnen,  acnlegghen.     Want  het  ant- 
woordt van  Martianus  belanghende,  waci  van  wy  ook  te  vooren  gefprooken  heb- 

ben, indien  het  behoorlijk  met  de  woorden  van  Papinianus  worde  vcrgelccken  , 
kan  geenen  anderen  uytlegh  lijden,  s  als  dien,  welken  enjoannes  eertijdtsenBar- 
tolus  goedtgekeurt  hebben,  en  nu  van  alle  geleerden  wordt  aengenoomen,  6  dat 
naementlijk  het  reght  van  beletten  plaets  heeft,  foo  langh  de  occupatie  duert:dogh 
niet  föo  die  is  naergelaeten:  want  de  naegelaetene  geeft  geen  voordeel,  fèlfs  niet 
fchoonfè  duyfènt  jaer  achter  den  anderen  was  ach  ter  vol  ght,  gelijk  Caftrenfis  te 

reght  aenmerkt.     En  al  of  fchoon  Martianus  dat  gewilt  hadt,  't  gheen  geenfints 
fhet  te  gelooven,  dat  hy  gedacht  heeft,  dat  in  wat  plaets  de  occupatie  wordt  toege- 

ftaen,  op  de  felfde  ook  verjaeringh  wordt  toegeftaen,  noghtans  was  't  ongerijmt 
't  gheen  van  een  publijke  rivier  gefèght  was  tot  de  gemeene  fèe,  en  't  gheen  van 
een  afleydingh  geftelt  wierdt  tot  een  golf  uyt  te  ftrekkenj  naedemael  deefè  verjae- 

ringh het  gebruyk, dat  nae  't  reght  der  volken  gemeen  is,  föude  beletten,  dogh 
die  't  pubhjk  gebruyk  niet  fèer  fchaedelijk  is.     En  de  andere  bewijsreeden  van  An- 

gelus, die  genoomen  wordt  van  eenwaeterleydinghe, 7  wordt,  den fèlven Caftren- 

fis fulx  aenwijfende,  als  t'eenemael  geen  gemeenfehap  hebbende  met  het  gefchil, 
wel  te  reght  van  ydcr  een  uytgeftampt.     't  Is  derhalven  valfch,  dat  fbodaenigh 

1.  Vafq.  cap.  51. 

2.  Vide  Doncll.  lib.  J.  Com.  cap.  21.  &  feq. 
L.  fed.  Col  f.  ff.  de  contra,  empt.  L.  ufucapionem. 
ff.  de  ufucapion.  L.  fine.  ff.  eodem  cap.  five  poff. 
de  Reg.  jur.  in  6.  L.  alienationis.  ff.de  Verb.  fign. 
L.  fi  rundum.  ff  de  fund.  dotal. 

3.  L.  prajfcrip.  C.  de  oper.  publ.  L.  diligent.  C. 
de  Aquxdudt.  L.  viam.  ff.  de  via  publ.  L.  uit.  ff. 
de  ufucap. 

4.  Conf.  i26.  Thema  tale  eft  :  inter  cetera  ca- 

pitula  pacis. 5.  L.  fi  quifquam  ff  de  divers.  &  temp.  prarfcrip. 
6.  Duar.  de  ufucap.  c.  3.  Cujac.  ad  d.  I.  uit.  de 

ufuc.  Donell.  Comm.  lib.  5.  c.  22.  in  d.  uit.  n.  4. 

per  I.  quod  in  littore.  ff.  de  acq.  rer.  doin. 
7.  Ex  1.  ufum  aqua:  C.  de  Aquard.  lib.  11.  con- 

fer.  cum  1.  Dilig.  eod.  tit.  &  cum  1.  hoc  jur.  $.  du- 
dus  aquae.  ff.  de  Aqua  quot.  &  eft. een 



V    R    Y    E        S    E    E.  63 

een  verjaeringh  ook  op  die  tijdt  worde  gebooreiï ,  welkers  begin  alle  geheughen  te 

buytcn  gaec.  Want  daer  de  wet  t'eenemael  alle  verjaeringh  weghneemt,  wordt 
felfs  ook  die  tijdt  niet  toegelaeten,  dat  is,  gelijk  Felinus  fpreekt,  *  een  materie  in 
welke  geen  verjaeringh  kanplaets  hebben,  wordt  door  onheughbaere  tijdt  niet  ge- 
maekt  om  verjaeringh  te  konnen  lijden.  Balbus  *  bekent  dit  waer  te  fijn:  maer 
fèght,dat  het  gevoelen  van  Angelus  is  aengenoomen  om  deeiè  reeden,  om  dat  den 
tijdt  gellelt  buyten  geheughen  gelooft  wordt  foo  veel  te  gelden  als  een  voorreght, 
naedemael  een  leer  breeden  tijtel  uyt  foodaenigh  een  tijdt  vermoedt  wordt.  Hier 
uyt  blijkt,  dat  fy  niet  anders  gevoelt  hebben, als  dat,  indien  eenigh  gedeelte  van 
een  Republijk,  genoomen  van  het  Roomfche  rijk,  buyten  alle  geheughen  foodae- 

nigh een  reght  gebruykr  hadt ,  men  haer  verjaeringh  foude  moeten  geeven  onder 
deefè  verwe,  als  of 's  Vorften  toeftaen  daer  was  voorgegaen.  Weshalvcn  naede- 

mael niemandt  heer  is  van  het  gantfche  menfchelijk  geflaght,  die  dat  reght  tecghen 
alle  menfehen  aen  eenen  menfehof  eenigh  volk  lbude  hebben  konnen  toeftaen, 
volght  noodtfaekelijk,  dat  die  verwe  weghgenoomenfijnde,  ook  de  verjaeringh  ver- 

nietight  worde.  En  dus  kan  ook  volghens  hun  gevoelen  't  verloop  van  een  oneyn- 
dighe  tijdt  geen  voordeel  doen  tuilchen  Koninghen  en  vrye  volken.  t'Eenemacl 
ydel  is  ook  't  gheen  Angelus  heeft  geleert,  dat,  alhoewel  de  verjaeringh  tot  een 
hcerfchappendt  befit  geen  voordeel  geeven  kan ,  men  noghtans  den  befitter 
moet  verleenen  uytfonderingh.  Want  Papinianus  *  ontkent  de  uytfbnderinghe 
met  uytgedrukte  woorden,  en  hy  heeft  niet  anders  konnen  gevoelen,  dewijl 
in  fijne  eeuwe  verjaeringh  niet  anders  was  als  uytlbnderingh.  Ooverfulx  is 

waer,  't  gheen  ook  de  Spaenfche  wetten  uytdrukken,  *  dat  in  deefè  faeken,  die 
't  gemeene  gebruyk  der  menfehen  fijn  toegeëyghent,  geen  verjaeringh  van  tijdt, 
hoedaenigh  die  ook  fy ,  kan  plaets  grijpen;  van  welke  bepaelingh  ook  booven  al- 

le andere  deefè  reeden  kan  gegeeven  worden,  dat  die  een  gemeene  faekegebruy  kt, 
die  als  een  gemeene  fchijnt  te  gebruyken:  dogh  niet  uyt  eyghen  reght,  en  al- 
foo  niet  meer  te  prefcriberen  als  pen  vrughtgebruyker  by  gebrek  van  befittin- 
ghe.  s  En  ook  ia  deefc  tweede  niet  te  verworpen,  dat  in  verjaeringh  van  tijdt, 
waer  van  geen  geheughen  is,  hoewel  en  tijtel  en  goede  trouwe  vermoedt  worden, 
noghtans  lbo  met  der  daet  blijkt,  dat  geheel  geenen  tijtel  kan  gegeeven  worden, 
en  lbo  de  quaede  trouwe  blijkelijk  fy ,  welke  in  een  volk  voornaementlijk  als  in 
een  lighaem  altoos  duerende  wordt  gehouden,  ook  uyt  tweederley  gebrek  de  ver- 

jaeringh om  verre  valt.  6  De  derde,  om  dat  dit  is  een  faeke  van  louter  vermoo- 
ghen,  in  welke  geen  verjaeringh  verleent  wordt,  als  in  't  vervolgh  fal  betoont 
worden.  Maer  't  bedrieghlijk  knibbelen  heeft  geen  eynde.  Daer  fijn 'er  gevonden, 
die  in  deefè  bewijsreeden  de  gewoonte  van  de  verjaeringh  onderlcheidden ,  om 
naementlijk  van  gene  verfteeken  fijnde,  tot  deefè  hunnen  toevlught  te  ncemen. 

En  het  onderfcheit  't  welkfè  hier  ftellen  is  in  der  daet  belacchelijk :  fy  fègghen  dat 
uyt  de  verjaeringh 't  reght  des  eenen, 't  welk  van  hem  wordt  weghgenoomen,  eenen 
anderen  wordt  toegevoeght:  7  maer  dat,  wanneer  eenigh  reght  yemandt  foo  wordt 
toegevoeght,  dat  het  den  anderen  niet  benoomen  wordt,  het  dan  een  gewoonte 

genoemt  wordt:  gelijk  als  of,  wanneer  het  reght  om  te  vaeren,  't  welk  in  't  ge- 
meen allen  toebehoort,  met  uytfluytingh  van  anderen,  van  eenen  wordt  gebruy  kt, 

niet  noodtfaekelijk  volghde,  dat  voor  allen  verlooren  gaet,  al  't  gheen  eenen  aen- 
koomt.  Oorfaek  tot  deefèn  misflagh  hebben  gegeeven  de  woorden  van  Paulus, 

die  niet  wel  begreepen  fijn.     Dees  8  als  hy  fprak  van  't  eyghen  reght  der  fèe  dat 

5.  Fachin.  lib.  8.  c.  26.  &  c33.C0var.de  pra:-» 
fcr.  parte .2.  f.  z-  n-  S.  &  £.S.n.  5.  &  6. 

6.  Fachin.  I.  8.  c.  28. 
7.  Aret.  in  rubr.  ff.  de  rer.  divis.  aileg.  Balb. 

d.  locon.  2.  Vide  Vafq.  contr.  ill.  cap.  29.  turn.  38. 
8.  Adl.  fane. 

I  iij  yemandt 

1.  Ad  c.  accedentes.  de  prasfeription. 

i.  De  pra*fcript.  4.  par.  j.  part.  prtneip.  q.  6. 
num.  8. 

3.  d.  1.  uUlma. 
4.  Par.  3.  tit.  29.  1.  7.  inc.  Placa.Rod.  Zuarius 

d.  conf.  num.  4. 
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yemandt  toebehoorde,  heeft  Accurfius  gefeght,  dat  fulx  gefchieden  konde  door 
voorreght  of  gewoonte:  welk  byvoeghfel,  geenfints  by  den  text  der  Reghtsgeleer- 
den  koomende,veel  eer  fchijnt  te  weefen  van  eenquaedengiflïnghmaeker,  als  van 
een  goeden  uytleggher.     De  meeningh  van  Paulus  is  hier  vooren  verklaert.  Wij- 

ders, indien  die  luyden  maer  alleen  genoeghfaem  hadden  aengemerkt  de  woorden 
van  Ulpianus,  '  die  maer  weynigh  voorgaen,  fy  fouden  heel  wat  anders  gefeghc 
hebben.     Want  hy  bekent,  dat  wel  gebruy keiijk,  *  dat  is  door  gewoonte  aenge- 
noomen  is,  dat  yemandt  worde  verbooden  voor  mijn  huys  te  viflehen,  maer  fon- 
der  eenigh  reght:  en  men  dcrhalvenden  verboodenen  fijn  aenklaght  van  ongelijk 
niet  en  moet  weygheren.  Hy  veraght  dan  die  gewoonte,  en  noemt  fe  eendwangh- 
gebruyk,  als  ook  Ambrofius  3  onder  de ChriftenLeeraeren.  En  met  reght.  Want 
wat  is  'er  klaerder,als  dat  de  gewoonte  niet  en  geldt,  welke  reghtsdraets  teeghen 
't  reght  der  natuere  of  der  volken  wordt  geftelt?  4  Want  de  gewoonte  is  een  föort 
van  het  gefette  reght,  't  welk  de  altoos  duerende  wet  niet  en  kan  teegenfpreeken. 
En  die  wet,  dat  de  fee  in  haergebruyk  allen  gemeen  is,  is  altoos  duerende.  'tGheen 
wy  nu  in  de  verjaeringh  gefeght  hebben,  't  felfde  is  waer  in  de  gewoonte;  dat  in- 

dien yemandt  den  fin  der  gener  die  het  teegendeel  geleert  hebben  naeukeurigh  on- 
derföekt,  die  niet  anders  lal  bevinden,  als  dat  gewoonte  wordt  verkreeghen  door 

voorreght.   Maer  niemandt  is  'er,  die  maght  heeft  om  een  voorreght  te  verleenen 
tot  naedeel  van  het  menfchelijk  geflaght:  weshalven  die  gewoonte  tufïchen  ver- 
fcheyde  republijken  geen  kraght  heeft.     Dogh  dit  geheele  gefchil  heeft  Vafquius 
feer  naeukeurigh  met  groote  neerftigheit  verhandelt:  Leeraer  die  een  cieraedt  van 

Spanjen  is  geweeft,  en  wiens  nogh  fpitsvindigheit  in  't  naevorfïchen  van  't  reght, 
nogh  vryheitin  het  leeren  niemandt  oyt  gebreeken  lal.     Deesdan  hebbende  geftelt 
een  ftellinghe;  dat  publijkeplaetfen,en  die  door  het  reght  der  volken  gemeen  fijn, 
niet  en  konnen  verjaeren,  beveftight  die  met  feer  veelefchrijvers:  daer  nae  voeghc 

hy  'er  onder  de  uytfbnderinghen  van  Angelus  en  andere  verdight,  die  wy  hier  te 
vooren  verhaelt  hebben.    En  fullendc  deefe  dinghen  ter  toetfe  ftellen,  oordeelt  hy 
met  reght,  dat  de  waerheit  deefèr  faeken  hanght  aen  een  wacic  kennis  des  reghts, 
lbo  der  natuere,  als  der  volken.     Want  dat  het  reght  der  natuere,  naerdien  het 
koomt  van  de  goddelijke  voorfienigheit,  is  onveranderlijk.  Dat  voorts  een  gedeel- 

te van  dat  natuerlijk  reght  is  het  reght  der  volken,  't  welk  de  eerfte  eeuwegenoemt 
wordt,  verfcheyden  van  het  reght  der  volken  ten  tweeden  aenfien,  of  het  gefiel- 

de: welker  laetfte  kan  verandert  worden.     Want  fbo  eenighe  fèeden  ftrijden  met 
het  eerfte  reght  der  volken ,  deefe  fijn ,  oordeelt  hy ,  niet  menfchelijk ,  maer  WILDT , 
beder  vinghen  en  mifbruyken,  niet  wetten  en  gebruy  ken.  Weshalven  die  doorgee- 
nen  tijdt  hebben  konnen  verjaeren ,  door  geen  gegeeven  wet  gereghtveerdight ,  door 
geen  oovereenfremminghe,  felfs  van  veele  volken,  herberginghe  en  oeffeninghe 

vaftgeftelt  worden ,   't  welk  hy  door  eenighe  voorbeelden  en  het  getuyghenis 
vanden  Spaenfchen  Godtsgeleerden  Alphonfus  Caflrenfis  beveftight:     6uyt al 
het  welke  ,  fcghthy,  blijkt  >  hoe  verdacht  het  gevoelen  is  der gener^  welke  wy  hier 
vooren  hebben  aengetrokken ,  die  oordeelen,  dat  de  Genoueefen  of  ook  de  Venetiae- 

nen  niet  t'onreght  anderen  konnen  beletten  het  vaeren  door  de  golf  of  diepte  van 
hunne fee ,  als  offe  de  f  een  felfs  verjaeringh  geftelt  hadden:  't  welk  niet  alleen  is 
teeghen  de  wetten:  7  maer  ook  is  teeghen  't  reght  der  natuere ^of 'teer fte  reght  der 
volken ,  't  welk  wy  gefeght  hebben  met  te  konnen  verandert  worden.     T>at  het 

i.  In  d.  I.  injuriarum.  §.  uit. 
2.  Vide  Glos.  eod.  loco. 

3.  Van  de  plighten.  28.  Gentil.  1.  1.  c.  19.  fub 
finem. 

4.  Auth.  ut  nulli  jadici   §.  1.    c.  cum  tanto  de 
confuet. 

5.  Controvers.  ill.  cap.  89.  numer.  12.  &feq. 

6.  De  Potefhte  legis  pcenalis.  1.  2.  cap.  14. 

patt.  572. 
7.  All.  L.  quod  in  littore.  ff.  de  acq.  rer.  dom. 

1,  fin.  in  prin.  ff.  de  ufucap.  §.  flumina,  verbo 
omnibus.  Inft.  de  rer.  divis.  I.  fi  quifquam.  ff.  de 
diverfis  Sc  temp.  prarfcr.  1.  fane  fi  inaris.  ff.  de  in- 

juriis. 
teeghen 
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teeghen  dat  reght fy gaet  feeker ,  omdat  niet  alleen  de  feën  door  dat  reght gemeen 
waeren,  tnaer  ook  alle  andere  onroerende  goederen.     En  alhoewel  naeder handt  van 
dat  reght  ten  deelen  is  afgeweeken ,  naementlijk  foo  veel  aengaet  den  beheerfchen- 
den  eyghendom,  en  eyghendom  der  landen ,  welker  heerfchappenden  eyghendom  door 
de  wet  der  Nat  tier  e  gemeen  is,onderfcheyden  en  verdeelt ,  en  aljoo  vandie  gemeen- 

fchap  afgefcheyden  is:  '  verfcheyden  noghtans  is  't geweefi  en  is 't  indeheerfchap- 
py  der fee ,  die  van  den  beginne  der  weereldt  ,tot  op  den  dagh  van  he  e  den,  is  en  al- 

toos "is  geweefi  in 't  gemeen,  in  geenen  deele  verandert ,  als  bekent  is.     En  alhoe- 
wel ik  meermaels  heb  gehoor  t  dat  een  groot  e  meenighte  der  PORTUGYSEN 

van  dit  gevoelen  is ,  dat  hunnen  Koningh  de  vaert  nae  JVeft  INDIEN  (mifichien 
Ooftindien)  en  van  ̂ WOESTE  S  E  E  foo  heeft  geprefcribeert ,  dat  alle  an- 

dere volken  ooverjée  derwaerts  te  vaeren  ongeoorloft fy ,  en  het  GEMEEN  on- 
der onfe  SPA  N]  A  E  RT  S  doorgaens  van  dat  gevoelen  fchijnt  te  fijn ,  dat  alle 

andere  menfehen ,  behalven  de  Spanjaerts ,  geenfints  reght  hebben  om  oover  die 
WOESTE^ONEYNDIGHE  SEE  nae  de  landen  der  lndiaenen ,  wel- 

ke onfe  allermaghtighfie  Koninghen  fondergebraght  hebben, oover  te  vaeren, gelijk 
als  of  dat  reght  van  haer  geprefcribeert  geweefi  was,  echter  fijn  de  meeninghen 
van  die  alle  niet  min  UYTSINNIGH,  als  der  gener,  die  belanghende  de 
Genoueefen  en  de  Venetiaenen  by  nae  pleeghen  in  den  felfden  droom  te  fieeken:  en 
dat  deefe  gevoelens  maUigheeden  en  beufelinghen  fijn  blijkt  felfs  daeruyt  te  klaerder, 
dat  elk  dier  riatien  teeghen  hen  f  elven  niet  en  konnen  prafcribeeren:  dat  is,  niet 
de  Repubhjk  van  Venetien  teeghen  haer  felven,niet  de  Republijk  van  Genoua  tee- 

ghen hen  f  elven,  niet  het  rijk  van  Spanjen  teeghen  figh  f  elven,  niet  het  rijk  van 

^Portugael  teeghen  figh  f  elven.     2  Want  daer  moet  een  onder fcheit  fijn  tuffchenden 
doender  en  den  lijder.     En  teeghen  alle  d 'andere  natiën  konnen  Je  ongelijk  minder 
prafcribeeren,  om  dat  het  reght  van  prafcriptien  louter  borgherlijk  is ,  gelijk  we 
wijtloopigh  hier  voor  en  betoont  hebben.  'Derhalven  houdt  foo daenigh  een  reght  op, 

als' er  wordt  gehandelt  tufchenTrinfen  of 'volken,  Jee  inweereldtfaeken  geen  oover* heer  kennen.     JVant  Je  iuuter  borgherlijke  reghten,  van  wat  landt  het  fy ,  fijn  foo 

veel  aengaet  uytheemfche  volken  en  natiën  of  ook  y der  menfeh  in  't  befonder,  niet 
meer  in  aght  te  neemen ,  als  of 'er  in  der  daet  foodaenigh  een  reght  niet  en  was  of 
nimmermeer  geweefi  was ,  en  men  moet  fijn  toevlucht  neemen  tot  het  eerfte  of  tweede 

gemeene  reght  der  volken,  en  dat  gebruyken-,  en  het  gaet  feeker  genoegh,  dat  vol- 
ghens dat  reght  foodaenighe  prsefcriptie  en  dwanghgebruyk  niet  is  toegelaeten. 

Want  felfs  nogh  heedensdaeghs  is  het  gebruyk  des  waeters  gemeen,  min  of  meer 

als  het  van  den  beginne  des  weereldts  was.     Tier  halven  is  'er  en  in  de  feën  en  in 
de  w  net  er  en  geen  reght,  nogh  kan  'er  fijn  voor  't  menfchelijk  geflaght ,  behalven 
voor  foo  veel  belanght  het  gemeen  gebruyk.  cDaerenbooven  is  'er  aengaende  het  na- 

tuerlij k  en  goddelijk  reght  dit  gebodt,  dat  'tgheen  men  niet  en  wil  dat  figh  gefchie- 
de ,  men  f ulx  niet  en  doe  den  anderen.     IVaer  uyt ,  naedemael  de  vaert  niemandt 
foude  konnen  fchaede  toebrenghen,  dan  den  vaerenden  felfs,  het  billijk  is,  dat  die 
niemandt  magh  of  behoort  belet  te  worden,  op  dat  die  in  een  faeke,  die  uyt  haer 
eyghen  natuere  vry  is,  en  figh  [elven  geenfints  f  chaedelijk,  de  vryheit  der  fee  vae- 

renden niet  verhinder  e  en  befchaedighe  teeghen  het  ge fey  de  gebodt,  en  teeghen  den 
regel:  infonderheit  dewijl  alle  dinghen  w  or  den  v  erft aen  ge  oorlof t  te  fijn,  welke  niet 

iiytdrukkelijk  worden  bevonden  verbooden  te  fijn.     '  Jae  dat  meer  is,  't  foude  niet 
alleen  fijn  teeghen  't  natuerlijk  reght,  yemandt  foodaenigh  een  vaert  te  willen  be- 

i.  Al!.  1.  ex  höc  jure.  ff.  de  inft.  &  jure.  $.  jus 

gentium ,  &  §.  jus  autem  gent.  Inft-  de  jure  natur. 
2.  AU.  1.  fequitur.  $.  fi  viam  ff.  de  ufucap.  §. 

fi  itaque  inft.  de  aft.  Ut  dictis  jurib.  &  1.  cum  filio 
ubi  multa  per  Bartol.  &  laf.  ff.  de  legat.  i.  Part.  i. 
in  pr.  qu.  j.  &  4. 

3.  I.  libertas-  ff  de  ftatu  hom.  $.  libertas.  Inft. 

de  jure  perf.  L.  1.  &  2.  ff.  de  homine  lib.  exh, 
lib.  1.  $.  quse  oneranda».  ff.  Quar.  rer.  aft.  nid.  1. 
fiquando.  $.  illud.  verb.  aftiingendos.  C.  deinoffic. 
teft.  L.  nee  non.  §.  quod  eis.  ff.  ex  quib.  cauf.  ma.  I. 

fuper  ftatuas. 

letten , 



66  HÜGO    DË    GROOTS 

letten ,  maer  wy  fijn  ook  gehouden  het  teegendeel  te  doen.,  dat  is,  den  genen  voor- 
de eligh  te  fijn,  dien  wy  konnen,  wanneer  f ulx  buytenonfe  fchaede  gejchi eden  kan. 

't  Welk  als  hy  met  veele  foo  menfchelijke  als  goddelijke  getuygheniffèn  beveflight 
hadt,  voeght  hy  'er  daer  nae  dit  by :  '  Uyt  het  booven  verhaelde  blijkt  ook,  dat 
het  gevoelen  van  Joannes  Faber,  Angelus,  Baldus, en  Francifcus  Balbus,  welke 
wy  reets genoemt  hebben,  verdacht  is,  als  die  oordeelen,  dat  de plaetjen  geineen 
door  't  reght  der  volken,alhoewel  die  doorprafcriptie  niet  konnen  verkreeghen  worden, 
echter  komien  verkreeghen  worden  door  gewoonte ,  't  welk  feenemael  V  A  L  S  C  H «jwtórwtowBLlNDTwBEDWELMTfflSONDER  EENIGH 
REEDELYK  LICHT,  f»  ft  ellende  een  wet  op  de  woorden ,  niet  op  de  faeken. 
1  Want  in  de  voorbeelden  van  de  fee  der  Span jaer  den  ,PORTUGYSEN,  Ve- 

netiaenen,  Genoueefen,  en  d'andere,ftaet  vaft,  dat  foodaenigh  reght om  te  vaeren, 
en  anderen  'tvaeren  te  beletten,  niet  meer  door  gewoonte  als  door  prajcriptie  wordt 
verkreeghen.  ?  Want  in  'teen  en  't  ander  geval  als  't  blijkt  is  de  f  elf  de  reeden.   En 
dewijl dat  om  de  voorverhaelde  reghten  en  reedenen  f  oude  fijn  teeghen  de  natuer- 

lij ke  billijkheit,  nogh  eenighe  nuttigheit  aenbrenghen,  maer  alleen  verkortinghe,en 

gelijk' t  al  foo  door  geen  aytdrukkelijke  wet  jouden  konnen  ingevoert  worden,  foo  ook 
niet  door  een  ftilfwijghende  wet,  hoedaenigh  is  de  gewoonte.     4  En  dat  Joude  door 
den  tijdt  niet  gereghtveerdight ,  maer  veel  eer  argher  en  van  dagh  tot  dagh  onree- 

delijker  worden.     Daer  nae  toont  hy  uyt  d'eerfte  occupatie  der  landen ,  dat  een 
volk  gelijk  het  reght  om  te  jaeghen,  foo  ook  om  te  viflchen  in  fijne  rivier  kan  toe- 
koomen,  en  nae  dat  die  eenmael  van  de  oude  gemeenfchap  fijn  afgefbndert,  lbo 
dat  Ie  een  afibnderlinghe  toeëygeningh  toelaeten,  door  piaefcriptie  van  dien  tijdt, 
welkers  geheughen  niet  bekent  is,  gelijk  als  door  een  ftilfwijgendt  toeftaen  van 
het  volk  konnen  verkreeghen  worden.    Dogh  dat  fulx  gebeurt  door  prxfcriptie  en 
niet  door  gewoonte,  om  dat  de  geleegenheit  van  den  ver  krijghenden  alleen  beeter 
wordt,  maer  van  alle  andere  flimmer.     En  nae  dat  hy  drie  faeken  hadt  opgetelt, 
welke  vereyfcht  worden  op  dat  cen  eyghen  reght  om  in  de  rivier  te  vifTchen  wor- 

de gepraefcribeert:  'Dogh  hoe,  voeght  hy  'er  onder,  voor  foo  -veel  Je  f  cc  aengaet? 
En  daer  in  is  het  dies  te  meer ,  om  dat  ook  't  faemenkoomenvandie  drie  niet genoegh 
foudeftjn  om  het  reght  te  verkrijghen.     De  reeden  van  het  onderfcheit  tujjchen  de 

fee  van  d'eene,  en  het  landt  en  de  rivieren  aen  d' andere  Jijde  is, om  dat  in  fuik  een 
geval  gelijk  eertijdts ,  foo  ook  heedenjdaeghs,  en  altoos,  foo  belanghende  het  vif- 
fchen ,  als  raekende  het  vaeren  het  eerfte  reght  der  volken  in  fijn  geheel  gebleeven  j 
en  nimmermeer  van  de  gemeenfehap  der  menfehen  is  ajgejondert  geweeft  ,   en 

yemandt  of  eenighe  toegevoeght.     Dogh  in  het  tweede  geval  op  't  landt  naement- 
lijk  of  in  de  rivieren  is  het  anders  geweeft ,  gelijk  wy  nu  verhandelt  hebben. 
Maer  waerom  heeft  het  tweede  reght  der  volken,  gelijk  het  die  van  eenfeheydingh 
maekt  voor  foo  veel  het  landt  en  de  rivieren  aengaet,  naergelaeten  die  belanghende 
defeetemaeken?  Ik  antwoorde,  om  dat  het  in  dien  gevalle  dienftigh  was.  Want 

'tisfeeker,  dat,  indien  veele  jaeghen  of vijfchen  op   't  landt  oj  in  een  rivier, 
het  bojch  Ughtelijk  vanwildt  en  een  rivier  van  vijfchen  leedigh  gemaekt  wordt , 

't  ghe  en  in  de  fee  foo  niet  en  is.     Daerenbooven,  de  vaert  der  ftroomen  verar- 
ghert  Ughtelijk ,  en  wordt  bekommert  door  gebouwen ,   't  gheen  't  in  fee  niet  en 
doet.     Wijders,  door  waeterley dinghen  wordt  een  rivier  Ughtelijk  ontleedight : 
en  niet  joo  in  fee.     5  T>er halven  is  de  reeden  in  beyde  niet  eeven  de  felfde.     Ook 
doet  het  tot  de  faek  niet ,  't  gheen  we  te  voor  en  gefeght  hebben,   dat  het  ge- 
bruyk  der  waeteren,  als  ook  der  font  eynen  en  rivieren  gemeen  is.     Want  dit  wordt 
verft  aen  voor  Joo  veel  het  drinken  en  diergelijke  aengaet,  welke  hem  die  den  heer- 

legib.  L.  de  quib.  cum  feq.  ff.  de  legib.  c.  fine  de 
prxfcript. 

5.  Per  tot.  titul.  ff.  ne  quid  in  flum.  publ; 

1.  O  de  religiofis. 

„O 
2.  Contra  lib.  1   cum  vulgatis.  C.  comm.  de  leg. 
3.  L.  illud.  ff  ad.  J.  Aquit 
4.  c.  Erit  autem  lex  4.  dift.  1.  1.  &  2.  ff.  de 

fchap- 
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(chappenden  cyghendom  of 't  reght  der  rivier  e  heeft  of  geenfints  offeer  geringhe 
fchaede  doen.     *  JVant  fy  en  koomen  niet  in  de  minjie  aenmerkinghe.     Voor  onfe ge- 

voelens doet ,  om  dat  f ae ken  die  onreedehjkjijn  door  geenen  tijdt  geprefcribeert  wor- 
den: en  daerom  wordt  een  onbillijke  wet  door  geenen  tijdt  geprefcribeert ,  ofgereght- 

veerdight.     En  ftrax  daer  acn :  Enfaeken,  die  volghens  de  gefteltenis  van  de  wet 
niet  konnen  geprefcribeert  worden ,  fouden  ookfelfs  door  duyfent  jaeren  niet  gepre- 

fcribeert worden:  'tgheenhy  met  ontelbaere  getuygheniflen  der  Leeraeren  be- 
veftight.     !  Niemandt  is  'er  nu  die  niet  en  fier,,  dat,  om  het  gebruyk  van  een  ge- 
meene  faeke  naer  figh  te  trekken,  geen  dwanghgebruyk ,  van  wat  tijdt  het  ook  fijn 
magh,  voordeel  geeft.     Waer  by  ook  moet  gevoeght  worden ,  dat  het  gefagh  der 
gener  die  in  gevoelen  veWchillen,  niet  en  kan  op  dit  gefchil  gepaft  worden.  Want 
fy  fpreeken  van  de  Middelandtfche  fee,  wy  van  den  Ocean:  fy  van  de  Golf,  wy 
van  een  oneyndighe  fee,  welke  in  de  reeden  van  occupatie  fèer  veel  verfchillen. 
En  den  genen  die  fy  prefcriptie  inwillighen,  die  befitten  ftranden  vaftgeheght aen 

de  fee,  gelijk  de  Venetiaenen  en  Genoueelen,  't  gheen  nu  reets  gebleeken  heeft 
dat  van  de  Portugijfèn  niet  kan  gefeght  worden.    Jae  ook  felfs,  indien  de  tijdt 
konde  voordeel  geeven,  gelijk  veele  meenen  dat  Ie  kan  in  publijke  faeken  die  des 

volx  fijn,  echter  fijn  'er  niet  by  de  dinghen,  die  noodtfaekelijk  vereyfcht  worden, 
ï  Want  voor  eerftleerenfè  alle,  dat 'er  vereyfcht  worde,  dat  hy  die  foodaenigh 
een  handelingh  prefcribeert,  die  niet  alleenlijk  een  langhen  tijdt  geoeffent  hebbe, 

maer  eenen  die  't  geheughen  te  buyten  gaet :  ten  tweeden ,  dat  in  foo  langh  een 
tijdt  niemandt  anders  die  fèlfde  handelinghe  gepleeght  hebbe ,  tenfy  doortoeftaen 

van  hem  of  in  't  hey  meiijk:  daerenbooven ,  dat  hy  andere  die  willende  gebruy  ken 
hebbe  verhindert,  met  weeten  fèlfs  en  gedooghen  der  gener  welken  die  faek  aen- 
gingh:  want  fchoon  hy  die  altoos  gepleeght  hadt,  en  eenighe  die  fe  wilden  gebruy- 
ken  altoos  mix  verhindert  hadt,  noghtans  niet  alle,  om  dat  eenighe  fijn  verhin- 

dert geweeft,  dogh  andere  die  vryelijk  gepleeght  hebben,  fbude  mix  niet  genoegh 
fijn,  volghens  het  gevoelen  der  Leeraeren.  Dogh  het  blijkt  dat  alle  deefè  dinghen 
moeten  t'focuicnkuumen,  foo  om  dat  de  wet  vyandin  is  van  prefcriptie  in  publij- 

ke faeken,  als  op  dat  het  blijke,  dat  den  prefcribent  fijn  eyghen  reght  en  niet  het 
gemeene  gebruyk  heeft,  en  fulx  door  een  befit  dat  nimmer  is  afgebrooken.     En 

naedemael 'er  tijdt  vereyfcht  wordt ,  van  welkers  begin  geen  geheughen  is ,  is  't  niet  al- 
toos genoegh,  gelijk  de  befte  uytlegghers  toonen,  't  verloop  der  eeuwe  te  bewij- 

fèn :  maer  het  moet  blijken,  dat  het  gerught  der  faeken  van  onfè  voorouderen  tot 

ons  is  oovergefönden ,  foo  dat  'er  niemandt  in  't  leeven  is ,  die  het  teegendeel  ge- 
ilen of  gehoort  hebbe.     De  Portugijfèn  hebben,  by  geleegenheit  der  Afrikaenfèhe 

faeken ,  eerft  begonnen  de  verder  geleeghen  kuften  des  Oceans  t'onderföeken ,  onder 
de  regeeringh  van  Koningh  Jan  van  Portugael ,  in  't  jaer  der  faeligheit  veertien- 
hondert  fèevenenfèeventigh :  twintigh  jaeren  daer  nae,  onder  Koningh  Emanuel, 
fijn  fe  gevaeren  voor  by  de  Kaep  Bona  Efperan^a,  en  veel  laeter  gekoomen  tot 
Malakka  en  de  verder  geleeghene  eylanden ,  nae  welke  de  Hollanders  hebben  be- 

gonnen te  vaeren  in  't  jaer  vijftienhondert  vijfenneegentigh,  buyten  twijfel  bin- 
nen 't  honderfte  jaer.     En  dan  ook  heeft  in  die  tijdt,  die  'er  tuflchen  beyden  ver- 

loopen  is,  het  dwanghgebruyk  van  andere  teeghen  andere,  ook  teeghen  alle,  de 
prefcriptie  verhindert.     De  Kaftiliaenen  hebben  van  het  jaer  vijftienhondert  en 
neegentien  den  Portugijfèn  het  befit  der  fee  omtrent  deMolukken  onfèeker  geftelt. 

De  Fran$oifèn  ook  en  d'Engelfche  fijn  niet  heymelijk,  maer  in  'toopenbaer,totdaer 
toe  oovergevaeren.     Daerenbooven  hebben  d'omwoonders  van  de  geheele  Afri- 

14.  Bal.  in  fine-  &  ibi  Ang.  inomnes.  C.  de  pralen 

30.  ann.  &c. j,  d.  loc.  n.  58. 
4.  Oforius  1.  B, 

1.  L.  Scio.  ff.  de  minor.  Vafq.  lib.  1.  de  fuc. 
refo.  cap.  7. 

z.  All.  Balbum  de  pra:fcr.  5.  qu.  1.  in  qu.  11. 
illius.  5.  quseft.  pr.  Gl.  in  cap.  inter  castéra.  16.  q. 
3.  Alph.  de  Caftr.  de  poteft.  leg.  pen.  lib.  2.  cap. 

K  kaen- 
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kaenfche  of  Afiatifche  kuft,  yder  een  gedeelte  der  fee  dat  hem  naeft  was  doorgaens 
gebruykt  met  vifichen  en  vaeren,  londer  immer  van  de  Portugijfen  verhindert  te 

lijn.  't  Befluyt  fy  dan,  dat  de  Portugijfen  geen  reght  ter  weereldt  hebben  om  an- 
dere natiën,  wie  het  ook  fijn  magh,  't bevaeren des  Oceans nae Indien  te  beletten. 

VIN.        HOOFTSTUK. 

Dat  volghens  V  reght  der  volken  den  handel  onder  eenen  y egelijken  vry  is. 

EN  indien  de  Portugijfen  fegghen,  dat  feeker  reght  om  met  d'Indiaenen  han- 
del te  drijven  hen  eyghen  toekoomtj  fullenfe  by  naer  door  alle  de  felfde  be- 

wijsreedenen weederleght  worden.  Wy  fullen  die  kortelijk  hcrhaelen  en  toepaf- 

fen. Door  't  reght  der  volken  is  dit  ingevoert,  dat  alle  menfehen  vryemaghtibu- 
den  hebben  om  onderlinghen  handel  te  drijven,  welke  hen  van  niemandt  foude 

konnen  benoomen  worden.  '  En  dat,  gelijk  het  nae  de  onderfcheydinghderheer- 
fchappende  eyghendommen,  terftont  noodtfaekelijk  geweeft  is,  foo  kan  het  fchij- 
nen  eenen  ooripronk  die  ouder  is  gehadt  te  hebben.  Want  fpitsvindigh  heeft  Ari- 

ftoteles  2  geièght,  dat  door  handelinghe  vervult  Wordt, 't  gheen  de  natuergebreekt, 
om  bequaemelijk  allen  genoegh  te  doen  hebben.  Derhalven  moetdiegemeen fijn, 

volghens 't  reght  der  volken,  niet  alleen  beroofdelijk,  maer  ook  geftelt ,  gelijk  de 
meefters  lègghen,  of  beveftighende.  3  En  faeken  die  op  die  wijle  tot  het  reght 
der  volken  behooren  konnen  verandert  worden,  die  op  gene  wijle,  lijden  geen 
veranderingh.  Dit  kan  dus  verftaen  worden.  De  natuer  hadt  allen  menlêhen  al- 

les gegeeven.  Maer  naedemael  de  menlèhen  door  de  groote  tuflchenwijte  van 

plaetièn  moeften  derven  het  gebruyk  van  veele  faeken,  welke  'tmenfchelijk  leeven 
noodigh  heeft,  om  dat,  gelijk  hier  vooren  gefeght  is,  alle  dinghen  niet  oover  al 

voortkoomen,  is  het  noodigh  geweeft  oover  te  icheepen:  en  tot  nogh  toe  was  'er 
eghter  geen  verwifièlingh,  maer  iy  gcbruykten  naer  het  goedtvinden  oover  en  wee- 
der  andere  dinghen  die  by  andere  gevonden  wierden:  op  welke  wijfe  by  nae  men 
feght  dat  den  handel  by  de  Seres,  alwaer  de  goederen  in  de  wildernis  alleen  gelae- 

ten  lijnde,  op  't  goedt  geloof  der  wifièlaers  alleen  gedreeven  wordt.  «•  Maer  ter- 
ftont wanneer  roerende  goederen,  door  aenwijfingh  van  de  noodtfaekelijkheit,  die 

nu  reets  is  uytgeleght,  in  reght  van  eyghendom  waeren  oovergegaen,  is  de  ver- 

wifièlingh uytgevonden,  om  'tgheen  den  eenen  gebreekt  uyt  den  oovervloedtder 
anderen  te  vervullen.  Dus  bewijft  Plinius  uyt  Homerus,  dat  den  onderlinghen 
handel  ter  oorfaeke  van  lijfroght  is  gevonden.  5  Doghnaedat  ook  onroerende  goe- 

deren hebben  begonnen  onder  hunne  heeren  verdeelt  te  worden,  heeft  de  gemeen- 
fchap ,  die  nu  allcrweeghcn  was  weghgenoomen ,  niet  alleen  onder  menfehen  die  ver- 

re van  den  anderen  waeren  afgefcheyden,  maer  ièlfs  ook  onder  den  naebueren  den  han- 
del noodtfaekelijk  gemaekt :  om  welken  des  te  gemakkelijker  gangh  te  doen  neemen  is 

het  geldt 6  naederhandt  gevonden.  Derhalven  is  de  algemeene  reeden  felve  van 
alle  onderhandehnghen,  de  verwifièlingh,  a  van  de  natuer:  dogh  eenighe  belbnde- 

rewijfen,  en  de  prijs  felve,  b  door  infettinghe:  7  welke  faeken  d'oude  Reghtsge- 
lecrden  niet  genoegh  onderfcheyden  hebben.  Alle  noghtans  bekennen fe,  datden 
eyghendom  der  goederen,  ten  minften  van  roerende,  voortkoomt  van  het  eerfte 

reght  der  volken,  als  ook  alle  onderhandehnghen  waer  by  geen  prijs  koomt.  8  De 
quod  infiitutum  fit  civile.  d.  L.  i.  Arift.  lib.  5.  de 
Morib.  c.  8.  &  lib.  1.  de  Rep.  c.  53. 

1.  Vide  c.  1.  L.  ex  hoc  jure ,  ff.  de  juft.  &  jure.  & 
ibi  Bart. 

2.  Van  een  Republ.  1.  B.   9.  H.     Mt&pxynKJ, 

3.  Vide  Covar.  in  c  peccatum.  $.  8. 
4.  Pompon.  Mc  Ia  3.  B. 

5.  lib.  1.  ft*  de  contrah.  cnit.  lib.  33.  c.  1. 

6.  nummus,  penningh,  munt,  diÖus  *"« **  >«,"» 

7.  lus  naturale  dift.  1.  Arifi.  d.  c.  9. 

8.  Caflr.  ex  Cyno  &  aliis  in  d.  L.  ex  hoc  ju- 
re, n.  zo.  Sc  d.  28. 

Wijs- 
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Wijsgeleerden  *  ftellen  twee  fborten  van  verwifielinghen ,  a  koopmanfchap  enkrae- 
mery  of  neeringhe:  b  van  welke  de  koopmanfchap,  gelijk  het  Griex  woordt  fèlfs 
te  kennen  geeft,  omgaet  tuflchen  wijdt  afgeleeghene  volken, en  door  ordrevande 
natuer  voorgaet,  en  lbo  van  Plato  geftelt  wordt.  *  Het  Griex  woordt  kraemery 
of  neeringhe  fchijnt  het  fèlfde  te  fijn  met  het  Griex  woordt  Voordoeningh  c  by 
Ariftoteles,  een  winkelneeringhe  of  ftantplaets,  waer  in  y der  fijne  waeren  voor- 

doet, onder  de  borghers.  Den  felfden  Ariftoteles  i  verdeelt  den  koophandel  in 
handel  te  waeter  en  te  lande,  d  van  welke  deefèn  de  waeren  te  lande,  gene  ter  fee 
vervoert.  Dogh  ongeachter  is  de  kraemery  of  neeringhe :  daer  teeghen  in  meer- 

der aenfien  de  koophandel,  en  infönderheit  ter  fee,  om  dat  die  veel  aen  veelen 
meededeelt.  *  Waerom  Ulpianus  feght  dat  de  fcheepshandel  tot  de  voornaemfte 
faeken  van  der^publijk  behoort:  en  dat  den  dienft  der  neeringhen  niet  de  felfde 

is:  om  dat  die  volghens  de  natuer  t'eenemael  noodtfaekelijk  is.  Ariftoteles:  5  Want 
het  oovervoeren  van  alle  faeken  heeft  fijnen  aenvangh  genoomen  van  den  beginne , 

van  't  gheen  't  welk  volghens  de  natuer  is,  toen  de  menfchen  tendeele  meer  hadden 
als  genoegh  was ,  en  ook  ten  de ele  minder.  Seneca:  6 ' '/ Gheen  men  gekoft  heeft  te 
verhopen  is  het  reght  der  volken.  De  vryheit  van  onderlinghen  handel  te  drij- 

ven is  derhalven  volghens  't  eerfte  en  voornaemfte  reght  der  volken  ,  't  welk  een 
natuerlijke  en  altoos  duerende  oorfaek  heeft ;  en  derhalven  niet  kan  weghgenoo- 
men  worden,  en  of  fy  fchoon  konde,  (oude  fy  eghter  niet  konnen,  ten  fymetal- 

gemeene  toeftemmingh  der  volken,  foo  verre  van  daer  is 't,  dat  eenigh  volk  opeeni- 
gherhande  wijfe  twee  volken  gefint  onderlinghen  handel  te  drijven  met  reeden  föu~ 
de  konnen  verhinderen. 

IX.        HOOFTSTÜK. 

Vat  den  handel  met  de  lndiaenen  den  Portugijfen  niet  eyghcn  is  op  den  tijtel  pan 
occupatie. 

VOor  eerft  heeft  de  vindinghe  of  occupatie  hier  geen  plaets,  7  omdathetreght 
om  te  handelen  niet  en  is  yets  lichaemelijk/t  gheen  fbude  konnen  aengegree- 

pen  worden :  ook  foude  het  den  Portugijfen  geen  voordeel  geeven ,  al  of  fy  fchoon 

de  eerfte  van  allen  met  de  lndiaenen  gehandelt  hadden,  't  welk  noghtans  niet 
anders  dan  t'eenemael  vals  kan  fijn.  Want  felfs  toen  in  den  beginne  de  volken  figh 
allerweeghen  verfpreidt  hebben,  is  't  noodtfaekelijk  dat  'er  eenighede  eerfte koop- 
luyden  geweeft  fijn-,  en  dat  deelè  echter  geen  reght  verkreeghen  hebben  is  fèeker- 
der  als  eenigh  dingh  ter  weereldt.  Weshalven ,  indien  den  Portugijfen  eenigh  reght 

toekoomt,  om  alleen  met  de  lndiaenen  te  handelen,  heeft  dat  reght,  nae  't  voor- 
beeldt  van  alle  andere  dienftbaerheeden ,  moeten  fpruy ten  uyt  vergunningh,  ofuyt- 

gedrukte  of  ftilfwijghende,  dat  is,  prafcriptie :  en  anders  kan 't  niet  fijn. 

JC       HOOFTSTÜK. 

Dat  den  handel  met  de  lndiaenen  den  Portugijfen  niet  eyghen  is  op  den  tijtel  van 
Paufelijke  gifte. 

NIemandt  heeft  hen  dat  toegeftaen:  ten  fy  mhTchien  de  Paus,  die  't  niet  heeft 
konnen  doen.    8  Want  niemandt  kan  vergunnen  't  gheen  het  fijne  niet  en  is. 

4.  Cicero  plighten  1.  B.  Artlt.  1. 1.  de  Republ.c.9. 
<.  d.  1.  «fl  y*É»V«&|3*iZ:'»5  «•«ww»  «fff *_$"»;  »»/$»<*- 

w  c*  t»  x$'  pi"?'*,  ru  m  (Sp  •sfofa,  -m  3  ïA«t?«  t  'i>tg.mi 

6.  Van  de  weldaeden.  1.  B.  8.  H. 
7.  Sie  de  bewijsreedenen  i.  en  5.  H. 
8.  Sie  de  bewijsreedenen.  3.  en  6.  H. 

K  ij  Maer 

1.  De  Sophift  Plato. 
a  rf<  nt&faijlw ,  quam  tranflationera  vertere 

licebit. 

2.  Plato  lib.  de  Rep.  2.  <jui  locus  citatur.  in  L. 2.  ff.  de  nundinis. 

3.  Arift.  lib.  1.  de  Republ.  c.  11. 
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Maer  de  Paus,  ten  fy  hy  tijdelijk  Heer  is  van  de  gantfche  weereldt,  't  gheen  de 
wijten  ontkennen,  kan  ook  niet  fegghen  dat  het  algemeen  reght  om  te  handelen 

een  reght  is  dat  hem  toekoomt.     En  wel  infonderheit  naedemael  't  een  faeke  is  die 
alleen  op  winfl  is  aengeleght,  en  die  geen  geeftelijke  beforginghe  raekt,  buyten 
welke  de  Paufelijke  maght,  gelijk fe  alle  bekennen,  ftilftaet.     Daerenbooven ,  in- 

dien de  Paus  dat  reght  den  Portugijfen  alleen  vergunnen  wilde,  en  't  felfde  alle  an- 
dere menfehen  beneemen ,  foude  hy  op  tweederley  wijfe  ongelijk  doen.     Voor 

cerft  den  Indiaenen,  welke  wy,als  gefeeten  buyten  de  kerke,  gefeght  hebben  in 
geenen  deele  onderdacnen  des  Paus  te  fijn.     Naerdien  dan  de  Paus  deefèn  van 
't  gheen  hen  toekoomt  niets  beneemen  kan,  heeft  hy  hen  ook  dat  reght, 't  welkfè 
hebben  om  met  eenen  yegelijken  te  handelen ,  niet  konnen  beneemen.     Daer  nae 
alle  andere  menfehen  Chriftenen  en  geen  Chriftenen,  welken  hy  dat  felfde  reght 
niet  heeft  konnen  beneemen  fonder  aengefeyde  oorfaek.    Jaedat  meer  is ,  fe]f5  de 
weereldthjke  heeren  konnen  in  hunne  heerfchappyen  de  vryheitvan  den  onderlin- 
ghen  handel  niet  beletten,  gelijk  wy  met  reedenen  en  getuyghenhTen  te  vooren  heb- 

ben beweefen.     Gelijk  men  ook  dit  moet  bekennen,  dat  het  gefagh  des  Paus  tee- 
ghen het  akoosduerendt  reght  der  natuere  en  der  volken,  waer  uyt  dievryheit 

haeren  oorfprongh  heeft  genoomen  om  voor  altijdt  te  dueren,  geen  vermooghen 
niet  allen  heeft. 

XI.       HoOFTSTUK. 

Dat  den  handel  met  de  Indiaenen  den  Portugijfen  niet  eyghen  is  door  V  reght  van 

prafcriptie  oj  gewoonte 't 

't /^X  Overighc  ia  de  praefcriptie,  ten  fy  men  liever  fegghen  wil  de  gewoonte. 
K^y  '  Maer  dat  nogh  deefc  no5k  g™,.  ̂ e.nighe  kraght  heeft  tufïchen  vrye  natiën 

of  Vorfren  van  verfcheyde  volken,  nogh  teeghen  die  dinghen  die.  door  'teerde 
reght  fijn  ingevoert,  hebben  wy  met  Vafquius  beweefèn.  Waerom  ook  hier  door 
geen  rijdt  te  weegh  gebraght  wordt,  dat  het  reght  om  te  handelen  eyghen  worde, 

't  welk'  de  natuer  van  eyghendom  niet  aenneemt.  Weshalven  nogh  den  tijtel  hier 
kan oygewëeft  fijn ,  nogh  de  goede  trouwe,  welke  blijkelijk  ophoudende,  fal  de 
prefcriptie  volghens  de  Canones  niet  reght  maer  onreght  genoemt  worden.  Jae 
ook  felfs  het  gelijk  als  befit  om  te  handelen  fchijnt  niet  bygekoomen  te  fijn  uyt 

evghen  reght,  maer  uythetgemeene  reght, 't  welk  allen  eeven  gelijk  aengaet:  ge- 
lijk in  teegendeel,  dat  andere  natiën  mifïchien  verfuymt  hebben  met  de  Indiaenen 

te  handelen,  die  niet  en  moeten  geoordeelt  worden  fulx  den  Portugijfen  te  geval 
gsdaen  te  hebben ,  maer  om  dat  fe  gelooft  hebben  hen  fulx  niet  dienftigh  te  fijn : 

't  welk  hen  niet  en  belet,  wanneer  de  nuttigheit  dus  doet  te  raede  worden,  dat  te 
konnen  doen ,  't  welk  fy  te  vooren  niet  gedaen  hebben.  Want  deefèn  t'eenemael 
fèekeren  regel  wordt  geftelt  van  deLeeraeren,  *  dat  infaeken  die  aen  eyghen  goedt- 
dunken  ftacn ,  of  van  louter  vermooghen  fijn,  foö  dat  fe  alleenlijk  de  daet  van  dat 
vermooghen,  en  niet  een  nieuw  reght  afwaghten,  eenen  tijdt  alwaer  het  felfs  van 
duyiènt  jaerennogh  op  den  tijtel  van  prefcriptie  nogh  van  gewoonte  föude  gelden: 

't  welk  en  ontkennender  Cn  vaftflellender  wijfè  plaets  heeft,  als  Vafquius  leert. 
Want  ik  worde  nogh  't  gheen  ik  vrywilligh  gedaen  heb  gedwonghen  te  doen,  nogh 
't  gheen  ik  niet  gedaen  heb  nae  te  laeten.  Anderfints  wat  foude  ongerijmder  fijn, 
als  dat  daer  uyt,  om  dat  wy  elk  hooft  voor  hooft  niet  en  konnen  met  elk  hooft  voor 

i.  Sie  de  Bewijfen.  7.  H. 

2.  GloiT.  &  Bart.  in  1.  viam.  publ.  ff.  de  viapu- 
bl.  Balb.  in  4.  par.  5.  par.  princ.  <ju.  1.  Panorm. 
in  c.  ex  parte  Aitens.  de  concef£  pra:ben.   Doft. 

in  1.  qui  jure  familiaritatis,  ff.  de  acq.  poff  &  al- 
leg.  per  Covar.  in  c.  polfeflbr.  parte.  2.  $.  4.  in  6, 
contr.  uiu  frecj.  c.  4.  n.  10.  &  12.  d.  n.  12. hooft 



V    R    Y    E        S    E    E.  fï 

hooft  altoos  handelen,  ons  voor  'ttoekoomendeniet  foude  behouden  fijn  het reght 
om  met  haer,  indien  'c  lbo  geleeghen  quam,  te  handelen?  Seer  wel  leert  den  {elf- 

den Vafquius  ook  dit,  dat  fèlfs  door  gheen  oneyndighen  tijdt  wordt  te  weegh  ge- 
braght,  dat  yets  veel  eer  door  noodtiaekelijkheit  dan  vrywilligh  fchijnt  gedaen  te 
fijn.  Derhalven  fouden  de  Portugijfèn  den  dwangh  bewijfen  moeten,  die  felfs 
noghtans,  naedemael  hy  in  deefe  faeke  ftrijdigh  is  met  het  reght  der  natuere,  en 
alle  ilagh  van  menfehen  fchaedelijk  is,  geen  reght  kan  maeken.  '  Daer  nae  heeft 
dien  dwangh  moeten  dueren  eenen  tijdt,  van  welkers  begin  geen  geheughen  oove- 
righ  is:  dogh  fulx  is  hier  foo  verre  van  daen,  dat  fèlfs  geenhondert  jaerenfijnver- 
loopen ,  feedert  wanneer  de  Venedaenen  by  naer  den  geheelen  Indifchen  handel , 
oover  Alexandrien,  *  geWt  hebben.  Ook  heeft  den  dwangh  foodaenigh  moeten 

fijn,  dat  niemand  "*gh~  daer  teeghen  ftelde.  i  Maer  daer  teeghen  hebben  figh  ge- 
ïtelt  de  Fmngoifèn,  en  Engelfchen  en  andere.  En  't  is  niet  genoegh,daieenighe 
fijn  gedwonghen  geweeft,  dogh  daer  wordt  vereyfcht  datfè  alle  gedwonghen  fijn , 

dewijl  door  eenen  niet  gedwonghen  in  eengemeene  faeke  'tbefit  der  vryheit  wordt 
behouden.  En  de  Arabiers  en  Sineefèn  handelen  fèedeft  eenighe  eeuwen  tot  op 
deefèn  dagh  geduerigh  met  de  Indiaenen.  Dat  dwanghgebruyk  doet  geen  voordeel. 

XII.       HOOFTSTUK. 

Dat  de  Portugijfèn  op  geen  UUijkheit  gegront  fijn  in  't  verhieden  van  den  handel, 

UYt  al  het  voorverhaelde  is  klaer  genoegh  te  fien  de  blinde  begeerlijkheit  der 
gener,  die,  om  niemandt  eenigh  gedeelte  van  de  winft  te  laeten,  hüngewifc 

fè  traghten  geruft  te  ftellen  met  die  reedenen ,  welke  de  Spaenfche  Leeracrs ,  wien 
de  faeke  neevens  hen  aengaet,  van  oopenbaere  ydelheit  oovertuyghen.  4  Want 
alle  die  in  d'Indifche  faeken  gebruykt  worden,  eeêv*ü  genoeghfaem  te  kennen, 
dat  men  onreghtveerdifrh  Unrén  ifcekt,  fbo  veel  fy  konnen  of  moöghen,  en  voe- 

ghen 'er  by,  dat  die  faek  nimmer  ernftigh  door  't  onderföek  der  Godtsgeleerden 
goetgekeurt  is.  Dogh  wat  is  'er  onreedelijker  als  die  klaghte,  dat  de  Portugijfèn 
fègghen,  dat  hunne  winften  worden  uytgeput  door  de  meenighte  der  gener  die 'er 
teeghen  aen  hooghen?  Want  onder  de  feekerfte  ftellinghen  in  reghten  is,  dathy 
niet  met  bedrogh  omgaet,  nogh  liftelijk  handelt,  en  fèlfs  niet  fchijnt  eenen  ande- 

ren fchaede  te  doen,  die  fijn  reght  gebruykt:  't  gheen  voornaementlijk  waeris,  in- 
dien yets  gefchiet,  niet  om  een  ander  fchaede  te  doen,  maer  met  infight  om  het 

fijne  te  vermeerderen.  Wantmen  moetinfien  't  gheen  ten  principale  gedaen  wordt, 
niet  't  gheen  uyterlijk  gevolgh  maekt.  Jae  indien  men  eygentlijk  fpreekt  met  Ul- 
pianus,  wanneer  hy  fchaede  doet;  maer  hem  belet  de  winft  die  den  anderen  nogh 

deede.  En  't  is  natuerlijk  ,  en  't  koomt  oover  een  met  het  hooghfte  reght  en  ook 
de  billijkheit,  dat  de  winft  beyden  eeven  fchoon  ftaende  yder  liever  wil  de  fijne 
als  eens  anders,  ook  diefè  te  vooren  genooten  hadt.  s  Wie  foude  een  ambaghts- 
man  dulden ,  die  klaeghde  dat  een  ander  van  'cfelfde  ambaght  hem  fijne  voordeelen 
benam?  Doghde  faeke  der  Hollanderen  is  des  te  reghtveerdigher ,  om  dat  hun 
belangh  in  deefen  deele  met  het  belangh  des  geheelen  menfchelijken  geflaghts  ver- 
eenight  is, 't  welk  de  Portugijfèn  gaen  omverreftooten.  6  En  dit  en  wordt  niet  reght 
gefeght  tot  nayver  te  gefchieden,  gelijk  Vafquius  in  gelijke  faeke  toont:  want  dit 

1.  Vafquius  d.  loco.  n.  n. 
2.  Guicc.  Hiftor.  19.  B. 

3.  Siet  het  5  en  7  H.  op  't  eynde. 
4.  Vaf^.  contr.  illuftr.  c.  10.  n.  10.  Viel.  p.  1. 

de  Indis  rel.  i.  n.  3.  1.  finautem.  $.  pen.  de  rei 
vind.  1.  nullus  videtur.  de  Reg.  Iuris.  L.  illud  con- 
ftst.  Qus  infr.  credit.  1.  fluminum.  $.  uit.  de  dam- 

no  infe&o.  I.  nemo  damnura.  de  Reg.  Jur.  Bart.  in 

1.  1.  n.  5.  ff.  de  flum.  Caft.  in  1.  ü  tibi.  C.  de  fer- 

vit.  1.  i.  $■  denique  de  aq.  &  aq.  plu. 
5.  Vide  Vafq.  contr    ufufr.  cap.  4.  nuin.  5.  & 

feqq-  '•  Proculus  de  dair.no  infe&o.  Vafq-  d.  loco. 6.  Ibid.  n.  5. 
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moet  men  of  vlak  uyt  ontkennen,  of  verfeekeren  en  vaftftellen ,  dat  het  gefchiet 
niet  alleen  tot  een  goede,  maer  ook  tot  de  befte  naeyveringh,  volghens  Hefiodus: 

cDeefen  twift  is  goedt  onder  de  menjehen.  a  Want  ook  indien  yemandt  bewooghen 
door  godtvrughtigheit,  feght  hy,  het  koorenin  de grootfte fchaersheit beeter koop 
verkoght,  hy  föude  verhindert  worden  door  de  onvroome  hardigheit  der  men- 
fchen ,  die  in  de  fwaerfte  behoefte  t'hunne  duerder  fouden  verkoft  hebben,     't  Is 
waer,  dat  door  dufdaenighe  wijfên  d'inkoomften  van  andere  befnoeyt  worden: 
nogh  dat  ontkennen  wy  niet,  feght  hy,  maerk.  worden  befnoeyt  tot  voordeel  van 

alle  menfehen.     En  gaeve  den  heemel  dat  d'inkoomjïen  -van  alle  Vorften  en  Ko- 
ninghen des  aerdtboodems  dier  wijfe  befnoeyt  wierden.     Wat  is  'er  dan,  dat  föo 

onreedelijk  fchijnen  kan,  als  dat  de  Spanjaerts  den  gebeden  Aerdtboodem  cijnf- 
baer  hebben,  foo  datfe  ten  fy  op  haer  ooghwenken  nogh  kooPen  nogh verkoopen 
konnen.     "  In  alle  fteeden  en  Republijken  haeten  en  ftraffen  wy  de  koorebijters: 
en  geen  fbort  van  leeven  fchijnt  foo  fchandelijk  als  dat  koorebijten.     *  En  met  ree- 

den.    Want  fy  doen  de  natuer  ongelijk,  die  voor  't  gemeene  vrughtbaer  is:  Jen 
men  moet  niet  aghten  dat  de  koophandel  is  gevonden  tot  dienft  en  gebruyk  van 

weynighe,  maer  op  dat  't  gheen  den  eenen  ontbreekt  door  den  oovervloedt  des  an- 
deren worde  te  baet  gekoomen ,  fijnde  noghtans  allen ,  die  den  arbeydt  en  't  ge- 

vaer  van  't  oovervoeren  op  figh  neemen,  een  eerlijke  winfre  voorgefrelt.  Dat  felf- 
de  dan,  't  welk  in  een  Republijk,  dat  is,  in  een  mindere  faemeningh  van  men- 

fehen, fwaer  en  verderfelijk  geoordeelt  wordt,  is  dat  in  die  groote  gemeenfehap 
des  menfchelijkengeflaghts  te  dulden?  datnaementlijk  de  Spaeniche  vol  ken  maeken 
een  alleenkoop  b  van  de  geheele  weereldt?     Ambrofius  vaert  heftigh  uyt  teeghen 

die  de  fèè'n  üuyten:  4  Auguftinus  teeghen  die  de  weeghen  iluyten:  Nazianzenus 
J  teeghen  d'opkoopers  en  onderhouders  van  waeren ,  die  alleen  winft  doen  by  de 
behoefte  van  andere,  en  gelijk  hy  felfs  feer  welfpreekende  feght:  THe  handel  drij- 

ven met  de  behoefte,     c  jae  ook  felfs  wordt  hy  nae  het  fegghen  van  den  Goddelij- 
ken  wijfèman  van  alle  de  weereidc  v<-i  a^ckt  on  «ca  vervloekt  menfêh  gehouden, 
die  de  leeftoght  onder  figh  behoudende  duerte  in  't  gewas  DiJught,   j  Ldci  UcFor- 
tugijfen  dan  roepen  foo  veel  en  foo  langh  als  't  hen  belieft:  gy  befnoeyt  onfè  win- 
ften.     De  Hollanders  fullen  antwoorden :  Neen  wy  waeken  y  verigh  op  de  onfè. 
Sijt  gylieden  daerom  verbolghen  dat  wy  foeken  ons  gedeelte  van  de  winden  en  de 
fee  te  hebben  ?  En  wie  hadt  u  belooft  dat  die  winften  u  altoos  fouden  blijven.    Gy 
hebt  de  uwe  behouden,  waer  meede  wy  te  vreede  fijn. 

XIII.        HOOFTSTUK. 

Dat  de  Hollanders  den  Indifchen  handel,  foo  in  vreede ,  ah  in  bejtant  en  in  den 
oorlogh  moeten  behouden. 

WEshalven,naedemael  en  't  reght  en  de  billijkheit  vereyfcht,  dat  den  handel 
in  Indien  ons  föo  wel  als  yemandt  vryftae,  is  het  ooverighe,  dat  wy, 

't  fy  we  met  de  Spanjaerts  vreede  maeken,  't  fy  beftant  fluyten,  of  in  oorlogh blijven,  in  alle  manieren  die  vryheit,  welke  wy  van  natuere  hebben,  rraghten  te 
verdaedighen.  Want  voor  foo  veel  de  vreede  aengaet,  't  is  bekent  dat  die  is  van 
tweederley  foorten:  want  men  koomt  oover  een  of  op  gelijk,  of  op  ongelijk  ver- 

i.  L.  i.  c.  de  monop. 

2.  Cajet.  ad  fum.  Thom.  x.  2.  qu.  77.  ar.  1. 
quod  ad  tertium. 

3.  Arift.  1.  de  Rep.  cap.  9. 

b  Monopolium. 

4.  ƒ.  Hex.  c.  10.  1.  4.  q.  4.  4.  fup.  Nurn. 

5.  In  fun.  Bafilii. 
c  K«§erQt»'iu«7'"'»>'7«/  rijf  ó>hitt(. 
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bohdt,  a  het  eene  pad:  mannen,  het  andere  flaeffche  (leien.  Demofthenes  b  in  fijne  reeden  van  de 
vryheit  van  die  van  Rhodus:  Die  vrye  volken  fijn  willen  moeten  alle  voorwaerden ,  waer  door  hen  wetten 
opgeleght  worden,  vlieden ,  als  faeken  die  naeft  aen  de  flaevernye  koomen.  En  foodaenighe  fijn  alle  voor- 

waerden, waer  door  een  der  partyen  in  fijn  reght  vermindert  wordt,  volghens  de  bepaelinghc  vanlfo- 
crates,  die fe  noemt,  Beveelen  die  den  anderen  verminderen  fijn  reght.  c  y^ant  indien,  gelijk  Cicero 

1  feght,  men  oorloghen  moet  aenvanghen  om  fonder  ooverlaltin  vreedete  leeven,  volght,  nae  't  oor- 
deel van  den  felfden  fchrijver,  dat  men  vreede  moet  noemen,  niet  een  flaefs  verdragh,  maereen  ge- 

rufte vryheit :  gemerkt  nae  't  goedtdunken  van  veelen  2  en  Wijs-  en  Godts-geleerden  vreede  en  reght- 
veerdigheit  meer  in  naemen  dan  in  daet  verfchillen ,  en  vreede  is ,  niet  hoedaenighe  die  fy ,  maer  een 

wel^ekhikte  eendraght.  Maer  indien  'er  beftant  geflooten  wordt ,  blijkt  uyt  de  natuer  van  beftant  felfs, 
dat  ondertuflehen ,  geduerende  den  tijdt  van  bsftanc ,  niemandts  geleegenheit  behoort  te  verargheren ,  nae- 

demael  het  t'haeren  voordeele  by  nap  heeft  het  verbodt ,  gelijk  als  gy  belit.  d  Dogh  foo  wy  door 
's  vyandts  onreedelijkheit  verhei  m  den  oorlogh  gefleept  worden,  moet  de  reghtveerdigheit  der  faeke 
ons  hoop  en  vertromvcn  van  een  goede  uytkoomft  inboefemen.  Want  voor  faeken ,  waer  in  allen  on- 
gelijk^wordr  uengedaen,  ftrijdenfe  foo  veel  hen  cenighermaeten  mooghelijk^is:  dogh  met  van  gelijken  voorde 

begeerlijkheit  van  een  ander ;  3  't  welk  ook  de  Keyfer  Alexander  dus  heeft  uytgedrukt :  Het  aent  aften  des 
genen,  van  ivien  het  ongelijk^eerft  begonnen  heeft,  is  allermeeft  gehaet :  maer  wanneer  de  aenranjfers  wor- 

den afgeweefen,  is  'er,  geineen  goedt  gewiffe  vertrouwen  metfigh  brenght,  foo  oo!^  om  dat  men  arbeydt 
om  vngelyl^te  wreeken  en  niet  aen  te  doen,  feer goede,  hoop  te  fcheppen.  e  En  is  het  dus  noodtfaekelijk , 
vaer  voort  natie  die  ter  fee  onverwinnelijk  fijt,  en  verdaedight  niet  alleen  ftoutmoedigh  uwe  vryheit, 
maer  met  eenen  de  vryheit  des  menfchelijken  geflaghts. 

Nee  te  quod  claftis  centenis  remigat  alis 
Terreat  (I N  V I T  O  labiter  illa  M  A  R I.) 

Ottodve  vebunt  prors.  Centaurka  faxa  minantes , 
Tigna  cava  &  piclos  experiare  metus. 

Irangit  &  attollit  vires  in  milite  caufa , 

Qua  mfi  jufta  fubeft ,  excutit  arma  pudor.  4  dat  is : 

E»  ooh\ontfette  u  niet,  dat  een  vloot  voortgedreeven  door  hondert  riemen  op  uafkoomt{fy  feylt  in  weer- 
wil van  de  fee.)  Nogh  dat  voorfteeven  vol  dreyghementen  op  hebben  Centauren  die  fteenen  fchieten,  neem 

een  proef  van  die  holle  balken  en  geschilderde  fchrik.  De  faek  ontfeenuwt  of  verheft  de  k**ghun  in  denfol- 
daet:  is  die  met  regbtveerdtgb  de  fchaetnte  doet  hen  de  waepenen  uyt  4c  bindt  vallen.  Indien  veele,  en 
Auguftinus  5  felfs,  gelooft  hebbm»  <>«  reghtveerdighe  waepenen  worden  aengenoomen  om  die  reeden, 
dat  doortoght  buyrcn  yemandts  fchaede  door  eens  anders  landt  geweyghert  wordt,  hoe  veel  te  reght- 

veerdiger  fullen  die  fijn,  door  welke,  buyten  yemandts  fchaede,  'tgemeene  gebruyk  der  fee,  die  door 
de  wet  der  nature  gemeen  is ,  wordt  begeert  ?  Indien  volken  die  op  hunnen  boodem  anderen  den  on- 
derlinghen  handel  verbooden,  reghtveérdighlijk  beoorloght  fijn,  wat  hebben  die  verdient,  die  volken 
welke  hen  niet  aengaen  buyten  houden ,  en  derfelver  gaen  en  handelen  oover  en  weeder  beletten  ?  In- 

dien die  faeke  in  reghten  wierdt  bepley t ,  men  hadt  niet  te  twijfelen  wat  vonnis  men  behoorde  van  een 

eerlijk  man  te  vvaghten.  Den  Hooftreghter  f  feght:  6lk  verbiede  geweldt  tegebruyken  om yemandt  te 
beletten  in  de  genieene  rivier  met  een  fchip  te  vaer  en,  met  een  vlot  te  vaer  en,  of  dat  hem  worde  verhin- 

dert Lmghs  de  ku(l  iontlaeden.  D'uytlegghers  7  leeren  dat  men  in  de  felfde  moet  verleenen  een  ver- 
bodt raekende  de  fee  en  het  ftrandt,  nae  't  voorbeeldt  van  Labeo,  die  als  den  Hooftreghter  verboodt : 

*  Dat  gy  niets  en  doet  in  de  gemeene  rivier  of  op  des  felven  oever,  waer  door  de  rheede  of  de  vaert  voor  de 
fcheepen  argher  worde:  feyde  dat  gelijk  verbodt  plaetshadt  inde  fee,  Dat  gy  niets  en  doet  in  fee  of  op  het 
ftrandt ,  waer  door  de  haevenen ,  rheede  of  de  vaert  voor  de  fcheepen  argher  worde.  9  Jae  ook  heeft  Ulpia- 

nus  IO  geantwoordt ,  dat  felfs  nae  het  belet ,  indien  yemandt  naementlijk  fy  belet  op  fee  te  vaeren ,  of 
niet  toegelaeten  fijn  goedt  te  vetkoopen,  of  fijn  goedt  te  gebruyken,  hem  om  die  reeden  toekoomt  aen- 
klaght  van  ongelijk.  De  Godtsgeleerde  daerenbooven ,  en  die  handelen  van  de  gevallen,  die  men 
noemt,  dergewiffen,  leeren  eenpaerigh ,  dat  die  een  ander  belet  te  verkoopen  of  te  koopen ,  en  fijn 

a  De  Grieken  noemen  het  eerfte  cvvS-i-'jci)»  t%  <«■«:  het 
laetfte  torWa,  l\  liti\<tytumii. 

b  K<w  ft £%  1  tjJ;  PaAo^Sf  l^tvji^ü;  «»«ƒ  ra;  cic  tui 

tTP&tyf&'m'/ <rvv$>iK.c(4  <pii}iit ,  Li  ifyvs  ̂ «AejW  h<t&s. 

c  ïlgys-cey/mrifc  tc  Ti,  m'js?  £A«t?5i3s  oKgjs  tb  <Hx.ajci. Ifocrar.  Andocides, 

i.  Plighten  i  B. 
2.  Polus  Lucanua  apud  Stobaeum  de  lult.  Clem.Alex. 

Strom.  4.  Auguft.  iy.  de  Civir. 
d  Uti  poffideris. 

}.  ï  mg  m  kv  ïxxTJafmf  nl%&i  ov«*7S  itüilis  9roA(jwSo-/ , 

e  To  /a)/j  a^x1"  *£tx.uv  s«  i-yvufttia  'é^J  iti"  (Zséx-Xwii ,  tb 
5  T85  «X^»»S«  *7TV7titt>%,  tan  rijs  ct^a^ïf  fvvn^rw;  '%jl  « 

4' 

r 
6. 

7- 

S-ttppotXiM,  x^  vx.  rï  p-n  xiïtKcït  «»'  ttfivtxedg,  v&xgfêi  ri 
a'j'iXm. 

Propert.  lib.  4.  Eleg.  6. 
Vide  ̂ .  cap.  1- 

Praetor. 
L.  1.  ff.  ut  in  flum.  publ.  nav.  licea  t. 

Glof.  ibidem. 

,.  L.  1.  in  pr.  ff.  de  flum. 

9.  L.  eadem.  §.  lï  quidinmare. 10.  L.  2-  ff-  Nequid.  in  loco  publ.  §.  fi  quis.  L.  inju- 
riarum.  aftio.  £c  L.  fi  quis  propr.  ff.  de  injur.  Silv.  in 
verbo  reftitutio.  parte  3.  fub  finem.  alleg.  Gerar.  Oldra- 
dum.  Sc  Archid.  arguin.  1.  i.  ff.  ad  leg.  Juiiam  deanuo- 
na  &  l.annonam,  de  extraord.  crimin.  8c  ibi  glos. 
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eyghen  voordeel  fielt  booven  het  publijk  en  gemeene,  of  op  eenigherhande  vvijfe  een  ander  verhindert 

in 't  gheen, 't  welk  het  gemeene  reght  meede  brenght,  gehouden  is  tot  vergoedingh  van  alle  fcl.aede, 
op  d'uytfpraek  van  een  eerlijk  man.  Derhalven  foude  een  eerlijk  man  ,  volghens  dit  gefielde ,  den  Hol- 
Janderen  de  vryheit  om  te  handelen  toewijfen,  den  Portugijfen  en  allen  anderen,  die  deefe  vryheit be- 

letten, verbieden  geweldt  te  doen ,  en  belaften  de  fchaede  te  vergoeden.  En 't  gheen  men  in  reghten  fou- 
de verkrijghen,  dat  felve  wordt,  daer  men  geen  reght  kan  krijghen,  door  reghtveerdighe  waepenen 

vervolght.  Auguftinus:  '  d' Onreedelijkheit  van  de  teegenparty  doet  reghtveerdighe  waepenen  voeren.  En 
Cicero:  z  Xaedemael'er  tweederley  foorte  van  ftrijden  is,d'eene  naewcntlijk_met  woorden  voor  reght,  d' an- 

dere door  geweldt,  moet  men  fijnen  toevlught  neewen  tot  het  laetfte,  als  wen  't  eerjle  niet  en  magh  gebrui- 
ken. En  den  Koningh  Theodoricus :  3  Dan  moet  men  tot  de  waepenen  koomen,  wanneer  de  reghtveer- 

digheït  geen  plaets  kan  vinden  by  de  teeghenparty.  En  't  gheen  naeder  koomt  aen  onfe  bewijsreeden , 
Pomponius  4  heeft  bevoolen  hen  die  een  faek ,  die  alle  menleken  gemeen  is ,  met  ongemak  van  allen 
anderen  gebruykt ,  geweldigherhandt  te  beletten.  Ook  leeren  de  Godtsgtleeiden ,  dat  gelijk  een  oorlogh 
reghtveerdis>h  wordt  begonnen  tot  befchermingh  van  een  yders  goederen ,  foo  ook  niet  min  reghtveerdigh 
wordt  begonnen  tot  gebruyk  van  die  faeken  ,welcke ,  volghens  het  natuerlijk  reght ,  moeten  genieën  fijn.  En 

derhalven'hy  die  de  weeghen  affnijdt,  en  het  uytvoeren  van  waeren  belet,  ook  fonder  af  te  waghten  eeni- 
ghe  publijke  authoriteyt,  by  weeghe  van  feytelijkheit,  alsfe  fpreeken,  kan  teeghen  geftaen  worden. 
Deefe  dinghen  dei  halven  dus  lijnde,  heeft  men  geenfints  bekommert  te  fijn,  dat  of  Godt  fal  feeghenen 
de  aenfheghen  der  gener,  die  het  allerfeekerfte  reght  der  natuere,  van  hem  felfs  ingeftelt,  fchenden, 

of  de  menfehen  felve  fullen  gedooghen  dat  gheen  wraeke  genoomen  worde  oover  hen ,  die  alleen  uyt 
inlight  van  eyghen  winft  de  gemeene  nuttigheit  des  menfchelijken  geflaghts  befhijden. 

Dewijl  deeftr  d.teghen  ons  ter  handen  fijn  gekoomen  veele  brieven  des  Koninghs  van  Spanjen,  waer  in  fijn 
en  der  Portugijfen  oogbmerk^naektelijk^  ontdekt  wordt,  heeft  my  de  pijneweerdt  gedacht  uyt  de  felve,  die 
meeft  van  eenen  inhoudt  waeren ,  twee  oovergefet  in  de  Latijnfche  taele  hier  te  fiellen. 

Heer  Martin  Alphonfo  de  Caftro  ,  Onderkoningh , 
mijn  vriendt ,  ik  de  Koningh  groet  u  feer.  Wan- 

neer u  door  deefen  brief  fal  ter  handt  koomen  een 

gedrukt  exemplaer  van  't  plakkaet ,  't  welk  ik  heb doen  maeken ,  waer  in  ik ,  om  de  reedenen  die  ghy 
daer  in  fult  uytgedrukt  fien  ,  en  andere  die  voor  mijne 
faeken  ..dienftigh  fijn  ,  verbiede  allen  handel  van 
vreerrïctelinghen  in  de  geweften  van  Indien  leivc ,  en 
andere  ooverfeefche  landen.  Aengefien  deefe  faeke 

van  het  grootfte  gewight  en  den  grootften  dienft  is , 
en  behoort  met  de  grootfte  forghe  en  wakkerheit  uyt- 
gevoerc  te  worden ,  beveele  ik  u ,  dat  gy ,  foo  haeft 
als  deefen  brief  en  dit  plakkaet  u  fullen  behandight 
fijn,  in  alle  neerftigheit  met  den  eerften  beforght ,  dat 
de  publicatie  daer  van  gefchiede  in  alle  plaetfen  en 

Landtfchappen  van  dat  rijk,  en  den  inhoudt  desfel- 
ven  in  't  werk  fielt :  fonder  uytfonderingh  van  eenigh 
perfoon,  van  hoedaenighen  qualiteyt,  jaeren  of  con- 

ditie hy  fy  ,  fonder  eenigh  uytftel  of  onfchult ,  en  dat 
gy  voortgaet  met  het  volbrenghen  van  mijn  bevel  by 
weeghe  van  daeteliike  executie ,  fonder  eenighe  ver- 
hinderingh ,  appel ,  of  fwaerigheit  in  teegendeel ,  van 
wat  materie ,  looit  of  quaeliteyt  die  fy.  Ik  beveele 
derhalven,  dat  dit  felfde  worde  naegekoomen  door  die 

dienaers ,  welken  d' executie  aengaet ;  en  die  bekent 
gemaekt  worde ,  dat  niet  alleen  die  gene ,  die  het  tee- 

gendeel fullen  gedaen  hebben,  my  eenen  quaeden 

dienft  fullen  doen ,  maer  dat  "ik  hen  fal  ftraften  met 
beroovingh  van  hunne  ampten  waer  inne  fy  my  die- 

nen. En  naedemael  my  ter  ooren  gekoomen  is ,  dat 
in  die  landen  figh  onthouden  veele  vreemdelinghen 
van  verfchevde  natiën ,  Italuenen ,  Fran$oifen ,  Duyt- 
fchen  en  Nederlanders  ,  welker  grootfte  gedeelte, 
voor  foo  veel  wy  verftaen ,  denvaerts  koomt  door 
Perfien  en  het  Turxe  Ruk,  niet  door  dat  rijk,  tee- 

ghen welke  indien  volghens  den  inhoudt  endeftreng- 
hcit  van  dit  teegenwoordigh  plakkaet  worde  gepro- 
ccdeert ,  daer  uyt  eenighe  fvvaerigheeden  fouden  kon- 
ncn  volghen,  indien  fy  tot  de  Mooren  mijne  vyan- 

i.  Van  de  Sradt  God*.3. 
l.  Plighren  i  B. 
3.  Var.  1.  17. 

den  ooverloopen,  en  den  naebueren  ontdekken  dege- 
ftaltenis  van  mijne  fterkten  ,  en  middelen  aenwijfen , 
die  mijne  faeken  fouden  konnen  fchaede  doen ,  wil  ik , 
dat  gy  dit  plakkaet  uytvoert  nae  dat  de  faeke  en  de 
tijdt  lullen  vereyflehen ,  en  gebruykt  de  voorfightig- 
heit,  waer  door  die  fwaerigheeden  gemijt  worden , 
beforghende ,  dat  gy  alle  vreemdelinghen  in  uw  ge- 
Y*Ut  i«>bt .  en  die  bewaert  nae  yders  qualiteyt ,  loo dat  ly  in  geen  vermoo5K„„  fi;„  am  MegKen  ©n3  rijk 
yets  te  onderneemen ,  en  dat  ik  in  alle  manieren  be- 

reyk  dat  eynde,  't  welk  ik  my  in  dit  plakkaet  heb voorgeftelt.  Gefchreven  tot  Liflebon  den  28.  No- 
vember, des  Jaers  1606.  was  onderteekent ,  de  Ko- 

ningh. Het  opfehrift.  Voor  den  Koningh.  Aen 
den  Heer  Martin  Alphonfo  de  Caftro,  fijnen  Raedts- 
heer ,  en  fijnen  Onderkoningh  in  Indien. 

Onderkoningh  ,  mijnen  vriendt  ,  ik  de  Koningh 
groet  u  feer.  Alhoewel  ikmy  verfeekert  houde,dat 
door  uwe  teegenwoordigheit ,  en  met  die  kraghten , 
met  welke  gy  nae  de  Zuyder  gedeelten  fijt  getrok- 

ken ,  de  rebellighe  Hollanders ,  die  figh  daer  onthou- 
den ,  en  niet  min  d'inwoonders  die  hen  herberghen, foe  fullen  geftraft  fijn,  dat  nogh  deefe,  nogh  gene 

yets  diergeJjjx  in  't  toekoomende  fullen  darren  onder- neemen :  fal  het  echter  dienftigh  fijn ,  om  de  faeken 
te  mainteneeren ,  dat  gy,  wanneer  gy  weederom  nae 
Goa  fult  keeren  ,  een  volkoome  vloot  en  die  bequaem 
is  tot  dat  werk ,  laet  in  die  gedeelten  van  de  See  ,  en 
het  bewint  en  het  opperbevel  daer  oover  geeft  aen 
Andreas  Hurtado  Mendofa ,  of  dien  wien  gy  bequae- 
mer  tot  dat  ampt  lult  oordeelen  ,  gelijkerwijs  ik  ver- 

trouwe naer  uwe  geneegenheit  t'mywaerts,  datGyin 
die  faeke  geen  ander  inught  fult  hebben ,  als  't  welk 
voor  mijne  faeken  ten  hooghften  /al  dienftigh  fijn.  Ge- 
fchreeven  tot  Madridt ,  den  27.  Januarius  des  jaers 

1607.  Geteekent,  de  Koningh.  't  Opfehrift.  Voor 
den  Koningh.  Aen  den  Heer  Martin  Alphonfo  de  Ca- 

ftro, fijnen  Raedtsheer  ,  en  fijnen  Onderkoningh  in Indien. 

4.  L.  quamvis  quod  in  lirtore  ff.  de  acq.  rer.  dom. 
Henrich.  Gorlch.  de  bello  Iullo  prop.  9. 

Y N        D 
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